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Opracowania zawarte w niniejszym roczniku
„Prac Studenckich Kół Naukowych”
są przewidziane do zaprezentowania przez Studentów
podczas Seminarium Studenckiego

„NIMOS – Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa
w Osiągnięciach Studenckich”,
które jest imprezą specjalną, towarzyszącą
XXII Zimowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej
nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering
Winter-AMME 2015,
organizowanej w Zakopanem od 6 do 9 grudnia 2015 roku
przez Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach
i Inżynierii Powierzchni

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach
i Inżynierii Powierzchni w pełni pokryło wszelkie
koszty związane z opracowaniem edytorskim,
drukiem i oprawą niniejszej publikacji
z własnych funduszy.
2

Spis treści
Od Redaktora Naczelnego
L.A. Dobrzański .................................................................................................................... 7
Porównanie wybranych metod analizy danych w modelowaniu temperatury początku
przemiany martenzytycznej
M. Baran, J. Trzaska, W. Sitek .............................................................................................. 9
Badanie struktury i własności użytkowych stali X37CrMoV5-1
R. Borkowski, M. Kciuk, K. Lukaszkowicz ........................................................................ 13
Analiza danych metodą sztucznych sieci neuronowych na przykładzie hartowności stali
P. Cichocki, J. Trzaska, W. Sitek......................................................................................... 17
Optymalizacja parametrów modyfikacji powierzchni stopu TiAl6V4
J. Gad, M. Król .................................................................................................................... 21
Struktura i własności powłoki WC-CrC-Ni natryskiwanej metodą HVOF na podłoże
ze stali S235
F. Gołębiowski, M. Staszuk, A. Dobrzańska-Danikiewicz.................................................. 25
Badanie struktury i własności złącza spawanego stali S500MC
M. Gomoła, S. Topolska, K. Lukaszkowicz ........................................................................ 29
Technologia i struktura nano- i mikrometrycznych metalowych układów warstwowych
M. Gorący, A. Kania, R. Nowosielski ................................................................................. 35
Komputerowe wspomaganie badania wytrzymałości korpusu pompy hamulcowej
D. Gros, A. Śliwa, T. Tański ............................................................................................... 41
Struktura i wybrane własności konwencjonalnych i masywnych szkieł metalicznych
na osnowie żelaza
P. Gwiaździńska, W. Pilarczyk, R. Nowosielski ................................................................. 47
Technologia i wybrane własności wielowarstwowych układów Cu/Ni
S. Henne, A. Kania, R. Nowosielski .................................................................................... 51
Komputerowe wspomaganie w projektowaniu i modelowaniu własności elementów form
wtryskowych
E. Jaskulska, J. Mikuła, T. Tański ....................................................................................... 55
Badanie struktury i własności złącza spawanego stali X2CrNi19-11 odpornej na korozję
K. Kachniarz, S. Topolska, K. Lukaszkowicz ..................................................................... 59
Metody badań przyczepności powłok PVD
P. Kaślewicz, M. Polok-Rubiniec, W. Kwaśny ................................................................... 67
3

Prace Studenckich Kół Naukowych

Struktura i technologia masywnych szkieł metalicznych na osnowie żelaza oraz kobaltu
A. Klimas, W. Pilarczyk, R. Nowosielski............................................................................ 71
Własności warstwy wierzchniej określone metodami rentgenowskimi
J. Koczuba, W. Kwaśny ....................................................................................................... 75
Zastosowanie alkalicznego trawienia do teksturowania krzemu monokrystalicznego
K. Kolano, A. Drygała, L.A. Dobrzański, K. Gołombek ..................................................... 79
Analiza termiczna MES wpływu kształtu oraz rodzaju materiału modelu rury kolektorowej
układu wydechowego samochodu
W. Kompała, D. Pakuła, T. Tański ...................................................................................... 83
Badania struktury i własności stali łożyskowej 100Cr6
M. Kornobis, M. Kciuk, K. Lukaszkowicz .......................................................................... 87
Technologia wytwarzania szkieł metalicznych na osnowie wapnia w postaci taśm i płytek
K. Korus, R. Babilas, R. Nowosielski ................................................................................. 93
Struktura i własności powłoki HVOF typu WC-Co na podłożu ze stali konstrukcyjnej
K. Kościelna, M. Staszuk, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz ................................................. 97
Badanie struktury i własności złącza spawanego stali X2CrNi19-11 i S500MC
A. Kotarska, S. Topolska, K. Lukaszkowicz ..................................................................... 101
Zastosowanie programów CAD w obliczeniach wytrzymałościowych na podstawie badania
wytrzymałości na zginanie podłużnicy samochodowej
G. Kotwica, D. Pakuła ....................................................................................................... 107
Stopy na osnowie magnezu jako biodegradowalne materiały nanokrystaliczne na implanty
medyczne
J. Kraczla, S. Lesz, J. Mazurkiewicz ................................................................................. 111
Dobór metody nakładania powłok na amortyzatory
K. Kuder, B. Krupińska, G. Chladek ................................................................................. 115
Struktura i własności warstwy wierzchniej po azotowaniu
P. Laskowski, M. Polok-Rubiniec ..................................................................................... 119
Struktura oraz własności powłoki Mo-Ni napawanej laserowo
P. Ledwoń, M. Staszuk, A. Dobrzańska-Danikiewicz ....................................................... 123
Własności antykorozyjne powłoki fosforanowo-manganowej wytworzonej na stali S355
M. Łakomy, Z. Brytan, K. Lukaszkowicz ......................................................................... 127
Polimerowe materiały elektroizolacyjne
K. Łyczkowski, G. Chladek ............................................................................................... 133
Materiały do produkcji noży górniczych
M. Marcol, B. Grzegorczyk, M. Roszak ............................................................................ 137
Wpływ warunków procesu SLM na strukturę i własności stopu Ti-6V-4Al
K. Masczyk, M. Król, W. Kwaśny .................................................................................... 141
Badanie korozyjne stali
E. Michułka, M. Roszak .................................................................................................... 145
System zarządzania magazynem
M. Murawski, M. Sroka, W. Sitek ..................................................................................... 149
4

Zeszyt 41-46, Rok 2015

Wpływ parametrów cięcia plazmą na własności ciętych powierzchni
T. Musiał, M. Spilka, M. Roszak ....................................................................................... 153
Technologia wykonania nakrętki osadczej
P. Musioł, B. Grzegorczyk, M. Roszak ............................................................................. 157
Analiza numeryczna MES konstrukcji inżynierskich
M. Myrcik, A. Śliwa, T. Tański ......................................................................................... 161
Analiza wytrzymałościowa MES wpływu kształtu oraz stopnia dyskretyzacji modelu
sprężyny amortyzatora samochodowego
K. Niedbała, D. Pakuła ...................................................................................................... 165
Wpływ temperatury na odporność ścierną powłok TiN uzyskanych w procesie PVD
na obrobionej cieplnie stali narzędziowej X37CrMoV5-1
K. Ordon, M. Polok-Rubiniec ............................................................................................ 169
Badanie struktury i własności użytkowych stali 100Cr6
A. Ostrowska, M. Kciuk, K. Lukaszkowicz ...................................................................... 173
Aplikacja internetowa do zarządzania bazą danych stali
A. Otto, M. Sroka, W. Sitek .............................................................................................. 177
Badanie struktury i własności złącza spawanego stali niskostopowych S355MC i S500MC
S. Salah Alddin, S. Topolska, K. Lukaszkowicz ............................................................... 181
Wpływ obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stopu AlMg3
M. Schuder, Z. Brytan ....................................................................................................... 187
Technologia i własności barwnikowych ogniw słonecznych
P. Sokołowski, A. Drygała, K. Gołombek ......................................................................... 191
Wybrane metody eksploracji danych inspirowane biologicznie
K. Sonsalla, J. Trzaska, W. Sitek ....................................................................................... 195
Struktura i własności zamków ortodontycznych
D. Spierewka, B. Ziębowicz, P. Malara............................................................................. 199
Badanie własności magnetycznych miękkich stopu amorficznego Fe70B20Nb10 w postaci taśm
M. Stefański, R. Babilas, R. Nowosielski .......................................................................... 203
Wpływ jakości podłoża na jakość powłoki PVD
M. Śleziak, M. Król ........................................................................................................... 207
Badanie wybranych własności wielowarstwowych układów metalowych
M. Śmieszkol, M. Spilka, M. Roszak ................................................................................ 211
Badanie struktury i własności użytkowych stali C45
S. Tkocz, M. Kciuk, K. Lukaszkowicz .............................................................................. 215
Wpływ parametrów spawania na własności połączeń spawanych
J. Wasieczko, M. Spilka, M. Roszak ................................................................................. 219
Struktura i wybrane własności układów wielowarstwowych stosowanych na ekrany
elektromagnetyczne
M. Widenka, A. Kania, R. Nowosielski ............................................................................ 223
Technologia ciągłego odlewania szkieł metalicznych na osnowie magnezu metodą
melt-spinning
P. Wojciechowski, R. Babilas, R. Nowosielski ................................................................. 229
5

Prace Studenckich Kół Naukowych

Badania chropowatości jako element kontroli jakości w przemyśle
P. Wowra, B. Grzegorczyk, M. Roszak ............................................................................. 233
Własności antykorozyjne stali Cr-Ni w kontakcie z tkanką kostną
J. Wójcik, A. Kloc-Ptaszna, P. Malara .............................................................................. 237
Wpływ obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stali nierdzewnych
K. Zarychta, Z. Brytan, K. Lukaszkowicz ......................................................................... 241
Wpływ obróbki powierzchniowej tytanu i stopu Ti-6Al-4V na odporność na korozję
w środowisku tkankowym
T. Zdanowicz, A. Kloc-Ptaszna, P. Malara........................................................................ 247
Symulacja komputerowa przepływu ciepła dla wybranych rozwiązań radiatorów
M. Zemlik, A. Śliwa .......................................................................................................... 253
Własności i proces otrzymania tlenku grafenu z grafitu płatkowego
N. Baron, W. Borek, L.A. Dobrzański, M. Pawlyta .......................................................... 257
Spiekanie tlenku ceru CeO2 metodą iskrowego spiekania plazmowego SPS
M. Figula, M. Pawlyta, L.A. Dobrzański........................................................................... 264
Badania korozyjne wybranych stopów amorficznych na osnowie wapnia
M. Gierak, R. Babilas, R. Nowosielski .............................................................................. 269
Modyfikacja wtrąceń niemetalicznych metalami ziem rzadkich w stali mikrostopowej Ti-V
K. Łukasik, M. Opiela, M. Roszak .................................................................................... 274
Wpływ obróbki chemicznej na antykorozyjność stopów aluminium
M. Mańka, Z. Brytan, K. Lukaszkowicz............................................................................ 279
Zastosowanie badań nieniszczących w spawalnictwie – porównanie metody radiologicznej
i ultradźwiękowej
M. Nowak, M. Bonek, A. Dobrzańska-Danikiewicz ......................................................... 284
Analiza wytrzymałościowa MES oraz wpływ rodzaju materiału na wytrzymałość modelu
ławki parkowej
S. Pyka, R. Honysz, W. Sitek ............................................................................................ 289
Analiza numeryczna własności wytrzymałościowych tray’a przemysłowego
P. Różycki, A. Śliwa, T. Tański......................................................................................... 294
Struktura i wybrane własności masywnych szkieł metalicznych Co61Nb8B31
P. Sendla, W. Pilarczyk, R. Nowosielski ........................................................................... 299
Struktura i wybrane własności biodegradowalnych, amorficznych i nanokrystalicznych stopów
na osnowie magnezu wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy
D. Szwej, S. Lesz ............................................................................................................... 304
Spiekanie nanometrycznego proszku tlenku tytanu TiO2 w procesie iskrowego spiekania
plazmowego (SPS)
H. Wita, M. Pawlyta, L.A. Dobrzański .............................................................................. 309
Krystalizacja masywnego szkła metalicznego Mg65Ca15Zn20
M. Zamaryka, R. Babilas, R. Nowosielski ........................................................................ 314
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane własności masywnych szkieł metalicznych
Fe-Co-B-Si-Nb
S. Żołnierczyk, W. Pilarczyk, R. Nowosielski .................................................................. 319
6

Od Redaktora Naczelnego
Szanowni Państwo!
Drodzy Czytelnicy!

„Panta rhei” – wszystko płynie. Tak mówił jeszcze na przełomie VI i V wieku p.n.e.
Heraklit z Efezu – presokratyczny filozof grecki, zaliczany do jońskich filozofów przyrody,
przedstawiając koncepcję zmiany, jako centralnego elementu świata.
Zmiany, które zaszły w naszym środowisku w ostatnich 3 latach są trudne do zrozumienia,
brak jest ich racjonalnych podstaw, stając się w niektórych przypadkach nawet podstawą do
wrogich przejęć. Tego również doświadczyło niniejsze czasopismo. Oczywiście zarządzanie
zmianami jest jednym z ważniejszych działów nauk o zarządzaniu, które też uprawiamy
zawodowo i naukowo. W tym zakresie udzielono zatem jednoznacznej odpowiedzi. Od ponad
10-lecia agenda wydawnicza OCSCO International World Press Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni jest niezmiennie wydawcą tego periodyku.
Próby przejęcia go przez zmianę numeru ISBN i ukrycie nazwy wydawcy okazały się
bezskuteczne, ale ostatecznie uznano że ostatnie numery z 2014 roku stanowią też dorobek
tego zasłużonego tytułu, chociaż wydawca nie akceptuje niedopełnienia przy ich wydaniu
wysokich standardów etycznych, organizacyjnych i merytorycznych, które niezmiennie
obowiązywały w tym czasopiśmie od dziesięciolecia. Nie wchodząc w zbyteczne szczegóły,
ostatecznie ten dorobek zamknięto wydaniem 40 zeszytów. Stowarzyszenie Komputerowej
Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni zrezygnowało natomiast jednoznacznie z instytucjonalnej współpracy z Politechniką Śląską. Zarówno Stowarzyszenie Komputerowej Nauki
o Materiałach i Inżynierii Powierzchni, jak i Jego czasopisma, nadal bezinteresownie i bezpośrednio, ale też bardzo skutecznie, służą nauce, jej promocji i wspieraniu oraz środowisku
naukowemu i akademickiemu w Polsce i za granicą, współpracując z naukowcami z około 50
krajów Świata oraz ze studentami i doktorantami. Faktów tych nie mogą zmienić żadne
nieuzasadnione ataki i pomówienia, których Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni doświadczyło w okresie ostatnich 3 lat. Aktywność Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni to są działania
o walorach wyższej użyteczności publicznej, choć o status takiej instytucji Stowarzyszenie
nigdy się nie ubiegało.
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Postanowiono zweryfikować koncepcję wydawniczą tego czasopisma. Ugruntowano
pozycję „Prac Studenckich Kół Naukowych” jako niezależnego czasopisma naukowego
studentów i doktorantów. Dopuszczamy prace studentów lub doktorantów wydawane z udziałem autorskim ich opiekunów naukowych. Ponownie dopełniono wszelkich formalności
rejestracyjnych w Sądzie oraz w międzynarodowym systemie ISSN. Ustabilizowano skład
Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Programowej, wyłonionych z grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni. Zmieniono
formę graficzną czasopisma. Ustalono, że będzie wydawane regularnie, jako dwumiesięcznik
lub w odpowiednio połączonych numerach zwielokrotnionych. W ten sposób niniejsze
wydanie, zawierające 6 zeszytów, dopełnia bieżący rocznik.
Przewidziano udział Studentów w specjalnej Sesji, towarzyszącej XXII Zimowej
Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Achievements in Mechanical and Materials
Engineering, Winter-AMME’2015, organizowanej w Zakopanem od 6 do 9 grudnia 2015 roku
przez Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni, z udziałem
blisko 150 referentów przygotowanych przez nich wykładów i prezentacji, w tym ok. 70
przedstawicieli nauki z zagranicy, z ok. 30 krajów Świata. Stanowi to znakomitą okazję do
promocji własnych studenckich osiągnięć na bardzo szerokim forum, jak również daje Im
możliwość zapoznania się z niezwykle interesującymi wystąpieniami uczestników Konferencji
Winter-AMME’2015.
W niniejszym zeszycie zamieszczono prace studentów kończących studia inżynierskie pod
ogólnym tytułem „NIMOS – Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa w Osiągnięciach
Studenckich”, przewidzianym jako hasło wspomnianej Sesji Studenckiej. Publikacje te zostały
przygotowane poza zakresem normalnych obowiązków studenckich, z Ich zamiarem uczestniczenia w tej imprezie naukowej. Prace o zalecanej objętości 4 stronic, ułożono w niniejszym
zeszycie według pierwszych liter nazwisk Studentów – pierwszych Autorów tych prac.
Na końcu zeszytu w analogicznej, lecz odrębnej kolejności ułożono artykuły, których objętość
przekroczyła zalecane 4 stronice.
Autorom prac zawartych w tym zeszycie, gratuluję odwagi w przedstawieniu swych
osobistych osiągnięć, dziękuję za włożoną pracę i życzę udanych prezentacji podczas
Konferencji. Liczę na Wasz walny udział w Konferencji.

w listopadzie 2015 roku
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Porównanie wybranych metod analizy danych w modelowaniu
temperatury początku przemiany martenzytycznej
M. Baran a, J. Trzaska b, W. Sitek c
a

Student Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Studenckie Koło Naukowe „Komputerowe Wspomaganie w Inżynierii Materiałowej”
email: matey93@gmail.com
b

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: Jacek.Trzaska@polsl.pl

c

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: Wojciech.Sitek@polsl.pl

Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane metody obliczania temperatury początku
przemiany martenzytycznej Ms dostępne w literaturze, a także własne modele opracowane
metodą regresji wielorakiej i sztucznych sieci neuronowych. Opracowane w pracy modele
porównano z wybranymi zależnościami literaturowymi.
Słowa kluczowe: przemiana martenzytyczna, regresja wieloraka, sztuczne sieci neuronowe

1. WSTĘP
Przemiana martenzytyczna jest to przemiana zachodząca w stali, która została nagrzana do
temperatury austenityzowania, a następnie poddana chłodzeniu z odpowiednio dużą szybkością, w wyniku czego w strukturze materiału powstaje martenzyt. Przemiana rozpoczyna się
w temperaturze Ms i kończy się wraz z osiągnięciem temperatury Mf. Wartości temperatury
początku i końca przemiany martenzytycznej zależą głównie od składu chemicznego stali oraz
warunków austenityzowania [1].
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W pracy zaprezentowano wybrane metody obliczania temperatury Ms oraz zaproponowano
własne modele do obliczania temperatury Ms opracowane metodami: regresji wielorakiej oraz
sztucznych sieci neuronowych [2]. Wyniki obliczeń porównano z wynikami popularnych
zależności literaturowych (1)-(5).
1) Andrews [3]
Ms=539 – 423*C – 30,4*Mn – 17,7*Ni – 12,1*Cr – 11*Si – 7*Mo
(1)
(2)
Ms=512 – 453*C – 16,9*Ni – 9,5*Mo + 217*C2 – 71,5*C*Mn + 15*Cr – 67,6*C*Cr
2) Grange i Stewart [3]
Ms= 537,8 – 361,1*C – 39,9*(Mn + Cr) – 19,4*Ni – 27,8*Mo

(3)

3) Steven i Haynes [3]
Ms = 561,1 – 473,9*C – 33*Mn – 16,7*Cr – 16,7*Ni – 21,1*Mo

(4)

4) Trzaska [3]
Ms = 532,6 – 396,7*C – 33*Mn – 1,4*Si – 1,4*Cr – 18*Ni – 11*Mo + 49,7*V +
…......31*Cu

(5)

2. DANE DO OBLICZEŃ
Zbiór danych, na podstawie którego opracowano modele temperatury Ms zawierał 278
przykładów składów chemicznych stali i wyznaczonej doświadczalnie temperatury Ms. Dla
zbioru danych wykonano analizę statystyczną z wykorzystaniem programu Microsoft Excel.
Obliczono statystyki takie jak: wartość średnia, mediana, odchylenie standardowe, kurtoza,
skośność. Rozkład wartości dla zmiennych niezależnych oceniano na podstawie histogramów
i wykresów rozrzutu. Minimalne i maksymalne wartości zmiennych niezależnych, dla których
model może być stosowany przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Zakres stosowania modelu
Pierwiastek stopowy

C

Mn

Cr

Ni

Mo

V

min.

0,1

0,12

0

0

0

0

maks.

0,77

2,04

2,29

3,53

1,05

0,28

3. MODEL TEMPERATURY MS OPRACOWANY METODĄ SIECI
NEURONOWYCH
W modelu neuronowym zastosowano sieci typu MLP (ang. multi-layer perceptron) z jedną
warstwą ukrytą. Zbiór danych, zawierający 278 obserwacji został podzielony na podzbiory:
uczący (139), walidacyjny (69) oraz testowy (70). Podczas projektowania sieci neuronowych
zmieniano liczbę neuronów w warstwie ukrytej. Sieci neuronowe uczono metodami: wstecznej
10
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propagacji błędów i gradientów sprzężonych. Najlepsze wyniki uzyskano dla sieci neuronowej
o 9 neuronach w warstwie ukrytej. Model oceniano na podstawie: średniego błędu bezwzględnego, odchylenia standardowego błędu, współczynnika korelacji oraz ilorazu odchyleń
standardowych dla średniego błędu bezwzględnego i doświadczalnej wartości temperatury Ms
(wartość oczekiwana 0). W tablicy 2 przedstawiono wartości statystyk zastosowanych do
oceny modelu neuronowego.
Tablica 2
Statystyki przyjęte do oceny sieci neuronowych
Sieć

Zbiór

uczący
MLP
walidacyjny
8-9-1
testowy

Odchylenie standardowe
Średni błąd
bezwzględny [°C]
błędu [°C]

Iloraz odchyleń
standardowych

Współczynnik
korelacji

15,2

23,7

0,408

0,91

15,1

22,0

0,390

0,92

15,6

23,6

0,387

0,92

4. MODEL TEMPERATURY MS OPRACOWANY METODĄ REGRESJI
WIELORAKIEJ
Modelowanie metodą regresji wielorakiej rozpoczęto od ustalenia postaci ogólnej
równania. Współczynniki regresji obliczono metodą najmniejszych kwadratów. Dla
obliczonych wartości współczynników regresji zmiennych niezależnych przeprowadzono
ocenę ich istotności za pomocą testu t-Studenta oraz rozkładu F Fishera-Snedecora.
Opracowane równanie (6) oceniano na podstawie takich samych statystyk jak dla modelu
neuronowego. Wartości zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3
Statystyki obliczone dla modeli utworzonego metodą regresji wielorakiej
Średni błąd
odchylenie
Współczynnik
bezwzględny [°C]
standardowe błędu [°C]
korelacji
16,9
20,0
0,89

Iloraz odchyleń
standardowych
0,289

Ms = 515,03 – 373,82*C – 22,88*Mn – 12,22*Cr – 14,77*Ni – 3,07*Mo – 50,59*V

(6)

5. PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ
Opracowane w pracy modele temperatury M s porównano z zależnościami literaturowymi
(1)-(5). Do obliczeń zastosowano zbiór weryfikacyjny zawierający 15 przypadków [4].
Przykłady ze zbioru weryfikacyjnego nie były brane pod uwagę podczas modelowania. Zakres
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stężeń masowych pierwiastków w zbiorze weryfikacyjnym zawierał się w zakresie stosowania
modelu (tabl. 1). Wartości statystyk przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4
Porównanie zależności opisujących obliczanie temperatury Ms
Odchylenie
Współczynnik
Wart. średnia
błędu [°C]
standardowe błędu [°C]
korelacji
Ms (1)
8,09
4,83
0,99
Ms (2)
10,67
5,66
0,98
Ms (3)
15,23
10,59
0,97
Ms (4)
7,61
4,6
0,99
Ms (5)
7,44
6,68
0,99
Ms (6)
9,57
7,41
0,99
SNN 8-9-1
10,54
7,83
0,97

Iloraz odchyl.
standardowych
0,144
0,101
0,189
0,082
0,119
0,132
0,140

Zbiór weryfikacyjny był zbiorem o małej liczbie przykładów. Jednym z kryteriów doboru
przykładów dla zbioru weryfikacyjnego było to, aby stężenia masowe pierwiastków mieściły
się w zakresach opisujących zakres stosowania poszczególnych równań. Trudno na podstawie
przeprowadzonej weryfikacji numerycznej dokonać jednoznacznej oceny modeli. Zbliżone
wartości statystyk uzyskano dla równań: Andrewsa (1), Stevena i Haynesa (4) oraz Trzaski (5).
Niskie wartości błędów oraz wysokie wartości współczynnika korelacji sugerują, że wytopy o
zbliżonych stężeniach masowych pierwiastków mogły znajdować się w zbiorach danych
zastosowanych do opracowania poszczególnych równań. Porównując opracowane w niniejszej
pracy modele, należy wspomnieć, że do uczenia sieci zastosowano jedynie połowę przykładów
ze zbioru danych empirycznych.
INFORMACJA DODATKOWA
Student M. Baran uczestniczy w Projekcie nr FSD-91/RMT1/2011 pt. „QUAPINFO Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana
z Komputerową Nauką o Materiałach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
LITERATURA
1. L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.
2. StatSoft. Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków 2006, 28.10.2015 r.,
http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.
3. A.A. Gorni, Steel Forming and Heat Treating Handbook, 2014.
4. S.M.C. Van Bohemen, Bainite and martensite start temperature calculated with exponential carbon dependence, Materials Science and Technology 28/4 (2012) 487-495.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki metalograficznych badań strukturalnych, badań
twardości oraz odporności korozyjnej stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco
X37CrMoV5-1. Na podstawie wyników badań określono strukturę, twardość oraz własności
użytkowe badanej stali.
Słowa kluczowe: stal X37CrMoV5-1, stale narzędziowe do pracy na gorąco, korozja, struktura

1. WSTĘP
Stale narzędziowe posiadają szeroki zakres zastosowań oraz warunków pracy. Każdy
rodzaj stali, w tym również stale narzędziowe w większym lub mniejszym stopniu ulegają
korozji. Poznanie odporności korozyjnej stali wspiera procesy zapobiegania korozji, a także
wpływa na dobór składu chemicznego umożliwiając tym samym na wydłużenie czasu życia
produktu. Znajomość struktury stali narzędziowych oraz podstawowych własności użytkowych
jest istotna, umożliwia bowiem dobór odpowiednich parametrów obróbki mechanicznej,
cieplnej czy wzbogacania warstwy wierzchniej materiału [1, 3].
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2. BADANIA WŁASNE
2.1. Cel i zakres pracy
Celem badań było określenie struktury oraz własności użytkowych stali stopowej do pracy
na gorąco X37CrMoV5-1.
Zakres badań obejmował:
 badania metalograficzne na mikroskopie świetlnym,
 pomiary twardości stali w stanie dostarczenia,
 badania odporności korozyjnej metodą grawimetryczną.
2.2. Materiał do badań
Badania przeprowadzono na płaskich próbkach pobranych z walca ze stali narzędziowej
stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 o średnicy ø 40 mm. Badana stal najczęstsze
zastosowanie znajduje przy obróbce plastycznej metali lekkich. Stal ta wykazuje bardzo dużą
hartowność, odporność na odpuszczanie oraz małą wrażliwość na częste cykliczne zmiany
temperatury. Maksymalna temperatura pracy stali X37CrMoV5-1 wynosi 700°C. Skład
chemiczny badanej stali przedstawiono w tablicy 1 [1-4].
Tablica 1
Skład chemiczny badanej stali na podstawie analizy wytopowej [3]
Skład chemiczny
Gatunek stali

X37CrMoV5-1

C

Si

Mn

Cr

Mo

V

0,33
÷
0,41

0,8
÷
1,2

0,25
÷
0,5

4,8
÷
5,5

1,1
÷
1,5

0,3
÷
0,5

P (max) S (max)

0,030

0,020

2.3. Badania metalograficzne
Badania metalograficzne przeprowadzono na zgładach trawionych odczynnikiem Adlera,
wykorzystując mikroskop świetlny OLYMPUS stosując powiększenie do 1000 razy. Po
próbach korozyjnych obserwację powierzchni próbek przeprowadzono z wykorzystaniem
mikroskopu stereoskopowego marki ZEISS steReo Discovery V12 o maksymalnym powiększeniu wynoszącym 100 razy.
Stal X37CrMoV5-1 posiada strukturę ferrytu iglastego z licznymi wydzieleniami
cementytu (rys. 1). Występująca w strukturze znaczna koagulacja cementytu wpływa na
zwiększenie twardości stali, przez co nie odpowiada ona typowej twardości ferrytu. Potwierdza
to badanie twardości, w którym stal osiągnęła wartość maksymalną wynoszącą 228 HV.
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Rys. 1. Struktura stali stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1, trawionej odczynnikiem
Adlera, pow. 1000x
Intensywność procesu jak i odmiana zniszczeń korozyjnych zależna jest w znacznej mierze
od ośrodka korozyjnego. Znacznie bardziej rozwinięty proces korozji stwierdzono na próbkach
poddanych badaniu korozyjnemu w jednomolowym kwasie solnym (rys. 2a.). Zaobserwować
na nich można znaczne wżery świadczące o korozji wżerowej, a także pęknięcia, złuszczenia,
spęcznienia wskazujące na korozje szczelinową i rozwijanie się korozji międzykrystalicznej.
Szybkość korozji w środowisku 3,5% roztworu chlorku sodu jest znacznie mniejsza.
W strukturze stali brak mocno rozwiniętych zniszczeń (rys. 2b.). Obserwowalny jest proces
korozji równomiernej, jednak stadium jej rozwinięcia jest jeszcze na tyle wczesne że nie
obejmuje ona w swoim zasięgu całej powierzchni próbki.

Rys. 2. Widok powierzchni próbki po badaniach korozyjnych, pow. 100x; a) 1M HCl,
b) 3,5% NaCl
2.4. Badania twardości
Pomiary twardości przeprowadzono za pomocą metody Vickersa na stali X37CrMoV5-1
znajdującej się w stanie dostarczenia. Pomiary twardości wykonano zgodnie z obowiązującą
normą PN-EN ISO 6507-1:1999. Do przeprowadzenia badania wykorzystano mikrotwardościomierz WILSON WOLPERT, typu 401MVD.
Badana stal w stanie dostarczenia posiadała średnią twardość wynoszącą ok. 222 HV.
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2.5. Badania odporności korozyjnej
Do oceny odporności korozyjnej wykorzystano metodę grawimetryczną. Badanie przeprowadzono dla sześciu próbek stali w stanie dostarczenia. Metoda polega na badaniu zmiany
masy próbki względem jej powierzchni. Stąd wszystkie próbki przed badaniem zostały
zmierzone oraz zważone. Trzy próbki zanurzone zostały zanurzone w 3,5% roztworze NaCl,
zaś pozostałe w jednomolowym roztworze HCl.
Badana stal charakteryzuje się zróżnicowanym stopniem odporności korozyjnej. Linowa
szybkość korozji wynosi w środowisku 3,5 % NaCl 0,02444 mm/rok, oraz 1,12085 mm/rok dla
1 M HCl. Stal X37CrMoV5-1 w środowisku jednomolowego kwasu solnego mieści się
w grupie V odporności korozyjnej posiadając 8 stopień odporności korozyjnej znajdując się
wśród metali mało odpornych. W środowisku 3,5 % roztworu soli NaCl klasyfikuje się w III
grupie posiadając 4 stopień odporności korozyjnej, co oznacza iż w tym środowisku badana
stal jest odporna na korozję.
3. PODSUMOWANIE
Z powyższych badań wynika iż stal X37CrMoV5-1 w stanie dostarczenia znajdowała się
po obróbce cieplnej polegającej na wyżarzaniu zmiękczającym, jednak liczne wtrącenia
skoagulowanego cementytu wpływają na podwyższenie twardości. Liniowa szybkość korozji
stali narzędziowych zależy w znacznej mierze do agresywności ośrodka korozyjnego w jakim
się znajdują.
INFORMACJA DODATKOWA
Student R. Borkowski uczestniczy w Projekcie nr FSD-6/RMT1/2012 pt. „IMOTECH Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono model twardości dla wybranych odległości od czoła
próbki Jominy opracowany metodą sztucznych sieci neuronowych. Zbiór danych empirycznych został poddany analizie statystycznej. Celem analizy była odpowiedź na pytanie, czy
zbiór danych zawierający składy chemiczne i twardość w wybranych odległościach od czoła
próbki Jominy jest reprezentatywny dla modelowanego procesu. Model sieci neuronowej
zaimplementowano w programie komputerowym. Główną funkcją programu było obliczenie
twardości w 6 odległościach od czoła próbki na podstawie podanych przez użytkownika stężeń
masowych pierwiastków.
Słowa kluczowe: hartowność, metoda Jominy, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe

1. WSTĘP
Hartowność, jest jednym z głównych kryteriów przy doborze stali na części maszyn,
a zatem pełni istotną rolę w projektowaniu materiałowym [1].
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Sztuczne sieci neuronowe to systemy przetwarzania informacji inspirowane komórkami
nerwowymi organizmów. Są to modele matematyczne, które równolegle przetwarzają informacje z wielu połączonych wzajemnie neuronów [2].
Zakres pracy obejmuje analizę składów chemicznych różnych gatunków stali wraz z ich
twardością w kolejnych punktach, mierzonych od czoła próbki po przeprowadzeniu próby
Jominy’ego, oraz zaprojektowanie sieci neuronowej modelującej próbę Jominy’ego.

2. ANALIZA DANYCH DO OBLICZEŃ
Pierwszym etapem pracy własnej była analiza statystyczna zbioru danych. Celem analizy
było sprawdzenie czy zbiór danych empirycznych jest reprezentowany dla modelowanego
procesu. W ramach analizy obliczono statystyki opisowe, wykonano histogramy rozkładu
wartości dla zmiennych niezależnych oraz sprawdzono, czy występują wartości odstające [2].
Do opracowania modelu twardości zastosowano zbiór danych empirycznych. Zbiór zawierał
301 wytopów stali konstrukcyjnych i maszynowych. Przykłady różniły się stężeniem masowym pierwiastków (węgiel, krzem, mangan, miedź, chrom, nikiel, molibden). Podstawowe
statystyki opisowe dla zbioru danych przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Podstawowe statystyki opisowe dla analizowanego zbioru danych
Pierwiastek

C

Ni

Cu

Cr

Mn

Mo

Si

Mediana
Odchylenie
standardowe
Wartość średnia
Minimalne stężenie
masowe pierwiastka, %
Maksymalne stężenie
masowe pierwiastka, %
Kurtoza

0,21

0,16

0,16

1,02

0,86

0,07

0,25

0,11

0,34

0,05

0,22

0,26

0,08

0,04

0,28

0,28

0,16

0,96

0,90

0,12

0,26

0,15

0,05

0,07

0,14

0,51

0,01

0,13

0,5

1,44

0,34

1,3

1,4

0,43

0,41

-1,59

-1,48

0,78

2,41

4,68

-1,16

076

Skośność

0,41

0,2

0,39

-1,64

2,46

0,36

0,73

3. MODEL TWARDOŚCI
Model twardości opracowano metodą sztucznych sieci neuronowych. Założono, że do
obliczenia twardości w kolejnych odległościach od czoła próbki zostanie zaprojektowana jedna
sieć neuronowa z jednym wyjściem. Jako zmienne niezależne przyjęto stężenia masowe
pierwiastków i odległość od czoła próbki Jominy’ego. Neuron wyjściowy reprezentował
zmienną zależną – twardość. Zbiór do uczenia i testowania sieci składał się z 1800 przykładów.
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Na podstawie analizy literatury i po wykonaniu obliczeń wstępnych przyjęto typ sieci
MLP (Multi Layer Perceptron) i obliczenia ograniczono tylko do tego typu sieci. Zastosowano metodę skalowania typu min-max. Przyjmowano funkcję błędu w postaci błędu
średniokwadratowego. W zależności od warstwy sieci neuronowej stosowano dwie funkcje
aktywacji: funkcję logistyczną oraz funkcję liniową z nasyceniem.
Do oceny jakości sieci neuronowej wykorzystano następujące statystyki, średni błąd
bezwzględny, odchylenie standardowe błędu, iloraz odchyleń standardowych dla średniego
błędu bezwzględnego i zmiennej zależnej oraz współczynnik korelacji [3, 4]. Po analizie
statystyk obliczonych dla oceny sieci wybrano sieć MLP 8-5-1. Model ten charakteryzował
się najkorzystniejszymi wartościami statystyk. Na rysunku 1 przedstawiono przykład
obliczeń weryfikacyjnych modelu. Porównano krzywą twardości obliczoną i doświadczalną.
Obliczenia weryfikacyjne przeprowadzono dla danych, które nie były wykorzystywane
podczas projektowania modelu.

Rys. 1. Wykres porównawczy krzywej hartowności metodą obliczoną, a metodą doświadczalną

4. PROGRAM KOMPUTEROWY
Głównym zadaniem aplikacji było obliczane twardości w kolejnych odległościach od
czoła: 1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm na podstawie wpisanego przez użytkownika stężenie masowego pierwiastków: C, Mn, Si, Cr, Ni, Mo, Cu. Na rysunku 2 zostało
przedstawione menu główne aplikacji. Program pozwala również zapisać wynik obliczeń do
pliku w formacie tekstowym. Dodatkowym modułem w programie jest funkcja obliczająca
stężenie pierwiastków na podstawie wymaganej twardości w wybranej odległości od czoła
próbki. Do numerycznej realizacji obliczeń zastosowano hybrydową, w której połączono
sztuczną sieć neuronową i metodę Monte Carlo. Okno główne aplikacji z przykładem
obliczeń przedstawiono na rysunku 2. Program został napisany w języku C++.
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Rys. 2. Interfejs aplikacji
5. PODSUMOWANIE
Podstawowe znaczenie dla jakości modelu, który został opracowany metodą sztucznych
sieci neuronowych ma zbiór danych empirycznych. Powinien być on reprezentatywny dla
modelowanego procesu. Dlatego w pracy dużo uwagi poświęcono analizie statystycznej zbioru
danych. Wykonano histogramy i wykresy rozrzutu dla każdego pierwiastka oraz dwóch
pierwiastków oraz obliczono statystyki opisowe. Przedstawiony w pracy model neuronowy
może być zastosowany do obliczeń twardości w zakresie stężeń masowych pierwiastków
przedstawionym w tablicy 1. Opracowany model pozwala na obliczenie twardości stali ze
średnim błędem wynoszącym 1 HRC w odległościach od czoła próbki 1,5 mm, 3 mm, 5 mm,
7 mm, 9 mm oraz 11 mm.W pracy wykorzystano programy: Microsoft Excel, Statistica Neural
Networks oraz Borland C++ Builder w wersji 6.
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Optymalizacja parametrów modyfikacji powierzchni stopu TiAl6V4
J. Gad a, M. Król b, 1
a

Studentka Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych
email: jolantagad@interia.pl
b

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: mariusz.krol@polsl.pl

Streszczenie: Celem pracy była optymalizacja parametrów wytwarzania techniką selektywnego przetapiania laserowego modeli ze stopu tytanu TiAl6V4 przy dwóch zmiennych
parametrach procesu, a następnie określenie jakości powierzchni wytworzonych próbek na
podstawie badań chropowatości i obserwacji mikroskopowych.
Słowa kluczowe: techniki przyrostowe, selektywne przetapianie laserowe, TiAl6V4

1. WSTĘP
Obecnie coraz częściej poddaje się modyfikacjom i różnego rodzaju optymalizacjom
procesy produkcyjne oraz technologie, aby uzyskiwać jak najlepsze efekty i produkty
o oczekiwanych własnościach. Duży nacisk kładzie się na technologie innowacyjne, do jakich
z pewnością można zaliczyć techniki wytwarzania przyrostowego. Technologia ta jest
stosunkowo nowa i ma istotny wkład w dzisiejszą produkcję wielu elementów, których
wytwarzanie innymi technologiami było bardzo skomplikowane lub też niemożliwe [1, 2].
Technika selektywnego przetapiania laserowego polega na miejscowym przetapianiu
sproszkowanego materiału poprzez wykorzystanie skupionej i sterowanej komputerowo wiązki
laserowej poruszającej się warstwa po warstwie, tworząc gotowy model. W metodzie SLM
źródłem promieniowania laserowego (z zakresu podczerwieni) jest laser CO2 lub Nd: YAG.
1
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Metoda ta wykorzystuje głównie proszki metali takie jak: proszek tytanu, stali, chromu, stopów
kobaltu oraz aluminium [3].

2. METODYKA BADAŃ
Materiał do badań stanowił metaliczny proszek ze stopu tytanu TiAl6V4 o wielkości ziarna
nie przekraczającej 50 µm, dostarczony przez firmę Renishaw. Model do badań stanowiły
sześcienne kostki o wymiarach 10 x 10 x 10 mm. W procesie selektywnego przetapiania
laserowego wytworzono 16 sztuk próbek przy parametrach przedstawionych w tablicy 1.
Tablica 1
Parametry procesu selektywnego przetapiania laserowego dla obszaru środkowego oraz
krawędzi próbki
Rodzaj parametru

Obszar środkowy

Obszar krawędzi

Prędkość lasera [mm/s]

290

200-290

Moc lasera [W]

150

75-150

Odległość między
punktami [µm]

100

20

Czas ekspozycji
laserowej [µs]

185

100

Kalibracja lasera [mm]

0

0

Grubość warstwy [µm]

30

30

Każda z próbek została wytworzona przy innych parametrach mocy lasera oraz prędkości
wiązki skanowania. Parametry prędkości skanowania wiązką lasera oraz moc lasera dla 16
sztuk próbek były ustalane rosnąco od najmniejszej wartości danego parametru do największej.
Wartości mocy lasera rozpoczynały się od 75 W i rosły kolejno o 25 W, co dało cztery
parametry: 75 W, 100 W, 125 W i 150 W. Prędkość skanowania wiązką lasera rozpoczynała
się na poziomie 200 mm/s, zwiększając się o 30 mm/s, co w rezultacie dało parametry:
200 mm/s, 230 mm/s, 260 mm/s i 290 mm/s.
W ramach oceny wpływu parametrów metody SLM wykonano badania chropowatości
powierzchni metodą profilową oraz obserwacje mikroskopowe przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego i stereoskopowego. Przy pomiarach chropowatości powierzchni, jak i obserwacji mikroskopowych pod uwagę wzięto powierzchnię próbki prostopadłą do wiązki lasera.
Odcinek pomiarowy podczas badania chropowatości wynosił 4 mm i miał zakres 300 µm.
Badania na mikroskopie świetlnym wykonano przy powiększeniu 1000x dla powierzchni
próbek prostopadłych do wiązki lasera o parametrach skrajnych, tj. 75W/200mm/s,
75W/290mm/s, 150W/200mm/s, 150W/290mm/s. Badania na mikroskopie stereoskopowym
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również wykonano dla próbek o parametrach skrajnych. Obserwacje te wykonano przy powiększeniu mikroskopu 40x z wykorzystaniem mikroskopu firmy Zeiss – Stereo Discovery V12.

3. WYNIKI BADAŃ
Dzięki wyznaczeniu wartości parametrów Ra powierzchni próbek prostopadłych do wiązki
lasera możliwe było stworzenie wykresów przedstawiających zależność średnich arytmetycznych wartości Ra od poszczególnych zmiennych parametrów procesu wytwarzania tj.:
mocy lasera oraz prędkości skanowania (rys. 1).

14
12
10
8
6
4
2
0

150
125
100
200

230

Moc lasera [W]

Średnia arytmet. Ra

16

75
260

290

Prędkość lasera [mm/s]
Rys. 1. Wykres zależności średniej arytmetycznej chropowatości Ra od mocy i prędkości
lasera dla powierzchni próbek prostopadłych do wiązki lasera
Z badań chropowatości powierzchni prostopadłych do wiązki lasera wywnioskowano, że
parametr mocy lasera na poziomie 75-100 W jest najbardziej optymalnym parametrem, gdyż
próbki osiągały wtedy niskie wartości chropowatości powierzchni Ra w granicach 6,7 do 10.
Najmniejsza zastosowana wartość prędkości lasera – 200 mm/s również miała pozytywny
wpływ na obniżenie chropowatość powierzchni.
Z obserwacji mikroskopowych wywnioskowano, że im niższe użyte parametry mocy lasera
oraz prędkości skanowana wiązką lasera, tym powierzchnie prostopadłe do wiązki lasera były
gładsze i bardziej spójne. Świadczyło o tym uzyskanie najlepszej jakości i wyglądu
powierzchni próbek wytworzonych z mocą lasera 75-100 W oraz prędkości lasera 200 mm/s,
gdzie parametr Ra uzyskał wartość 6,75. Wybrane zdjęcia z obserwacji mikroskopowych
przedstawia rysunek 2.
Na zdjęciach struktur powierzchni prostopadłych do wiązki lasera wykonanych przy
powiększeniu 40x zauważono, że im wyższe parametry mocy lasera użyto, tym powierzchnia
próbek stawała się bardziej chropowata – bardziej zauważalne i wyraziste stawały się ścieżki
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po skanowaniu laserem. Jest to związane z większą mocą dostarczoną do układu, która
spowodowała nadtopienie się większej ilości materiału na powierzchniach prostopadłych do
wiązki lasera. Na rysunku 2b bardzo wyraźnie można zaobserwować to zjawisko, nadtopienia
proszku występują bowiem na tej powierzchni w dużej ilości.

a)

b)

Rys. 2. Zdjęcia mikroskopowe powierzchni górnej próbki o parametrach wytwarzania 150 W
i 290 mm/s: a) mikroskop świetlny, pow, 1000x; b) mikroskop stereoskopowy, pow. 40x
4. PODSUMOWANIE
Optymalizacja parametrów procesu selektywnego przetapiania laserowego pozwoli na
uzyskanie znacznie lepszych wyników i efektów w produkcji elementów różnego typu. Stop
tytanu TiAl6V4 jest obecnie bardzo często wykorzystywanym materiałem w wielu
dziedzinach, a przede wszystkim w medycynie, dlatego optymalizacja procesu przy jego
wykorzystaniu jest znacząca.
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Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę powłoki węglikowej
otrzymanej z proszku WC-CrC-Ni metodą natrysku płomieniowego naddźwiękowego HVOF,
natryskanej pistoletem C-CJS Nitro. Powłokę wytworzono na podłożu ze stali S235.
Przedstawiono parametry procesu natryskiwania oraz badań twardości i odporności na zużycie
powłoki. Omówiono zdjęcia wykonane za pomocą mikroskopii elektronowej SEM oraz widmo
analizy EDS. W podsumowaniu scharakteryzowano powłokę, oceniono otrzymane wyniki
badań oraz wykazano, że powłoka WC-CrC-Ni może znacznie poprawić własności podłoża w
przypadku stali konstrukcyjnej.
Słowa kluczowe: powłoka WC-CrC-Ni, metoda HVOF, natryskiwanie naddźwiękowe,
odporność na zużycie, mikrotwardość

1. WSTĘP
Popyt na nowe technologie w przemyśle metalurgiczny, oraz dostęp do nowych materiałów
spowodował wyraźny postęp w technikach natryskiwania cieplnego, między innymi
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w technologii natryskiwania płomieniowo naddźwiękowo. Natryskiwanie metodą HVOF jest
coraz powszechniej stosowane w wielu gałęziach przemysłu, ze względu na jego elastyczność
oraz dość dużą opłacalność w produkcji wysokiej jakości powłok [1, 2]. Prezentowany artykuł
ujmuje charakterystykę powłoki WC-CrC-Ni natryskiwanej HVOF na podłoże ze stali S235.
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Jako podłoże do natryskiwania posłużył krążek ze stali S235. W procesie natryskiwania
HVOF użyto proszku WC-CrC-Ni 73/20/7 o granulacji -15+5 µm firmy Flame Spray
Technologies B.V. Parametry natryskiwania powłoki zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Parametry procesu natryskiwania HVOF
Prędkość obrotowa/posuw
Tlen
Wodór
Azot
Nafta lotnicza
Podawanie proszku

0,5 m/min skok 2 mm
500 l/min, ciśnienie 8 bar
140 l/min, ciśnienie 10 bar
450 l/min, ciśnienie 12 bar
17 l/m, ciśnienie 15 bar
40 g/min

3. METODYKA BADAŃ
Wykonano obserwację zgładu metalograficznego z przekroju powłoki za pomocą
mikroskopu świetlnego do badań metalograficznych firmy Leica. Wykonano 4 zdjęcia przy
powiększeniu 100x, na których zmierzono grubość powłoki w pięciu miejscach.
W celu zbadania struktury oraz składu chemicznego powłoki zastosowano skaningowy
mikroskop elektronowym Zeiss Supra 35 wyposażony w spektrometr EDS.
Mikrotwardość powłoki zmierzono metodą Vickersa. Wykonano 5 odcisków na zgładzie
metalograficznym w losowych miejscach na przekroju powłoki przy obciążenie 0,1 N.
Zrealizowano badanie w układzie „pin-on-plate” na urządzeniu Tribometr CMS. Wykonane
badania miały charakter porównawczy, wykonano badanie zarówno dla powłoki, jak i podłoża.
Szerokość wytarcia zmierzono przy użyciu mikroskopu stereoskopowego. Jako przeciwpróbki
użyto kulki o średnicy 6 mm z węglików spiekanych. Siła nacisku była równa 15N,
przeciwpróbka poruszała się z maksymalną prędkością liniową 20cm/s, ruchem posuwistozwrotnym z częstotliwością 6,37 Hz. Długość wytarcia wynosiła 10 mm, proces przerwano
w momencie przebycia przez przeciwpróbkę odległości 400 m.
4. WYNIKI BADAŃ
Wstępna analiza jakości próbki polegająca na ocenie wzrokowej powłoki nie wykazała
występowania pęknięć, czy odkształceń. Powłoka ma barwę grafitową.
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Analiza statystyczna przeprowadzona dla wyników grubości powłoki potwierdza zróżnicowanie grubości, w zależności od miejsca pomiaru. Średnia grubość wynosi 46 μm, przy
odchyleniu standardowym równym 4,14. Uzyskano wyniki w zakresie 40 do 58 μm.
Pomiary mikrotwardości powłoki charakteryzują się znacznym rozrzutem. Kolejno
otrzymano wyniki w zakresie od 1400 do 1600 HV0,1. Analiza statystyczna wykazała,
że średnia wartość mikrotwardości powłoki jest równa 1540 HV0,1, przy odchyleniu
standardowym równym 82,29
Zdjęcie wykonane za pomocą mikroskopu SEM przy powiększeniu 10000x ukazuje
niejednorodną strukturę powłoki, w której fazy stałe oddzielone są regionami o dużej
porowatości. Miejscami widoczne jest nadtopienie niklowej osnowy. Analiza EDS
potwierdziła występowanie w powłoce pierwiastków: węgla, wolframu, chromu i niklu.
Mikroanaliza punktowa EDS z obszarów jaśniejszych (rys. 1.) wykazała, że obszary te
charakteryzują się większą zawartością węgla i wolframu (tablica 2).

A

Rys. 1. Analiza punktowa EDS z punktu A
Tablica 2
Analiza punktowa EDS z punktu A
Pierwiastek
CK
CrK
NiK
WL

% atomowe
56,39
9,07
8,61
25,93

W przypadku powłoki szerokość śladu uzyskanego w badaniu trybologicznym metodą
„pin-on-plate” jest mniejsza niż w przypadku śladu na podłożu. Średnia szerokość śladu
uzyskanego na podłożu wynosi 0,57 mm, na powłoce 0,33 mm. Wytarcie na powłoce ma
kształt nieregularny, otrzymano wyniki pomiarów szerokości w zakresie od 0,2 do 0,43 mm.
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5. PODSUMOWANIE
Badania wykazały, że powłoka natryskana metodą HVOF pistoletem C-CJS Nitro
z proszku WC-CrC-Ni na podłoże ze stali S235 wykazuje bardzo dobre własności
trybologiczne, oraz mechaniczne.
Analiza statystyczna wyników pomiaru mikrotwardości wskazuje na ich bardzo duży
rozrzut, spowodowany strukturą powłoki. Ze względu na lamelarną strukturę, stożek użyty
w pomiarze mikrotwardości metodą Vickersa w czasie pomiaru mógł natrafić na miękkie fazy
zawierające nikiel, twarde węgliki lub w pory. W przypadku natrysku tej powłoki na stalowe
podłoże można uzyskać dziesięciokrotne zwiększenie twardości powierzchni. Średnia grubość
otrzymanej powłoki jest równa 46 μm. Odchylenie standardowe wyliczone dla wyników
grubości powłoki wskazuje na duży rozrzut pomiarów względem średniej grubości.
Struktura przedstawiona na zdjęciu SEM jest strukturą porowatą, typową strukturą powłok
natryskiwanych cieplnie. Widoczne są nieodkształcone ziarna węglików wolframu
oraz chromu, w nadtopionej osnowie niklu. Analiza EDS potwierdziła występowanie w
powłoce: węgla, niklu, chromu i wolframu. Największy udział masowo wykazują pierwiastki
wolframu. Analiza punktowa EDS wykazała, że jaśniejsze obszary zawierają więcej węgla
i wolframu.
Badanie odporności na zużycie „pin-on-plate” potwierdziła bardzo dobre własności
trybologiczne powłoki. Szerokość wytarcia na podłożu, której wartość średnia wynosi 0,57 mm
jest znacznie większa niż w przypadku szerokości wytarcia na powłoce.
Stwierdzono zatem, że powłoka WC-CrC-Ni natryskana na stalowe podłoże spowodowała
znaczny wzrost własności trybologicznych i mechanicznych warstwy wierzchniej.
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- Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie
Procesów Materiałowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
LITERATURA
1. M. Oksa, E. Turunen, T. Suhonen, T. Varis, S. Hannula, Optimization and Characterization of High Velocity Oxy-fuel Sprayed Coatings: Techniques, Materials, and
Applications, Coatings 1 (2011) 17-52.
2. T. Hejwowski, A. Weroński, Wytwarzanie powłok odpornych na zużycie, Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2000.

28

Badanie struktury i własności złącza spawanego stali S500MC
M. Gomoła a, S. Topolska b, K. Lukaszkowicz c
a

Studentka Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych
email: martynagomola@gmail.com
b

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: santina.topolska@polsl.pl
c

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: krzysztof.lukaszkowicz@polsl.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania złącza spawanego stali niskostopowej
o podwyższonej wytrzymałości S500MC wykonanego za pomocą metody MAG. Przeprowadzono badanie korozji w środowisku kwasowym oraz solnym, a następnie obliczono
odporność na korozję równomierną badanej stali. Wykonano także badania metalograficzne
oraz mikrotwardości stali oraz spoiny.
Słowa kluczowe: stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości, MAG, badanie korozji,
metoda grawimetryczna, badanie mikrotwardości, badanie metalograficzne mikro- i makroskopowe, mikroskopia świetlna.

1. WSTĘP
We współczesnym świecie stale należą do podstawowych materiałów do budowy
konstrukcji, środków transportu, urządzeń przemysłowych. Wynika to z możliwości
oddziaływania na ich własności mechaniczne i fizyczne oraz możliwości odkształceń
sprężysto-plastycznych w wyniku obciążenia.
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Badania nad stalami konstrukcyjnymi rozpoczęto w czasie II wojny światowej, a na
początku lat pięćdziesiątych XX wieku zrewolucjonizowano sposób projektowania stali przez
rozdrobnienie ziarna ferrytu, który zwiększał granicę plastyczności z jednoczesnym obniżeniem temperatury przejścia w stan kruchy.
Do stali konstrukcyjnych dodawane są małe ilości (jako mikrododatki do 0,15%) V, Nb i Ti
celem podwyższenia granicy plastyczności do 500 MPa. Stale zawierające mikrododatki są
nazywane stalami niskostopowymi o podwyższonej wytrzymałości (NSPW), a także stalami
z mikrododatkami. Stale te poddawane są regulowanemu walcowaniu oraz regulowanemu
chłodzeniu (walcowanie termomechaniczne), aby uzyskać strukturę drobnoziarnistą od razu po
walcowaniu (zahamowanie rozrostu ziarn austenitu przez utworzenie za pomocą pierwiastków
stabilne węgliki lub węglikoazotki o dużej dyspersji), za pomocą której eliminuję się obróbkę
cieplną, a także niweluje dodatkowe koszty. Stale te wytwarza się za pomocą odpowiedniej
obróbki termomechanicznej. Kombinacja tych procesów nazywa się obróbką cieplnoplastyczną [1-4].
W artykule przedstawiono badania na złączu spawanym stali S500MC, która należy do stali
konstrukcyjnych niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości do obróbki plastycznej na
zimno. Skład chemiczny tej stali przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Skład chemiczny stali S500MC [4]
Maksymalne stężenie pierwiastków, %
Stal
S500MC
1)

C

Mn

Si

P

S

Al
całk.

Nb 1)

V 1)

Ti 1)

0,12

1,7

0,5

0,025

0,015

0,015

0,09

0,2

0,15

Suma zawartości Nb, V i Ti powinna wynosić maks. 0,22%.

2. BADANIA WŁASNE
2.1. Proces spawania
Elementy ze stali S500MC połączono za pomocą spawania metodą w osłonie gazów MAG
z wykorzystaniem połączenia teowego ze spoiną pachwinową dwustronną. Wykorzystano drut
do spawania Elegmatic 181 CR, a spawanie wykonano w osłonie gazu 80% Ar + 20% CO2.
2.2. Badanie korozji
Do przeprowadzenia badań korozyjnych wykorzystano metodę grawimetryczną, która
polega na zanurzeniu przygotowanych próbek w badanym roztworze: 3% roztworze kwasu
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siarkowego oraz 10% roztworze chlorku wapnia na okres 14 dni, aby następnie dokonać
pomiaru ubytku masy oraz liniowej szybkości korozji. Wagi przed, jak i po badaniu, oraz inne
parametry potrzebne do wyznaczenia odporności na korozję podano w tablicy 2. W tablicy 3
podano obliczenia dla próbek 1 i 2 wraz z określeniem grupy i stopniem 0k odporności
korozyjnej.
Tablica 2
Wielkości charakterystyczne dla próbek 1 i 2 przed i po badaniu korozyjnym
Pole
Masa
Masa
Ubytek
Gęstość
Próbka Roztwór
pow.
2.07 [g] 16.07 [g] masy [g]
[g/cm3]
[m2]
1
2

3% roztwór
H2SO4
10%
roztwór
CaCl2

Czas
[doba]

21,1110

18,5096

2,6014

0,001737

7,75

14

26,5953

26,5689

0,0264

0,001999

7,75

14

Tablica 3
Odporność korozyjna i stopień korozji badanych próbek w roztworze kwasu siarkowego (VI)
i chlorku wapnia
Rodzaj
Ubytek masy
Liniowa szybkość
korozji

[

]

×
[

]

Wynik

Określenie odporności korozyjnej

103,9743

Stal nieodporna (VI) o stopniu
odporności korozyjnej 10

4,8969

Stal mało odporna (V) o stopniu
odporności korozyjnej 6

2.3. Badanie mikrotwardości
Wykonano liniowe badanie mikrotwardości na odpowiednio przygotowanej próbce,
wytrawionej w nitalu w celu ujawnienia struktury badanej powierzchni. Wykonano trzy
badania: pierwszy w obszarze stali S500MC, drugi w obszarze spoiny, a trzeci przechodzący
przez spoinę, strefę wpływu ciepła i stal. Z dwóch pierwszych badań wyciągnięto średnią
w celu poznania twardości spoiny oraz stali (tabl. 4), a trzecie badanie ma na celu zobrazowanie różnicy twardości w złączu spawanym (rys. 1).
Tablica 4
Średnia z wyników badań mikrotwardości dla stali S500MC oraz spoiny
Średnia twardość [HV]
214,59
Stal S500MC
221,48
Spoina
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Rys. 1. Wykres z badań mikrotwardości w stali i w spoinie
2.4. Badanie metalograficzne mikro- i makroskopowe
Badania metalograficzne złącza spawanego wykonano przy użyciu mikroskopu świetlnego
(rys. 2-4). Z obserwacji struktury stali S500MC można stwierdzić, że stal ta posiada strukturę
drobnoziarnistą ferrytyczno-perlityczną. W obszarze strefy wpływu ciepła widoczny jest
rozrost ziarna. Wynika on z przegrzewania stali podczas procesu spawania, gdzie po
przekroczeniu temperatury Ac3 rozpoczyna się przemiana ferrytu w austenit. Wysoka
temperatura wykorzystywana podczas spawania sprzyja rozrostowi ziarn austenitu. Spoina
posiada strukturę metalu w stanie lanym , która zależna jest od składu chemicznego materiału
rodzimego i spoiny, oraz od prędkości stygnięcia. Próbka została wytrawiona w nitalu w celu
ujawnienia struktury powierzchni.

Rys. 2. Struktura złącza spawanego,
obraz w polu ciemnym, pow. 50x
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Rys. 3. Stal S500MC, strefa wpływu ciepła
i spoina, obraz w polu jasnym, pow. 50x
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Rys. 4. Struktura spoiny; obraz z mikroskopu metalograficznego w polu jasnym, pow. 200x
Wykonano także obserwacje pod mikroskopem stereoskopowym powierzchni próbek po
badaniach korozyjnych w środowisku kwasu siarkowego (VI) – rys. 5 i chlorku wapnia – rys. 6.

Rys. 5. Wżery powstałe w korozyjnym
środowisku kwasowym, obraz z mikroskopu
stereoskopowego, pow. 20x

Rys. 6. Spoina po badaniu w korozyjnym
środowisku solnym, obraz z mikroskopu
stereoskopowego, pow. 8x

3. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Dzięki strukturze ferrytyczno-perlitycznej oraz niskiej zawartości węgla i mikrododatków
stal S500MC charakteryzuje się dobrą spawalnością i wysokimi własnościami
wytrzymałościowymi, a obróbka plastyczna na zimno możliwa jest dzięki minimalnej
granicy plastyczności wynoszącej 500 MPa oraz odpowiedniej udarności i ciągliwości.
Przez obróbkę cieplno-plastyczną nazywaną walcowaniem termomechanicznym struktura
stali S500MC charakteryzuje się strukturą drobnoziarnistą.
33

Prace Studenckich Kół Naukowych

2. Stal S500MC wykazuje małą odporność na działanie korozji równomiernej w środowisku
kwasu siarkowego (VI), a w przypadku środowiska chloru wapnia próbka jest odporna na
działanie korozji równomiernej.
3. Spoina wytworzona podczas procesu spawania charakteryzuję się strukturą metalu
w stanie lanym, a w strefie wpływu ciepła widoczny jest rozrost ziarn.
4. Spoina i strefa wpływu ciepła posiadają wyższą twardość od materiału rodzimego, nie
przekraczając 350 HV, który jest wyznacznikiem kruchego pękania. Wyższa twardość
spoiny i SWC jest wynikiem pożądanym.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono technologię wytwarzania oraz strukturę nanoi mikrometrycznych metalowych układów warstwowych na podłożu w postaci folii miedzianej
powstałych w procesie elektrolizy.
Słowa kluczowe: ekrany elektromagnetyczne, ekrany warstwowe, elektroliza, powłoki Fe
i Cu, struktura powierzchni

1. WSTĘP
Rosnące zainteresowanie skutecznymi, bardziej innowacyjnymi i ekonomicznymi
technikami tłumiącymi pola elektromagnetyczne stawia inżynierii materiałowej konieczność
poszukiwania nowych materiałów ekranujących oraz technologii ich wytwarzania. Emitowane
pole elektromagnetyczne jest negatywnym czynnikiem wpływającym również na organizm
człowieka. Jego źródło stanowią wszelkie urządzenia wytwarzające elektromagnetyzm oraz
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zasilane prądem elektrycznym [1]. Ograniczanie wpływu pola elektromagnetycznego wymaga
zastosowania określonych środków prewencji, do których należą między innymi [2]: przewody
ekranujące, siatki ekranujące cienkie, ubrania ekranujące oraz ekrany wykonane z blach.
Nano- i mikrometryczne metalowe układy warstwowe są tworzone w celu ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym w szerokim zakresie częstotliwości. Cienkie warstwy
przewodzące czy ferromagnetyczne mogą być wytwarzane przez powlekanie elektrolityczne,
którego najważniejszym parametrem jest rezystywność powierzchniowa [3]. Do innych
technologii wytwórczych ekranów wielowarstwowych należą: metody fizycznego i chemicznego osadzania z fazy gazowej oraz atomowego osadzania warstw [4].
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Materiał do badań wstępnych obejmował płytki stalowe, żelazne i miedziane o grubości
0,5 mm (badania wstępne polegały na ustaleniu rzeczywistej grubości naniesionych
elektrolitycznie warstw). Natomiast do badań właściwych wykorzystano folię miedzianą
o grubości 50 µm oraz 70 µm i wymiarach 50x50 mm.
Na podłoże z folii miedzianej naniesiono naprzemiennie warstwy Cu i Fe. Na rysunku 1
zostało przedstawione podłoże bez naniesionej warstwy, wykonane za pomocą skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM), w powiększeniu 2500x.

Rys. 1. Zdjęcie powierzchni podłoża w postaci folii miedzianej bez warstwy, SEM, pow. 2500x

2.1. Preparatyka
W celu naniesienia warstw Cu i Fe na podłoże z folii miedzianej, w pierwszej kolejności
ustalono skład chemiczny kąpieli elektrolitycznej. Kąpiele do miedziowania i żelazowania
zawierały następujące odczynniki:
 cyjanek potasu,
 cyjanek sodu,
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węglan sodu,
siarczan żelaza(III),
siarczan żelaza(II) i amonu,
winian potasu i sodu.
Proces elektroosadzania powłok wielowarstwowych polegał na wielokrotnym, naprzemiennym prowadzeniu procesów żelazowania i miedziowania. Po nałożeniu każdej warstwy
próbkę płukano w wodzie destylowanej (w myjce ultradźwiękowej), po czym przenoszono do
drugiego elektrolizera. Czynność tę powtarzano do uzyskania założonej liczby warstw (po 10
naprzemiennych warstw Cu i Fe).
Proces miedziowania odbył się w kąpieli cyjankowej o gęstości prądowej jk = 0,25 mA/cm3.
Natomiast proces żelazowania przebiegał w kąpieli siarczanowej, jk = 5,0 mA/cm3. W tablicy 1
przedstawiono parametry procesu miedziowania oraz żelazowania.
Tablica 1
Liczba cykli i czas powlekania podczas procesu
Symbol próbki

Grubość
warstwy
[nm]

Liczba cykli
(żelazowania
i miedziowania)

Czas żelazowania
[s]

Czas
miedziowania [s]

Fe/Cu 25-20

25

10

15

165

Fe/Cu 50-20

50

10

30

330

Fe-Cu 100-20

100

10

60

660

Celem badań wstępnych było określenie wpływu gęstości prądu stosowanego podczas
procesu galwanicznego miedziowana oraz żelazowania na grubości ciągłość otrzymywanych
powłok oraz wydajność prądową prowadzonego procesu.
W celu ustalenia rzeczywistej grubości powłok, w fazie pierwszej naniesiono pojedyncze
warstwy Cu i Fe na podłoże w postaci żelaza armco i folii miedzianej. Teoretyczne grubości
warstw zostały obliczone metodą wagową, zgodnie ze wzorem 1.
=

(

−

) × 10 000
,
×
(1)

gdzie:
D – gęstość powłoki, g/cm3,
S – powierzchnia próbki, cm2,
m1 – masa próbki po elektrolizie,
m2 – masa próbki przed elektrolizą.
Następnie porównano grubość teoretyczną z rzeczywistą na podstawie obserwacji
w skaningowym mikroskopie elektronowym. Rysunek 2 przedstawia pomiar rzeczywistej
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grubości warstwy Cu, która mieściła się w przedziale 950 nm do 1,3 µm. Teoretyczna grubość
warstwy wynosiła 0,6 µm.

Rys. 2. Rzeczywista grubość pojedynczej warstwy miedzi na przełomie, SEM, pow. 6000x
3. OBSERWACJA STRUKTUR NANIESIONYCH POWŁOK
W celu sprawdzenia poprawności dobranych parametrów procesu elektrolizy, jak
i określenia struktury powierzchni nałożonych powłok, wytworzone próbki poddano obserwacji w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Dodatkowo, wykonano mapowy
rozkład pierwiastków oraz analizę chemiczną próbek. Badanie miało wykazać czy powłoki
zostały nałożone poprawnie, czy zachowana została ich ciągłość, przy odpowiednio dobranych
warunkach procesu galwanizacji. Na rysunku 3 została przedstawiona struktura powierzchni
powłoki Fe na podłożu w postaci folii miedzianej, przy powiększeniu 2000x, a na rysunku 4 –
struktura powierzchni Cu na podłożu z żelaza armco, przy powiększeniu 250x.

Rys. 3. Struktura powierzchni warstwy Fe na folii miedzianej, SEM, pow. 2000x
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Rys. 4. Struktura powierzchni warstwy Cu na żelazie armco, SEM, pow. 250x
Powierzchnia warstwy Fe na folii miedzianej charakteryzuje się jednolitą i zwartą strukturą.
Posiada widoczne wzniesienia, które mogą pochodzić od podłoża.
Powłoka Cu na podłożu w postaci żelaza armco jest również ciągła, zwarta. Na zdjęciu
widoczne są nieliczne wżery, czego powodem było początkowe stadium korozji podłoża –
płytki żelaznej (co uwzględniono w dalszych badaniach).
4. PODSUMOWANIE
W celu ograniczenia szkodliwego działania promieniowania elektromagnetycznego
stosowane są środki zapobiegawcze w postaci ekranów elektromagnetycznych.
Nano- i mikrometryczne metalowe układy warstwowe są tworzone z zamysłem wykorzystania ich do ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym różnej częstotliwości.
Gdy fala elektromagnetyczna napotyka ekran złożony w kilku warstw, ulega odbiciu
i pochłanianiu przez każdą naniesioną powłokę w postaci ferromagnetyka oraz materiału
wykazującego wysoką przewodność elektryczną. Jakość tłumienia wytworzonego ekranu
wielowarstwowego zależy od grubości naniesionej warstwy [4].
Do technologii wytwarzania opisywanych ekranów można zaliczyć między innymi:
metody fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD – Physical Vapour Deposition),
atomowego osadzania warstw (ALD – Atomic Layer Deposition) oraz procesy elektrolizy.
Umożliwiają one uzyskiwanie powłok cienkich, zarówno w skali mikro- jak i nanometrycznej [4,5].
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Streszczenie: W pracy przedstawiono symulację komputerową wpływu masy zbiornika płynu
hamulcowego na aluminiowy korpus pompy hamulcowej. W ramach pracy badawczej
wykonano cyfrowy model 3D korpusu z zachowaniem rzeczywistych wymiarów oraz
przeprowadzono badanie wpływu siły na korpus z użyciem modułu symulacji w programie
SolidWorks. Symulacja została przeprowadzona przy użyciu rzeczywistego maksymalnego
obciążenia działającego na otwory wlewowe korpusu – 24,5 N.
Słowa kluczowe: MES, SolidWorks, hydrauliczny układ hamulcowy, korpus pompy hamulcowej, obciążenie, symulacja, modelowanie, odkształcenie, naprężenie, przemieszczenie

1. WSTĘP
Układ hamulcowy pojazdu to wszystkie elementy, które po uruchomieniu mają na celu
utrzymanie pojazdu w miejscu i zatrzymanie go kiedy jest w ruchu. Jest to podstawowy i jeden
z najważniejszych układów montowanych w pojeździe, którego wysoka sprawność i niezawodność musi być odpowiednia dla bezpiecznego zatrzymania pojazdu [2, 3].
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Działanie sił oddziałujących na korpus może zostać zasymulowane przy użyciu Metody
Elementów Skończonych. Pozwala to na wykluczenie zagadnień związanych z odkształceniem
poszczególnych elementów układu oraz pogorszeniu skuteczności działania układu hamulcowego [4, 6].
Metody numeryczne są coraz częściej stosowanym narzędziem w wielu dziedzinach nauki
i przemysłu, w tym do badania wytrzymałości konstrukcji i symulacji odkształcenia, a rosnąca
moc obliczeniowa sprzętu komputerowego oraz coraz nowsze technologie sprawiają, że
podczas tworzenia symulacji zaczyna nas ograniczać jedynie sposób odpowiedniego
sformułowania problemu oraz zadania warunków brzegowych, niezbędnych do przeprowadzenia symulacji [3, 4, 7].
2. HYDRAULICZNY UKŁAD HAMULCOWY
Najpopularniejszym układem hamulcowym wykorzystywanym w samochodzie osobowym
jest układ hydrauliczny, który działa na zasadzie prasy hydraulicznej. Kierowca podczas
naciskania pedału hamulca przesuwa tłoczysko urządzenia wspomagającego, przez co
wspomaganie zwiększa siłę nacisku kierowcy na pedał i przez popychacz przesuwa tłok pompy
hamulcowej. Pompa zmienia siłę mechaniczną przekazywaną przez popychacz na ciśnienie
w układzie hydraulicznym. Występujące w pompie dwusekcyjnej tłoki tłoczą płyn hamulcowy
przez sztywne i elastyczne przewody do hamulców przednich oraz tylnych, co zapewnia
zwiększony poziom bezpieczeństwa. W przypadku awarii któregoś z obwodów w dwuobwodowym układzie hamulcowym, drugi obwód w dalszym ciągu jest sprawny i istnieje
szansa na zatrzymanie pojazdu [5, 6].
3. MATERIAŁ UŻYTY DO BADANIA
Korpus pompy hamulcowej został wykonany z aluminium. Jest to metal posiadający liczbę
atomową 13 i cechujący się następującymi własnościami w temperaturze 20°C [1, 2]:
 niską gęstością 2,7 g/cm3,
 wytrzymałością na rozciąganie Rm 70÷120 MPa,
 przewodnością cieplną 237 W/(m·K),
 opornością elektryczną 28,2 nΩ·m.
Jest to metal wykazujący dużą odporność na korozję. Odporność ta jest spowodowana
pokrywaniem się powierzchni warstwą tlenku glinu Al2O3. Kiedy wymagana jest większa
odporność na korozję, aluminium poddaje się procesowi anodowania. Skład chemiczny stopu
AlMg5 wykorzystanego do stworzenia korpusu przedstawiony jest w tablicy 1 [1, 2].
Tablica 1
Skład chemiczny stopu AlMg5
Znak stopu
EN AC-AlMg5
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Mg
5,5

Si
<0,55

Stężenie pierwiastków, %
Fe
Mn
Cu
<0,55
0,45
<0,1

Ti
<0,2

Zn
<0,1
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4. MODEL NUMERYCZNY KORPUSU POMPY HAMULCOWEJ
Model numeryczny został stworzony w oparciu o rzeczywisty, zwymiarowany ręcznie,
korpus pompy hamulcowej. Na rysunku 1a widoczny jest rzut izometryczny korpusu użytego
do przeprowadzenia symulacji. Korpus ten jest zamocowany do serwa hamulcowego za
pomocą dwóch śrub M10 z nakrętką. Miejsca mocowania, gdzie w rzeczywistości umieszczone są śruby, w symulacji są nieruchomą geometrią. Całość trójściennej siatki użytej podczas
symulacji została zagęszczona w celu zwiększenia dokładności obliczeń.
Analizie poddano wpływ obciążenia otworów wlewowych na nacisk 24,5 N. Widok
wnętrza korpusu oraz wymiary gabarytowe przedstawiono na rysunku 1b oraz 2.
a)

b)

Rys. 1. a) Widok izometryczny korpusu pompy hamulcowej, b) przekrój stworzonego modelu
korpusu pompy hamulcowej

Rys. 2. Wymiary gabarytowe korpusu pompy hamulcowej
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5. PRZEBIEG BADAŃ
Po stworzeniu modelu geometrycznego korpusu, uruchomiono moduł Symulacji oraz
utworzono nowe badanie analizy statycznej. W miejscu mocowania modelu nadano
nieruchomą geometrię, przyłożono na otwory wlewowe siłę 24,5 N oraz wygenerowano siatkę
elementów skończonych oraz zagęszczono ją w celu zwiększenia dokładności wyników
symulacji, co przedstawiono na rysunku 3. Strzałki koloru brązowego pokazują miejsca
mocowania, zaś kolor fioletowy oznacza miejsca i kierunek przyłożonego obciążenia.

Rys. 3. Model geometryczny korpusu pompy hamulcowej z nałożoną siatką elementów
skończonych, zaznaczonymi miejscami mocowania oraz miejscem przyłożenia obciążenia
6. ANALIZA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ I PRZEMIESZCZEŃ
Na rysunku 4 widoczny jest obraz rozkładu naprężeń badanego korpusu pompy hamulcowej. Największe naprężenia występują w miejscu mocowań, gdzie oscylują w granicach
3 ÷ 3,8

. Materiał użyty do stworzenia korpusu spełnia zadane warunki, zaś obciążenie

musi być 27 razy większe aby doprowadzić do zerwania mocowania.

Rys. 4. Widok izometryczny rozkładu naprężeń w korpusie układu hamulcowego
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Rys. 5. Widok boczny korpusu w skali przemieszczenia x1000 dla zobrazowania przemieszczenia
Obliczone zostało także przemieszczenie modelu pod wpływem obciążenia. Symulacja
komputerowa wskazuje przemieszczenie najbardziej oddalonego punktu o 0,022 mm co jest
wartością bardzo małą (rys. 5).
Zarówno naprężenia jak i przemieszczenia występujące pod zadanym obciążeniem nie
wpływają na pracę pompy hamulcowej.
7. PODSUMOWANIE
Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii oraz coraz bardziej zaawansowanym
narzędziom komputerowym, można już na etapie projektowania wprowadzić niezbędne
modyfikacje projektu oraz dostosować model do warunków w jakich będzie pracował.
Tworząc wirtualny model, z zastosowaniem metody elementów skończonych można
zaprojektować sam odlew przed obróbką i uwzględnić naddatki niezbędne do przeprowadzenia
obróbki ubytkowej.
Komputerowe techniki wspomagające projektowanie umożliwiają analizę całości procesu
od momentu planowania, poprzez analizę kosztów i własności modelu, aż do badań gotowego
produktu.
Symulacja komputerowa wpływu siły na korpus pompy hamulcowej umożliwia wykonanie
analizy naprężeń własnych występujących pod wpływem nacisku zbiornika z płynem hamulcowym. Największe naprężenia występują w okolicach mocowań korpusu do serwa układu
hamulcowego.
INFORMACJA DODATKOWA
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Streszczenie: W pracy przedstawiono konwencjonalne oraz masywne szkła metaliczne na
osnowie żelaza opierając się na badaniach z literatury dotyczących ich własności. Wykonano
badania rentgenowskie szkieł określające strukturę wytwarzanych szkieł metalicznych
w postaci taśmy, pręta oraz płytki.
Słowa kluczowe: szkła metaliczne, masywne szkła metaliczne, konwencjonalne szkła
metaliczne, szkła metaliczne na osnowie żelaza, stopy na osnowie żelaza

1. WSTĘP
Szkła metaliczne stanowią grupę materiałów o strukturze amorficznej uzyskanej w wyniku
bardzo szybkiego chłodzenia ciekłego stopu metalicznego do temperatury niższej od
temperatury zeszklenia1. Są to ciała stałe o strukturze przechłodzonej cieczy z uporządkowaniem bliskiego zasięgu. Dzięki zachowaniu struktury amorficznej przy własnościach
1

Temperatura zeszklenia szkieł metalicznych stanowi 0,3÷0,5 temperatury topnienia [1].
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charakterystycznych dla grupy metali, szkła metaliczne są materiałem o licznych możliwościach [1-3].
Celem pracy jest określenie własności i struktury szkieł metalicznych na osnowie żelaza na
podstawie literatury oraz badań własnych. Zakres pracy obejmuje badania rentgenowskie
struktury oraz przegląd własności szkieł metalicznych oparty na badaniach przedstawionych
w literaturze.
2. PORÓWNANIE KONWENCJONALNYCH ORAZ MASYWNYCH SZKIEŁ
METALICZNYCH
2.1. Konwencjonalne szkła metaliczne
Konwencjonalne szkła metaliczne wymagają szybkości chłodzenia rzędu 106 K/s podczas
wytwarzania, aby w procesie krzepnięcia utrudnić krystalizację [1-5]. Takie szybkości są
możliwe jedynie dla odlewów o małych grubościach, dlatego występują one głównie jako
taśmy amorficzne lub druty o średnicy nie przekraczającej 40 µm [2-3]. W praktyce przyjmuje
się, że klasycznym szkłem metalicznym nazywa się materiały o grubości poniżej 1 mm.
Klasyczne szkła metaliczne wykazują wzrost gęstości i wyższą energię zmagazynowaną
w wytworzonej taśmie [2].
2.2. Masywne szkła metaliczne
Grupa stopów amorficznych produkowanych w postaci sztabek, płytek, drutów lub prętów
o grubościach powyżej 1 mm nazywana jest masywnymi szkłami metalicznymi. Różnica
promieni atomowych określonych składników jest większa niż 12% [2-3]. Większe grubości
wprowadziły nowe możliwości wobec form i kształtów, chociaż otrzymywanie ich jest
utrudnione ze względu na kruchość. Wraz ze wzrostem przekroju zmniejsza się szybkość
chłodzenia podczas wytwarzania o wartościach poniżej 102-103 K/s [3,4].
3. WŁASNOŚCI SZKIEŁ METALICZNYCH NA OSNOWIE ŻELAZA
Szkła metaliczne na osnowie żelaza cechują przede wszystkim własności magnetyczne, co
wynika z ferromagnetyzmu żelaza. W przypadku miękkich własności magnetycznych, duży
wpływ mają pierwiastki, takie jak Co, Ni, B, Si, P [2]. Masywne szkła metaliczne na osnowie
Fe mogą osiągać większą wytrzymałość na rozciąganie, do 4 GPa przy odpowiednim składzie
chemicznym [6]. Powszechną wadą szkieł metalicznych jest kruchość. Struktura amorficzna
skutkuje podatnością na powstawanie i rozprzestrzenianie się pasm ścinania, które formują się
w pobliżu płaszczyzn dla maksymalnych naprężeń ścinających pod kątem 45° [2]. Dzieje się
tak zwłaszcza w przypadku szkieł masywnych, które mimo to charakteryzują się wyższą
odpornością na kruche pękanie niż szkła konwencjonalne [7]. Struktura amorficzna nie
wykazuje defektów typowych dla struktury krystalicznej, dlatego nieobecność granic ziarn czy
brak wydzieleń drugiej fazy sprawiają, że wzrasta odporność korozyjna [2].
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Postać szkła metalicznego odgrywa istotną rolę przy określaniu własności materiału.
W większości przypadków szkieł metalicznych na osnowie Fe im grubość jest większa, tym
lepsze są własności mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie
oraz moduł Younga), a obniżają się własności magnetyczne [6]. Przy stopniowym obniżaniu
temperatury krystalizacji wzrasta temperatura zdolności do zeszklenia [6].
Głównymi wadami szkieł metalicznych są koszty materiałów i ich wytwarzania oraz problemy
z optymalizacją składu chemicznego względem zdolności do zeszklenia [7]. Wartość temperatury
zeszklenia nie wykazuje zależności od grubości czy postaci wytworzonego materiału [2].
4. STRUKTURA SZKIEŁ METALICZNYCH NA OSNOWIE ŻELAZA
4.1. Materiał do badań oraz metodyka pracy
Wytworzono szkła metaliczne o składzie chemicznym Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 w postaci
taśmy, pręta oraz płytki. Taśmę wykonano metodą melt-spinning poprzez natrysk rozdrobnionego stopu na wirujący walec miedziany obracający się z prędkością 10 m/s. Wytworzona
taśma charakteryzuje się grubością 70 µm oraz szerokością 9,2 mm. Pręt oraz płytkę wytworzono metodą odlewania ciśnieniowego do formy miedzianej. Średnica pręta wynosi 1,1 mm,
a wymiary płytki wynoszą 2,9x10x1 mm.
W celu określenia struktury wybranych trzech próbek wykonano rentgenowską analizę
fazową. Powierzchnię taśmy badano po stronie nie mającej kontaktu z miedzianym walcem.
Badanie pozwoliło na określenie czy struktura badanych próbek jest amorficzna.
4.2. Wyniki badań

Rys. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie stopu Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 w postaci płytki, pręta
oraz taśmy
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Dyfraktogramy rentgenowskie otrzymane dla próbek w postaci pręta i płaskiej płytki
wykazują obecność linii dyfrakcyjnych: bardzo słabych na dyfraktogramie pręta i silnych na
dyfraktogramie płytki. Rentgenowska analiza fazowa wykazała, że taśmę charakteryzuje
struktura całkowicie amorficzna, natomiast masywne szkła metaliczne mają strukturę
amorficzno-krystaliczną. Różnice te wynikają prawdopodobnie z warunków wytworzenia
materiału. Najlepsze warunki dla otrzymania struktury amorficznej występują w szybko
schładzanej cienkiej taśmie, gdzie cała objętość materiału ma strukturę amorficzną.
W przypadku odlewanego pręta o małej średnicy równej 1,1 mm, a zwłaszcza w przypadku
płytki o grubości wynoszącej prawie 3 mm wystąpiły prawdopodobnie niższy gradient
temperatury i mniejsza szybkość schładzania.
5. PODSUMOWANIE
Szkła metaliczne w zależności od postaci, a zwłaszcza od grubości, wykazują odmienne
własności, jak i strukturę materiału. Struktura szkieł metalicznych nie zawsze jest idealnie
amorficzna, co wykazały badania rentgenograficzne. Konwencjonalne szkła metaliczne dzięki
dużym szybkościom chłodzenia łatwiej ulegają zeszkleniu, wykazują lepsze własności
magnetyczne i często lepszą odporność korozyjną. Masywne szkła metaliczne mogą
charakteryzować się dobrymi własnościami mechanicznymi oraz przy odpowiednim doborze
składu chemicznego – lepszą odpornością na kruche pękanie niż szkła konwencjonalne. Jednak
głównie to skład chemiczny szkieł metalicznych wpływa zarówno na strukturę i własności tych
materiałów. Zdolność do zeszklenia, a tym samym zdolność do utworzenia struktury
amorficznej zależy od ścisłego doboru składników w odpowiednich proporcjach, a także od
doboru parametrów wytwarzania.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono technologię wytwarzania wielowarstwowych układów
Cu/Ni z wykorzystaniem magnetronowego rozpylania jonowego fizycznego osadzania z fazy
gazowej, a następnie przeprowadzono obserwację struktury i badanie własności elektrycznych
wytworzonych próbek.
Słowa kluczowe: PVD, układy wielowarstwowe, struktura, własności elektryczne

1. WSTĘP
Rozwój przemysłu elektronicznego i coraz większe wykorzystanie sprzętu elektronicznego
i elektrycznego w aplikacjach komercyjnych, łączności, automatyki i robotyki, militarnych
i innych celów doprowadzają do coraz większych zakłóceń elektromagnetycznych [1].
Promieniowanie elektromagnetyczne ma duży wpływ na życie i zdrowie człowieka.
Dlatego tak istotne jest skuteczne ekranowanie fal elektromagnetycznych i poszukiwanie
nowych rozwiązań w tym kierunku [2].
Ekranowanie pól elektromagnetycznych polega na otoczeniu przestrzeni materiałem
ekranującym w celu zredukowania natężenia pola elektromagnetycznego po przeciwnej stronie
ekranu. Mechanizmami ekranowania są: odbicie i absorpcja energii [3].
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Głównymi czynnikami doboru materiału ekranującego są technologia i ekonomia. Bardzo
duża przewodność materiału jest koniecznym warunkiem do tłumienia fal
elektromagnetycznych o średnich częstotliwościach. Dla wysokich wystarczy, aby po prostu
był przewodnikiem. Z tego powodu, dla zakresów od średniego do wysokiego stosuje się
następujące materiały [4]: folie cynowe, aluminiowe, miedziane, mosiądz, żelazo techniczne
i stal nierdzewną. W przypadku niskich częstotliwości potrzebna jest duża przenikalność
magnetyczna oraz przewodność elektryczna ekranu.
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Do badań przygotowano folię miedzianą o grubości 70 μm, z której wycięto próbki
o wymiarach 40x40 mm. Metodą magnetronowego rozpylania jonowego fizycznego osadzania
z fazy gazowej naniesiono naprzemiennie powłoki na podłoże. Na jedną próbkę nałożono
powłoki Cu/Ni x5 w czasie 12 minut/warstwa, a na drugą powłoki Cu/Ni x10 w czasie
6 minut/warstwa. W tabeli 1 przedstawiono parametry procesu PVD.
Tablica 1
Parametry procesu magnetronowego rozpylania jonowego
Warstwa

Moc na
magnetronie

Gaz
ochronny

Ciśnienie
w komorze

Obroty
stolika

Temperatura

Cu

60

argon

5 mTorr

3 RPM

150°C

Ni

60

argon

5 mTorr

3 RPM

150°C

3. METODOLOGIA BADAŃ
Po naniesieniu powłok Cu-Ni nastąpiła obserwacja powierzchni wytworzonego materiału
w skaningowym mikroskopie elektronowym, w celu zweryfikowania jednorodności warstw
i sprawdzenia obecności zanieczyszczeń.
Materiał do badań w skaningowym mikroskopie elektronowym przygotowano poprzez
wycięcie próbek o wymiarach 10x10 mm z gotowych układów wielowarstwowych Cu-Ni.
Obserwacje powierzchni ekranów przeprowadzono w skaningowym mikroskopie elektronowym ZEISS Supra 25.
Badania własności elektrycznych zostały wykonane na urządzeniu zbudowanym przez
pracowników Politechniki Częstochowskiej. Próbki Cu-Ni x5 i Cu-Ni x10 podpięto do obwodu
prądu stałego przez dwie elektrody płaskie, które zamocowano na powierzchni powłok.
Za zmianę natężenia i jego regulacje odpowiadał zasilacz Manson SDP 2210. Dwie sondy
przyłożone do centralnej części powłoki w odległości 5 mm i prostopadle do elektrod
odpowiadały za rejestrację spadków napięcia. Na ich podstawie obliczono rezystancję R przy
użyciu oprogramowania DASYLab.
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4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
4.1. Obserwacja struktur materiałów w skaningowym mikroskopie elektronowym
Rysunek 1 przedstawia folię miedzianą z warstwami Cu-Ni x5, w powiększeniu 75000x.
Widoczna jest wierzchnia warstwa powłoki miedzianej. Powłoka jest zwarta, z delikatnymi
wybrzuszeniami.

Rys. 1. Obraz powierzchni folii miedzianej
Cu-Ni x5 (12 minut), SEM, pow. 75000x

Rys. 2. Obraz powierzchni próbki – folia
miedziana z warstwami Cu-Ni x10 (6 minut),
SEM, pow. 10000x

Rysunek 2 prezentuje folię miedzianą z warstwami Cu-Ni x10 o czasie napylania warstwy
6 minut w powiększeniu 10000x. Jest to powierzchnia miedziana, zwarta, występują na niej
minimalne wybrzuszenia spowodowane nierównością materiału podłoża i nieliczne pory.
4.2. Badanie rezystywności
Zmierzone spadki napięcia zostały przeliczone na rezystancję, dzięki oprogramowaniu
DASYLab. Badania wykonano w temperaturze T= 294 K (21°C). Wyniki zebrano w tablicy 2.
Tablica 2
Wyniki pomiarów oporu elektrycznego
Powłoka

Cu-Ni x5Cu

Cu-Ni x10

Rezystywność [Ω]

0,038

0,102

5. PODSUMOWANIE
Układy cienkowarstwowe metali (wielowarstwowe) stanowią grupę substancji, która jest
przedmiotem badań od ponad 60 lat. Rozwój nowych technologii nakładania powłok takich,
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jak: metody elektrolityczne, a także chemiczne i fizyczne osadzanie z fazy gazowej umożliwił
uzyskanie materiałów wielowarstwowych o coraz cieńszych warstwach, o grubościach rzędu
kilku nanometrów. Materiały takie posiadają wiele ciekawych magnetycznych, optycznych,
elektrycznych i mechanicznych własności [5].
Dzięki zastosowaniu metalowych układów wielowarstwowych można nie tylko odbijać
falę, ale także pochłaniać jej energię i osiągnąć wysoką jakość tłumienia promieniowania
elektromagnetycznego. Ekran taki składa się z wielu cienkich warstw naprzemiennie nałożonego przewodnika i ferromagnetyka [6].
W układach cienkowarstwowych występuje również zjawisko gigantycznego magnetooporu (GMR – Giant Magnetoresistance) podczas namagnesowania materiału [7], które jest
wykorzystywane w tłumieniu pól elektromagnetycznych.
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Streszczenie: W ramach niniejszej pracy dokonano analizy możliwości wykorzystania
narzędzi komputerowego wspomagania projektowania w doskonaleniu technologii wtrysku
materiałów polimerowych poprzez zaprojektowanie i zamodelowanie własności płyty dystansowej kompatybilnej z wtryskarką Arburg Allrounder 570C.
Słowa kluczowe: płyta dystansowa, wtryskarka, komputerowe wspomaganie projektowania

1. WSTĘP
Materiały polimerowe można kształtować na wiele sposobów, jednak jedną z najbardziej
popularnych technologii ich przetwórstwa jest technologia wtrysku. Jest ona ciągle ulepszana
poprzez stosowanie dodatkowych modułów kontrolujących proces, a także przez wprowadzenie coraz bardziej skutecznych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania
zarówno maszyn jak i form wtryskowych. Konieczność stosowania programów CAD wynika
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z potrzeby tworzenia coraz bardziej precyzyjnych narzędzi technicznych, przy równoczesnej
optymalizacji kształtu i minimalizacji ilości użytego materiału [1, 3].
Zakres niniejszej pracy obejmuje ustalenie danych wejściowych do utworzenia modelu
płyty dystansowej na podstawie analizy dokumentacji wtryskarki Arburg Allrounder 570C,
utworzenie trójwymiarowego modelu płyty w programie SolidWorks 2013, a następnie
dokonanie jego analizy wytrzymałościowej za pomocą modułu SimulationXpress, w celu
potwierdzenia możliwości zastosowania płyty w warunkach pracy wyżej wymienionej
wtryskarki.

2. USTALENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH I WYKONANIE MODELU PŁYTY
DYSTANSOWEJ
Elementy dystansowe to elementy obudowy form wtryskowych, które są niezbędne do
utworzenia dostatecznej ilości miejsca dla pracy układu wypychaczy, albo w celu zwiększenia
wysokości formy, dostosowując ją do najmniejszego prześwitu stołów wtryskarki [2].
Na podstawie instrukcji obsługi wtryskarki dokonano analizy danych wejściowych
niezbędnych do utworzenia modelu płyty dystansowej, a następnie wykonania jego analizy
wytrzymałościowej: wymiarów stołu ruchomego oraz siły zamykania formy. Grubość płyty
jest zależna od wymiarów form montowanych we wtryskarce i wynosi 70 mm (tabl. 1).
Ze względu na niskie wymagania wytrzymałościowe stawiane płycie dystansowej, zadecydowano, że zostanie ona wyprodukowana ze stali 1.2312, czyli stali konstrukcyjnej
niestopowej, często stosowanej na płyty i wkładki do form wtryskowych.
Tablica 1
Dane wejściowe dla modelu płyty dystansowej [3]
Maksymalna siła zamykania formy [kN]
Wymiary stołu ruchomego [mm]

815x815

Średnica otworu na wypychacz [mm]

Ø125H7

Odległość między słupami prowadzącymi [mm]

570

Średnica słupów prowadzących [mm]

90

Wymiary gwintów na śruby mocujące formę [mm]

M16x1,5

Grubość płyty dystansowej [mm]

70

Materiał do wykonania płyty dystansowej

stal 1.2312

Tablica 2
Wymiary płyty dystansowej
Wysokość [mm]
Szerokość [mm]
Promień wycięcia rogów [mm]
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Po ustaleniu wymiarów płyty dystansowej (tabl. 2), wykonano jej szkic w programie Solid
Works 2013. Pierwszym krokiem było dodanie pionowej i poziomej osi symetrii i utworzenie
jednej czwartej szkicu zgodnie z wymiarami podanymi powyżej. Po utworzeniu zarysu
zaznaczono miejsca, w których powinny znaleźć się otwory na śruby. Wyznaczono ich odległość od osi symetrii, a także ustalono relacje między punktami. Następnie nadano szkicowi
cechy modelu przestrzennego wprowadzając parametr grubości równej 70 mm, odpowiadającą
grubości płyty, a w miejscu zaznaczonych punktów umieszczono otwory z gwintem. Za
pomocą funkcji „Lustro”, odbito zamodelowaną część płyty względem płaszczyzny górnej
i prawej tworząc pełen model płyty dystansowej. Na koniec w miejscu przecięcia osi symetrii
umieszczono otwór, który umożliwi montaż wypychacza do formy wtryskowej.

3. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ
Analiza wytrzymałościowa wykonanego modelu miała na celu określenie, czy płyta
wykonana ze stali 1.2312 spełni wymagania wytrzymałościowe i nie zostanie zdeformowana
pod wpływem nacisku siły 2000 kN, czyli maksymalnej siły z jaką będzie na nią oddziaływał
zespół zamykania formy.
Pierwszym krokiem było ustalenie miejsca umocowania, aby uniemożliwić ruch modelu
przy zastosowaniu siły. Miejsce umocowania to ta powierzchnia płyty, która będzie bezpośrednio stykać się ze stołem ruchomym wtryskarki. Następnie na model nałożono maksymalną
siłę jaka będzie oddziaływać na płytę dystansową. Siła ta wynosi 2000 kN i jest to maksymalna
siła zwarcia zespołu zamykania formy. Nałożono ją na powierzchnię płyty, do której będzie
przylegać forma wtryskowa. Ostatnim etapem przed wykonaniem analizy wytrzymałościowej,
było nadanie modelowi własności wytrzymałościowych z bazy programu SolidWorks 2013,
zgodnych z własnościami stali 1.2312.

Rys. 1. Rozkład naprężeń na umocowanej powierzchni płyty dystansowej
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Po uzyskaniu wyników analizy wytrzymałościowej stwierdzono, że pod wpływem
nałożonej siły, w żadnym fragmencie modelu nie wystąpiły naprężenia, które przekroczyłyby
wartość granicy plastyczności danego materiału. Oznacza to, że płyta dystansowa ze stali
1.2312 wykonana zgodnie z powyższym modelem nie ulegnie odkształceniu plastycznemu pod
wpływem maksymalnej siły zwarcia zespołu zamykania formy wtryskarki Arburg Allrounder
570C. Warto również zauważyć, że współczynnik bezpieczeństwa dla tego modelu wynosi 84,
co oznacza, że nie istnieje potrzeba wykonania dokładniejszej analizy wytrzymałościowej
z zastosowaniem siatki mniejszego rozmiaru. W przypadku gdy wartość współczynnika
bezpieczeństwa byłaby bliska lub mniejsza od 1 konieczna byłaby zmiana wymiarów siatki na
mniejszą, w celu uzyskania dokładniejszych wyników [4].
4. PODSUMOWANIE
Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania mają szerokie możliwości
zastosowania w doskonaleniu technologii wtrysku materiałów polimerowych, w tym w projektowaniu płyt dystansowych do form wtryskowych. Wykorzystane w pracy oprogramowanie
Solid Works spełnia wymagania w zakresie możliwości modelowania cech konstrukcyjnych
i własności wytrzymałościowych elementów form wtryskowych. Wyniki przeprowadzonej
analizy wytrzymałościowej świadczą o tym, że zaprojektowana płyta dystansowa wytworzona
ze stali 1.2312 nie ulegnie odkształceniu w warunkach pracy wtryskarki Arburg Allrounder
570C. Na podstawie dokumentacji utworzonej na bazie modelu płyty dystansowej, została
wytworzona płyta dystansowa, która po pozytywnych testach w warunkach operacyjnych
została wdrożona w procesie produkcyjnym.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań struktury, własności mechanicznych
oraz odporności na korozję stali odpornej na korozję typu X2CrNi19-11 połączoną ze stalą
konstrukcyjną w wyniku procesu spawania, przy zastosowaniu metody MAG.
Słowa kluczowe: stal nierdzewna, spawanie metodą MAG, odporność korozyjna, badania
potencjodynamiczne, mikrotwardość, mikroskopia świetlna

1. WSTĘP
Stale nierdzewne znane są od początku XX wieku, jednak to w dzisiejszych czasach
wykorzystuje się je w znaczny sposób. Ze względu na swoje szerokie własności ma zastosowanie w przemyśle i to we wszelkich jego sektorach [1].
W niniejszej pracy zawarte są informacje dotyczące stali odpornej na korozję, szczególnie
stali chromowo-niklowej. Następnym zagadnieniem omawianym w pracy, jest spawalność stali
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nierdzewnej X2CrNi19-11 ze stalą konstrukcyjną, której próbka złącza spawanego została
poddana badaniu odporności korozyjnej, pomiarowi mikrotwardości oraz obserwacji struktury
na mikroskopie świetlnym.
Stale, czyli stopy żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% dzielą się na pewne grupy,
wśród których wyróżnia się stal odporną na korozję. W tej grupie stali ponownie można
wyodrębnić: stal nierdzewną, żaroodporną oraz żarowytrzymałą. Stal chromowo-niklowa
należy do stali odpornej na korozję, która zawiera powyżej 8% niklu oraz 18% lub więcej
chromu, ponadto stop ten charakteryzuje się strukturą austenityczną. Stale te charakteryzują się
dobrymi własnościami mechanicznymi oraz dobrą odpornością na korozję. Jednak stal ta
charakteryzuje się małą odpornością na korozję międzykrystaliczną podczas wysokotemperaturowych procesów, które przyczyniają się do powstawania węglików chromu.
Skuteczną metodą ochrony przed wydzielaniem się niebezpiecznych dla powstania korozji
węglików chromu jest zminimalizowanie stężenia węgla nawet poniżej 0,03%. W innych
rodzajach stali, przy odpowiednio dobranych operacjach technologicznych zawartość węgla nie
może przekraczać 0,07% [2, 6-8].
2. PRZEBIEG BADAŃ I WYNIKI
2.1. Proces spawania
Spawanie to proces łączenia materiałów w sposób trwały. Dochodzi do tego w wyniku
stopienia brzegów materiału. Spawanie metodą MAG (ang. Metal Active Gas) polega na
topieniu materiału podstawowego i elektrody występującej w postaci cienkiego drutu litego.
Topienie następuje w wyniku dostarczenia ciepła pochodzącego z jarzącego się łuku,
w środowisku obojętnego gazu ochronnego (CO2, O2, H2, N2) [3, 4].
Stale chromowo-niklowe o strukturze austenitycznej wykazują się bardzo dobrą spawalnością, jednak nieprzestrzeganie zasad podczas procesu łączenia materiału może wpłynąć na
powstanie niedoskonałości spawalniczych.
W tabeli 1 przedstawiono parametry spawania stali X2CrNi19-11 oraz S550MC. Użyto
również drutu spawalniczego o średnicy 0,8 mm tego samego rodzaju co stal nierdzewna.
Tablica 1
Parametry procesu spawania
Rodzaj i natężenie prądu
Napięcie łuku
Prędkość spawania
Rodzaj, natężenie przepływu gazu
Średnica drutu elektrodowego
Długość wolnego wylotu elektrody
Prędkość podawania drutu elektrody
Pozycja spawania
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Prąd stały, 85 A
15 V
0,5÷0,54 m/min
Ar +25% CO2 lub Ar + 2% O2, 8÷0 l/min
0,8 mm
77,3 mm/s
pachwinowa
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2.2. Badanie odporności korozyjnej
Do badań przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych zalicza się badanie potencjodynamiczne. Przeprowadza się je na próbkach, która są zanurzone w roztworze przypominającym rzeczywiste środowisko użytkowania materiału. W specjalnym naczyniu oprócz
materiału badanego umieszcza się przeciwelektrodę, (metalową lub platynową w przypadku
badania stali nierdzewnej) oraz elektrodę odniesienia (np. kalomelową czy chloro-srebrową).
Cały proces polega na polaryzacji anodowej próbki przy ustalonym zakresie potencjału.
Polaryzację przeprowadza się do momentu osiągnięcia wartości, która mówi o powstaniu
ognisk korozyjnych [5].
Otrzymane w wyniku badań korozyjnych poszczególne krzywe potencjodynamiczne, dla
spoiny 1, 2, 3 (rys. 1) pokazują, w jakich wartościach badana stal została utleniona, a następnie
roztworzona. W wyniku badania stali chromowo-niklowej w środowisku 0,1 molowego kwasu
siarkowego (VI) okazuje się, że materiał utlenił się dla próbki nr 1 – przy potencjale wynoszącym około 170 V. Natomiast materiał nr 2 i 3 uległ pasywacji przy wartościach potencjału
równych 210 V.

Rys. 1. Wykres Tafela spoin poddanych badaniu odporności korozyjnej w środowisku 0,1
molowego kwasu siarkowego (VI)

Rys. 2. Wykres dla spoin poddanych badaniu odporności korozyjnej w środowisku 3,5% NaCl
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Podczas drugiego badania w roztworze soli obojętnej (3,5 % NaCl), wartości przy których
materiał uległ utlenieniu i późniejszej repasywacji zmieniły się, ponieważ zostało zastosowane
inne środowisko. Potencjały przy, których materiały uległy utlenieniu i repasywacji wynoszą
dla: próbki 1 – 140 V, 150 V; próbki 2 – 140 V, 150 V; próbki 3 – 140 V, 155 V (rys. 2).
2.3. Badania metalograficzne
Celem badań mikroskopowych i makroskopowych jest obserwacja struktury oraz powierzchni badanych materiałów. Wycięto próbkę reprezentatywną, którą następnie poddano
kolejnym obróbkom – inkludowaniu w żywicy, szlifowaniu na papierze ściernym, polerowaniu
oraz trawieniu w odczynniku Adlera (rys. 3÷6)
Rysunek 3 przedstawia złącze spawane, którego makrografia została wykonana przy powiększeniu 50x. Element oznaczony strzałką nr 1 stanowi blachę nierdzewną stali X2CrNi19-11,
strzałka nr 2 – spoina, która znajduje się także po drugiej stronie próbki, strzałka nr 3 – strefa
wpływu ciepła, strzałką nr 4 – stal S550MC.
Na rysunku 4 widoczna jest struktura spoiny stali odpornej na korozję. Jest to część stali,
która została przetopiona w wyniku spawania, po czym uległa krystalizacji pierwotnej.
Struktura pierwotna spoiny charakteryzuje się niejednorodnością, co widoczne jest na
mikrografii. Spoina tej stali wykazuje strukturę austenityczną komórkową, która powstała
w wyniku odprowadzenia ciepła. Powstające kryształy są usytuowane w sposób prostopadły
do linii wtopienia i występują jako „łuski”, które powstały podczas skokowej krystalizacji.

Rys. 3. Przekrój złącza spawanego

Rys. 4. Struktura spoiny

Rysunek 5 przedstawia strefę wpływu ciepła od strony stali X2CrNi19-11. Widoczne są
ziarna austenitu, które nie uległy przemianom podczas spawania, ponieważ ilość dopływającego ciepła nie była zbyt duża, aby doprowadzić do jakichkolwiek zmian strukturalnych. Po
lewej stronie mikrografii wyraźnie widoczna jest strefa wpływu ciepła stali S550MC, w której
doszło do przemian w strukturze bez zmiany stanu skupienia. SWC w wyniku zmian
temperatury, związanej z nagrzewaniem i chłodzeniem, posiada różne struktury.
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Na rysunkach 6 i 7 widoczna jest struktura stali S550MC,w odróżnieniu od strefy wpływu
ciepła stali X2CrNi19-11 nie są widoczne „łuski’, a jedynie typowe ziarna ferrytu, które
ulegają rozrostowi w pobliżu linii wtopienia (rys. 6).

Rys. 5. Strefa wpływu ciepła stali X2CrNi19-11

Rys. 6. Strefa wpływu ciepła

Rys. 7. Struktura stali S550MC

2.4. Badanie mikrotwardości metodą Vickersa
Pomiar twardości materiałów ma duże znaczenie, ponieważ dzięki temu możliwe jest
zdobycie wiedzy na temat własności metali oraz ich stopów po pewnych procesach związanych
ze zmianą struktury materiału. Badanie twardości określa, czy dany proces obróbki cieplnej,
lub proces nakładania powłok w przypadku metali został przeprowadzony poprawnie. Badanie
twardości metodą Vickersa wykonuje się na twardościomierzu jednodźwigniowym, gdzie
umożliwiona jest hydrauliczna regulacja szybkości obciążenia. Urządzenie do badania
powinno posiadać mikroskop pomiarowy wraz ze śrubą mikrometryczną, która pozwala na
zmierzenie odcisków.
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Twardość Vickersa określa się jako stosunek siły obciążającej F do powierzchni bocznej
powstałego odcisku S. Twardość oznaczona jako (np. HV0.3, HV5) oblicza się ją na podstawie
wzoru (równ. 1) [7, 8]:

=

,

= 0,1891

,

(1)

gdzie:
d – średnia arytmetyczna przekątnych jednego odcisku [mm],
F – siła obciążająca [N].
Badaniu mikrotwardości poddano strukturę złącza spawanego, które miało na celu sprawdzenie, jak proces spawania wpłynął na zmiany własności mechanicznych tego materiału. Po
przeprowadzeniu dziesięciu pomiarów na stali nierdzewnej w miejscu oddalonym od wpływu
ciepła, podano średni wynik obliczony na podstawie pojedynczych pomiarów twardości.
Średnia wartość mikrotwardości dla tego fragmentu stali, wynosi 198,1 HV. Po obliczeniu tych
wielkości ponownie wykonano pomiar twardości, tym razem na stali konstrukcyjnej, dla której
również wykonano dziesięć pomiarów i na tej podstawie obliczono średnią wartość, wynoszącą
237 HV. Następnie pomiar mikrotwardości wykonano na spoinach i otrzymano następujące
wyniki: 163,2 HV oraz 176,2 HV. Ostatnim etapem badania był pomiar 30 odcisków, które
wykonano w obszarze obejmującym spoinę, strefę wpływu ciepła oraz blachę stali S550MC.
Zmianę twardości w tej strefie obrazuje wykres (rys. 8). Zbliżając się w stronę strefy wpływu
ciepła obserwuje się spadek mikrotwardości.
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Rys. 8. Wykres zmiany twardości w strefie wpływu ciepła
3. PODSUMOWANIE
Stal nierdzewna, szczególnie austenityczna, chromowo-niklowa charakteryzuje się wysoką
odpornością na korozję, dzięki dużej zawartości chromu. Jednak wysokotemperaturowe
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procesy przyczyniają się do zmniejszenia rozpuszczalności węgla w austenicie, co w konsekwencji prowadzi do powstania węglików chromu, a następnie korozji międzykrystalicznej.
W niniejszej pracy został opisany proces spawania metodą MAG stali odpornej na korozję
ze stalą drobnoziarnistą ferrytyczną. Po procesie stal została pocięta na przecinarce, a następnie
uzyskane małe fragmenty zostały poddane badaniom, w celu wykazania własności złącza po
procesie spawania. Do tego eksperymentu pobrano cztery fragmenty stali, z czego jedna nich
stanowiła przekrój złącza spawanego. Następnie element poddano inkludowaniu, szlifowaniu,
polerowaniu oraz trawieniu w roztworze Adlera. Po otrzymaniu odpowiedniego zgładu
metalograficznego, na mikroskopie świetlnym zbadano jego strukturę. Obserwacja wykazała,
że w spoinie stali X2CrNi19-11 występuje struktura austenityczna komórkowa, w postaci
„łusek”, a w strefie wpływu ciepła stali konstrukcyjnej doszło do rozrostu ziarna.
Próbki wycięte ze spoiny zostały poddane dwukrotnemu badaniu odporności korozyjnej
na potencjostacie w roztworze soli obojętnej oraz w kwasie siarkowym (VI). Badanie spoin
w środowisku 0,1 M kwasu siarkowego (VI) nie wykazało zmian na powierzchni stali
nierdzewnej, natomiast zmiany nastąpiły w obszarze stali konstrukcyjnej, na której powstały
wżery. Taka sama sytuacja miała miejsce podczas przyspieszonych badań potencjodynamicznych w środowisku soli obojętnej.
Kolejnym, istotnym badaniem dla określenia własności mechanicznych był pomiar
mikrotwardości złącza spawanego na twardościomierzu Vickersa. Dla stali nierdzewnej,
drobnoziarnistej, spoin oraz strefy wpływu ciepła średnia mikrotwardość wynosi odpowiednio:
198,1 HV, 237,1 HV, 169,7 HV i 205,1 HV.

4. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych wyników sformułowano następujące wnioski:
1. Struktura stali spawanej, X2CrNi-19-11 wykazuje wysoką odporność na korozję w środowisku 0,1 molowego kwasu H2SO4 oraz w roztworze 3,5 % NaCl.
2. Stal konstrukcyjna nie wykazuje dobrej odporności korozyjnej w środowisku H2SO4, jak
i w NaCl.
3. Proces spawania został przeprowadzony prawidło, w strukturze spoiny nie stwierdzono
korozji międzykrystalicznej, która powstaje w wysokotemperaturowych procesach.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań oceny przyczepności powłoki wielowarstwowej TiN/(Ti,Al)N wytworzonej w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD
metodą rozpylania magnetronowego na podłoże ze stali narzędziowej przeznaczonej do pracy
na gorąco X37CrMoV5-1.
Słowa kluczowe: PVD, powłoka wielowarstwowa, scratch test

1. WSTĘP
Nowoczesne techniki wytwarzania materiałów wymagają zastosowania różnych materiałów
narzędziowych. Materiał narzędziowy powinien charakteryzować się wieloma własnościami,
wśród których wyróżnić należy: wysoką twardość, wysoką wytrzymałość na ściskanie
i rozciąganie, zginanie i skręcanie, dobrą ciągliwość oraz odporność na zużycie. Pomimo
rozwoju różnych technologii i materiałów nadal stosowane są stale narzędziowe, w tym
stopowe przeznaczone do pracy na gorąco. Odpowiednią trwałość i jakość narzędzi otrzymuje
się poprzez zastosowanie różnych zabiegów polepszających własności powierzchni.
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Uszlachetnienie powierzchni narzędzi uzyskuje się poprzez wytworzenie na powierzchni
elementu twardej, odpornej na zużycie ścierne powłoki, doprowadzając do kilkukrotnego
wzrostu trwałości narzędzi. Najczęściej stosowaną metodą wytwarzania powłok jest technika
PVD. Natomiast najważniejszą własnością powłok jest przyczepność do podłoża [1-3].

2. PRZEBIEG BADAŃ
2.1. Materiał do badań
Materiałem do badań była próbka wykonana ze stali narzędziowej przeznaczonej do pracy
na gorąco X37CrMoV5-1. Skład chemiczny stali przedstawiono w tablicy 1. Na obrobioną
cieplnie stal naniesiono powłokę wielowarstwową TiN/(Ti,Al)N w wyniku fizycznego
osadzania z fazy gazowej PVD metodą rozpylania magnetronowego.
Tablica 1
Skład chemiczny stali narzędziowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 [4]
Udział masowy pierwiastków, %
Stal
C
Si
Mn
Cr
Mo
V
0,33
0,80
0,25
4,80
1,10
0,30
÷
÷
÷
÷
÷
÷
X37CrMoV5-1
0,41
1,20
0,50
5,50
1,50
0,50

S

P

≤
0,03

≤
0,03

2.2. Metodyka badań
Badanie oceny przyczepności powłoki do powierzchni podłoża wykonano techniką
zarysowania tzw. „scratch test”. Scratch test to technika polegająca na zarysowaniu powierzchni próbki wgłębnikiem diamentowym o kącie wierzchołkowym 120º. Badanie przeprowadzono na urządzeniu REVETEST wyprodukowanym przez firmę CSEM. Obciążenie
krytyczne Lc, przy którym następuje uszkodzenie powłoki wyznaczono na podstawie
obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego oraz na podstawie wartości emisji
akustycznej AE. W trakcie badania przyjęto przedstawione w tablicy 2 wartości obciążeń
krytycznych. Charakter powstałych uszkodzeń w trakcie metody zarysowania zaobserwowano
na mikroskopie świetlnym LEICA MEF4A [1].
Tablica 2
Skład chemiczny stali narzędziowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1
Obciążenie krytyczne
Uszkodzenie
Lc3
początkowa delaminacja powłoki
Lc4
częściowa delaminacja powłoki
Lc5
całkowita delaminacja powłoki
Lc(Ft)
nagły wzrost siły tarcia
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3. OMÓWIENIE WYNIKÓW
Badanie powłoki TiN/(Ti,Al)N metodą scratch test przeprowadzono przy liniowo
wzrastającym obciążeniu. Wyznaczono wartości krytycznych obciążeń Lc, które opisują
przyczepność powłoki do podłoża i przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3
Wartości krytycznych obciążeń Lc dla powłoki TiN/(Ti,Al)N
Obciążenie

Lc(AE)

Lc3

Lc4

Lc5

Lc(Ft)

Wartości krytycznych
obciążeń [N]

55,00

45,00

60,66

93,33

96,33

Początkowymi uszkodzeniami występującymi na wytworzonej powłoce TiN/(Ti,Al)N są
obustronne wykruszenia występujące na krawędziach rys (rys. 1). Początkowa delaminacja
naniesionej powłoki następuje przy obciążeniu krytycznym Lc3. Zaobserwować można
występujące złuszczenia na dnie rysy oraz pęknięcia, które wywołane są rozciąganiem. Na dnie
badanej rysy zaobserwowano charakterystyczne półkola (rys. 2a), które wywołane są pęknięciami konforemnymi powodując wytwarzanie się wykruszeń. Wykruszenia doprowadzają do
częściowej delaminacji powłoki. Przy największym obciążeniu krytycznym Lc5 następuje
całkowita delaminacja badanej powłoki (rys. 2b) [5].

Rys. 1. Zdjęcia z mikroskopu świetlnego przedstawiające złuszczenia oraz pęknięcia wywołane
rozciąganiem przy powiększeniach: a) 50x, b) 100x

Rys. 2. Zdjęcia z mikroskopu świetlnego przy powiększeniu 50x przedstawiające: a) półkola na
rysie wywołane pęknięciami konforemnymi, b) całkowita delaminacja powłoki
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3. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań oceny przyczepności powłoki do podłoża oraz
obserwacji mikroskopowych charakteru uszkodzeń powstałych w trakcie badania metodą
„scratch test” można stwierdzić, iż początkowa delaminacja badanej powłoki rozpoczyna się
przy obciążeniu krytycznym Lc3 wynoszącym 45 N. Przy maksymalnym obciążeniu
wynoszącym 93,33 N następuje całkowita delaminacja powłoki. Stwierdzono, iż powłoka
wielowarstwowa TiN/(Ti,Al)N posiada dobrą przyczepność do podłoża ze stali narzędziowej
przeznaczonej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 [5].
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wytwarzanie masywnych szkieł metalicznych na
osnowie żelaza Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 i kobaltu Co61Nb8B31 metodą odlewania ciśnieniowego oraz wyniki badań ich struktury za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej.
Słowa kluczowe: masywne szkła metaliczne, metody wytwarzania, struktura, odlewanie
ciśnieniowe do formy miedzianej

1. WSTĘP
Masywne szkła metaliczne cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim
ze względu na swoje unikalne własności. Szybkość chłodzenia konieczna do otrzymania
struktury amorficznej jest niewielka, rzędu 103 K/s. Pozwala to na zastosowanie nowych metod
wytwarzania i otrzymanie próbek o większych wymiarach, a tym samym stwarza nowe
możliwości zastosowań. Masywne szkła metaliczne na osnowie żelaza i kobaltu są materiałami
ferromagnetycznymi. Wykazują dobre własności magnetycznie miękkie, dzięki czemu znalazły
zastosowanie w przemyśle elektrycznym, między innymi jako rdzenie i sensory magnetyczne.
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Ze względu na dobre własności mechaniczne stosowane są również jako materiały
konstrukcyjne na kije golfowe, części rowerowe itp. Dobra odporność na korozję stwarza
natomiast możliwość wykorzystania ich jako biomateriałów [1].
2. WYBRANE TECHNOLOGIE MASYWNYCH SZKIEŁ METALICZNYCH
Metoda odlewania do formy miedzianej polega na roztopieniu odważonych składników
w kwarcowym tyglu i umieszczeniu ich w matrycy o kształcie klina, zazwyczaj przy pomocy
niskiego ciśnienia. Wysoka przewodność cieplna miedzi pozwala na szybkie schłodzenie
stopu [2, 3].
Metoda suction-casting polega na zasysaniu ciekłego metalu do wnętrza formy chłodzonej
wodą przy wykorzystaniu różnicy ciśnienia gazu w komorze topnienia i komorze odlewniczej.
Zastosowanie tej metody pozwala na szczelne wypełnienie nawet matrycy o niewielkich
wymiarach [4, 5].
Metoda odlewania ciśnieniowego wykorzystuje sprężony argon aby wepchnąć ciekły metal
do miedzianej formy. Aby uzyskać próbkę o wysokiej jakości ważne jest optymalne dobranie
temperatury topnienia oraz ciśnienia. Pozwala to uniknąć powstawania wad odlewniczych
spowodowanych uwięzionym gazem lub przedwczesnym krzepnięciem [6].
3. MATERIAŁ DO BADAŃ
Badania przeprowadzono na próbkach w postaci płytek ze stopu na osnowie żelaza
Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 i kobaltu Co61Nb8B31 wykonanych metodą odlewania ciśnieniowego.
Do wytworzenia wlewków użyto pierwiastków o dużej czystości, które zostały odważone
z dokładnością do 0,001. Następnie materiał przetopiono indukcyjnie w atmosferze argonu
technicznego w piecu o mocy 15 kW.
Otrzymane wlewki zostały oczyszczone i rozbite na mniejsze części, które umieszczono
w kwarcowych tyglach. Ciśnienie argonu w komorze wynosiło 0,05 MPa. Kiedy osiągnięto
temperaturę topnienia właściwą dla danego stopu zatyczka została usunięta z tygla i ciekły stop
wstrzyknięto do chłodzonej wodą formy miedzianej. Otrzymano próbki o kształcie płytek
o grubości 1 mm oraz szerokości 10 i 5 mm (rys. 1).

Rys. 1. Płytki: a) Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4, b) Co61Nb8B31 szer. 10 mm, c) Co61Nb8B31
szer. 5 mm
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4. RENTGENOWSKA ANALIZA FAZOWA

Rys. 2. Zestawienie dyfraktogramów rentgenowskich próbek: a) Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4,
b) Co61Nb8B31 szer. 10 mm, c) Co61Nb8B31 szer. 5 mm
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Rentgenowską analizę fazową przeprowadzono na podstawie interpretacji dyfraktogramów
wykonanych przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego XRD 7 firmy Seifert-FPM.
Stosowano promieniowanie Co Kα i filtr Fe. Identyfikację związków występujących w badanym stopie przeprowadzono w oparciu o katalogi JCPDS-ICDD.
Badanie wykazało, że wszystkie próbki miały strukturę amorficzno-krystaliczną. Na
obecność faz krystalicznych wskazuje występowanie wysokich linii dyfrakcyjnych na
dyfraktogramach, natomiast fazę amorficzną charakteryzuje „falisty” profil ich tła (rys. 2).
Próbka nr 1 wykazała największy udział fazy amorficznej, natomiast w próbce nr 2 jest
największy udział fazy krystalicznej. Głównymi związkami krystalicznymi w stopie nr 1 są
borki żelaza Fe3B, a w próbkach nr 2 i 3 borki kobaltu Co2B i Co2Nb.
5. PODSUMOWANIE
W pracy wytworzono masywne szkła metaliczne o składzie Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 i
Co61Nb8B31 oraz zbadano ich strukturę. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej pokazują, że
nie udało się otrzymać próbek o strukturze amorficznej. Występowanie fazy krystalicznej może
być spowodowane obecnością zanieczyszczeń lub nieodpowiednio dobranymi parametrami
procesu wytwarzania takimi jak ciśnienie gazu czy szybkość chłodzenia.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczący metod określania
własności warstw wierzchnich przy pomocy rentgenografii, oraz wyniki badań analizy składu
fazowego i pomiaru naprężeń.
Słowa kluczowe: dyfraktometr rentgenowski, pomiar naprężeń, analiza fazowa, powłoka TiAlN

1. WSTĘP
Istnieje wiele rentgenowskich metod badania własności warstw wierzchnich. Do badania
struktury materiałów inżynierskich należy między innymi pomiar wielkości krystalitów,
analiza tekstury, pomiar stałych sieciowych oraz pomiar naprężeń [1-3].
W części badawczej pracy wykonano pomiar naprężeń metodą sin2ψ. Precyzja pomiaru
naprężeń jest zależna od położenia refleksu oraz jego kształtu, na który wpływ ma sposób
zebrania danych pomiarowych i parametrów wykorzystywanych w tym procesie. Należy do
nich czas zliczania oraz wartość kroku pomiarowego. Im wyższy kąt 2θ tym błąd pomiaru
jest mniejszy [4, 5].
W artykule przedstawiono wyniki badania składu fazowego oraz pomiaru naprężeń dla
powłoki PVD na podłożu wytworzonym za pomocą selektywnego przetapiania laserowego
(SLM).
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2. CZĘŚĆ BADAWCZA
2.1. Materiał do badań
Pomiary przeprowadzono na materiale TiAl6V4 wytworzonym za pomocą techniki SLM
(selektywne przetapianie laserowe) z nałożoną powłoką TiAlN uzyskaną w procesie PVD.
W tablicy 1 zestawiono parametry procesu wytworzenia badanego materiału.
Tablica 1
Informacje o materiale oraz parametry procesu wytwarzania powłoki
Nazwa badanej
próbki

Materiał podłoża

Materiał
powłoki

A
B

TiAl6V4

TiAlN

Czas
naświetlania
[μs]
25
100

Odległość między
punktami
[μm]
25
100

2.2. Przebieg badań
Badania wykonano na dyfraktometrze X’Pert PRO firmy PANalytical, stosując filtrowane
promieniowanie lampy o anodzie kobaltowej. Badanie składu fazowego wykonano w układzie
Bragg-Brentano z wykorzystaniem detektora paskowego PIXcel 3D przy promieniowaniu
rentgenowskim o długości fali 0,179 nm ogniskowane liniowo. Napięcie wynosiło 40 kV,
a prąd żarzenia 30 mA. Podczas procesu pomiaru naprężeń nastąpiła zmiana ogniska na
punktowe. W celu określenia naprężeń wykorzystano metodę sin2ψ.
2.3. Określenie składu fazowego oraz pomiar naprężeń
Na dyfraktogramach zidentyfikowano refleksy pochodzące od podłoża (TiAl) oraz od
powłoki (TiAlN).
Od typu symetrii krystalograficznej, długości fali oraz parametrów sieciowych materiału
zależy położenie tak zwanych maksimów dyfrakcyjnych widocznych na dyfraktogramach.

Rys. 1. Dyfraktogramy próbki A oraz B
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Wyniki pomiaru naprężeń uzyskano metodą sin2ψ opierając się na programie X’PertStress
Plus. Zmianę profilu linii dyfrakcyjnej oraz zmiany wartości międzypłaszczyznowej d refleksu
(002) dla materiału A przedstawiono na rysunku 2, natomiast dla materiału B na rysunku 3.
Powłoki PVD wykazują tą samą wartość naprężeń we wszystkich kierunkach. Wartości
naprężeń dla badanych powłok przedstawiono tablicy 2.

Rys. 2. Zmiana profilu linii dyfrakcyjnej (002) oraz zmiany wartości międzypłaszczyznowej d
refleksu (002) warstwy TiAlN w funkcji sin2ψ ( materiał A)

Rys. 3. Zmiana profilu linii dyfrakcyjnej (002) oraz zmiany wartości międzypłaszczyznowej d
refleksu (002) warstwy TiAlN w funkcji sin2ψ (materiał B)
Tablica 2
Wartości naprężeń badanych materiałów
Oznaczenie badanej próbki
A
B

Wartość naprężeń
-1873,7 ± 167,8 MPa
-458,4 ± 139,5 MPa
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3. PODSUMOWANIE
Wykorzystując metodę rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej w badaniu potwierdzono występowanie powłoki TiAlN w próbce. Pomiar naprężeń przeprowadzony metodą
sin2ψ wykazał występowanie naprężeń ściskających dla obu wariantów materiału.
Wartość naprężeń dla materiału A (parametry procesu – czas naświetlania: 25 µs, odległość
między punktami: 25 µm) wynosi odpowiednio -1873,7 ± 167,8 oraz -1493,4 ± 215,4 MPa.
Wartość naprężeń dla materiału B (parametry procesu – czas naświetlania: 100 µs,
odległość między punktami: 100 µm) wynosi odpowiednio -458,4 ± 139,5 oraz -1120,1
± 132,5 MPa.
Rentgenowskie metody oceny własności warstwy wierzchniej takie jak pomiar naprężeń
metoda sin2ψ na dyfraktometrze rentgenowskim to skuteczne i dokładne narzędzie pomiarowe
umożliwiające ocenę, poznanie własności i wykorzystanie uzyskanych informacji przy doborze
materiału.
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Streszczenie: W ramach niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni
oraz własności optycznych krzemu monokrystalicznego teksturowanego alkalicznie w roztworze 40% KOH:IPA:H2ODI.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, krzem monokrystaliczny, teksturowanie, alkaliczne trawienie

1. WSTĘP
Słońce jest źródłem czystej energii: bezpłatnym, efektywnym oraz niewyczerpalnym.
Bogactwo jakie oferuje jest możliwe do wykorzystania między innymi dzięki fotowoltaice.
Działające niezależnie od sieci energetycznej i tym samym gwarantujące stałe dostawy energii
nawet w przypadku awarii sieci, panele fotowoltaiczne to interesująca alternatywa dla
konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii. Coraz bardziej nowoczesne systemy działają
niezależne od pogody, produkując energię również w pochmurne dni [1].
1
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2. ETAPY PRODUKCJI MONOKRYSTALICZNYCH KRZEMOWYCH OGNIW
FOTOWOLTAICZNYCH
Monokrystaliczne krzemowe ogniwa fotowoltaiczne są produkowane według następujących
etapów [2]:
 przygotowanie powierzchni
krzemu,
 teksturowanie powierzchni
krzemu,
 wytworzenie złącza p-n,
 usunięcie złącz z krawędzi
oraz szkliwa krzemowofosforowego,
 pasywacja powierzchni,
 nakładanie warstwy
Rys. 1. Schemat budowy krzemowego ogniwa
antyrefleksyjnej ARC,
słonecznego [2]
 wytworzenie elektrod.
Budowę krzemowego ogniw fotowoltaicznego przedstawiono na rysunku 1.
3. TEKSTUROWANIE POWIERZCHNI KRZEMU MONOKRYSTALICZNEGO
Jednym z czynników ograniczających sprawność ogniw fotowoltaicznych jest odbicie części
promieniowania słonecznego od jego powierzchni.
W związku z tym, aby obniżyć te straty powierzchnię płytki krzemowej poddaje się teksturowaniu. Polega ono na rozwinięciu powierzchni
materiału, co prowadzi do znacznej redukcji
odbicia promieniowania słonecznego poprzez
wielokrotne odbicie (rys. 2). Chemiczne trawienie
krzemu jest typową metodą stosowaną w
Rys. 2. Wpływ teksturowania krzemu na
elektronice zarówno do tworzenia wyrafinowaodbicie i absorbcję promieniowania [2,3]
nych struktur jak i modyfikacji powierzchni ogniw
fotowoltaicznych. Obecnie monokrystaliczne płytki krzemowe o orientacji krystalograficznej
(100) są teksturowane metodą anizotropowego trawienia chemicznego w roztworach alkalicznych [3-5].
4. METODYKA BADAŃ
Badania wykonano na płytkach krzemu monokrystalicznego typu p, o rezystywności 1 Ωcm,
o orientacji krystalograficznej (100). Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni krzem
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monokrystaliczny teksturowano w 40% KOH:IPA:H2ODI w czasie 20, 30, 40, 50 minut. W
skaningowym mikroskopie elektronowym SEM Zeiss Supra 35 wykonano obserwacje topografii
powierzchni krzemu monokrystalicznego przed i po alkalicznym teksturowaniu. Badanie własności
optycznych powierzchni krzemowych płytek przed i po obróbce chemicznej wykonano na
spektrofotometrze Evolution 220 firmy Thermo Scientific w zakresie długości fali λ 300-1000 nm.
5. WYNIKI BADAŃ TOPOGRAFII POWIERZCHNI ORAZ WŁASNOŚCI
OPTYCZNYCH TRAWIONEGO ALKALICZNIE KRZEMU
MONOKRYSTALICZNEGO
Topografia powierzchni krzemu monokrystalicznego teksturowanego alkalicznie w roztworze 40% KOH:IPA:H2ODI w istotny sposób zależy od czasu trawienia. Na rysunku 3
przedstawiono topografię powierzchni teksturowanych płytek w różnym przedziale czasu. Na
podstawie obserwacji topografii powierzchni krzemu monokrystalicznego alkalicznie
teksturowanego stwierdzono, że dopiero po ponad 30-minutowym trawieniu na powierzchni
krzemu tworzy się struktura w formie piramid o wielkości od około 200 nm do 5 µm.

Rys. 3. Topografia powierzchni krzemu monokrystalicznego teksturowanego alkalicznie przez:
a) 20 min, b) 30 min, c) 40 min, d) 50 min
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Własności optyczne powierzchni
krzemu monokrystalicznego zależą istotnie od warunków trawienia. Na rys. 4
przedstawiono wykres współczynnika
odbicia światła dla płytek krzemu monokrystalicznego alkalicznie teksturowanego w różnym czasie. Alkaliczne
trawienie powoduje, że współczynnik
odbicia światła w zakresie długości fali
4001000 nm zmniejsza się wraz
z wydłużeniem czasu teksturowania.
Najmniejszą jego wartość ok. 11 %
uzyskano dla płytek trawionych przez 40
i 50 minut.

Rys. 4. Współczynnik odbicia światła dla płytek
teksturowanych alkalicznie w różnym przedziale czasu

5. WNIOSKI
Alkaliczne trawienie jest konwencjonalną metodą teksturowania krzemu monokrystalicznego
do celów fotowoltaicznych. Na podstawie badań stwierdzono, że dobranie optymalnych
warunków, w tym czasu teksturowania istotnie wpływa na topografię powierzchni oraz własności
optyczne krzemu monokrystalicznego. Najlepsze wyniki zarówno topografii jak i wartości
współczynnika odbicia otrzymano dla podłoży trawionych przez 40 oraz 50 minut. Struktura
powierzchni krzemu charakteryzuje się występowaniem form piramidalnych, a wartość
współczynnika odbicia światła zakresie długości fali 4001000 nm wynosi ok. 11% .
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki symulacji rozkładu temperatury modelu rury
kolektorowej układu wydechowego samochodu. Element został wykonany z trzech różnych
materiałów. Geometria modelu oraz symulacja MES zostały wykonane w programie Solid Edge.
Słowa kluczowe: rozkład temperatury, Metoda Elementów Skończonych, komputerowo wspomagane projektowanie

1. WSTĘP
Motoryzacja jest dziedziną przemysłu niezwykle istotną z punktu widzenia inżynierii
materiałowej. Części stosowane w samochodach mają duży wpływ na bezpieczeństwo
użytkownika, dlatego powinny wykazywać się niezawodnością. Dodatkowo, układ wydechowy samochodu ma istotny wpływ na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie hałasu
i emisji spalin. Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, podczas projektowania części
samochodowych powinno się dobierać materiały odporne na warunki eksploatacji, takie jak
wysoka temperatura, zmienne cykle cieplne czy korozja gazowa [1].
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Do narzędzi pomocnych przy projektowaniu i prototypowaniu części samochodowych
przydatne są programy klasy CAD – komputerowo wspomaganego projektowania. Pozwalają
one na zaprojektowanie i edycję geometrii modelu oraz na przeprowadzenie weryfikacji
elementu pod kątem wytrzymałościowym oraz temperaturowym [2, 3].
Celem niniejszej pracy jest wykorzystanie narzędzi komputerowych CAD oraz Metody
Elementów Skończonych w celu przeprowadzenia symulacji rozkładu temperatury modelu
rury kolektorowej układu wydechowego.
2. METODYKA BADAŃ I WYBRANE MATERIAŁY
W pracy wykorzystano program komputerowy Solid Edge. Jest to program łączący w sobie
projektowanie geometrii elementu poprzez komputerowe wspomaganie projektowania oraz
symulacje wykorzystujące Metodę Elementów Skończonych. Przy modelowaniu rury
kolektorowej wykorzystano funkcje programu Solid Edge, takie jak szkice, płaszczyzny,
wyciągnięcia oraz wycięcia po ścieżce, a także odbicia lustrzane. Następnie zdefiniowano
materiał elementu oraz nałożono warunki symulacji rozkładu temperatury. Temperaturę
otoczenia oraz temperaturę początkowa określono na 20°C. Zadana temperatura wynosiła
400°C. Po zdefiniowaniu parametrów symulacji następuje "meshowanie", czyli dyskretyzacja
modelu, która opiera się na podziale modelu na elementy skończone (rys. 1) [2, 3].

Rys. 1. Model rury kolektorowej z nałożoną siatką dyskretyzacji
W celu wytwarzania rur kolektorowych układów wydechowych używa się głównie trzech
rodzajów materiałów. W niniejszej pracy do symulacji wybrano po jednym gatunku z trzech
grup materiałów (tabl. 1): żeliwo niskostopowe – ZlCr0,8 (EN-GJL-200 + Cr 0,8), stal
żaroodporna austenityczna – X8CrNi25-21 (1.4845), stal aluminiowana – X6CrNiTi18-10
(1,4541) [4].
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Tablica 1
Własności materiałowe wprowadzone do programu Solid Edge [5]
Własność
ZlCr0,8
X6CrNiTi18-10
Przewodnictwo cieplne
Pojemność cieplna

∗
∗

Rozszerzalność cieplna, 10-6

X8CrNi25-21

53,3

15

11,9

506

500

470

9

16

18,4

3. PRZEDSTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW
Analizując wyniki symulacji przedstawione na rysunku 2 i w tablicy 2 można zauważyć
niewielkie różnice (nie przekraczające 0,5°C) w wartościach temperatury analizowanego
elementu. W związku z tym, program Solid Edge w widoku ogólnym zaokrąglał wszystkie
temperatury do wartości całkowitej. Jedynie widok graficzny w postaci skali kolorów
wskazywał na różnice w wartościach temperatury. Dokładne wartości można było uzyskać
badając temperaturę w poszczególnych węzłach elementów skończonych. Powodem tego może
być brak dokładnych danych wymiarowych oraz materiałowych. Rura kolektorowa nie jest
elementem znormalizowanym, a producenci nie udostępniają dokładnych wymiarów
i rodzajów materiałów użytych do ich produkcji.
Na podstawie analizy wyników symulacji stwierdzono, że pomiędzy trzema rodzajami
materiałów występują rozbieżności. Wartość temperatury w pierwszym punkcie pomiarowym
dla żeliwa wynosi 399,96°C, dla stali aluminiowanej 399,84°C, a dla stali żaroodpornej
399,88°C. Zauważono, że materiałem najgorzej spełniającym wymagania eksploatacyjne jest
żeliwo. Wynika to z większej wartości przewodnictwa cieplnego, co prowadzi do wyższej
ogólnej temperatury modelu. W omawianym przypadku lepiej zastosować stale. Najlepsze
wartości wykazuje stal żaroodporna, ale w porównaniu ze stalą aluminiowaną różnice nie są
tak duże jak w przypadku żeliwa. Wnioskując, można stwierdzić że wybór będzie zależał od
dostępności i ceny stali.

a)

b)

c)

Rys. 2. Wyniki analizy rozkładu temperatury rury kolektorowej: a) dla żeliwa niskostopowego,
b) dla stali aluminiowanej, c) dla stali żaroodpornej
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Tablica 2
Wyniki pomiaru temperatury w punktach pomiarowych [°C]
Punkt pomiarowy
Żeliwo
Stal aluminiowana
1
399,96
399,84
2
399,94
399,79
3
399,91
399,67

Stal żaroodporna
399,88
399,84
399,74

Dodatkowo, podczas symulacji stwierdzono obecność obszarów, w których wartość
temperatury odbiega od reszty elementu. W szczególności są to zakończenia rur oraz miejsca
zakrzywień rur. Obszary te mogą być szczególnie narażone na zniszczenie. Należy uwzględnić
ten fakt przy projektowaniu rur, na przykład poprzez pogrubienie ścianek w tych miejscach.
4. PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono symulację rozkładu temperatury rury kolektorowej układu
wydechowego samochodu. Analiza została wykorzystana przy użyciu programu Solid Edge
w wersji ST5. Podsumowując, Metoda Elementów Skończonych sprzężona z projektowaniem
komputerowym CAD jest niezwykle pomocnym narzędziem dla inżyniera. Pozwala ona
zamodelować geometrię elementu, sporządzić jego szczegółową dokumentację oraz przeprowadzić
niezbędne symulacje. Dzięki temu użytkownik programu CAD-CAE może zaoszczędzić czas
i pieniądze związane z prototypowaniem materiału, a także zminimalizować zagrożenia, w postaci
wystąpienia wad materiału. Jednakże należy pamiętać, że analiza MES jest ściśle zależna od danych
wejściowych. Jakiekolwiek nieścisłości we własnościach materiałów, geometrii elementu, czy
warunków przeprowadzenia symulacji mogą mieć duży wpływ na zniekształcenie wyników
symulacji, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji podczas użytkowania wyrobu.
INFORMACJA DODATKOWA
Student W. Kompała uczestniczy w Projekcie nr FSD-91/RMT 1/2011 pt. „QUAPINFO Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana
z Komputerową Nauką o Materiałach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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2. M. Dietrich, Podstawy konstrukcji maszyn, Tom 1, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa, 2015.
3. C. Cichoń, Metody Obliczeniowe. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki
Świętokrzyskiej, Kielce, 2005.
4. L.A. Dobrzański, A. Dobrzańska-Danikiewicz, Obróbka powierzchniowa materiałów
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ obróbki cieplnej i plastycznej na strukturę
i własności stali łożyskowej 100Cr6. Badania obejmowały obserwację metalograficzną na
mikroskopie świetlnym, pomiary twardości, badania składu chemicznego. Wyniki badań i ich
analiza pozwoliła na określenie struktury i własności stali łożyskowej 100Cr6 po każdym
etapie produkcji łożysk tocznych.
Słowa kluczowe: łożyska toczne, stal łożyskowa

1. WSTĘP
Wraz z postępującym rozwojem wszystkich dziedzin techniki oraz ważnym zadaniem
łożysk, które stosowane są jako części maszyn i urządzeń, o jakości materiału w istotny sposób
decyduje mikrostruktura na wszystkich etapach procesu technologicznego wytwarzania
elementów łożysk. Aby zapewnić niezawodność i trwałość użytkowanych maszyn i urządzeń,
poprzez oferowanie łożysk o większych osiągach i dokładności niezwykle ważne jest dobranie
i kontrola wszystkich parametrów procesu wytwarzania, tj. obróbki cieplnej i plastycznej [1,2].
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Łożyska muszą spełniać szereg wymagań, np. wyższe prędkości graniczne, niższe momenty
obrotowe, niższe szumy i drgania, praca bez konserwacji, odporność na warunki środowiskowe, możliwość integracji w zespole, w którym pracują [2].
Mikrostrukturę półwyrobów powinien charakteryzować jednorodny sferoidyt oraz ograniczona zawartość wtrąceń niemetalicznych, pozostałość siatki węglików wtórnych, pasmowość
i segregacja węglików, a poza tym małe odwęglenie stali. Uzyskanie żądanej struktury po
etapach: kucia, wyżarzania, kalibracji, hartowania i odpuszczania ma bardzo istotny wpływ na
szereg własności, m.in. mechaniczne, chemiczne, fizyczne, wytrzymałościowe, co z kolei
prowadzi do otrzymania zamierzonych wyrobów [1,2].

2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Materiałem do badań była stal 100Cr6 w postaci pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych
łożysk tocznych stożkowych, dostarczone z procesu produkcyjnego łożysk do skrzyń biegów
samochodów osobowych.
Skład chemiczny analizowanej stali przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Skład chemiczny stali łożyskowej 100Cr6 [3]
Gatunek
stali
100Cr6

Skład chemiczny, stężenie masowe pierwiastka, %
C

Si

Mn

P

S

Cr

0,93
÷
1,05

0,15
÷
0,35

0,25
÷
0,45

≤
0,025

≤
0,015

1,35
÷
1,60

Mo

Cu

≤ 0,10 ≤ 0,30

Al

O

≤
≤
0,050 0,0015

3. METODOLOGIA BADAŃ
3.1. Obróbka plastyczna i cieplna
Pierwsza próbka w postaci pierścienia pobrana została w stanie surowym po kuciu.
Wejściowym materiałem był certyfikowany pręt walcowany o średnicy 60 mm ze stali
łożyskowej 100Cr6. Na automacie kuźniczym firmy HATEBUR model AMP 30 o nacisku
stempla do 2000 kN i wydajności 80-100 sztuk/min pręt został podgrzany do temperatury
około 1100-1150°C, a następnie przeprowadzono kolejno operacje cięcia, spęczania, wyciskania, kształtowania, wycinania i dzielenia elementów na pierścień zewnętrzny, pierścień
wewnętrzny oraz odpad.
Drugi pierścień pobrany został po etapie wyżarzania sferoidyzującego w wielofazowym
piecu przepychowym firmy AICHELIN model DRES 150/40 o wydajności do 1500 kg/h. Czas
przejścia wsadu to 15 godzin przez 12 stref pieca przy użyciu atmosfery ochronnej w postaci
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azotu o stężeniu 20 m3 na tonę wsadu. Załadowany wsad przechodzi w pierwszej kolejności
przez strefę wysokotemperaturową (temperatury: 740°C, 820°C), szybkiego chłodzenia
(temperatura 680°C) i w końcowej części strefę niskotemperaturową (temperatury: 760°C,
750°C, 740°C, 720°C, 700°C, 690°C).
Trzeci pierścień pobrany został po etapie kalibracji na prasie kalibrującej firmy
KOMATSU model OBS 110 o nacisku 110 ton.
Czwarta próbka pochodziła z końcowej fazy produkcji, po hartowaniu i odpuszczaniu
w piecu hartowniczym firmy CHUGAI model RO CEF-200 o wydajności do 200 kg/h,
pojemności zbiornika hartowniczego 8 m3 oleju hartowniczego marki Mobil i użyciu gazu
ochronnego – propanu 20 m3/h. Temperatura austenityzowania wynosiła 840°C w czasie
1 godziny, a odpuszczania 220°C przez 2 godziny.
3.2. Badania metalograficzne
W celu zbadania struktury stali łożyskowej 100Cr6 z pierścieni pobranych po każdym
etapie produkcji wycięto próbki na przycinarce firmy Streuers model DISCOTOM. Przed
zainkludowaniem krawędzie wyciętych próbek zgrubnie oszlifowano.
Pobrany materiał zainkludowano na automatycznej prasie od inkludowania firmy
METCON model ECOPRESS 200 pod ciśnieniem, przy użyciu mieszaniny żywic, kolejno:
epoksydowej Epo-WEM, fenolowej i akrylowej przezroczystej. Temperatura grzania podczas
inkludowania wynosiła 180°C, a chłodzenia 30°C.
Krawędzie zainkludowanych zgładów zgrubnie oszlifowano, a następnie zgłady poddano
szlifowaniu i polerowaniu ręcznemu. Próbki szlifowane były na papierach ściernych o różnej
granulacji, najpierw na tarczy diamentowej Streuers MD Allergo dla materiałów twardych przy
użyciu wody jako lubrykantu, a następnie na tarczy MD Piano 500/1200 w celu dokładnego
szlifowania przy użyciu pasty diamentowej 9 µm. Następnie próbki polerowano na tarczach
polerskich zwilżonych pastą diamentową 3 µm.
W celu ujawnienia struktury próbek trawiono je przez 20 s w roztworze składającym się
z 4% kwasu azotowego i 96% alkoholu etylowego.
Badania metalograficzne przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego firmy Nikon
oraz komputerowego stanowiska z systemem analizy obrazu kompatybilnym z mikroskopem
przy powiększeniu 200-1000x.
3.3. Badania twardości
Pomiary twardości przeprowadzono dwoma metodami: dla próbek w stanie surowym oraz
w stanie gotowym metodą Rockwella C zgodnie z normą PN-EN ISO 6508-1:2015-04, a dla
próbek po kalibracji oraz po wyżarzaniu metodą Brinella zgodnie z normą PN-EN ISO 65061:2014-12. Badania metodą Rockwella wykonano na twardościomierzu firmy INDENTEC
model 8188.5AK pod obciążeniem równym 1471,5 N skalibrowanym według wzorca Z65877
o wartości 63,03 HRC. Badania metodą Brinella wykonano na twardościomierzu firmy
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INDENTEC model 8150LK pod obciążeniem 1471,5 N skalibrowanym zgodnie z wzorcem
136 HBW 2,5/187,5.
3.4. Badania składu chemicznego
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu GDS500A firmy LECO. Źródłem
emisji sygnału poddawanego w analizie jest lampa typu Grimma (GDL – Glow Discharge
Lamp). Lampa GD zbudowana jest z dwóch części, chłodzonych wodą, wykonanych
ze specjalnego rodzaju stopu. Centralnym elementem jest anoda o średnicy 4 mm. Wnętrze
anody, po każdym pomiarze, czyszczone jest automatycznie przez frez, który w czasie analizy
służy jednocześnie do zamknięcia obwodu elektrycznego układu wzbudzenia próbki. Badana
próbka stanowi katodę komory pomiarowej. Parametry pomiaru były następujące: napięcie
1250 V, a natężenie prądu 45A.
4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Na rysunku 1 widoczna jest struktura perlitu z cementytem w stali w stanie surowym.
Po wyżarzaniu sferoidyzującym stwierdzono strukturę cementytu kulkowego w osnowie
ferrytycznej, zwanej sferoidytem. Rozmieszczenie i stopień dyspersji węglików jest znormalizowany i opiera się na prawach termodynamiki oraz parametrów i kinetyki przemian
eutektoidalnej i perlitycznej (rys. 2). Przed i po etapie kalibracji przeprowadzono obserwację
metalograficzną przy powierzchni próbki (rys. 3, 4). Po kalibracji obecne są ściśnięte drobne
węgliki, co w rezultacie powoduje umocnienie materiału, a więc założenie tego etapu obróbki
zostało spełnione. Powstałe odwęglenie przy powierzchni jest normalne i mieści się
w granicach normy. Po ostatnim etapie obróbki cieplnej zaobserwowano strukturę martenzytu
drobnolistwowego (rys. 5, 6). Zauważono także siatkę równomiernie rozłożonych, drobnych
węglików wtórnych nierozpuszczonych podczas austenityzowania. Obecna jest również
niewielka, nie przekraczająca dopuszczalnym norm ilość austenitu szczątkowego.

Rys. 1. Stal 100Cr6 w stanie surowym

Rys. 2. Stal 100Cr6 po wyżarzaniu
sferoidyzującym
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Rys. 3. Stal 100Cr6 przed kalibracją

Rys. 4. Stal 100Cr6 po kalibracji

Rys. 5. Stal 100Cr6 po hartowaniu
i odpuszczaniu

Rys. 6. Stal 100Cr6 po hartowaniu
i odpuszczaniu

Rys. 7. Wyniki badania twardości stali 100Cr6, odpowiednio: po kuciu, po wyżarzaniu, po
kalibracji, po hartowaniu i odpuszczaniu
Na podstawie badań przeprowadzonych przy użyciu spektroskopii GDOES dla 4 wypaleń
na próbce, stwierdzono, że skład chemiczny badanej stali odpowiada składowi podanemu
w normie (tabl. 2). Zawartość niepożądanych domieszek dla stali łożyskowych, tj. fosforu,
91

Prace Studenckich Kół Naukowych

siarki, miedzi i aluminium jest nieznaczna, co świadczy o wysokim poziomie czystości
i jednorodności stali.
Tablica 2
Porównanie wyników badania składu chemicznego z wartościami według normy PN-EN ISO
683-17:2015-01
Skład chemiczny, stężenie masowe pierwiastka, %
Norma PN-EN
ISO 683-17:
2015-01
Średnia z
badania składu
chemicznego

C
0,93
÷
1,05

Si
0,15
÷
0,35

Mn
0,25
÷
0,45

P

S

≤
≤
0,025 0,015

Cr
1,35
÷
1,60

Mo

Cu

≤
0,10

≤
0,30

Al

Fe

≤
reszta
0,050

0,940 0,227 0,306 0,009 0,004 1,630 0,013 0,022 0,022 reszta

5. PODSUMOWANIE
Obróbka plastyczna i cieplna stali łożyskowej 100Cr6 powoduje zmianę mikrostruktury od
struktury perlitycznej z wydzieleniami cementytu, przez strukturę sferoidytu z osnową umocnioną podczas kalibrowania, prowadząc po hartowaniu i odpuszczaniu do struktury drobnolistwowego martenzytu nisko odpuszczonego ze sferoidalnymi wydzieleniami cementytu.
Zastosowanie obróbki plastycznej i cieplnej spowodowało wzrost twardości stali łożyskowej 100Cr6 od wynoszącej w stanie dostarczonym 44,7 HRC do 61,4 HRC po wszystkich
etapach procesu technologicznego produkcji.
Badania składu chemicznego wykazały poprawność udziału masowego pierwiastków
w objętości stali.
INFORMACJA DODATKOWA
Studentka M. Kornobis uczestniczy w Projekcie nr FSD-6/RMT1/2012 pt. „IMOTECH Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: W pracy opisano technologię odlewania szkieł metalicznych na osnowie wapnia
w postaci taśm (Ca50Mg20Cu30) oraz próbek masywnych w postaci płytek (Ca50Mg20Zn30).
W celu weryfikacji struktury wytworzonych materiałów wykonano badania rentgenowskie.
Analizę procesu krystalizacji masywnego szkła metalicznego Ca50Mg20Zn30 przeprowadzono
za pomocą badań kalorymetrycznych. Badania kalorymetryczne umożliwiły także ocenę
stabilności struktury badanego materiału.
Słowa kluczowe: materiały amorficzne, szkła metaliczne, stopy wapnia

1. WSTĘP
Szkła metaliczne opracowane po raz pierwszy przez Pola Duweza w roku 1960 wzbudzają
ogromne zainteresowanie do dnia dzisiejszego ze względu na swoje unikalne własności. Coraz
większe zainteresowanie przypada w udziale metodom wytwarzania, które dzięki rozwojowi
nowych technologii odlewniczych ułatwiają otrzymywanie nowych stopów. Materiały amorficzne na osnowie wapnia wytwarzane są od zaledwie paru lat jako materiały bioresorbowalne
przez organizm ludzki. Na podstawie tych tendencji rozwojowych podjęto badania mające na
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celu wytworzenie oraz zweryfikowania struktury amorficznej materiałów o następujących
składach chemicznych Ca50Mg20Cu30 oraz Ca50Mg20Zn30.
2. SZKŁA METALICZNE NA OSNOWIE WAPNIA
Szkło metaliczne jest ciałem stałym o nieperiodycznym ułożeniu atomów bądź cząstek [1].
Najistotniejszą cechą odróżniającą strukturą atomową materiałów amorficznych od krystalicznych jest brak uporządkowania dalekiego zasięgu oraz brak periodyczności translacyjnej
w ciałach amorficznych. Przypadkowość ułożenia atomów na dalszych odległościach
spowodowana jest brakiem uporządkowania struktury w skali dalekiego zasięgu. Jednak
struktura amorficzna w skali bliskiego zasięgu nie jest przypadkowa, dotyczy to odległości
rzędu kilku promieni atomowych od atomu odniesienia [2]. Stopy z dodatkiem wapnia bądź na
osnowie wapnia wytwarzane są głownie jako materiały biomedyczne. Popularne są stopy
zawierające pierwiastki, które mogą być absorbowane przez organizm człowieka, a przez to są
bioresorbowalne. Do najczęściej stosowanych pierwiastków biozgodnych zalicza się magnez,
cynk oraz głównie wapń [3].
3. SKŁAD CHEMICZNY WYTWARZANYCH STOPÓW
Składy chemiczne szkieł metalicznych wybranych do odlewania próbek w postaci taśm
i płytek zostały dobrane na podstawie prac [3, 4]. Proces wytwarzania szkieł metalicznych
obejmował etap przygotowania stopów wstępnych o masie 10 g. Wytworzone wlewki zostały
wykorzystane do odlewania szkieł metalicznych metodą melt-spinning (Ca50Mg20Cu30) oraz
odlewania ciśnieniowego Ca50Mg20Zn30.
4. WYTWORZENIE CA50MG20CU30 ZA POMOCĄ METODY „MELT-SPINNING”
Stop Ca50Mg20Cu30 został odlany w postaci taśm na stanowisku Melt Spiner S.C. służącym
do ciągłego odlewania strugi ciekłego metalu na powierzchnię wirującego bębna. Wytworzono
trzy taśmy zmieniając prędkość liniową bębna miedzianego, jak i ciśnienie wypychające.
Temperatura procesu oraz próżnia nie zmieniała się podczas wytwarzania (tabl. 1).
Tablica 1
Parametry wytwarzania szkieł metalicznych za pomocą metody melt-spinning.
Odległość
Ciśnienie
Numer
Ciśnienie Temperatura
tygla od
Obroty
Próżnia
argonu w
wypychające
próbki
procesu
bębna
komorze
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I

0,25 mm

48 Hz - 30 m/s

8x10-2 bar

0,8 bar

0,3 bar

800°C

II

0,2 mm

40 Hz - 25 m/s

7x10-2 bar

0,8 bar

0,2 bar

800°C

III

0,2 mm

64 Hz - 40 m/s

7x10-2 bar

0,8 bar

0,2 bar

800°C
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5. WYTWORZENIE CA50MG20ZN30 ZA POMOCĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO
Stop Ca50Mg20Zn30 został odlany w postaci masywnej wykorzystując metodę odlewania
ciśnieniowego ciekłego metalu do formy miedzianej chłodzonej wodą w ochronnej atmosferze
argonu. Temperatura procesu odlewania ciekłego stopu wynosiła około 800°C, natomiast
ciśnienie wypychające miało wartość 0,4 bar. W wyniku wprowadzenie ciekłego stopu do
formy miedzianej wytworzono próbki w postaci płytek o grubości 1 mm.

6. BADANIA DYFRAKCYJNE

Rys.1. Dyfraktogram rentgenowskiej analizy fazowej szkła metalicznego Ca50Mg20Zn30
w postaci płytki, oraz stopu Ca50Mg20Cu30 w postaci taśmy odlanej metodą melt-spinning przy
prędkości obrotowej 30 m/s
Rentgenowskie badania dyfrakcyjne wykazały, że analizowane próbki posiadają strukturę
amorficzną zarówno odlanych w postaci taśm przy różnych prędkościach obrotowych, jak i
masywnego szkła metalicznego w postaci płytek (rys.1). Na dyfraktogramach wykazano
szerokie i rozmyte widma, charakterystyczne dla amorficznych stopów metali, jednak można
też zauważyć linie dyfrakcyjne o niewielkiej intensywności, które mogą pochodzić od tlenków
wapnia powstałych w procesie wytwarzania.

7. BADANIA KALORYMETRYCZNE
Badania kalorymetryczne zostały przeprowadzone na kalorymetrze DSC 404C firmy
Netzsch. Badania zostały przeprowadzone metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej
(DSC) w zakresie temperatury od 350 do 700 K (rys. 2). Rejestracja krzywych DSC
pozwala na odczytanie temperatury krystalizacji (Tx), temperatury piku krystalizacji (Tp)
oraz temperatury solidus (Ts). Pomiary zostały wykonane na płytce szkła metalicznego
Ca50Mg20Zn30.
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Rys. 2. Zestawienie krzywych DSC z zaznaczeniem temperatury solidus (Ts) krystalizacji (Tx)
oraz piku krystalizacji (Tp)
8. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone prace eksperymentalne umożliwiły wytworzenie szkieł metalicznych na
osnowie wapnia. Do badań wybrano dwa stopy o tych samych udziałach atomowych jednak
o innych dodatkach stopowych – Ca50Mg20Zn30 oraz Ca50Mg20Cu30. Szkła metaliczne
z dodatkiem Zn wytworzono w postaci płytek, natomiast stopy z dodatkiem Cu odlano
w postaci taśm wykorzystując metodę melt-spinning. Badania rentgenowskie potwierdziły
strukturę amorficzną badanych stopów. Badania kalorymetryczne wykazały, że krystalizacja
stopu Ca50Mg20Zn30 przebiega jednoetapowo, a temperatura początku krystalizacji wynosi
438 K.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono proces natryskiwania płomieniowego naddźwiękowego
HVOF oraz wyniki badań powłoki WC-Co. Analizę składu chemicznego natryskanej powłoki
przeprowadzono za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Analiza fazowa
wykazała nieodkształcone ziarna węglików wolframu osadzone w kobaltowej osnowie.
Określono również mikrostrukturę i grubość powłoki oraz zmierzono jej mikrotwardość
metodą Vickersa. Test odporności na ścieranie wykonano metodą pin-on-plate. Powłoka
wykazała wysoką twardość i odporność na ścieranie.
Słowa kluczowe: natryskiwanie HVOF, WC-Co, natryskiwanie cieplne

1. WSTĘP
Jedną z najbardziej popularnych technologii natryskiwania cieplnego jest natryskiwanie
płomieniowe naddźwiękowe, które znalazło zastosowanie w wielu branżach przemysłu ze
względu na jakość produkowanych powłok. HVOF (ang.: High Velocity Oxy-Fuel) jest
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rezultatem poszukiwań ukierunkowanych przede wszystkim na zwiększenie energii kinetycznej cząstek, która pozwala na otrzymanie powłoki bardzo dobrze związanej z podłożem
o minimalnej wartości porowatości (poniżej 2%) [1].
Podczas procesu HVOF w komorze spalania następuje spalanie tlenu i paliwa gazowego
lub ciekłego pod wysokim ciśnieniem (5-35 bar) i przy natężeniu przepływu do 1,0 m3/min.
Materiał powłokowy transportowany przez azot wprowadza się w postaci proszku do dyszy
Lavela, gdzie zostaje równomiernie pogrzany przez strumień gorącego gazu do wysokiej
temperatury. Proszek zostaje przyspieszony do prędkości naddźwiękowej (do 2000 m/s)
i skierowany w stronę natryskiwanej powierzchni. Plastyczne cząstki ulegają spłaszczeniu po
uderzeniu o podłoże, a podczas chłodzenia materiał zestala się tworząc powłokę [2, 3].
Węglik wolframu wykazuje wysoką odporność na zużycie erozyjne, abrazyjne i ścierne oraz
twardość (1100-1450 HV), co spowodowało, że znalazł zastosowanie w wielu różnych
gałęziach przemysłu, jednak przede wszystkim na części maszyn o wysokiej odporności na
zużycie. W XX wieku zastosowano materiał cermetalowy na powłokę składającą się z węglika
wolframu w osnowie kobaltu. Niska temperatura cząstek podczas natryskiwania materiału
cermetalowego WC-Co powoduje, że odkształcenie węglika przebiega w niewielkim stopniu
i dzięki temu uzyskuje się powłokę o bardzo wysokiej twardości. Istotna jest także proporcja
pomiędzy fazami WC oraz Co. Wraz ze wzrostem udziału kobaltu, zmniejsza się odporność
powłoki na ścieranie. Natomiast w przypadku fazy węglikowej – im rozmiar węglików jest
mniejszy, tym powłoka jest bardziej odporna na ścieranie [2, 4, 5].
2. BADANIA WŁASNE
2.1. Materiał do badań
W celu uzyskania powłoki WC-Co do procesu HVOF zastosowano proszek WC-Co
o granulacji -10 + 2 μm. W zastosowanej mieszance zawartość WC oraz Co wynosi
odpowiednio 83% i 17%. Powłoki zostały uzyskane na podłożu ze stali S235.
2.2. Metodyka badań
Morfologię i strukturę powierzchni obserwowano przy użyciu skaningowego mikroskopu
elektronowego wyposażonego w detektor EDS (ang.: Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy).
Badania trybologiczne zostały wykonane na testerze tribologicznym typu pin-on-plate. Do
badania wykorzystano przeciwpróbkę, którą była kulka z węglików spiekanych o średnicy
6 mm. Badanie wykonano przy obciążeniu siłą wynoszącą 15 N, na długości 10 mm. Prędkość
liniowa posuwu wynosiła 20 cm/s, a odległość przebyta przez przeciwpróbkę to ok. 400 m.
Pomiar mikrotwardości powłoki oraz materiału podłoża wykonano metodą Vickersa przy
obciążeniu 0,1 N.
2.3. Wyniki badań
Na zmieszczonych zdjęciach struktury (rys. 2) powłoki WC-Co zaobserwowano nieodkształcone ziarna węglików wolframu osadzone w kobaltowej osnowie. Jest to spowodowane
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niską temperaturą cząstek podczas natryskiwania materiału cermetalowego WC-Co. Wpływ
ciepła naddźwiękowego można zaobserwować jedynie na osnowę kobaltową, która została
nadtopiona. Jasna faza w powłoce WC-Co charakteryzuje się dużą zawartością wolframu,
a ciemna to spoiwo bogate w kobalt z niedużą zawartością wolframu.
Mikroanaliza EDS przedstawia skład jakościowy (rys. 3) oraz ilościowy (tabl. 2) badanej
powłoki. Ze składu jakościowego wynika, że pierwiastkami wchodzącymi w skład powłoki są:
wolfram, kobalt, węgiel oraz tlen. Wolfram wykazuje największy ze wszystkich pierwiastków
udział masowy, a tlen występuje w minimalnej ilości. Można stwierdzić, że niewielka ilość
mniejszych cząstek proszku podczas lotu w stronę natryskiwanej powierzchni uległa utlenieniu. Zjawisko może wpływać niekorzystnie na jakość wytworzonej powłoki, jednak jest ono
nieuniknione.

Rys. 2. Struktura powłoki WC-Co przy
powiększeniu 20 000 razy

Rys. 3. Analiza składu chemicznego
powłoki

Tablica 2
Masowy udział pierwiastków w powłoce
Pierwiastek
CK
OK
Co K
WL

% mas.
4,77
0,64
15,71
78,88

Podczas zużycia ściernego powłoki WC-Co kobaltowa osnowa ulega odkształceniu
plastycznemu, gdyż kobalt stanowi miękką fazę w porównaniu z kruchymi ziarnami węglika
wolframu. Z przeprowadzonego testu trybologicznego wynika, że przy takich samych
parametrach badania zużycie materiału podłoża jest znacznie większe niż w przypadku zużycia
powłoki (rys. 4). Powłoki natryśnięte naddźwiękowo wykazują wysoką spójność, tzn. niską
porowatość i niską ilość pasm tlenkowych.
W wyniku pomiaru mikrotwardości stwierdzono, że twardość podłoża wynosi 179 HV0,1,
a powłoki 1283 HV0,1. Grubość wytworzonej powłoki WC-Co wynosi 102 μm, jest to
wielkość zbliżona do zamierzonej przed procesem natryskiwania.
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a)

b)

Rys. 4. Wytarcie powierzchni: a) podłoża, b) powłoki WC-Co
3. PODSUMOWANIE
Natryskiwanie płomieniowe naddźwiękowe HVOF należy do grupy technologii inżynierii
powierzchni silnie rozwijających się. Zastosowanie powłoki WC-Co otrzymanej ta metodą
umożliwia kilkakrotnie zwiększenie twardości i wytrzymałości elementów maszyn na zużycie
ścierne. Wytworzona powłoka składa się z nieodkształconych ziaren węglika wolframu
znajdujących się w kobaltowej osnowie. Powłoki natryśnięte naddźwiękowo wykazują wysoką
spójność, tzn. niską porowatość i niską ilość pasm tlenkowych, dlatego powłoka WC-Co
posiada wysoką odporność na zużycie ścierne.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spawaniem stali różnoimiennych S500MC (stal niskostopowa konstrukcyjna o strukturze ferrytycznej) oraz
X2CrNi19-11 (stal odporna na korozję o strukturze austenitycznej). Proces spawania tych stali
przeprowadzony został metodą MAG półautomatycznie w pozycji nabocznej. Zastosowano
materiał dodatkowy 304LSi oraz gaz ochronny aktywny 97,5% Ar + 2,5% CO2. Zaprezentowane zostały również wyniki badań mikrotwardości oraz potencjodynamicznych badań
odporności na korozję. Przedstawione zostały również struktury stali i spoiny z mikroskopu
optycznego.
Słowa kluczowe: spawanie MAG, stal austenityczna, badania potencjodynamiczne, mikrotwardość

1. WSTĘP
Stal jest najpowszechniejszym materiałem metalowym stosowanym współcześnie, zarówno
na różnego rodzaju konstrukcje, jak i narzędzia oraz inne elementy w wielu gałęziach
przemysłu. Ze względu na różne zastosowania znanych jest obecnie wiele różnych gatunków
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stali, charakteryzujących się własnościami dostosowanymi do obszarów ich stosowania.
W wielu zastosowaniach konieczne jest łączenie materiałów technikami spawalniczymi,
również bardzo rozpowszechnionymi we współczesnym przemyśle. Spawanie wykorzystywane dla metali o dobrej spawalności pozwala osiągnąć wysokie własności mechaniczne
połączeń, mimo szkodliwego wpływu ciepła w czasie procesu. Wiele z konstrukcji wymaga
jednak wykorzystania różnych gatunków stali, różniących się własnościami oraz strukturą.
Łączenie elementów o zróżnicowanej strukturze technikami spawalniczymi jest procesem,
w którym osiągnięcie równie dobrych własności połączenia, co w materiałach jednoimiennych
wymaga dokładnego doboru parametrów ze względu na cechy każdego z metali. Stale
ferrytyczne mają dobrą przewodność cieplną i w zależności od ilości dodatków stopowych są
z reguły stalami o dobrej spawalności. W przypadku ich łączenia drutem ze stali o tej samej
strukturze, spoina jest szeroka oraz głęboka i wykazuje bardzo dobre własności mechaniczne.
Do spawania stali ferrytycznych nie powinno się natomiast stosować drutu ze stali o strukturze
austenitycznej, gdyż wtopienie jest gorsze, co powoduje, że powstała spoina nie jest tak
głęboka i szeroka, a połączenie ma gorsze własności mechaniczne. W przypadku łączenia
elementów ze stali austenitycznych należy stosować stopiwo ze stali o strukturze austenitu.
Jednak spawalność tych stali jest niższa niż stali ferrytycznych ze względu na gorszą przewodność cieplną austenitu oraz możliwość powstania korozji i pęknięć międzykrystalicznych
znacznie osłabiających wytrzymałość połączenia [1-7].
Spawanie stali różnoimiennych sprawia często pewne problemy. W przypadku spawania
stali ferrytycznej jaką jest stal S500MC ze stalą o strukturze austenitycznej jaką cechuje się stal
X2CrNi19-11 należy w odpowiedni sposób dobrać materiał dodatkowy. Podczas spawania stal
ferrytyczna jako dobry przewodnik ciepła, odprowadza ciepło w głąb elementu. Natomiast stal
austenityczna przegrzewa się w strefie wpływu ciepła, gdyż ciepło nie jest z niej tak szybko
odprowadzane. Do łączenia stali o takich strukturach stosuje się najczęściej druty ze stali
austenitycznych. W celu uzyskania jak najwyższych własności mechanicznych ważne jest
odpowiednie dobranie parametrów procesu spawania [4].
W celu oceny jakości połączenia przy zadanych parametrach, przeprowadzane są badania
struktury oraz własności uzyskanego złącza spawanego. Analiza taka jest ważna do oceny czy
połączenie uzyskane w badanym procesie może być stosowane w danych zastosowaniach.

2. PRZEBIEG BADAŃ
Proces spawania oraz badania wykonano na próbkach ze stali konstrukcyjnej niskostopowej
S500MC o podwyższonej granicy plastyczności oraz stali odpornej na korozję X2CrNi19-11
o strukturze austenitycznej. Stal S500MC wykorzystywana jest na elementy konstrukcyjne
kształtowane metodami obróbki plastycznej na zimno.
W procesie spawania wykorzystano materiał dodatkowy 304LSi (X2CrNi19-11) o strukturze austenitycznej. Średnica drutu wynosiła 0,8 mm. Spawanie przeprowadzono metodą
MAG półautomatycznie w pozycji nabocznej prądem stałym z biegunowością dodatnią.
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Gazem ochronnym była mieszanina 97,5% Ar + 2,5% CO2, przepływ wynosił 18 l/min.
Natężenie prądu wyniosło 169÷207 A, a napięcie łuku 24,8÷30,3 V. Spawanie przeprowadzono z prędkością 5,3÷6,5 mm/s.
Po wykonaniu elementu do badań wycięto z niego próbkę w celu wykonania zgładu
metalograficznego oraz po 2 próbki każdej ze stali oraz 2 próbki spoiny do badań potencjodynamicznych odporności na korozję.
Badania odporności na korozję przeprowadzono na potencjostatacie ATLAS 0531 Eufirmy
Atlas-Sollich w środowisko 3,5% NaCl. Dla spoin zakres badań wynosił od -800 do -500 mV,
a dla stali od -800 do 100 mV. Badania mikrotwardości przeprowadzono na mikrotwardościomierzu Vickersa FM 700 firmy Future Tech. Dla każdego z materiałów rodzimych oraz dla
spoiny przeprowadzono po 10 pomiarów przy obciążeniu 1 N. Czas trwania pomiaru wynosił
15 s. Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono w polu jasnym na mikroskopie świetlnym
firmy Zeiss.

3. WYNIKI BADAŃ
W wyniku przeprowadzonych badań odporności na korozję stwierdzono, że spośród
badanych próbek najniższą wartość prądu korozyjnego uzyskano dla stali austenitycznej
X2CrNi19-11, natomiast najwyższą dla próbki spoiny. Jak wynika z zależności potencjału
w funkcji gęstości prądu (rys. 1) stal X2CrNi19-11 ma wyższy potencjał równowagowy od
stali S500MC, więc charakteryzuje się wyższą odpornością na korozję. Próbki spoin wykazują
potencjał równowagowy zbliżony do wartości tego potencjału dla stali konstrukcyjnej
S500MC.Wartości prądu i napięcia korozyjnego, oporu polaryzacyjnego oraz współczynników
nachylenia anodowego i katodowego odcinka Tafela dla wszystkich próbek przedstawiono
w tablicy 1. Na rysunku 2 przedstawiono widoczne na mikroskopie świetlnym efekty korozji
na próbce spoiny poddanej badaniom potencjodynamicznym odporności na korozję.

Rys. 1. Wykresy Tafela przebadanych próbek

Rys. 2. Efekty korozji na połączeniu spoiny
i stali S500MC
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Tablica 1
Wyniki badań potencjodynamicznych
Ikor [A/cm2]
1,73∙10-4
Spoina (1)
4,32∙10-5
Spoina (2)
7,34∙10-6
X2CrNi19-11 (1)
1,89∙10-5
X2CrNi19-11 (2)
1,63∙10-5
S500MC (1)
2,88∙10-5
S500MC (2)

Ekor [V]
-0,631
-0,542
-0,318
-0,231
-0,563
-0,607

Ba [V]
0,204
0,135
4,42∙1010
1,19∙1010
0,118
0,144

Bc [V]
7,6∙1010
1,126
0,418
0,499
0,888
2,16∙1011

Rpol [Ω∙cm2]
5,11∙102
1,21∙103
2,48∙104
1,15∙104
2,77∙103
2,17∙103

Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono, że stal S500MC charakteryzuje się
strukturą ferrytyczną drobnoziarnistą (rys. 3a). W strefie wpływu ciepła (rys. 3b) zauważalny
jest duży rozrost ziarn, co ma znaczący wpływ na własności mechaniczne stali w tym obszarze.
Stal X2CrNi19-11 cechuje się strukturą austenityczną (rys. 3c). W przypadku tej stali w
obszarze strefy wpływu ciepła również doszło do rozrostu ziarna (rys. 3d).
Połączenie spoiny ze stalą X2CrNi19-11 (rys. 3e) jest szersze i głębsze od stali S500MC ze
względu na ich podobny skład chemiczny oraz strukturę austenityczną. W miejscu połączenia
spoiny ze stalą konstrukcyjną nastąpiło niewielkie wtopienie. Na rysunku 3 widoczna jest
nieciągłość między spawanymi elementami charakterystyczna dla złączy pachwinowych.
Obszar spoiny charakteryzuje struktura dendrytyczna (rys. 3f) powstała na skutek nierównomiernego odprowadzania ciepła z jeziorka spawalniczego podczas krzepnięcia.
Tablica 2
Zestawienie wyników pomiaru mikrotwardości
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

S500MC
D1
93,53
96,41
92,38
95,54
96,69
97,56
95,25
94,39

D2
101,30
94,39
103,31
96,69
98,13
93,53
99,28
95,25

X2CrNi19-11
HV
195,42
203,76
193,70
200,72
195,42
203,15
196,00
206,24

D1
87,20
86,91
84,32
86,33
89,79
84,89
89,50
88,92

D2
86,33
90,65
88,92
86,91
88,35
88,35
92,09
85,47

HV
246,33
235,28
247,15
247,15
233,76
247,15
224,95
243,9

spoina
D1
101,87
101,59
109,93
98,71
102,16
105,04
102,45
103,31

D2
103,31
109,93
105,61
102,74
99,00
103,6
108,78
105,04

HV
176,19
165,80
159,66
182,79
183,31
170,40
166,25
170,87

Średnia arytmetyczna

199,30

240,70

171,90

Odchylenie standardowe

4,73

8,38

8,36

Wariancja

22,46

70,33

69,92
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 3. Widok struktury: a) stali S500MC, b) stali S500MC w strefie wpływu ciepła, c) stali
X2CrNi19-11, d) połączenia spoiny i stali X2CrNi19-11, e) złącza spawanego stali S500MC ze
stalą X2CrNi19-11, f) spoiny złącza spawanego stali S500MC i X2CrNi19-11
W wyniku przeprowadzonych badań mikrotwardości (tabl. 2) metodą Vickersa pod obciążeniem 1 N stwierdzono, że najwyższą mikrotwardością, w analizowanym złączu spawanym,
charakteryzuje się stal austenityczna X2CrNi19-11 i wynosi ona średnio 240,7 HV. Stal
konstrukcyjna drobnoziarnista S500MC ma średnią mikrotwardość równą 199,3 HV, a spoina:
171,9 HV. Spośród badanych materiałów najniższą wartość odchylenia standardowego odnotowano dla pomiarów mikrotwardości stali S500MC, natomiast wartości odchylenia standardowego pomiarów dla stali X2CrNi19-11 i spoiny są porównywalne.

4. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Połączenie stali X2CrNi19-11 drutem 304LSi daje głębokie wtopienie i dobre własności
mechaniczne złącza, natomiast głębokość wtopienia spoiny w stal S500MC jest niska,
w połączeniu mogą występować wady i ma ono niższą wytrzymałość mechaniczną.
2. Stal X2CrNi19-11 oraz stopiwo 304LSi charakteryzują się wysoką odpornością na korozję
w środowisku 3,5% NaCl, natomiast stal S500MC ma słabą odporność korozyjną w tym
środowisku.
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3. Uszkodzenia korozyjne badanego złącza spawanego są najbardziej niebezpieczne
w obszarach połączenia spoiny ze stalą S500MC, gdzie powodują głębokie i rozległe wżery
zapoczątkowane przez wady spawalnicze.
4. Na podstawie badania mikrotwardości stwierdzono, że rozrost ziarna spowodowany
działaniem ciepła w obszarach strefy wpływu ciepła powoduje zmniejszenie własności
mechanicznych.
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Zastosowanie programów CAD w obliczeniach wytrzymałościowych
na podstawie badania wytrzymałości na zginanie podłużnicy
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki symulacji wytrzymałości na zginanie podłużnicy
ramy samochodowej. Model został wykonany ze stali 1.0039. Model geometryczny podłużnicy
oraz symulacja została wykonana w programie Inventor 2014.
Słowa kluczowe: Metoda Elementów Skończonych, CAD, badania wytrzymałościowe,
podłużnica, rama podłużnicowa

1. WSTĘP
Dzisiaj programy CAD są narzędziem powszechnie używanym przez inżynierów do
projektowania. Ciągły rozwój programów CAD sprawia, że ich interfejs jest bardzo przyjazny
dla użytkownika, dzięki czemu ich obsługa jest coraz łatwiejsza, a ciągłe ich udoskonalanie
sprawia, że stają się potężnym narzędziem projektowym dla konstruktorów. Jednym
z istotnych dodatków wprowadzonych do programów CAD jest moduł obliczeniowy MES,
który pozwala na dokonywanie obliczeń wytrzymałościowych bezpośrednio w programie, bez
potrzeby korzystania z innego oprogramowania co pozwoliło na znaczne skrócenie czasu
projektowania i optymalizowania konstrukcji [1, 2].
1
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W niniejszej pracy zostało przedstawione wykorzystanie oprogramowania CAD podczas
modelowania i obliczania wytrzymałości konstrukcji. Obiektem, który posłużył jako przykład
elementu projektowanego i obliczanego jest podłużnica ramy samochodu. Rama odgrywa bardzo
ważną rolę w konstrukcji pojazdów samochodowych, ponieważ między innymi do głównych
zadań ramy należy pośrednie zabezpieczenie osób znajdujących się w samochodzie oraz ładunku
w razie kolizji czy też wypadku samochodowego [3, 4].
2. METODYKA BADAŃ I WYBRANE MATERIAŁY
W celu stworzenia modelu geometrycznego podłużnicy samochodowej, oraz dokonania
obliczeń wytrzymałościowych wykorzystano program AutoDesk Inventor Professional 2014.
Program ten należy do grupy programów CAD wspomagających projektowanie między innymi
elementów maszyn. Dzięki wbudowanemu modułowi analizy naprężeń umożliwia on przeprowadzenie symulacji zachowania się konstrukcji przy założonych warunkach granicznych. Do
zamodelowania podłużnicy wykorzystano takie narzędzia program jak szkic 2D, zaokrąglenie,
przeciągnięcie. Jako główny kształt podłużnicy zastosowano profil zamknięty prostokątny
wykonanego metodą walcowania na gorąco, a jego wymiary dobrano zgodnie z normą PN-EN
10210-2:2007 [5]. Następnym krokiem było zadanie warunków początkowych, niezbędnych
do przeprowadzenia symulacji. Podłużnica została obciążona siłą o wartości 15 kN, a jako
miejsca "podparcia" wybrano miejsca łączenia podłużnicy z elementami podwozia.

Rys. 1. Model geometryczny podłużnicy
Kolejnym krokiem było określenie materiału, z którego wykonany jest model. Jako
materiał wybrano stal niestopową 1.0039. W tablicy 1 przedstawiono parametry materiału
wprowadzone do modułu symulacji [6].
Tablica 1
Parametry wybranego materiału
Nazwa
Ogólne

Naprężenie
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Stal niestopowa
gęstość masy

7,85 g/cm3

granica plastyczności

207 MPa

wytrzymałość na rozciąganie

345 MPa

moduł Younga

210 GPa

współczynnik Poissona

0,3

moduł sprężystości

80,7692 GPa
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3. PRZEDSTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW
W modelu wystąpiły dwa rodzaje naprężeń – ściskające (wartość ujemna) oraz rozciągające
(wartość dodatnia). Największe naprężenie ściskające wystąpiło przy trzecim naprężeniu
głównym i wyniosło -230,84 MPa, a największe naprężenie rozciągające wystąpiło przy
pierwszym naprężeniu głównym 94,9441 MPa. Dla wartości naprężeń von Misesa najmniejsza
wartość wyniosła 0,0230239 MPa, a największa 174,703 MPa. Kolejnym uzyskanym
parametrem jest wielkość przemieszczenia, gdzie najniższa jego wartość wyniosła 0 mm,
a najwyższa 1,25766 mm. Oprócz tego program podał wartości zaistniałego odkształcenia,
gdzie równoważne odkształcenie wyniosło minimalnie 0,000000100632 ul, a maksymalnie
0,000784615 ul. Dodatkowo program Inventor podał objętość badanego modelu, która
wyniosła 14615400 mm3, oraz masę modelu, która wyniosła 114,731 kg, oraz został obliczony
współczynnik bezpieczeństwa dla całego modelu. Najniższy współczynnik bezpieczeństwa
wyniósł 1,18487 ul, a najwyższy 15 ul.
Powyższa analiza wyników pozwoliła określić miejsca w konstrukcji, które są szczególnie
narażone na zniszczenie. Jednym z nich jest miejsce o najniższym współczynniku bezpieczeństwa (rys. 2), który wynosi 1,18 uj. Wartość ta nie pozwala na wykorzystanie powyższej
konstrukcji w warunkach eksploatacyjnych, ze względu na przyjęty minimalny współczynnik
bezpieczeństwa dla podłużnic samochodowych, który wynosi 3. Graficzne przedstawienie
wyników pozwala na przeprowadzenie analizy przyczyn powstawania takich miejsc –
w przypadku badanej podłużnicy przyczyną może być zastosowany kształt łącznika ramy
z układem jezdnym, bądź też sposób przymocowania.
a)

b)

Rys. 2. Graficzna reprezentacja wyników: a) miejsce o najniższym współczynniku bezpieczeństwa, b) miejsce o największej wartości przemieszczenia
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Dodatkowo wartość przemieszczenia, która w badanym modelu wynosi około 1,26 mm
może sugerować potrzebę zastosowania w tym miejscu kształtownika o większych wymiarach, bądź zastosowanie miejscowego wzmocnienia konstrukcji (rys. 2).
4. PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono symulację wytrzymałości na zginanie podłużnicy ramy samochodowej. Do stworzenia modelu i przeprowadzenia symulacji wykorzystano program Inventor
2014 firmy AutoDesk.
Programy CAD z w budowanym modułem Metody Elementów Skończonych są bardzo
pomocnym narzędziem w projektowaniu nowych i optymalizacji istniejących konstrukcji
i elementów maszyn. Dzięki wykorzystaniu MES w module symulacji jakość i dokładność
otrzymanych wyników jest bardzo wysoka. Jednakże jakość wyników zależy bezpośrednio od
poprawnego zdefiniowania warunków brzegowych, oraz właściwie zdefiniowanej siatki
dyskretyzacji. Wymaga to pewnej wiedzy na temat MES od osoby przeprowadzającej badanie.
Zauważono także, że jakość wyników zależy także od umiejętności konstruowania w danym
programie CAD przez konstruktora – niewłaściwie odwzorowany model geometryczny będzie
źródłem niepoprawnych wyników. Pomimo tego programy CAD z zaimplementowanym
modułem MES są bardzo dobrym narzędziem i w znacznym stopniu ułatwiają proces
projektowania oraz optymalizowania konstrukcji. Ich szeroka dostępność oraz coraz większa
intuicyjność pozwala na powszechne stosowanie ich w biurach konstrukcyjnych.
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Streszczenie: Celem pracy jest porównanie dwóch różnych, pod względem technologii
wytwarzania, biodegradowalnych spieków stopu Mg60Zn35Ca5. Pierwszy z nich wykonany
został w konwencjonalnym procesie spiekania materiałów proszkowych, na który składał się
etap prasowania jednoosiowego próbki, a następnie spiekanie wypraski w piecu muflowym.
Drugi – wytworzono jedną z najnowocześniejszych technik spiekania proszków – metodą
iskrowego spiekania plazmowego, tzw. SPS (ang. Spark Plasma Sintering), która łączy etap
prasowania i spiekania w jednym programie pracy urządzenia. Przedmiotem pracy było
wykonanie szeregu badań własności tego nowatorskiego materiału w postaci proszkowego
materiału Mg60Zn35Ca5, wytworzonego w metodzie mechanicznej syntezy oraz spieków stopu
MgZnCa o specyficznych właściwościach. Uważa się, że materiał ten może być potencjalnie
stosowany do konstrukcji implantów medycznych.

Słowa kluczowe: SPS, biodegradowalne stopy magnezu, stopy magnezu do produkcji implantów medycznych
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1. WSTĘP
Stopy na osnowie magnezu w ostatnich latach przykuwają coraz większą uwagę
naukowców z dziedziny szeroko pojętego materiałoznawstwa, a także inżynierii biomedycznej
i medycyny. Do tej pory materiały te były szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym,
lotniczym czy kosmicznym, ale odkrycia dokonane w ostatnich kilkunastu latach doprowadziły
także do zastosowania ich w medycynie [1].
2. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
2.1. Biomateriały i ich własności
Biomateriały należą obecnie do jednego z najprężniej rozwijających się zagadnień
w materiałoznawstwie. Są to tworzywa akceptowalne przez środowisko ludzkiego organizmu.
Materiały te wykorzystuje się do tworzenia przyrządów medycznych czy specjalnych
urządzeń, które umożliwiają zastąpienie funkcji ustroju lub jego części w sposób bezpieczny,
niezawodny, a przy tym ekonomiczny i psychicznie akceptowalny przez pacjenta [2, 3].
Istnieją dwa podstawowe kryteria podziału biomateriałów. Jeden klasyfikuje je pod kątem
wykorzystanej do ich konstrukcji grupy materiałów inżynierskich, ale istotniejszym jest
podział wynikający ze sposobu interakcji ze środowiskiem organizmu żywego na materiały
obojętne (prawie obojętne), aktywne, degradowalne bądź resorbowalne [4, 5].
Najważniejszą cechą biomateriałów jest ich biozgodność (biotolerancja, biokompatybilność), czyli zdolność do spełnienia zadania z akceptowalną odpowiedzią organizmu
pacjenta w danym zastosowaniu [6]. Tę własność wykazują implanty. Są to przyrządy
medyczne wykonane z jednego lub większej ilości biomateriałów, które stosowane są na stałe
lub na pewien okres wewnątrz organizmu, całkowicie bądź częściowo pod powierzchnią
nabłonka [4].
Stopy magnezu jako biodegradowalne materiały w zastosowaniach medycznych
Jak dowodzą wyniki badań prowadzonychw ostatnich latach nad magnezem i jego stopami,
cechują się one wytrzymałością, sztywnością oraz współczynnikami przypominającymi te,
wykazywane przez ludzki kościec. Ponadto posiadają unikalną własność – biodegradowalność,
która to cecha przyciągnęła uwagę inżynierów biomedycznych i materiałoznawców [7].
3. BADANIA WŁASNE
Mechaniczna synteza posłużyła do wytworzenia drobnokrystalicznego proszku stopu
Mg60Zn35Ca5.Odpowiednie ilości odmierzonych proszków Mg, Zn i Ca zostały umieszczone
w oczyszczonym reaktorze, w atmosferze ochronnej argonu. Dobrano również właściwy
stosunek masy wsadu do kul mielących wynoszący 1:10.
Otrzymany proszek stopu Mg60Zn35Ca5 poddano konwencjonalnej, często stosowanej metodzie
spiekania proszków, która zakłada wstępne formowanie proszku na sucho poprzez prasowanie,
a następnie utrwalenie kształtu wypraski w wyniku spiekania. 10 g proszku zostało poddane
prasowaniu jednoosiowemu na sucho, w prasie ręcznej śrubowej z matrycą o średnicy 11 mm, pod
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ciśnieniem 414 MPa przez czas 5 min. Proces spiekania tak przygotowanej próbki MgZnCa,
przeprowadzony został w laboratoryjnym piecu muflowym w temperaturze 573 K.
Drugą próbkę proszku stopu Mg60Zn35Ca5 wytworzono w jednej z najnowszych metod
konsolidacji proszków, bazującej na równoczesnym stosowaniu ciśnienia i impulsów prądu
elektrycznego, tzw. procesu SPS. Dużą zaletą tej metody, poza możliwością jej stosowania do
konsolidacji właściwie wszystkich rodzajów materiałów proszkowych, jest funkcja obróbki
powierzchniowej, spajania i syntezowania danych materiałów. Do przeprowadzenia procesu
SPS, proszek umieszczono w grafitowej matrycy o średnicy 10 mm. Temperatura procesu jak
i inne możliwe parametry zostały celowo zaprogramowane na te same, w których wytworzono
pierwszy ze spieków (573 K). Następnie spieki oraz materiał wyjściowy zbadano przy użyciu
mikrosondy elektronowej, dyfraktogramu rentgenowskiego, skaningowego mikroskopu
elektronowego oraz maszyny wytrzymałościowej do statycznej próby ściskania.
4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Analiza składu chemicznego przeprowadzona w mikrosondzie elektronowej udowodniła, że
w materiale proszkowym oraz spieku MgZnCa występują te same pierwiastki chemiczne
i odpowiadają one założonemu na początku składowi chemicznemu stopu. Dyfraktogram proszku
Mg60Zn35Ca5 w dużym stopniu odpowiadał wykresom charakterystycznym dla materiałów
amorficznych, lecz wykryte w nim fazy dowiodły, że najprawdopodobniej w stopie tym
występują krystality rzędu nm w osnowie fazy amorficznej (Rys. 1).

Rys. 1. Dyfraktogram proszku MgZnCa wytworzonego w procesie mechanicznej syntezy
Obserwacje struktury próbek spieków w SEM, wskazują znaczne różnice w morfologii
spieków: w próbce spieku wytworzonego klasycznie występują fazy w postaci iglastej
o długości 1-3 μm (rys. 2a), natomiast w przypadku próbki uzyskanej w procesie SPS, bardzo
drobne cząstki o wielkości ok 0,5 μm i nieregularnych kształtach (Rys. 2b).
Informacji na temat własności wytrzymałościowych spieków stopu MgZnCa dostarczyły
wyniki statycznej próby ściskania. Obydwa spieki należą do materiałów kruchych. Porównanie
wartości uzyskanych wyników wykazało, że lepszymi własnościami mechanicznymi cechuje
się stop poddany metodzie spiekania SPS. Wyniki próby ściskania przedstawiono poniżej
(tabl. 1).
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Rys. 2. Zdjęcie w SEM: morfologia struktury spieku a) wytworzonego metodą klasyczną,
b) wytworzonego w procesie SPS; pow. 25000x
Tablica 1
Wyniki statycznej próby ściskania spieków MgZnCa

Siła odpowiadająca zniszczeniu próbki, N
Skrócenie względne, %
Wytrzymałość na ściskanie, MPa
Moduł Younga, GPa

Próbka wytworzona
w procesie SPS

Próbka wytworzona
metodą klasyczną

6424,648
76,93
80,03
0,81

4727,4
7,0018
49,74
0,85

5. PODSUMOWANIE
W świetle uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że większe szanse wykorzystania
do celów medycznych ma spiek stopu Mg60Zn35Ca5, otrzymany w jednej z najnowocześniejszych metod konsolidacji materiałów proszkowych – SPS. Wykazuje lepsze własności
mechaniczne niż spiek wytworzony metodą konwencjonalną dzięki swojej drobnokrystalicznej
postaci. Te cechy stopu MgZnCa powodują, że można go uznać jednym z tworzącej się
obecnie nowej generacji biomateriałów do zastosowań na implanty medyczne.
INFORMACJA DODATKOWA
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Procesów Materiałowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.

L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo,WNT, Warszawa, 2003.
J.D. Bronzino, Biomedical Engineering Handbook,CRC Press LLC, Boca Raton, FL, 2000.
B. Świeczko-Żurek, Instrukcja do ćwiczenia z biomateriałów, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2009.
B. Świeczko-Żurek, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2009.
B. Rodríguez, et al., Biomaterials For Orthopedics (...), University of Puerto Rico, Mayaguez,
GED –2004.
6. C.P. Stumpf, et al., Biomaterials. Dental Ceramics (...), Springer, Berlin, 2013.
7. Y.F. Zheng, Magnesium Alloys as Degradable Biomaterials, eBook, CRC Press,Boca Raton, FL,
2016.

114

Dobór metody nakładania powłok na amortyzatory
K. Kuder a, B. Krupińska b, G. Chladek c
a

Student Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych
email: karolkuder@gmail.com
b

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: beata.krupinska@polsl.pl
c

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: grzegorz.chladek@polsl.pl

Streszczenie: W pracy przedstawiono dobór metody nakładania powłoki chromowej na
tłoczyska amortyzatorów stosowanych w samochodach osobowych. Ponadto sprawdzono
podstawowa własność powłoki jaką jest twardość.
Słowa kluczowe: tłoczysko amortyzatora, metoda dyfuzyjna, powłoka chromowa, grubość
twardość powłoki, skaningowy mikroskop elektronowy, odporność na korozje, odporność na
zużycie

1. WSTĘP
Odpowiednio dobrana powłoka na tłoczysko zapewnia spełnienie wymaganych własności.
W dzisiejszych czasach istnieje wiele metod nakładania powłok co sprawia dużo problemów
z dokonaniem właściwego wyboru. Odpowiednie procesy pozwalają na zawężenie pola
poszukiwań i wybranie najlepszej metody.
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2. DOBÓR METODY NAKŁADANIA POWŁOKI CHROMOWEJ NA TŁOCZYSKA
2.1. Powłoka chromowa
Powłoki chromowe powstają w wyniku chromowania, zawierają węgliki (Cr,Fe)23C6
i (Cr,Fe)7C3 niekiedy także węglikoazotki (Cr,Fe)2(C,N). Pod strefą węglików w warstwie
wierzchniej występuje strefa zubożona w węgiel. Twardość powłoki to ok. 1500 HV, a grubość
wynosi 5÷40 µm [1-3].
2.2. Metody nakładania






Istnieje kilka metod nakładania powłok chromowych, należą do nich[1, 2]:
metoda galwaniczna,
metoda dyfuzyjna,
metody PVD – są stosowane dla stali kwasoodpornej oraz nierdzewnej,
napawanie – stosowane do regeneracji zużytych części i narzędzi.

2.3. Metoda elektrolityczna
Do chromowania elektrolitycznego najczęściej używa się kąpieli opartej na bezwodniku
kwasu chromowego oraz z dodatkiem kwasu siarkowego który jest katalizatorem. Wraz ze
wzrostem gęstości prądu zmniejsza się czas uzyskiwania żądanej grubości powłoki chromowej.
Chromowanie odbywa się w wannach galwanicznych zasilanych prądem stałym. Aby
uzyskiwać warstwy chromu o jednakowej grubości należy wziąć pod uwagę rozmieszczenie
i kształt anod w wannie. Proces chromowania polega na zawierzeniu przygotowanych części
na katodzie. Przedmiot utrzymuje się w kąpieli od kilku do kilkunastu minut w zależności od
masy w celu wyrównania temperatury. Później włącza się zasilanie w celu dotrawienia czyli
usunięcia z przedmiotu warstwy tlenków, etap tan trwa kilkadziesiąt sekund. Następnie
elementy się chromuje [1-3, 6].
2.4. Metoda dyfuzyjna
Powłoki nakładane metodą dyfuzyjną są wytwarzane poprzez zmianę składu chemicznego
przypowierzchniowej warstwy materiału podłoża dzięki wprowadzeniu do niego obcych
pierwiastków. Powłoka ta nie może być od niego oddzielona ponieważ stanowi część materiału
podłoża [1, 3].

3. DOBÓR METODY
Doboru kryteriów dokonano na podstawie literatury [2-5] mają one największy wpływ na
jakość i własności nakładanej powłoki oraz efektywność procesu nakładania, jak również
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koszty wprowadzenie technologii i nałożenia powłoki. Wyniki przedstawiono w tablicy 1.
Na podstawie zgromadzonych danych ustalono, że najlepszą metodą nakładania powłoki
chromowej na tłoczyska jest metoda elektrolityczna.
Tablica 1
Porównanie metod nakładania powłoki chromowej [2-5]
Metoda
Ocena
elektrolityczna

Metoda
chemiczna

Ocena

2

950

1

750000

1

500000

2

0,07

C2

2

C2

2

0-50 µm

0,33

5-30

2

5-40

1

Czas nakładania

0-50000 s

0,16

180

2

50000

1

Twardość powłoki

500-1500
HV

0,23

850

1

1500

2

Koszty jednostkowe

1-3 zł/szt.

0,03

1,2

2

1

2

Ilość składników

0-300 g/l
lub g

0,02

300

1

250

2

Kryterium

Zakres

Waga

Temperatura procesu

0-1000°C

0,11

46

Koszty
wprowadzenia
Odporność na
korozję nałożonej
powłoki
Możliwość
kontrolowania
grubości powłoki

0-1000000
zł

0,05

C2-C4

Średnie:

85%

70%

4. BADANIE GRUBOŚCI POWŁOK
Badaniu grubości powłok poddano tłoczysko amortyzatora. Znajduje się na nim powłoka
chromowa. Badanie przeprowadzono na skaningowym mikroskopie elektronowym. Średnią
grubość powłoki obliczono z sześciu pomiarów wykonanych na próbce na odległości 300 µm
co 60 µm. Wyniki przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wykres grubości powłoki od odległości
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5. PODSUMOWANIE
Średnią grubość powłoki obliczono z sześciu pomiarów wykonanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego i wyniosła ona 25,575 µm. Największa grubość zmierzona
na próbce wynosiła 26,58 µm a najmniejsza 24,20 µm co daje różnicę w wysokości 2,48 µm
pomiędzy największą a najmniejszą grubością powłoki. Tak mała różnica nie wpływa znacząco
na pozostałe własności związane z grubością, takie jak odporność na korozje czy zużycie.
Świadczy to również o tym, że powłoka została równomiernie nałożona na tłoczysko, co jest
możliwe do uzyskania metodą elektrolityczną.
INFORMACJA DODATKOWA
Student K. Kuder uczestniczy w Projekcie nr FSD-6/RMT1/2012 pt. „IMOTECH Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań struktury oraz własności warstwy
azotowanej wytworzonej w procesie azotowania plazmowego na podłożu ze stali narzędziowej
do pracy na gorąco X37CrMoV5-1.
Słowa kluczowe: azotowanie, warstwa azotowana, stal narzędziowa

1. WSTĘP
Współczesna technologia kształtowania materiałów stawia używanym narzędziom coraz
bardziej surowe wymagania. Od materiałów stosowanych na narzędzia w takich obszarach jak
obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem czy odlewnictwo wymaga się odpowiednio wysokich
własności wytrzymałościowych, aby zapewnić dużą wydajność oraz niezawodność procesów
produkcyjnych. Wydłużenie czasu pracy danego narzędzia wiąże się zarówno z oszczędnością
czasu, który trzeba poświęcić na wymianę zużytego elementu jak i pieniędzy dzięki rzadszym
przerwom w produkcji. Na poprawę takich własności materiału jak: twardość, odporność na
ścieranie czy zużycie adhezyjne można wpływać poprzez zmianę struktury dzięki obróbce
cieplnej a także poprzez zastosowanie obróbki cieplno-chemicznej. Procesem obróbki cieplnochemicznej szczególnie poprawiającym własności użytkowe narzędzi wykonanych ze stali
narzędziowej do pracy na gorąco jest azotowanie [1-4].
1
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2. PRZEBIEG BADAŃ
2.1. Materiał do badań
Badanym materiałem jest próbka ze stali narzędziowej X37CrMoV5-1 do pracy na gorąco
[5] z warstwą wierzchnią powstałą w wyniku procesu azotowania plazmowego. Przed
procesem azotowania stal została poddana obróbce cieplnej w piecu kąpielowym solnym.







Parametry procesu azotowania plazmowego:
atmosfera robocza gazów: 90% N2 + 10% H2,
temperatura azotowania: 550°C,
czas azotowania: 3 h,
ciśnienie w komorze: 300 Pa,
napięcie: 1250 V.

2.2. Metodyka badań
Rozkład mikrotwardości w warstwie azotowanej wykonano metodą Vickersa na zgładzie
poprzecznym przy obciążeniu 0,981 N. Badanie wykonano na ultramikrotwardościomierzu
DUH 202 firmy Schimadzu.
Rentgenowską analizę fazową wykonano na dyfraktometrze Philips X’Pert. Zastosowano
anodę miedzianą z monochromatorem grafitowym (długość fali λ = 0,154178 nm, napięcie
40 kV, natężenie prądu żarzenia 30 mA). Rejestracja wyników została wykonana w zakresie
kątowym 2θ od 10° do 110°, z krokiem co 0,05° i czasem zliczania 4 s.
Badania struktury przeprowadzono na skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM)
SUPRA 25 firmy Zeiss. Przed umieszczeniem próbki w komorze mikroskopu została ona
napylona mieszaniną złota z palladem Au80Pd20 w napylarce próżniowej BAL-TEC SCD 050.
Napylanie zostało przeprowadzone przy następujących parametrach: czas – 60 s, natężenie
prądu – 60 mA, napięcie prądu 530 V. Obserwacja na mikroskopie odbywała się w trybie SE2
przy napięciu przyspieszającym 20 kV. Mikroanalizę rentgenowską składu chemicznego
wykonano korzystając z detektora EDS przy napięciu przyspieszającym 20 kV.
3. WYNIKI BADAŃ
W wyniku badania mikrotwardości metodą Vickersa powstał rozkład mikrotwardości
warstwy azotowanej (rys. 1). Maksymalna zmierzona twardość wynosi 1478 HV0,1. Wraz
z oddalaniem się od powierzchni próbki twardość spada, aż do wartości 613 HV 0,1, która
odpowiada twardości rdzenia. Na podstawie rozkładu mikrotwardości można określić grubość
warstwy azotowanej, która wynosi około 150 μm. Grubość warstwy azotowanej została
potwierdzona również na podstawie zdjęć wykonanych na skaningowym mikroskopie
elektronowym SUPRA 25 firmy Zeiss (rys. 2, 3).
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Rys. 1. Rozkład mikrotwardości warstwy azotowanej
Rentgenowska analiza fazowa potwierdza, że na badanej stali wytworzono warstwę azotowaną. W wyniku rentgenowskiej analizy fazowej stwierdzono występowanie w warstwie
azotowanej faz na bazie azotków żelaza typu ε – Fe3N oraz γ’ – Fe4N, a także zidentyfikowano
refleksy Feα (martenzyt) pochodzące od materiału podłoża.
W wyniku badania struktury warstwy azotowanej plazmowo na skaningowym mikroskopie
elektronowym (rys. 2) stwierdzono występowanie wyraźnej przypowierzchniowej warstwy
składającej się z azotków typu ε – Fe3N oraz γ’ – Fe4N. Następnie widoczna jest martenzytyczna struktura stali o grubości ok 150 μm z wydzieleniami azotków żelaza oraz azotków
dodatków stopowych, która przechodzi w strukturę rdzenia.

Rys. 2. Struktura warstwy wierzchniej azotowanej plazmowo, pow. a) 1500x, b) 10000x
Analiza EDS umożliwiła identyfikacje pierwiastków takich jak: Fe, Mn, Cr, Mo, V, Si
pochodzących od materiału podłoża oraz N w warstwie wierzchniej wytworzonej metodą
azotowania plazmowego.
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4. PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonego badania mikrotwardości stwierdzono, że maksymalna
twardość wynosi 1478 HV0,1. Na podstawie wykonanego rozkładu mikrotwardości oraz
obserwacji próbki na mikroskopie świetlnym stwierdzono, że grubość warstwy azotowanej
wynosi 150 μm. W wyniku rentgenowskiej analizy fazowej stwierdzono występowanie
w strukturze warstwy azotowanej faz na bazie azotków typu ε – Fe3N oraz γ’ – Fe4N.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych stali S235,
pokrytej powłoką ślizgową Mo-Ni, wytworzoną metodą napawania laserowego. Badania objęły
pomiar mikrotwardości, pomiar grubości powłoki oraz badanie trybologiczne pin-on-plate.
Słowa kluczowe: napawanie laserowe, stal konstrukcyjna, powłoka ślizgowa, Mo-Ni, S235,
powłoka jednowarstwowa, mikrotwardość, grubość powłoki, pin-on-plate

1. WSTĘP
Rozwój techniki niesie za sobą konieczność stosowania nowych materiałów oraz poprawiania własności i jakości tych wykorzystywanych do tej pory. Przykładem nowatorskiego
rozwiązania w inżynierii materiałowej jest zastosowanie lasera w wytwarzaniu powłok,
charakteryzujących się wysoką jakością i doskonałymi własnościami mechanicznymi. Powłoką
omawianą w artykule jest powłoka ślizgowa Mo-Ni doskonałych właściwości przeciwzużyciowych, odporności korozyjnej oraz odporności na wysoką temperaturę [1, 2].
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2. PRZEBIEG BADAŃ
2.1. Materiał do badań
Napoiny wykonano na krążkach stalowych ze stali S235. Do wykonania napoiny zastosowano proszek Amperit 119 Mo-NiSF RC60 75-25 firmy H.C. Starck o wielkości cząstek
90/15 μm. Proces wykonano za pomocą lasera Highlight D-series 8000D firmy Coherent. Jest
to laser diodowy o dużej mocy (8 kW) i długości fali 975 nm. Parametry procesu przedstawiono w tablicy 1. Parametrami stałymi w procesie były: rodzaj gazu – argon, natężenie
gazu podającego – 10 l/min, natężenie gazu osłonowego – 25 l/min, powierzchnia plamki
lasera – 12 x 4 mm, kąt nachylenia lasera do powierzchni napawanej – 10° i skok – 10 mm.
Tablica 1
Parametry procesu napawania laserowego
Moc lasera,
Posuw,
Temperatura
Lp.
kW
mm/s
początkowa, °C
1
5
12
25
2
3
8
300
3
7
12
110
4
2,5
12
110
5
2,5
6
115

Temperatura
końcowa, °C
140
360
200
170
200

Sposób
chłodzenia
w powietrzu
pod watą
w powietrzu
w powietrzu
pod watą

2.2. Metodyka badań
Badania wykonano na przygotowanych wcześniej zgładach metalograficznych. Badanie
mikrotwardości podłoża i wytworzonych powłok wykonano za pomocą mikrotwardościomierza FM-700 firmy Future-Tech, wykorzystując metodę Vickersa. Próby wykonano dla
materiałów o najbardziej zróżnicowanych parametrach procesu napawania (próbki 2, 3 i 5),
przy obciążeniu 100 g. Liczba odcisków wyniosła od 14 do 16.
Grubość powłoki wyznaczono na podstawie odczytu charakterystycznego punktu z krzywej
funkcji twardości od odległości powierzchni po pomiarach mikrotwardości metodą Vickersa
w jedenastu punktach pomiarowych d1-d11.
Badanie odporności na ścieranie wykonano na urządzeniu Tribometer CSM, przy zastosowaniu metody pin-on-plate przy obciążeniu wynoszącym 15 N w trakcie testu trwającego
52 min. Przeciwpróbką była kulka WC-Co o średnicy 6 mm.

3. WYNIKI BADAŃ
W wyniku dokonanych badań mikrotwardości stwierdzono, iż największą mikrotwardością
spośród analizowanych materiałów charakteryzują się powłoki na próbkach 2 i 5, wykonane
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przy mniejszej prędkości posuwu oraz mniejszej mocy lasera, których wartość jest równa
odpowiednio 1104 HV oraz 1032 HV. Zwiększenie mocy lasera oraz prędkości posuwu
wpłynęło na zmniejszenie mikrotwardości badanego materiału, która w przypadku próbki 3
wyniosła 630 HV.
Grubość warstwy napawanej została wyznaczona poprzez pomiar mikrotwardości zgodnie
z normą EN ISO 4507. W tym celu dokonano jedenastu pomiarów mikrotwardości d1-d11,
na ich podstawie wyznaczono krzywą funkcji twardości od odległości powierzchni. Następie
zaznaczono poziomą linię HG, odpowiadającą przyjętej wartości twardości (550 HV),
a odcięta CHD punktu przecięcia tej linii z krzywą zmian wskazała grubość wytworzonej
powłoki. Na podstawie odczytu wartości grubości powłok z wyznaczonych wykresów,
stwierdzono, iż grubość przyjmuje wartości od 560 do 860 μm w zależności od zastosowanych
parametrów procesu. Wyniki obu badań przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2
Wyniki pomiaru mikrotwardości oraz grubości powłoki
Moc
Temperatura
Posuw,
Próbka lasera,
początkowa, Studzenie
mm/s
kW
°C

Twardość
powłoki,
HV

Twardość Grubość
podłoża, warstwy,
HV
μm

2

3

8

300

pod watą

1104,4

179,2

560

3

7

12

110

w powietrzu

630,4

152,2

860

5

3,5

6

115

pod watą

1032,7

178,7

750

W wyniku badania trybologicznego pin-on-plate otrzymano wykres zależności współczynnika tarcia od przebytej przez przeciwpróbkę drogi dla analizowanej próbki nr 5. Próbkę
dobrano ze względu na najwyższe wartości mikrotwardości oraz grubości powłoki w stosunku
do pozostałych badanych materiałów. Po badaniu dokonano analizy profilu wytarcia za
pomocą profilometru (rys. 1).

Rys. 1. Wyniki badania pin-on-plate
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4. PODSUMOWANIE
Na podstawie dokonanych badań stwierdzono, iż napawanie laserowe powłoki Mo-Ni
na podłożu ze stali S235 wpływa na poprawę własności, zwiększając przede wszystkim
twardość. Wyniki badania mikrotwardości wskazują na to, iż wszystkie parametry procesu
mają wpływ na uzyskiwane rezultaty. Próbki 2 i 5 wykazują wysoką twardość, której wartości
są zbliżona do siebie (1104,4 i 1032,7 HV) a ich różnica może wynikać z niewielkich błędów
pomiarowych. Próbka 2 wykazuje twardość znacznie niższą, bo ok. 630,4 HV, co może
wynikać z zastosowania zbyt szybkiego posuwu w porównaniu z resztą próbek (12 mm/s
w przypadku próbki 3 oraz 8 i 6 mm/s dla próbki 2 i 5).
Badanie grubości powłoki wykazało, iż czynnikiem mającymi wpływ na uzyskane wyniki
jest moc lasera, która miała bezpośredni wpływ na głębokość przetopienia, a tym samym
grubość samej powłoki. W przypadku próbki 2 wykorzystano moc równą 3 kW, uzyskując
grubość warstwy 560 μm, co jest najniższym wynikiem spośród przeprowadzonych testów.
W próbce 3, napoinę wykonano laserem pracującym z mocą 7 kW – najwyższą spośród prób.
Wykorzystanie większej mocy pozwoliło na wytworzenie warstwy o największej grubości,
równej 860 μm. W próbie 5, moc lasera wyniosła 2,5 kW, a powłoka osiągnęła 750 μm
grubości, co jest drugim spośród wyników. Na fakt, iż pomimo wykorzystania niższej mocy
lasera (niż w próbie 2), uzyskano grubszą powłokę, miały wpływ pozostałe parametry procesu
– temperatura początkowa procesu oraz prędkość posuwu. W próbie 5 wyniosła ona 6 mm/s
(o 2 mm/s mniej, niż w próbie 2).
Analiza wykresu po badaniu pin-on-plate wykazała, iż średni pomiar współczynnika tarcia
dla próbki 5, zanotowany przez oprogramowanie wynosił μ = 0,1, przy średniej sile tarcia
1,5 N. Wartość ta może być zawyżona ze względu błędy analityczne oprogramowania. Średnia
szerokość wytarcia wyniosła 0,7275 mm, długość 6,31 mm. Pole przekroju wytarcia wyniosło
15151 μm2, co daje wytarcie o objętości V = 95602810 μm3.
Podsumowując, parametry napawania laserowego mają istotny wpływ na własności
powłoki. Szczególnie istotna jest moc lasera oraz posuw, od których zależą twardość oraz
głębokość warstwy wierzchniej. Przeprowadzone badania nie są podstawą do wykazania
wpływu parametrów procesu na odporność na zużycie.
INFORMACJA DODATKOWA
Student P. Ledwoń uczestniczy w Projekcie nr FSD-90/RMT1/2011 pt. „NANATRIM Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie
Procesów Materiałowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
LITERATURA
1.
2.

126

L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie
z podstawami projektowania materiałowego, WNT, Warszawa, 2002.
A. Klimpel, Technologie laserowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach
2012.

Własności antykorozyjne powłoki fosforanowo-manganowej wytworzonej
na stali S355
M. Łakomy a, Z. Brytan b, K. Lukaszkowicz c
a

Student Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych
email: młakomy@gmail.com
b

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: zbigniew.brytan@polsl.pl
c

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: krzysztof.lukaszkowicz@polsl.pl

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badania korozyjnego powłoki fosforanowomanganowej uzyskanej na stali konstrukcyjnej S355 w procesie fosforanowania chemicznego.
Próbę przeprowadzono metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w której
porównano odporność korozyjną stali zabezpieczonej powłoką ochronną oraz stali bez
powłoki.
Słowa kluczowe: powłoka konwersyjna, powłoka ochronna, powłoka fosforanowa, własności
antykorozyjne

1. WSTĘP
Powłoki konwersyjne dzięki swoim własnościom ochronnym są coraz częściej stosowane
głównie w przemyśle motoryzacyjnym do ochrony elementów wykonanych ze stali, żeliwa
oraz stopów aluminium. Powstawanie powłok konwersyjnych można porównać do sztucznie
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wywołanego procesu korozji w którym zewnętrzna warstwa atomowa materiału reaguje
z anionem środowiska. Odpowiednio dobrane warunki chemiczne pozwalają na uzyskanie
warstwy o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, której skład zawiera metal podłoża.
Mechanizm powstawania powłok konwersyjnych sprawia, że osiągają one niewielką grubość
co jest dużą zaletą w ochronie elementów o złożonych kształtach i małej tolerancji wymiarowej. Powłoki fosforanowe stosowane są w celu ochrony materiału przed korozją oraz
zużyciem ściernym elementów współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego. Powłoki
fosforanowe znajdują również zastosowanie w elektrotechnice jako warstwy o własnościach
izolujących oraz w obróbce plastycznej stali na zimno. Fosforanowanie stosowane jest
głównie dla elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych oraz niskostopowych. Stale konstrukcyjne wykazują niewielką odporność korozyjną dlatego zastosowanie
powłok ochronnych izolujących materiał od środowiska wydłuża czas eksploatacji elementu
i obniża koszty związane z degradacją metalu [1-4].

2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Do badań wykorzystano stal konstrukcyjną S355 w postaci dwóch płaskowników
o wymiarach 50x60x9 mm. Procesowi fosforanowania poddano jeden płaskownik natomiast
drugi pozostawiono w stanie pierwotnym. Powłokę fosforanowo-manganową uzyskano
w procesie fosforanowania chemicznego.
Przed procesem fosforanowania stal poddano obróbce mechanicznej polegającej na
szlifowaniu na papierach ściernych o wielkości ziarna 180 oraz 240. Proces szlifowania
prowadzony był do momentu uzyskania czystej i gładkiej powierzchni pozbawionej głębokich
zarysowań oraz luźnych cząstek. Gotowy materiał umieszczono w koszu do fosforanowania.
Proces fosforanowania składał się z 9 etapów i przeprowadzony był na zautomatyzowanej linii
produkcyjnej firmy Dewe Brunofix. W celu przeprowadzenia elektrochemicznej impedancji
spektroskopowej z przygotowanego materiału zostały wycięte próbki o wymiarach
10x10x4 mm na przecinarce Discotom-60 pracującej w trybie ręcznym.
Zrealizowane badania korozyjne wykonano metodą elektrochemicznej spektroskopii
impedancyjnej w środowisku 0,5M chlorku sodu o pH = 7 oraz temperaturze otoczenia.
Badania zrealizowano na pięcioelektrodowym urządzeniu Atlas 0531 Electrochemical Unit &
Impedance Analyser. Wykorzystany przyrząd badawczy pozwala na dokładny pomiar widm
impedancji układów elektrochemicznych. W skład zestawu pomiarowego wchodził blok
pomiarowy połączony z komputerem PC poprzez interfejs USB. Odpowiednie oprogramowanie komputerowe analizuje otrzymywane dane i wyświetla je w postaci wykresów oraz
tablic.
Próby realizowano w układzie trójelektrodowym składającym się z elektrody referencyjnej
AgCl, stalowej elektrody pomocniczej oraz elektrody roboczej którą stanowiła badana próbka.
W celu ustalenia procesów korozyjnych występujących na granicy badanej próbki i elektrolitu,
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zastosowano metodę elektrochemicznej impedancji spektroskopowej. Wykorzystana metoda
badawcza polega na zakłócaniu stanu równowagi w układzie badawczym poprzez działanie
sygnałem napięciowym o amplitudzie 10mV i częstotliwości znajdującej się w zakresie od
100kHz do 10mHz.
3. WYNIKI I OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Wyniki przeprowadzonych badań impedancyjnych które były prowadzone w szerokim
zakresie częstotliwości od 100kHz do 10mHz dostarczają wielu szczegółowych informacji,
które odnoszą się do układu poddanego badaniu oraz procesów elektrochemicznych w nim
zachodzących. Na rysunkach od 1 do 4 przedstawiono uzyskane wyniki badań w postaci
wykresów zależności rezystancji od impedancji oraz charakterystykę amplitudową Bodego.

Rys. 1. Wykres zależności rezystancji Re od
impedancji Im

Rys. 3. Wykres zależności rezystancji Re od
impedancji Im dla powłoki fosforanowomanganowej

Rys. 2. Charakterystyka amplitudowa
Bodego widma impedancyjnego dla
materiału bez powłoki

Rys. 4. Charakterystyka amplitudowa
Bodego widma impedancyjnego powłoki
fosforanowo-manganowej badanej
w roztworze 0,5M NaCl

Wzrost impedancji |Z| przy najniższych wartościach częstotliwości świadczy o dobrych
własnościach dielektrycznych i ochronnych powłoki. Na wykresie charakterystyki
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amplitudowej Nyquista zauważamy znaczne spłaszczenie półokręgu co świadczy o porowatości i dużym stopniu rozwinięcia badanej próbki. Taki stan powierzchni jest
charakterystyczny dla powłoki fosforanowo-manganowej. Spłaszczenie półokręgu spowodowane jest przez występowanie lokalnych różnic w reaktywności elektrochemicznej
powstałej na granicy fazy materiał-elektrolit co przyczynia się do występowania różnic
w badanej impedancji. Dodatkowo krzywe na wykresie Nyquista przecinają oś rzeczywista
w zakresie wysokich częstotliwości co wskazuje na niski opór elektrolitu. Powstanie charakterystycznego półokręgu na wykresie Nyquista dla stali S355 świadczy o aktywacyjnej
kontroli procesów, natomiast spłaszczenie krzywej dla powłoki, świadczy o dyfuzyjnej kontroli
procesów korozyjnych zachodzących podczas badania. Średnica powstałych półokręgów może
być wyznacznikiem oporu dla prądu elektrycznego na granicy faz, ponieważ im mniejsza
średnica tym mniejszy opór, a tym samym mniejsza odporność korozyjna w środowisku
badania.
W celu poprawnej interpretacji otrzymanych wyników należy wykorzystać elektryczne
obwody zastępcze. Każdy z elementów składających się na obwód zastępczy reprezentuje
własności elektrochemiczne analizowanego układu korozyjnego i pozwala na określenie
innych parametrów korozyjnych. W sytuacji w której modelowaniu impedancji podlega układ
rzeczywisty o bardziej rozwiniętej budowie, należy wykorzystać równoważne obwody
elektryczne które posiadają stałofazowe elementy CPE.
W przedstawionym schemacie układu zastępczego każdy z elementów tworzy zjawisko
układu poddanego badaniu. Element oznaczony jako Rs odpowiada za modelowanie
rezystancji powstałej w środowisku korozyjnym, czyli w zastosowanym 0,5M chlorku sodu.
Element R2 odpowiada natomiast za rezystancję transferu ładunku na granicy faz i jest
odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni na której pojawia się korozja i szybkości z jaką
postępuje. Na przedstawionym schemacie widoczne są również dwa elementy stałofazowe
oznaczone jako: CPE1 i CPE2, które odpowiadają pojemności tej części powierzchni
materiału, która charakteryzuje się wysokim stopniem rozwinięcia. Ostatnią składową obwodu
jest element oznaczony jako R1 który charakteryzuje opór elektrolitu znajdującego się
w porach części przypowierzchniowej materiału.

Rys. 5. Schemat elektrycznego obwodu zastępczego badanego układu korozyjnego
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Ustalony elektryczny obwód zastępczy umożliwia przeanalizowanie widma impedancyjnego oraz pozwala ocenić w jakim stopniu zmiany potencjału i prądu przepływającego
przez układ wpływają na wahania wybranych elementów obwodu. Dokładne parametry
każdego z elementów układu przedstawiono w tablicy 1.
Tabela 1
Parametry elektrycznego obwodu zastępczego
E, V

Rs, Ω∙cm2

n1

R1, Ω∙cm2

Y2, μS/cm2

n2

R2, Ω∙cm2

Stal S355

-0,62

7,802

0,805

795,042

0,00008141

0,6695

2322,4

Powłoka
fosforanowomanganowa

-0,50

8,853

0,442

1218,6

0,000000225

0,793

44131,7

Parametr najlepiej charakteryzujący zjawisko korozji zachodzącej na powierzchni badanego materiału jest opór przeniesienia ładunku przez granicę faz elektroda-roztwór oznaczony
jako R2. Wartość oporu dla próbki nie pokrytej powłoką ochronną wynosi 2322,4 Ω∙cm2,
natomiast próbka pokryta powłoką fosforanowo-manganową wykazuje opór przeniesienia
ładunku na poziomie 44131,7 Ω∙cm2 świadczy to o dużo wyższej odporności na korozję
w warunkach wykonanego badania. Najczęściej w celu określenia szybkości korozji oraz
powierzchni ulegającej działaniu korozji przyjmuje się odwrotność wartości rezystancji
przeniesienia ładunku na granicy faz.

5. PODSUMOWANIE
Do oceny własności ochronnych powłoki fosforanowo-manganowej wykorzystano metodę
spektroskopii impedancyjnej, ponieważ dostarcza ona wielu informacji na temat zjawisk
zachodzących na granicy faz materiał-elektrolit co pozwala ocenić szybkość rozwijania się
korozji oraz stopień oddziaływania na powierzchnie materiału. Opór przeniesienia ładunku
stali wyniósł 2322,4 Ω∙cm2, natomiast powłoka ochronna uzyskała wynik kilkukrotnie wyższy
osiągając wartość 44131,7 Ω∙cm2 co świadczy o zdecydowanie lepszej odporności korozyjnej.
Przeprowadzone badania korozyjne w przyspieszonych warunkach elektrochemicznych
potwierdzają antykorozyjne własności powłoki fosforanowo-manganowej.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono porównanie wybranych własności trzech najczęściej
stosowanych w przemyśle polimerowych materiałów elektroizolacyjnych, tj. poli(tereftalanu
etylenu) (PET), poli(chlorku winylu) (PVC) oraz kauczuku propylenowo-etylenowego (EPM).
Na powyższych materiałach przeprowadzono badanie statycznej próby rozciągania, poziomą
próbę palności oraz badania twardości: kulkowe dla PET i PVC oraz badanie twardości
Shore’a dla EPM.
Słowa kluczowe: materiały elektroizolacyjne, PET, PVC, EPM, palność

1. WSTĘP
Jednym z pierwszych zastosowań syntetycznych polimerów było zastosowanie ich jako
materiały polimerowe. Zawdzięczają to silnym wiązaniom atomowym, oraz brakowi wolnych
elektronów, które mogłyby przenosić ładunki elektryczne. Istnieje jednak jeszcze jeden skutek
braku wolnych elektronów w materiale, a jest nim fakt, iż ładunki statyczne mają tendencję do
pozostawania w materiale na bardzo długi czas. Mimo, iż takie ładunki mogą stanowić
zaledwie bardzo drobny ułamek w porównaniu do całej energii zgromadzonej w materiale, to
wystarczą one do wytworzenia pola elektrostatycznego na powierzchni materiału dostatecznie
silnego do iskrzenia w otwartym powietrzu. Dowodzi to, iż zasady rządzące własnościami
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elektrycznymi polimerów są znacznie bardziej skomplikowane, niż zakładano i nie sposób
określić ich tylko w kanwach przewodzenia i izolacji.
Już pierwsze masowo produkowane polimery syntetyczne takie jak polietylen czy kauczuk
butylowy spełniały podstawowe wymaganie stawiane materiałom elektroizolacyjnym czyli
rezystywność poprzeczna na poziomie co najmniej 109 Ω∙m. Ponieważ materiały polimerowe
charakteryzują się znacznie wyższą odpornością na obciążenia dynamiczne i niższymi
kosztami produkcji i przetwórstwa, stopniowo wypierają inne grupy materiałów z zastosowań
na izolatory w elektryce i elektronice.

2. BADANIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW
2.1. Statyczna próba rozciągania
Statyczna próba rozciągania została przeprowadzona w warunkach normalnych, materiał
w temperaturze pokojowej, na urządzeniu firmy Zwick/Roell model Z020. Do próby
przygotowano po pięć kształtek z każdego z badanych materiałów. Próbki wykonano zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 527-2 według wzoru 5A (rys. 1).

Rys. 1. Wzór próbki pomiarowej typy 5A do badań statycznej próby rozciągania zgodnie
z PN-EN ISO 527-2
2.2. Próba palności
Pozioma próba palności odbyła się zgodnie z polska normą PN-EN 60695-11-10 metoda A,
oraz standardem UL94. Preparatyka polegała na przygotowaniu po 3 próbki z każdego
z materiałów badanych w postaci kształtek o wymiarach 13x3 mm i długości co najmniej
150 mm. Na próbkach zostały oznaczone czarną linią punkty 25 mm i 100 mm od początku.
Przed badaniem próbki były sezonowane w temperaturze 24°C, wilgotności 52% przez 48 h.
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Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego próby palności poziomej wg UL94
Wynik prób palności przedstawiono w tablicy poniżej:
Tablica 1. Wyniki próby palności
Materiał

Czas palenia
1

2

3

PET

30 s

30 s

30 s

PVC

22,8 s

24,3 s

29,7 s

EPM
30 s odjęcie*
30 s odjęcie*
*Odjęcie oznacza, że w czasie 30 s płomień nie osiągnął linii 25 mm.

30s odjęcie*

2.3. Badanie twardości Shore’a i twardości kulkowej
Wyniki obu badań przedstawiono w tablicy poniżej:
Tablica 2. Wyniki pomiaru twardości Shore A
Twardość kulkowa N/mm2
Pomiar
PET
PVC
1
100,2
92
2
100,2
91,6
3
104,6
92,9
4
99,7
93,8
5
99,7
92,9
6
100,2
92,9
7
99,7
92
8
99,7
91,6
9
99,2
91,2
10
100,7
94,8

Twardość Shore A
EPM
68,6
69
69
68,9
69,9
69
69,7
68,8
68,4
68,5
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Pomiar twardości metodą Shore’a odbywał się tylko na próbkach wykonanych z kauczuku
propylenowo-etylenowego, z pomocą przenośnego twardościomierza Shore’a firmy Zwick/
Roell.
Badanie twardości kulkowej zostało przeprowadzone na próbkach wykonanych z PVC
i PET. Próbki wykonane zostały w formie płytek o rozmiarach 100x100 mm i grubości 3 mm.
Badanie odbyło się na twardościomierzu kulkowym Zwick/Roell model 3106 i przy obciążeniu
356 N. Średnia twardość z całej próby to 68,94 Shore A. Średnia twardość z próby dla PET
wyniosła 100,26 a dla PVC 92,46.

3. PODSUMOWANIE
Niniejsze badania ukazują jak odmienne własności potrafią wykazywać materiały wewnątrz
tej samej grupy. Materiały o zgoła podobnej formie jak choćby PET i PVC okazują się
zachowywać w skrajnie odmienny sposób gdy przyłożyć do nich siłę lub w przypadku zapłonu.
Takie różnice przy badaniu najprostszych własności udowadniają dlaczego producenci muszą
wykorzystywać różne materiały, do czasami zdawałoby się bardzo podobnych zastosowań, aby
osiągnąć najwyższą jakość swoich produktów i ich bezpieczeństwo.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono informacje na temat noży górniczych oraz materiałów,
z których narzędzia te są wytwarzane.
Słowa kluczowe: noże górnicze, narzędzia do urabiania węgla, węgliki spiekane

1. WSTĘP
Na terenie Górnego Śląska przemysł wydobywczy ma kluczowe znaczenie. Należy
pamiętać, że oprócz kopalni obejmuje on również szereg zakładów produkujących sprzęt
górniczy oraz firm świadczących różnego rodzaju usługi specjalistyczne. Dobrym przykładem
jest produkcja narzędzi urabiających, do których należą noże górnicze.

2. NOŻE GÓRNICZE
Noże górnicze to narzędzia, które są montowane na organach urabiających kombajnów
górniczych i wykorzystywane do skrawania calizny. W obecnych czasach zdecydowanie
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największe zastosowanie w górnictwie znajdują noże stożkowe, które charakteryzują się
wysoką trwałością oraz energochłonnością urabiania na akceptowalnym poziomie [1].
Główne elementy noża górniczego to:
 trzonek – wykonany ze stali, dzielący się na część roboczą i chwytową,
 ostrze – wykonane z węglika spiekanego.
Geometria narzędzia ma charakter osiowo-symetryczny.

Rys. 1. Stożkowy nóż górniczy [2]

3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI NOŻY GÓRNICZYCH
Główne obciążenia, jakim jest poddany nóż skrawający caliznę to:
 ścieranie,
 obciążenia dynamiczne.
Dlatego podstawowe wymagania, jakie stawia się narzędziom tego typu to odporność na
ścieranie, która zapewnia możliwie długą pracę oraz mała kruchość, zapewniająca odporność
na obciążenia dynamiczne. Należy również pamiętać o przepisach bezpieczeństwa, związanych
z zagrożeniami występującymi w środowisku kopalnianym (wybuch metanu czy pyłu
węglowego) – nóż górniczy podczas pracy nie może iskrzyć.
Ze względu na wymienione wymagania oraz budowę noży górniczych, do ich wytwarzania
stosuje się dwa typy materiałów:
 stal,
 węgliki spiekane.
3.1. Stal do produkcji noży górniczych
Ze stali wytwarza się trzonki noży górniczych, których podstawowym zadaniem jest
utrzymanie ostrza z węglików spiekanych. Podstawowe wymagania stawiane elementom tego
typu to:
 odpowiednia twardość (na poziomie 40 HRC po obróbce cieplnej) – narzędzie musi być
twardsze od obrabianego materiału, przy dostatecznej ciągliwości i odporności na pękanie,
 odporność na zużycie ścierne, zabezpieczające trwałość narzędzia w warunkach tarcia przy
znacznych naciskach jednostkowych,
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 odpowiednia hartowność, dla zapewnienia niezbędnej grubości warstwy martenzytycznej,
a tym samym odpowiednich własności mechanicznych na przekroju narzędzia,
 odporność na odpuszczające działanie podwyższonej temperatury, tj. zdolność do zachowania wysokiej twardości i odporności na ścieranie.
Gdy materiał nie spełnia określonych wymagań może dochodzić to sytuacji, w których
trzonek zetrze się szybciej niż ostrze. Spowoduje to wypadnięcie węglika i finalnie przedwczesne zużycie całego noża.
Stale, z których wytwarza się trzony noży górniczych to m.in.: [1, 3]:
 25CrMo4,
 42CrMo4,
 36CrNiMo4.
3.2. Węgliki spiekane do produkcji noży górniczych
Nóż górniczy powinien pracować jak najdłużej. Wymiany tych narzędzi powodują
przestoje w wydobyciu, a to wiąże się z dużymi stratami materialnymi. O tym, jak długo nóż
będzie się zużywał, w głównej mierze decyduje jego ostrze, tym samym stając się kluczowym
elementem, warunkującym jego przydatność. Materiał do produkcji ostrzy powinien cechować
się dużą twardością i odpornością na ścieranie, przy dostatecznie wysokiej udarności. Grupą
spełniającą te wymagania są węgliki spiekane.
Ze względu na budowę węgliki spiekane zaliczane są do spiekanych kompozytów
zbrojonych cząstkami, z osnową metaliczną. Stanowią one spieki twardych węglików metali
wysokotopliwych: TiC, WC, TaC, NbC, VC z metaliczną osnową, najczęściej w postaci
kobaltu, rzadziej niklu lub żelaza. O dużej odporności węglików spiekanych na zużycie cierne
decyduje wysoka twardość, na poziomie 1900-2500 HV. Jednak znaczna kruchość w istotny
sposób ogranicza stosowanie tego typu materiałów do produkcji elementów narażonych na
oddziaływanie dużych obciążeń udarowych. Łączenie węglików z fazą metaliczną zapewnia
akceptowalną ciągliwość przy zachowaniu twardości i odporności na ścieranie [4, 5].
W produkcji ostrzy do noży górniczych największe zastosowanie znajdują następujące
rodzaje węglików spiekanych [1]:
 B2,
 B45,
 BG,
 B1G,
 B23G.
6. PODSUMOWANIE
W procesie produkcji noży górniczych wiedza związana z inżynierią materiałową okazuje
się niezbędna. O przydatności tego typu elementów w zdecydowanej mierze decydują ich
własności materiałowe, dlatego właściwy dobór materiałów jest sprawą niezwykle ważną.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu procesu SLM na strukturę
i własności stopu Ti-6V-4Al. Po wykonaniu próbek stosując różne parametry wytwarzania
wykonano badania mikroskopowe i rentgenowską jakościową analizę fazową. Celem badań
było określenie wpływu warunków procesu wytwarzania przestrzennego techniką
selektywnego przetapiania laserowego na strukturę i własności stopu tytanu Ti-6V-4Al.
Słowa kluczowe: SLM, Ti-6V-4Al, rentgenowska jakościowa analiza fazowa, struktura

1. WSTĘP
Wytwarzanie przyrostowe cieszy się wzrastającą popularnością wśród technik
prototypowania jak i pośród produkcji małoseryjnych. Polega ono na tworzeniu modeli
warstwa po warstwie poprzez polimeryzację, klejenie, spiekanie lub przetapianie materiału
wsadowego. Wśród wszystkich technologii wytwarzania przyrostowego szczególną uwagę
należy poświęcić selektywnemu przetapianiu laserowemu (z ang. Selective Laser Melting),
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które znajduje coraz to szersze zastosowanie w przemyśle medycznym, metalurgicznym,
motoryzacyjnym, lotniczym i wielu innych gałęziach przemysłu.
Na strukturę materiału wpływ może mieć wykonana obróbka cieplna, obróbka cieplno
chemiczna, jak i przeróbka plastyczna. Zaznajomienie się z procesem SLM i poznanie
mechanizmów wytwarzania modeli wymusza postawienie pytania jaki wpływ mają parametry
procesu na uzyskaną rzeczywistą strukturę materiału. Praca skupia się jedynie na strukturze,
bo to właśnie ona ma największy wpływ na własności fizyczne, chemiczne i mechaniczne
każdego materiału inżynierskiego.
2. TECHNOLOGIA SELEKTYWNEGO PRZETAPIANIA LASEROWEGO
Podstawą tworzenia obiektów przy wykorzystaniu technik przyrostowych są wirtualne
modele geometryczne, które przy użyciu dedykowanego oprogramowania komputerowego
zostają podzielone na wirtualne warstwy. W trakcie trwania procesu SLM produkt jest
tworzony poprzez selektywne stapianie kolejnych warstw proszku przy udziale wiązki lasera
dużej mocy kierowanej przez specjalny system zwierciadeł i soczewek. W trakcie naświetlania
danego miejsca sproszkowany materiał jest ogrzewany i jeśli pochłonie wystarczającą ilość
energii, to ulega stopieniu i tworzy ciekłe jeziorko. Następnie jeziorko krzepnie na skutek
szybkiego chłodzenia i tak połączony materiał jest zaczątkiem modelu. Gdy wiązka lasera
zeskanuje cały przekrój poprzeczny modelu, platforma robocza obniża się o zadaną grubość
pojedynczej warstwy, a kolejna porcja proszku jest rozprowadzana za pomocą zgarniacza
(element ten zapewnia stałą grubość rozprowadzanej warstwy proszku). Kolejne cykle
rozprowadzania i przetapiania proszku są prowadzone do momentu uzyskania kompletnego
modelu. Nieprzetopiony materiał w objętości roboczej urządzenia służy do podparcia
kolejnych warstw proszku. Po zakończeniu procesu wytwarzania niewykorzystany proszek
zostaje przesiany i może zostać ponownie użyty w kolejnym procesie. Z powodu wysokiej
reaktywności przetopionych substratów cały proces odbywa się w zamkniętej komorze przy
jednoczesnym zastosowaniu atmosfery ochronnej w postaci argonu. Schemat ideowy typowego
urządzenia SLM przedstawiono na rysunku 1 [1-5].

Rys. 1. Schemat ideowy urządzenia SLM
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3. BADANIA WŁASNE
Do badań wpływu warunków procesu SLM na strukturę materiału wykonano model kostki
sześciennej o boku 10 mm. Modele do celów badawczych został wykonany z wykorzystaniem
dwóch parametrów zmiennych: mocy lasera zmieniającej się w zakresie 75 - 150 W z krokiem
co 25 W oraz prędkości skanowania wiązką lasera zmieniającej się w zakresie 200 - 290 mm/s
z krokiem co 30 mm/s. W celu określenia struktury stopu Ti-6V-4Al wykonano rentgenowską
jakościową analizę fazową. Badanie zostało wykonane w układzie Bragg - Brentano,
reprezentatywne dyfraktogramy przedstawia rysunek 2. Następnie wykonano badania
mikroskopowe w celu wyznaczenia szerokości pojedynczej ścieżki skanowania wiązką lasera,
a wyniki przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1
Wyniki wartości średniej, odchylenia standardowego i błędu pomiarowego dla każdej z próbek
Odchylenie
Nazwa próbki
Wartość średnia [µm]
Błąd pomiarowy [µm]
standardowe [µm]
75/230
140,44
6,17
4,39
75/260
140,78
4,24
3,01
100/200
140,18
3,18
2,27
100/230
140,42
4,04
2,88
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140,58
3,70
2,63
100/290
140,28
6,57
4,68
125/200
140,50
3,27
2,33
125/230
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5,14
3,66
125/260
140,25
2,71
1,93
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140,74
2,50
1,78
150/230
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4,69
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140,28
2,13
1,51
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Rys. 2. Reprezentatywne dyfraktogramy dla próbki 75/260 oraz próbki 150/230
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4. PODSUMOWANIE
Po przeanalizowaniu dyfraktogramów można stwierdzić obecność podobnych refleksów na
każdym z nich. Refleksy te pochodzą od międzymetalicznego stopu tytanu z aluminium.
Odpowiednie piki mają prawie identyczną szerokość i nie są przesunięte względem siebie,
co świadczy o podobieństwie wielkości krystalitów, jak i wartości naprężeń wewnętrznych
materiału. Po uwzględnieniu błędów pomiarowych można postawić wniosek, że parametry
sieci zmierzone eksperymentalnie odpowiadają wartością tablicowym.
Analiza wyników pomiaru szerokości ścieżki przetopienia wykazała zmiany szerokości
pojedynczej ścieżki skanowania lasera na poziomie błędów pomiarowych.
Zmiana parametrów mocy lasera w zakresie 75 - 150 W oraz szybkości skanowania wiązki
w zakresie 200 - 290 mm/s nie wpływa znacząco na zmianę szerokości pojedynczej ścieżki,
jak i strukturę w przypadku wykorzystania stopu Ti-6V-4Al w technologii SLM.
INFORMACJA DODATKOWA
Student K. Masczyk uczestniczy w Projekcie nr FSD-6/RMT1/2012 pt. „IMOTECH Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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2. L. Thijs, F. Verhaeghe, T. Craeghs, J. Van Humbeeck, J. P. Kruth, A study of the
microstructural evolution during selective laser melting of Ti-6Al-4V, Acta Materialia 58
(2010) 259-264.
3. P. Zimniak, Dozowanie pierwotnych i wtórnych proszków tworzyw w technice
przyrostowej SLS, Inż. Ap. Chem. 51 (2012) 39-40.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono zjawisko korozji. Procesy korozyjne dotyczą wszystkich
materiałów, w szczególności metali i ich stopów. W metalach i ich stopach korozja jest
najbardziej widoczna jako oznaka podatności materiału na niszczące działanie środowiska.
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie korozji w stalach. Skupiono się na dwóch
rodzajach stali zaworowych gatunku:X53CrMnNiN21-9 o strukturze austenitycznej oraz
w gatunku X45CrSiMo10-2o strukturze martenzytycznej, które są stosowane na zawory
w silnikach spalinowych. Bardzo ważne w jest przewidywanie i ocena, a następnie
zapobieganie i protekcja przed niszczącymi procesami korozyjnymi. Istnieją różne
znormalizowane badania, które pozwalają na ocenę stopnia korozji materiału w danym
środowisku. Badania jakie przeprowadzono celem określenia stopnia korozji były badania
porównawcze w sztucznej atmosferze mgły solnej. Za pomocą tej metody, obserwacji makro
i mikroskopowej oraz ubytku masowego określono
Słowa kluczowe: korozja, badania korozyjne, stal zaworowa, mgła solna

1. WSTĘP
Korozja jest procesem, który każdy może zaobserwować w swoim codziennym
otoczeniu. „Nadgryzione” nadkola i progi samochodów, pokryte czerwonawą warstwą
stalowe mosty, gwoździe czy rury, są jednymi z najpopularniejszych przykładów
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niszczącego działania korozyjnego. Tą czerwonawą warstwą, potocznie nazywaną rdzą, są
nic innego jak tlenki żelaza, czyli produkty korozji. Pokryte tlenkami miedzi elementy czyli
tzw. patyną są kolejnym przykładem widocznych efektów korozyjnych powstałych tym
razem na miedzianym podłożu.
Zjawisko korozji, czyli niszczenia materiałów pod wpływem działania środowiska jest
tak powszechne, ponieważ zachodzi we wszystkich materiałach, zarówno w ceramice,
kompozytach, tworzywach sztucznych oraz przede wszystkim w metalach i ich stopach.
Im bardziej agresywne środowisko, tym procesy korozyjne będą zachodzić dynamiczniej
i spowodują szybsze niszczenie. Korozja powoduje niszczenie materiału, osłabienie danego
elementu i całej konstrukcji. Dlatego przy projektowaniu materiałowym, bardzo istotną
kwestią jest spełnienie określonych wymagań gwarantujących oczekiwaną ich trwałość
eksploatacyjną. Zabezpieczenie przed korozją stanowi bardzo ważny aspekt w procesie
projektowania. Dlatego istnieją różne badania, które pozwalają na przewidywanie, ocenianie
i spowalnianie bądź zapobieganie procesom korozji.
2. WARUNKI I METODY OCENY BADAŃ KOROZYJNYCH
Korozję można badać w warunkach, które odwzorowują warunki występujące w
rzeczywistości podczas eksploatacji danego elementu. Takie sztucznie wytworzone warunki
uzyskuje się w laboratorium (warunki laboratoryjne). W przypadku, gdy warunki będą
zmienione, tak aby procesy korozyjne zachodziły szybciej niż w warunkach użytkowych
stosuje się przyspieszone badania korozyjne.
Badania laboratoryjne dotyczące korozji przeprowadza się, aby określić: szybkość korozji
metali oraz stopów, własności powłok ochronnych, wpływ środowiska na właściwości
mechaniczne materiałów, itd.
Badania korozyjne przeprowadza się zgodnie z normą PN-76/H-04602[4], w cieczach
naturalnych, przemysłowych roztworach lub innych roztworach powstałych w laboratorium.
Do metod badań korozyjnych zaliczane są:
 wizualna metoda - ocena wyglądu powierzchni i zachodzących na niej zmian,
 metoda wagowa - ocena zmian wymiarów oraz masy (badany ubytek bądź też przyrost
masy),
 ocena grubości warstwy korozji - stosowana w szczególności w potrzebie doboru
materiałów konstrukcyjnych, ponieważ umożliwia określenie szybkość zmian przekroju
elementów metalowych, które są spowodowane korozją.
 ocena częstotliwości i głębokości występowania korozji - zmiana własności
mechanicznych,
 ocena podpowłokowej korozji - określenie stopnia skorodowania rozprzestrzenianiu się
korozji,
 dźwiękowa metoda - porównanie dźwięki próbek (po gotowaniu i nie gotowanych), które
zostały zrzucone na kamienną płytę z wysokości 200-250 mm.
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3. BADANIA WŁASNE
Celem niniejszych badań jest dynamika procesu niszczenia korozyjnego w stalach
stosowanych na zawory w silnikach spalinowych. Badania przeprowadzono na zaworach
wykonanych z wybranych stali; w gatunku X53CrMnNiN21-9 o strukturze austenitycznej oraz
w gatunku X45CrSiMo10-2o strukturze martenzytycznej.
Badania korozyjne zostały przeprowadzone na zaworach wykonanych w sztucznych
warunkach korozyjnych, w atmosferze mgły solnej, w komorze solnej ASCOTT CC450l iP
zgodnie z europejską normą ISO: PN-EN ISO 9227:2012 [3] Zawory w stanie wyjściowym
zostały uprzednio zważone a ich stan powierzchni udokumentowany zdjęciami makro.
Na każdym etapie przerywania procesu korozyjnego, wyznaczonym przez normę, powtarzano
procedurę ważenia oraz wykonywania zdjęć makroskopowych. Po upływie 168 godzin próby
korozyjne zakończono. Następnie dokonano obserwacji na mikroskopie stereoskopowym Zeiss
Discovery v12. Porównano obrazy i dokonano porównawczej analizy ataku korozji na
zaworach, zarówno wizualnej jak i na podstawie uzyskanych wyników pomiaru ubytku masy
badanych zaworów.
Tablica 1
Ubytek masy do masy początkowej stali w czasie próby korozyjnej w mgle solnej

a)

b)

Rys.1. Stale po badaniu korozyjnym 168 h: a) X45CrSiMo10-2, pow 30x, b) X53CrMnNiN219, pow. 50x
4. PODSUMOWANIE
Podczas testu korozyjnego pierwsze, widoczne oznaki korozji w komorze solnej wystąpiły
na zaworach poddanych działaniu mgły solnej już po 12 godzinach. Po zakończeniu próby
korozyjnej wyraźnie widać, że stal martenzytyczna X45CrSiMo10-2 ukazuje znacznie większą
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podatność korozyjną. Określono typ korozji na wżerową. Wynika to ze składu chemicznego
stali. Zawiera ona jedynie 10% chromu. Wraz ze wzrostem zawartości procentowej chromu w
stali, rośnie odporność korozyjna w szczególności na korozję wżerową oraz kruchość
wodorową, jak również żarowytrzymałość oraz utleniające działanie środowisk. Dlatego dla
stali, w których wymagana jest duża odporność na korozję stosuje się minimum 12 % chromu.
Ponadto zastosowano w tej stali dodatek stopowy molibdenu. Wspomaga on działanie
antykorozyjne. W stalach martenzytycznych, o tak niskiej jak na stale narażone na agresywne
środowisko korozyjne, zawartości chromu, dodatek stopowy niklu wpływa na zwiększenie
odporności korozyjnej. Literatura tematyczna tłumaczy, że dopiero zwiększenie z 2,5 do 4,5 %
zawartości niklu wpływa na zwiększenie odporności korozyjnej w atmosferach morskich. W
przypadku badanych zaworów niklu jest około 3,7% co nieznacznie wspomaga powstrzymanie
przed atakiem korozyjnym.
Odporność stali austenitycznej X53CrMnNiN 21-9 jest większa, jak widać już tzw. ”gołym
okiem” po zakończeniu testu korozyjnego. Dodatkowo do analizy wyników poddano ubytek
masy zaworów w stosunku do początkowej masy elementów w stanie wyjściowym.
Jednoznacznie wynika stąd również, że znacznie mniej, bo aż około 3 razy mniej została
zaatakowane stal austenityczna o podwyższonej zawartości chromu (około 22%) dodatkowo
wzbogaconej niklem, który przy takiej zawartości chromu przeciwdziała korozji równomiernej,
manganem (około 8%), który w stalach, gdzie występuje dużo dodatków stopowych częściowo
zastępuje nikiel. Azot, natomiast, występujący w bardzo dużej ilość , bo prawie 4 %, pełni rolę
protektora wobec korozji naprężeniowej. Jednakże im więcej tego pierwiastka tym większe
prawdopodobieństwo wystąpienia korozji międzykrystalicznej.
Obydwie stale producenta „b” wykazują mniejsze ubytki masy od stali producenta „a” co
świadczy o lepszej jakości stali pod względem odporności na szkodliwe środowisko mgły solnej.
INFORMACJA DODATKOWA
Studentka E. Michułka uczestniczyła w Projekcie nr FSD-6/RMT1/2012 pt. „IMOTECH Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa”w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy jest zaprojektowanie Systemu Zarządzania
Magazynem (WMS). Jest to aplikacja internetowa monitorująca zasoby magazynu podczas
całego procesu składowania. Opisano technologie oraz narzędzia wykorzystane do stworzenia
aplikacji oraz koncepcję budowy. Przedstawiono sposób działania aplikacji od strony
architektury oraz od strony użytkownika aplikacji. Program pozwala na tworzenie stref, półek
magazynowych, typów przechowywania towarów oraz przypisywania tych typów do półek,
w których magazynuje się zasoby. Omówiono dalsze drogi rozwoju aplikacji obejmujące
możliwości implementowania nowych funkcjonalności w przyszłości.
Słowa kluczowe: system zarządzania magazynem, aplikacja internetowa, web, java, spring,
hibernate

1. WSTĘP
Wiedza o systemach informatycznych, które poprawiają efektywność pracy w
przedsiębiorstwie jest niezbędnym czynnikiem, który decyduje o konkurencyjności, a co za
tym idzie o dochodach w przedsiębiorstwie. Cała gama systemów informatycznych, od
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zarządzania relacjami z klientami (CRM), po zarządzanie transportem (TMS) znalazła rozległe
zastosowanie w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W przypadku, kiedy rośnie przepływ towarów w magazynie, fundamentalnym krokiem
staje się zaimplementowanie Systemu Zarządzania Magazynem. Przede wszystkim, takie
rozwiązanie minimalizuje czynnik ludzki w procesie składowania towarów, a co za tym idzie,
spada prawdopodobieństwo popełnienia błędu czy zgubienia towaru. Dodatkowo rośnie
wydajność pracowników, którzy mają jasny podgląd gdzie znajdują się towary oraz kiedy i jak
należy je przetransportować [1].
Celem pracy było stworzenie Systemu Zarządzania Magazynem, który będzie wspierał
przedsiębiorstwo w zakresie organizacji pracy, nadzoru, monitorowania, sterowania oraz
procesów przepływu i składowania towarów. Korzyści płynące ze stosowania systemu
zarządzania magazynem są nieporównywalne z kosztami, jakie musi ponieść przedsiębiorstwo
podczas implementacji takiego systemu [2].
2. SPRING FRAMEWORK
Spirng framework to wielowarstwowy szkielet do budowy aplikacji, znacznie upraszcza
proces budowy aplikacji dla platformy Java EE/J2EE. W projekcie zastosowano trójwarstwową
strukturę aplikacji. Każda warstwa spełnia inne, kluczowe działanie w aplikacji [3].
• Warstwa prezentacji – jest odpowiedzialna za przyjmowanie żądań od klientów,
formatowanie i prezentacje danych oraz sprawdzenie autentyczności i upoważnienia.
Do tego celu wykorzystano między innymi moduł Spring MVC oraz Framework Free Marker.
• Warstwa usług – jest odpowiedzialna za enkapsulację logiki biznesowej, zarządzanie
zasobami oraz transakcjami. Warstwa usług pozwala na połączenie warstwy dostępu do
danych oraz warstwy prezentacji, pozwala tylko na działania, które określił programista.
Do tego celu wykorzystano między innymi Spring Data.
• Warstwa dostępu do danych – jest stworzona głównie z obiektów POJO, które są
mapowane do bazy danych za pomocą ORM (Hibernate). Warstwa jest odpowiedzialna za
enkapsulację dostępu do danych, do tego celu wykorzystane został Framework Hibernate.
Spring jest ogromnym modułowym frameworkiem, programista może implementować
tylko potrzebne moduły do swojej aplikacji, przez co Spring jest bardzo lekki jak na swoje
możliwości. W projekcie wykorzystano moduły [4].
 Spring Boot - skanuje ścieżkę projektu i szuka klas, dla których ma przygotowane
domyślne konfiguracje i ładuje je.
 Spring MVC - korzysta ze wzorca projektowego MVC (Model-View-Controller), wzorca
stosuje się do dzielenia aplikacji na trzy moduły: model, widok oraz kontroler.
 Spring Data – to moduł, który dodaje dodatkową warstwę abstrakcyjną na naszym
dostarczycielu API. Jeśli zdecydujemy się użyć Spring Data JPA, warstwa repozytorium
naszej aplikacji będzie posiadać trzy warstwy: Spring Data JPA, Spring Data Commons
oraz JPA Provider.
 Spring Security - dostarcza zaawansowane rozwiązania zabezpieczające aplikacje. Spring
Security obejmuje dwa obszary, potwierdzenie autentyczności użytkownika oraz
upoważnienia użytkownika.
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3. BUDOWA APLIKACJI
3.1. Warstwa dostępu do danych
Odpowiedzialny za połączenie z bazą danych był Framework Hibernate oraz Spring Data.
Hibernate zajmuje się mapowaniem obiektowo relacyjnym, upraszcza i pozwala na szybkie
tworzenie obiektowych odpowiedników encji. Dla każdej tabeli stworzono klasę POJO (ang.
PlainOld Java Obiect), taką klasę oznaczono kilkoma adnotacjami, które pomagają Hibernate
rozpoznać encję, tabele i jej kolumny, adnotacja to fragment kodu rozpoczynający się od znaku
@ (pot. małpa). Spring Data wykorzystuje metody zapytań (ang. Query Methods), pozwala to
na automatyczne generowanie zapytań do bazy danych na podstawie nazw metod[5, 6].
3.2. Warstwa usług
Warstwa usług jest skonstruowana z dwóch głównych elementów, interfejsu usługi oraz jej
implementacji. Stworzone serwisy to serwisy domenowe. Deklaruje się w nich metody, które
zostaną wykorzystane do operacji z obiektami domenowymi, np. wyszukiwanie w bazie
danych, odczyt, zapis, usuwanie lub aktualizacja danych w bazie danych.
3.3. Warstwa prezentacji
Klasy kontrolera manipulują danymi, a później przesyłają je za pomocą instancji klasy
„ModelAadView” do pliku Framework BFreeMarker. FreeMarker generuje stronę html z
dostarczonych mu obiektów oraz z szablonów napisanych przez programistę w pseudo języku
frameworka. Widok aplikacji przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Widok panelu głównego aplikacji oraz listy aktualnych operacji
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PODSUMOWANIE
Rezultatem pracy jest w pełni funkcjonalna aplikacja, która pozwala na składowanie
dowolnych materiałów zdefiniowanych przez pracownika w magazynie. Aplikacja pozwala na
zarządzanie zamówieniami, operacjami i zasobami w magazynie. Ponadto pozwala na
stworzenie struktury magazynu o wybranym typie składowania.
Wielowarstwowość i złożoność projektu pozwoliła na lepsze zrozumienie wzorców
projektowych, trójwarstwowości aplikacji oraz frameworków Spring i Hibermate. Budowa
uniwersalnego Systemu Zarządzania Magazynem, to skomplikowany proces, w którym twórca
musi przewidzieć i zaplanować działanie dla różnego rodzaju magazynów, typów składowania
towarów jak i samych towarów. Odpowiednia strategia proces projektowania jest kluczowym
elementem tworzenia tego rodzaju aplikacji i decyduje o końcowym powodzeniu projektu.
System może być rozszerzany o nowe funkcjonalności, zależnie od wielkości magazynu oraz
budżetu. Moduły o które można rozbudować aplikację to: tworzenie raportów, tworzenie
kodów kreskowych lub kodów QR, graficzny interfejs magazynu, zaawansowane
wyszukiwanie oraz aplikacja mobilna zapewniająca dostęp z poziomu telefonów i tabletów.
INFORMACJA DODATKOWA
Student A. Student uczestniczy w Projekcie nr FSD-91/RMT 1/2011 pt. „QUAPINFO Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z
Komputerową Nauką o Materiałach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
LITERATURA
1. T. Kanicki, Systemy informatyczne w logistyce, Politechnika Białostocka, Białystok,
2011.
2. S.K., Infrastruktura informatyczna wspierająca logistykę przedsiębiorstw, Wolters Kluwer,
Kraków, 2009.
3. V. Patel, Create Spring 3 MVC Hibernate 3 Example using Maven in Eclipse, 10 Listopad
2010. http://viralpatel.net/blogs/spring3-mvc-hibernate-maven-tutorial-eclipse-example/.
4. Spring framework site, https://spring.io/projects.
5. Dokumentacja Hibernate, http://docs.jboss.org/hibernate/orm/5.0/quickstart/html/.
6. P. Kainulainen, Spring Data JPA Tutorial: Introduction to Query Methods, 31 Maj 2015.
http://www.petrikainulainen.net/programming/spring-framework/spring-data-jpa-tutorialintroduction-to-query-methods/.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ parametrów cięcia plazmowego z
wykorzystaniem powietrza jako gazu plazmowego na własności ciętych powierzchni.
Przeprowadzono badania pomiaru twardości, badania struktury na mikroskopie świetlnym oraz
badanie powierzchni cięcia na mikroskopie stereoskopowym.
Słowa kluczowe: plazma, plazma powietrzna, cięcie plazmą, wpływ parametrów cięcia,
własności ciętych powierzchni

1. WSTĘP
Proces cięcia polega na rozdzieleniu materiału na całej grubości według określonej linii
podziału, przeważnie prostopadle do powierzchni ciętego przedmiotu [1].
W obecnych czasach najbardziej popularną metodą cięcia termicznego jest cięcie łukiem
plazmowym [2]. Cięcie plazmowe polega na stapianiu oraz wyrzucaniu metalu ze szczeliny
cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym, który jarzy się pomiędzy
elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Plazmowy łuk elektryczny jest silnie
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zjonizowanym gazem o dużej energii kinetycznej, który przemieszcza się z dyszy plazmowej
zawężającej się w kierunku szczeliny cięcia z prędkością bliską prędkości dźwięku [3].
Do podstawowych parametrów cięcia można zaliczyć prędkość cięcia, natężenie prądu
cięcia, napięcie łuku plazmowego, rodzaj, ciśnienie i natężenie przepływu gazu ochronnego,
rodzaj, ciśnienie i natężenie przepływu gazu plazmowego, średnicę dyszy, rodzaj i konstrukcję
elektrody oraz położenie palnika względem ciętego przedmiotu.
Do cięcia plazmowego z wykorzystaniem powietrza jako gazu plazmowego stosuje się
wyłącznie prąd stały z biegunowością ujemną [4-6].
2. BADANIA WŁASNOŚCI POWIERZCHNI CIĘTEJ
Badania przeprowadzono na stali S235JR o grubości 10 mm. Proces cięcia prowadzono
przy stałych parametrach natężenia prądu, ciśnienia gazu plazmowego i stałej średnicy dyszy
plazmowej. Parametrem zmiennym podczas cięcia plazmowego była prędkość w zakresie od
300 do1800 mm/min.
2.1. Badania powierzchni cięcia na mikroskopie stereoskopowym
W celu przedstawienia jakości wykonanych cięć przeprowadzono badania na mikroskopie
stereoskopowym (rys. 1).
a)

b)

Rys. 1. Jakość powierzchni ciętej przy prędkościach a) 600 mm/min; b) 1200 mm/min
Podczas procesu cięcia plazmowego powstają nacieki na dolnej powierzchni cięcia, które
składają się produktów reakcji metalurgicznych oraz metalu, który został stopiony. Prędkość
cięcia oraz skład chemiczny materiału ciętego (głównie zawartość krzemu) wpływają na
powstawanie nacieków.
2.2. Badania struktury na mikroskopie świetlnym
Badania mikroskopowe polegają na obserwacji przygotowanych powierzchni zgładów czyli
struktury materiału oraz wad, które nie są widoczne okiem nieuzbrojonym. Obserwacja
mikroskopowa pozwala na rozróżnienie składników strukturalnych oraz określenie ich
morfologii, wymiarów i rozmieszczenia. Zdjęcia struktur (rys.2) zostały wykonane przy
powiększeniu 100 x.
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a)

d)

b)

c)

e)

f)

Rys. 2. Struktura krawędzi cięcia uzyskana przy prędkościach cięcia a) 300 mm/min;
b) 600 mm/min; c) 900 mm/min; d) 1200 mm/min; e) 1500 mm/min; f) 1800 mm/min
Na przedstawionych zdjęciach metalograficznych można zaobserwować, że przy krawędzi
cięcia powstaje warstwa metalu, która posiada cechy materiału bezpostaciowego. Warstwa ta
bardzo trudno ulega trawieniu. Najprawdopodobniej metal ten podczas procesu cięcia uległ
stopieniu, a następnie ponownie skrystalizował.
2.3. Pomiar twardości
Do pomiaru twardości wykorzystano statyczną metodę pomiaru twardości, która polega na
wciskaniu wgłębnika w materiał poza granicę jego sprężystości, aż
do momentu
spowodowania odkształceń trwałych. Badanie przeprowadzono metodą Vickersa
z obciążeniem zadanym 300 g. Pomiary wykonano dla sześciu próbek zgodnie z normą PN-EN
ISO 6507-1:2007. Otrzymane wyniki przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Wpływ prędkości cięcia na twardość powierzchni ciętej
155

Prace Studenckich Kół Naukowych

Najwyższa twardość po cięciu plazmowym z wykorzystaniem powietrza jako gazu
plazmowego wynosiła 362,19 HV i mieści się ona w dopuszczalnej maksymalnej twardości
krawędzi, która wynosi 380HV według normy PN-EN 1090-2+A1.
3. PODSUMOWANIE
W wyniku cięcia plazmowego na powierzchni ciętej powstaje warstwa, która
charakteryzuje się własnościami materiału bezpostaciowego i bardzo trudno ulega trawieniu.
Szerokość tej warstwy zależy od prędkości cięcia.
Parametry cięcia mają istotny wpływ na twardość krawędzi ciętej. Przeprowadzone badania
twardości pokazały, że wraz ze wzrostem prędkości cięcia rośnie twardość krawędzi cięcia
(od 178,22 do 362,19 HV).
Dzięki badaniom przeprowadzonym na mikroskopie stereoskopowym można
zaobserwować nacieki powstałe w wyniku zbyt dużych lub zbyt małych prędkości cięcia. Przy
prędkości 300 oraz 1800 mm/min powstały największe i najtrudniej usuwalne nawisy. Przy
zastosowaniu prędkości od 600 do 900 mm/min powstały niewielkie nawisy ale były one
bardzo łatwo usuwalne. Podczas stosowania prędkości od 1200 do 1500 mm/min nie
powstawały żadne nacieki. Można uznać, że prędkości te są najbardziej pożądane ponieważ nie
istnieje konieczność usuwania nawisów.
INFORMACJA DODATKOWA
Student T. Musioł uczestniczy w Projekcie nr FSD-6/RMT1/2012 pt. „IMOTECH Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono technologię wykonania nakrętki osadczej,
scharakteryzowano stal automatową, która jest najczęściej stosowana do produkcji tego detalu.
Przedstawiono strukturę wytworzonej nasadki ze stali 11SMnPb30 oraz powłokę cynkową
naniesioną w celu ochrony przed korozją gotowego elementu.
Słowa kluczowe: nakrętka osadcza, stal automatowa 11SMnPb30,technologia wykonania,
cynkowanie

1. WSTĘP
Stale wzrastające wymagania w zakresie wydajności, jakości oraz ochrony środowiska
zmuszają producentów do stosowania nowych rozwiązań technologicznych. Najważniejszymi
czynnikami, które wpływają na dobór technologii są rodzaj i kształt elementów, materiał, z
jakiego są wykonane oraz wielkość produkcji. Korzyści z wdrażania zautomatyzowanych
urządzeń to: poprawa jakości, skrócenie cykli produkcyjnych, zwiększenie wydajności, łatwość
obsługi, bezpieczeństwo pracy, niskie koszty produkcji. Te cechy stały się niezwykle ważne na
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konkurencyjnym rynku, który charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, coraz to wyższymi
wymaganiami, jeśli chodzi, o jakość produkowanych wyrobów oraz dążeniem do
minimalizacji kosztów produkcji.
Nakrętki osadcze stosowane są tam, gdzie w cienkościennych elementach z blachy lub
tworzywa wymagana jest duża stabilność połączenia. Stanowią bardzo dobrą alternatywę dla
nakrętek zgrzewanych, lutowanych lub spawanych elementu konstrukcyjnego. Montaż nakrętki
osadczej jest bardzo prosty. Umieszcza się nakrętkę centralnie w wywierconym lub
wytłoczonym otworze i wprasowuje do otworu. Podczas tej operacji materiał elementu
konstrukcji zostaje wciśnięty do rowka nakrętki, dzięki czemu uzyskuje się stabilne i trwałe
połączenie. Dzięki odpowiedniej geometrii radełka, można uzyskać bardzo wysoki moment
siły zerwania nakrętki w materiale.
2. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU DO PRODUKCJI NAKRĘTKI OSADCZEJ
2.1. Stal automatowa
Nakrętki w standardzie wykonane są ze stali automatowej (11SMnPb30+C). Stal
automatowa należy do stali niestopowych, przeznaczona jest do obróbki skrawaniem na
szybkobieżnych obrabiarkach i automatach. Wykorzystuje się ją do wytwarzania masowych
elementów takich jak śruby, wkręty, sworznie. Stale te należą do grupy stali niestopowych
jakościowych, klasyfikowane są na podstawie składu chemicznego, ich cechą
charakterystyczną jest podwyższone stężenie S lub Pb, które zapewniają bardzo dobrą
skrawalność. Poprzez wytworzenie kruchego wióra droga zwiększenia w stali zawartości P, S
i Pb (0,1÷0,2%) można polepszyć skrawalność stali. Można również ją polepszyć poprzez
rozrost ziarna [1-3]. Skład chemiczny stali 11 SMnPb30 wg PN-EN10277-3:2009
przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1
Zestawienie % pierwiastków w stali 11SMnPb30 [1]
Gatunek stali
wgPN-EN 102773:2009

C

Si

Mn

P

S

Pb

11SMnPb30

0,08

0,00

1,13

0,060

0,318

0,285

Stężenie pierwiastków, % wag.

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAKRĘTKI OSADCZEJ
Nakrętki osadcze (rys.1.) produkowane są i obrabiane na nowoczesnych maszynach i
urządzeniach. \Proces ich wykonania zaczyna się od doboru odpowiedniego materiału,
zgodnego z życzeniem klienta. Materiały (stale automatowe, węglowe i nierdzewne) do
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wytwarzania nakrętek osadczych dostarczane są w postaci prętów ciągnionych. Etapy procesu
technologicznego wytwarzania nakrętek osadczych obejmują następujące stanowiska:
 Toczenie, nieprzerwanie w sposób ciągły aż do wyczerpania zapasu materiału
wyjściowego (pręta ciągnionego) następuje produkcja określonej serii nakrętek.
 Oczyszczanie, odbywa się przy użyciu wirówki oraz sita. Jest to etap oczyszczania
gotowego elementu od wiór pozostałych po procesie toczenia.
 Bębnowanie. Podczas tego procesu nakrętki ocierają się o siebie, dzięki czemu
pozbywają się ostrych krawędzi.
 Mycie, odbywa się krótkim programem w celu pozbycia się pozostałości oleju i smarów
zalegających na nakrętkach. Po myciu urządzenie DURR zapewnia suszenie w warunkach
podciśnienia. Po tym procesie następuje kontrola międzyoperacyjna.
 Gwintowanie. Po dokładnym oczyszczeniu nakrętek z oleju i smarów następuje operacja,
która ma za zadanie naniesienie gwintów w nakrętki.
 Obróbka cieplna. Przygotowane nakrętki wciskane są poddawane procesom obróbki
cieplnej, a mianowicie są one węgloazotowane, hartowane i odpuszczane.
 Cynkowanie, to kilka operacji mających na celu pokrycie powierzchni przedmiotów
stalowych powłoką cynku w celu jej ochrony przed korozją. Poszczególne etapy procesu
technologicznego cynkowania galwanicznego to:
 przygotowanie wstępne materiału obejmujące usuwanie zanieczyszczeń tłustych
zmydlających się i nie zmydlających się, usuwanie tlenków z powierzchni metalu
poprzez trawienie, odtłuszczanie końcowe – elektrolityczne
 cynkowanie w zależności od materiału i jego kształtu w elektrolicie kwaśnym lub
zasadowym, płukanie w zimnej wodzie bieżącej, kontrola powłoki
 obróbka końcowa czyli pasywacja biała, żółta lub czarna, płukanie końcowe w
wodzie demineralizowanej dzięki czemu można odzyskać część elektrolitu,
odwirowanie - wstępne suszenie detali w wirówkach galwanizerskich, suszenie
końcowe - wygrzewanie w temp nieprzekraczającej temp. 60C.
Strukturę fazową nakrętki osadczej wykonanej ze stali 11 SMnPb30 wraz z widoczną
powłoką cynkową przedstawiono na rys.2 i rys.3.

Rys. 1. Rysunek techniczny nakrętki [1]
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a)

b)

Rys. 2. Struktura ferrytyczno-perlityczna z
wtrąceniami ołowiu i siarczkami w stali
11SMnPb30

Rys. 3. Powłoka cynkowa na nakrętce
osadczej wykonanej ze stali 11SMnPb30

4. PODSUMOWANIE
Technologia wykonania nakrętki osadczej składa się z kilku etapów. Odpowiednie ich
zaprojektowanie, począwszy od doboru materiału, urządzeń technologicznych oraz kontrola,
jakości na każdym etapie produkcji gwarantują produkty wysokiej, jakości.
INFORMACJA DODATKOWA
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Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: Celem pracy było stworzenie modelu geometrycznego zjeżdżalni wykonanej
z dwóch różnych materiałów i przeprowadzenie analizy własności wytrzymałościowych
z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Prezentowany model składa się tylko
z jednego elementu, ponieważ został wykonany metodą wtrysku. Symulacje i obliczania
zostały wykonane w programie SolidWorks. Symulacja komputerowa daje możliwość oceny
dopuszczenia zjeżdżalni do stosowania jej w warunkach rzeczywistych.
Słowa kluczowe: Metoda Elementów Skończonych, dyskretyzacja, polimery.

1. WSTĘP
Zjeżdżalnia to najpopularniejszy i najczęściej spotykany element rekreacyjny, który można
spotkać na placach zabaw dla dzieci. Bardzo często wykonuje się je z tworzyw sztucznych,
które są równie popularne jak te wykonane z metalu. Można je często spotkać w marketach
i sklepach budowlanych, lecz ich kiepska jakość powoduje, że niestety nie mogą być
elementem wyposażenia profesjonalnych placów zabaw. Do najczęściej stosowanych tworzyw
sztucznych, z których wykonuje się zjeżdżalnie zaliczamy:
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a) polietylen o dużej gęstości (HDPE) – początki jego produkcji na skalę przemysłową sięgają
lat pięćdziesiątych. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu tzw. katalizatorów Zieglera – Natty,
które umożliwiły przeprowadzenie reakcji w fazie ciekłej, w podwyższonej temperaturze i pod
niskim ciśnieniem. Nieodzowną zaletą tej metody jest brak konieczności użycia
skomplikowanego oprzyrządowania. Proces ten jest jednak kosztowny i uciążliwy, ponieważ
zużywane były ogromne ilości rozpuszczalnika, a katalizator wykorzystany podczas reakcji
trzeba koniecznie usunąć poprzez wypłukanie z tworzywa. Ostatecznie polietylen otrzymuje
się w postaci proszku umieszczonego w zawiesinie, która następnie ulega filtracji [1, 2, 3].
b) laminat żywiczo – szklany –jest to kompozyt składający się z dwóch trwale połączonych
materiałów: żywicy (osnowy) i włókna wzmacniającego (zbrojenia). Proces laminowania
polega na przesyceniu włókien żywicą, a następnie jej utwardzeniu przez co uzyskuje się
trwały materiał dwuskładnikowy. Przesycone żywicą zbrojenie układa się warstwowo [1, 4].
By produkt mógł w pełni spełniać swoje określone zadanie już na etapie projektowania
powinno się określać jego potencjalne wady i niedoskonałości. W tym celu stosuje się tzw.
systemy CAD czyli komputerowe wspomaganie projektowania. Do grupy tych systemów
zaliczamy program SolidWorks, pozwala on na stworzenie modelu geometrycznego i poprzez
nadanie warunków brzegowych wykonanie analizy wytrzymałościowej z zastosowaniem MES.

2. SYMULACJA KOMPUTEROWA
Obiektem symulacji komputerowej jest trójwymiarowy model zjeżdżalni, który został
wykonany w programie SolidWorks. Wykorzystując metodę elementów skończonych element
został poddany obciążeniom statycznym, celem sprawdzenia jego własności
wytrzymałościowych. Badania obejmowały analizę naprężeń Hubera – Misesa, które wystąpiły
w materiale oraz przemieszczenie. Zaprojektowane zostały dwa modele różniące się
materiałem, z którego została wykonana zjeżdżalnia.
Pierwszy materiał to polietylen wysokiej gęstości drugi zaś to polietylen o średniej
gęstości, których własności niezbędne do wykonania symulacji komputerowej zaczerpnięto
z biblioteki programu.
W celu przeprowadzenia symulacji komputerowej na model geometryczny zjeżdżalni
nałożono warunki brzegowe, które pozwoliły na dokładne odwzorowanie rzeczywistości.
W pierwszej kolejności zadano utwierdzenie, następnie wybrano miejsce gdzie element
łączy się z drabinką i miejsce gdzie styka się z ziemią. W kolejnym kroku nałożono siły
działające na badany obiekt. Obciążenie o wartości 150 kg przyłożono na całej długości ślizgu,
odpowiada ono ciężarowi masy czterech przeciętnych dzieci.
W kolejnym etapie dokonano dyskretyzacji modelu, czyli podzielenia go na skończoną
ilość elementów. Siatka typu bryłowego składa się z 27946 węzłów o 15448 elementach.
2.1. Wyniki symulacji komputerowej
W pierwszej kolejności dokonano symulacji zjeżdżalni z polietylenu o wysokiej gęstości.
Naprężenia występują głównie w miejscach gdzie zadano utwierdzenie oraz na samym środku
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elementu. Na rysunku 1 występują największe naprężenia wynoszące 1,44 MPa, jest to miejsce
połączenia zjeżdżalni z drabinką. Rysunek 2 przedstawia miejsce styku obiektu z ziemią,
występują tu drugie największe naprężenia rzędu 0,7 MPa. Trzecim miejscem, gdzie wartość
naprężeń wynosi około 0,65 MPa jest środek zjeżdżalni, co spowodowane jest brakiem
podpory. Według zaczerpniętych danych wytrzymałość na rozciąganie polietylenu wynosi
22,1 MPa, więc dla zadanej siły żadne z występujących tutaj naprężeń nie spowodują
uszkodzenia obiektu.
Największe wartości przemieszczenia występują na samym środku ślizgu zjeżdżalni (rys. 3)
i wynoszą 3,66 mm. Jest to miejsce umieszczone najdalej od jakiegokolwiek podparcia.
Drugim miejscem, w którym wystąpiło przemieszczenie są ściany zjeżdżalni (rys 4) –
wyniosło około 3mm. W stosunku do wysokości obiektu wartość przemieszczenia wynosi
0,175%. W związku z tym, iż jest to niska wartość wnioskujemy, iż ciało odkształca się
sprężyście, więc po zabraniu obciążenia element powróci do pierwotnych kształtów.

Rys. 1. Rozkład naprężeń w miejscu
łączenia Zjeżdżalni z drabinką

Rys. 2. Rozkład naprężeń w miejscu styku
zjeżdżalni z ziemią

Rys. 3. Rozkład przemieszczeń w całym
modelu geometrycznym: widok z tyłu

Rys. 4. Rozkład przemieszczeń w całym
modelu geometrycznym: widok z boku

Drugi model został wykonany z polietylenu o średniej gęstości. Naprężenia zredukowane
występują głównie w miejscach gdzie zadano utwierdzenie i na samym środku elementu.
Największe z nich występują w miejscu mocowania drabinki – 1.4 MPa, następnie w miejscu
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zetknięcia się zjeżdżalni z ziemią – 0,65 MPa oraz na samym środku modelu – 0,63 MPa.
Otrzymane wyniki naprężeń są bardzo podobne do wyników otrzymanych w pierwszym
przykładzie, więc nie spowodują uszkodzenia elementu.
Największe wartości przemieszczenia występują na samym środku ślizgu obiektu
i wynoszą aż 22 mm,jest to miejsce umieszczone najdalej od jakiegokolwiek podparcia.
Drugim miejscem, w którym wystąpiło przemieszczenie są ściany zjeżdżalni, tutaj
przemieszczenie wyniosło około 19 mm. W stosunku do wysokości obiektu wartość
przemieszczenia wynosi 1,05%. W związku z tym, iż jest to bardzo wysoka wartość, polietylen
średniej gęstości jako materiał nie nadaje się do produkcji zjeżdżalni.
3. PODSUMOWANIE
W pierwszym przykładzie gdzie analizowany był element wykonany z polietylenu wysokiej
gęstości maksymalne naprężenia wyniosły 1,44 MPa. Biorąc po uwagę wytrzymałość tego
materiału na rozciąganie równą 22,1 MPa naprężenia te nie spowodują uszkodzenia zjeżdżalni
podczas jej użytkowania. W symulacji komputerowej wzięto pod uwagę powolne zadawanie
obciążenia wykluczając skoki i uderzenia co znacznie zmieniłoby wynik końcowy symulacji.
Największe przemieszczenie w przykładzie pierwszym wyniosło 3,66 mm, wnioskuje się, iż
ciało odkształca się sprężyście, więc po zabraniu obciążenia element powróci do pierwotnych
kształtów.
W przykładzie drugim, gdzie model został wykonany z polietylenu o średniej gęstości wartości
naprężeń były bardzo zbliżone do tych z przykładu pierwszego i wyniosły maksymalnie 1,43 MPa.
Biorąc po uwagę wytrzymałość na rozciąganie materiału wynoszącą 13,27 MPa wywnioskować
można, iż występujące naprężenia są dopuszczalne i nie spowodują zniszczenia materiału.
Największe przemieszczenie w drugim przykładzie wystąpiło na samym środku zjeżdżalni
i wyniosło 22 mm. Jest to duża różnica w porównaniu z przykładem pierwszym. Przemieszczenie
jest zbyt duże, co powoduje wykluczenie polietylenu średniej gęstości z materiałów, które można
użyć do produkcji zjeżdżalni.
INFORMACJA DODATKOWA
Studentka M. Myrcik uczestniczy w Projekcie nr FSD-91/RMT1/2011 pt. „QUAPINFO Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana
z Komputerową Nauką o Materiałach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono porównanie wpływu kształtu oraz stopnia dyskretyzacji
modelu sprężyny amortyzatora samochodowego na podstawie analizy przemieszczenia,
współczynnika bezpieczeństwa oraz naprężeń. Analizę wytrzymałościową na ściskanie
wykonano za pomocą programu Inventor Professional 2015 w module symulacji Metodą
Elementów Skończonych (MES).
Słowa kluczowe: inventor, sprężyna, MES, dyskretyzacja

1. WSTĘP
Zawieszenie samochodu określamy jako układ elementów sprężystych oraz łączników,
którego zadaniem jest połączenie każdego koła z nadwoziem bądź ramą pojazdu. Najczęściej
używanymi metalowymi elementami sprężystymi są resory piórowe, sprężyny śrubowe
i drążki skrętne. Rolą zawieszenia jest zapewnienie komfortu jazdy, wysokiej sterowności oraz
stateczności pojazdu [1, 2].
Szeroko stosowane systemy CAD (ang. Computer Aided Design) znalazły swoje
zastosowanie także w przemyśle motoryzacyjnym. Stosowanie systemów komputerowego
wspomagania pozwala na znaczną redukcje kosztów poniesionych w wyniku projektowania
i weryfikacji elementów. Ponadto proces projektowania ulega znacznemu skróceniu [3].
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu kształtu oraz stopnia dyskretyzacji modelu
sprężyny amortyzatora samochodowego na wyniki analizy wytrzymałościowej MES.
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2. METODYKA BADAŃ I MATERIAŁ DO BADAŃ
Modele sprężyn A i B wykonano w module kreatora sprężyn naciskowych programu
Inventor. Program ten należy do grupy programów CAD oraz CAE (ang. Computer Aided
Engineering). Inventor pozwala na parametryczne oraz nieparametryczne projektowanie
elementów trójwymiarowych oraz ich weryfikację metodą elementów skończonych [4].
Symulacji komputerowej poddano 2 modele sprężyn: sprężynę prawoskrętną A posiadającą
8 zwojów w tym 6 aktywnych oraz sprężynę lewoskrętną B posiadającą 11 zwojów w tym
7 aktywnych. Zarówno model A jak i model B posiadają jednakową średnicę drutu - 12,25
mm, jednakową średnice podziałową 163,75 mm, oraz jednakową długość swobodną równą
461 mm. Dla powyższych modeli sprężyn dobrano jeden gatunek stali 60SG (tabl. 1).
Tablica 1
Własności materiałowe [5]
Znak
Rm,
R e,
MPa
MPa
stali
60SG

>1600

>1400

Moduł
Younga,
GPa
206

Moduł
Kirchoffa,
GPa
81,4

Współczynnik
Poissona

Gęstość,
kg/dm3

0,3

7,85

Modele sprężyny A i B podzielono na elementy skończone (rys. 1). Utworzono trzy siatki
przy różnym założeniu wielkości elementu. Każda z otrzymanych siatek modelu posiada różną
ilość elementów oraz węzłów (tabl. 2). Siłę w przypadku modelu sprężyny A przyłożono na zwój
bierny na początku sprężyny, natomiast wiązanie nieruchome usytuowano na przeciwległym
końcu sprężyny także na zwoju biernym. W modelu sprężyny B siłę przyłożono na dwa zwoje
bierne na początku sprężyny, natomiast wiązanie nieruchome usytuowano na przeciwległym
końcu sprężyny, także na dwóch zwojach biernych. Wartość siły przyłożonej wyniosła 1200 N.

Rys. 1. Widok pierwszego wariantu siatki dla fragmentu modelu: a) A, b) B
Tablica 2
Liczba elementów oraz węzłów poszczególnych wariantów siatek
Wariant
Elementy siatki
Węzły siatki
Elementy siatki
siatki
sprężyny A
sprężyny A
sprężyny B
1
10627
20899
14575
2
13087
25043
19821
3
47297
80064
46452
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Węzły siatki
sprężyny B
28737
37826
82388
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3. PRZEDSTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW
Wynikami badań są rozkłady naprężeń zredukowanych von Misesa, występowanie
odkształceń, a także współczynnik bezpieczeństwa dla każdego z wariantów siatki oraz modelu
sprężyny. Przykład wyników w postaci map rozkładu wartości szukanej został przedstawiony
na rysunku 2, natomiast pełne zestawieni istotnych wartości przemieszczenia, naprężeń
zredukowanych i współczynnika bezpieczeństwa przedstawiono w tablicy 3.

Rys. 2. Przykład rozkładu naprężeń zredukowanych dla pierwszego wariantu siatki a) model
sprężyny A, b) model sprężyny B
Tablica 3
Liczba elementów oraz węzłów poszczególnych wariantów siatek
Maksymalne
Wariant
Model
Maksymalna wartość
przemieszczenie
siatki
sprężyny
naprężeń
[mm]
zredukowanych [MPa]
1
2
3

Model A
Model B
Model A
Model B
Model A
Model B

951,3
793
792
716,9
801
716,3

210,8
237,4
214,8
235,2
215,6
244,8

Współczynnik
bezpieczeństwa
[min]
1,68
1,77
2,02
1,95
2
1,95

Analizując wyniki symulacji wytrzymałościowej na ściskanie przedstawione w tablicy 3,
zwracając uwagę na różnice wynikające ze zmiany kształtu sprężyn można zauważyć, że
Model A cechuje się wyższym stanem naprężeń zredukowanych von Misesa, natomiast model
sprężyny B charakteryzuje się większym przemieszczeniem.
Zauważalny jest również duży wpływ stopnia dyskretyzacji siatki modelu na wyniki
przeprowadzonej symulacji komputerowej. Optymalnym wariantem siatki okazał sie wariant
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drugi, gdzie ilość elementów oraz węzłów siatki jest większa o około 25-30% od najbardziej
prymitywnej siatki wykorzystanej w symulacji (wariant 1 siatki), a wyniki otrzymane po jej
zastosowaniu są niemalże identyczne, jak wyniki otrzymane przy zastosowaniu wariantu 3 siatki,
która charakteryzowała się największym stopniem dyskretyzacji oraz nawet trzykrotnie większą
liczbą elementów skończonych.
4. PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono symulację rozkładu naprężeń zredukowanych von Miesesa,
współczynnika bezpieczeństwa oraz przemieszczenia sprężyny amortyzatora samochodowego.
Symulacja wytrzymałościowa na ściskanie została wykonana przy użyciu programu Inventor
Professional 2015.
Zastosowanie Metody Elementów Skończonych oraz oprogramowania wspomagającego
komputerowe projektowanie jest coraz powszechniej stosowaną metodą weryfikacji oraz
optymalizacji środków technicznych. Zastosowanie systemów CAD oraz CAE pozwala na
wykonanie symulacji oraz przeprowadzenie obliczeń nawet dla bardzo złożonych modeli.
Zastosowanie powyższego oprogramowania pozwala na znaczną oszczędność czasu oraz
zasobów na wykonywanie i weryfikację modeli rzeczywistych.
W wyniku przeprowadzonej symulacji komputerowej modeli sprężyn określono optymalny
stopień dyskretyzacji dla modelu (wariant siatki 2), aby wyniki były jak najbardziej
miarodajne, przy jednoczesnym jak najkrótszym czasie przeprowadzenia symulacji
wytrzymałościowej Metodą Elementów Skończonych.
INFORMACJA DODATKOWA
Student K. Niedbała uczestniczy w Projekcie nr FSD-91/RMT 1/2011pt. „QUAPINFO Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z
Komputerową Nauką o Materiałach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań własności trybologicznych obrobionej
cieplnie stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco typu X37CrMoV5-1 pokrytej
powłoką TiN uzyskaną w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej metodą platerowania jonowego.
Słowa kluczowe: powłoka przeciwzużyciowa, PVD, tarcie, zużycie trybologiczne, stal narzędziowa X37CrMoV5-1

1. WSTĘP
Wyraźny postęp w zakresie wytwarzania ze stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco
narzędzi do obróbki plastycznej i zwiększania ich trwałości eksploatacyjnej dokonuje się
głównie dzięki coraz powszechniejszemu stosowaniu metod nanoszenia cienkich powłok
z twardych, odpornych na zużycie materiałów ceramicznych. Powłoki te pozwalają na
modyfikowanie powierzchni przez nadanie jej pożądanych właściwości fizykochemicznych
przy zachowaniu własności podłoża. Z wielu metod wpływających na zwiększenie trwałości
powierzchni materiałów narzędziowych istotną role odgrywa proces PVD [1-7].
1

Promotor pracy: Prof. Pol. Śl. dr hab. inż. W. Kwaśny
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Celem prezentowanej pracy było zbadanie odporności na zużycie ścierne w temperaturze
pokojowej i podwyższonej do 500ºC powłoki TiN naniesionej na podłoże obrobionej cieplnie
stali narzędziowej X37CrMoV5-1 do pracy na gorąco.

2. MATERIAŁ DO BADAŃ I METODYKA BADAŃ
Badanie wykonano na próbce ze stali narzędziowej X37CrMoV5-1 o składzie chemicznym
przedstawionym w tablicy 1.
Tablica 1
Skład chemiczny badanej stali
Typ stali
X37CrMoV5-1

C
0,37

Stężenie masowe pierwiastków, %
Mn
Si
Cr
Mo
0,35
1,0
5,0
1,35

V
0,4

Próbkę przed procesem PVD obrobiono cieplnie (tabl. 2) w piecu kąpielowym solnym.
Proces nanoszenia jednowarstwowej powłoki TiN metodą platerowania jonowego został
przeprowadzony ze źródłem jonizacji w postaci bezpośrednio żarzonej katody. Powłokę tę
osadzono w atmosferze obojętnego argonu i reaktywnego azotu.
Tablica 2
Warunki obróbki cieplnej stali X37CrMoV5-1
Temperatura, °C
Hartowanie

Odpuszczanie

1020

550

Badanie odporności na zużycie ścierne powłoki TiN metodą „pin-on-disc” przeprowadzono
na urządzeniu CSEM (THT) High Temperature Tribometer. Ze względu na przeznaczenie
badanej powłoki do pracy w temperaturze podwyższonej wykonano test w temperaturze
pokojowej 20°C i w temperaturze 500°C przy 1000 i 7500 obrotów próbki. Użyto jako
przeciwpróbki kulkę korundową Al2O3 o średnicy 6 mm. Podczas badania nieruchoma kulka
była dociskana do obracającej się tarczy w płaszczyźnie poziomej z siłą 7 N. Prędkość
obrotowa próbki wynosiła 50 cm/s. W zależności od liczby obrotów próbki i temperatury
badania każdorazowo zmieniano promień tarcia.
Dokonano pomiarów szerokości i głębokości śladów wytarcia powstałych w wyniku testu
„pin-on-disc” w temperaturze pokojowej 20°C i podwyższonej do 500°C na konfokalnolaserowym mikroskopie materiałograficznym Zeiss Axio Observer z fluorescencją Zeiss
LSM 5 Exciter. Dla każdego śladu wytarcia obliczono średnią objętość usuniętego materiału ze
wzoru [8]:
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=

∙ ∙
6∙

(1)

gdzie: V – średnia objętość materiału zużytego w wyniku tarcia [mm3], R – promień
tarcia [mm], D – szerokość wytarcia [mm], r – promień kulki [mm].

3. OMÓWIENE WYNIKÓW BADAŃ
Powłoka TiN charakteryzuje się najwęższymi śladami wytarcia w temperaturze pokojowej
po 1000 obrotach – 0,24 mm, natomiast najszersze ślady wytarcia zaobserwowano w temperaturze 500°C po 7500 obrotach próbki – 0,6 mm. Szerokości śladów wytarcia korelują z ich
głębokością, im szerokość śladu wytarcia jest węższa, tym głębokość jest płytsza.
W temperaturze 20°C po 1000 obrotach próbki największa głębokość wytarcia wynosi
ok. 5,1 μm, a w temperaturze 500°C po 7500 obrotach wynosi ok. 42,0 μm (rys. 1).
Najmniejszą objętość usuniętego materiału zaobserwowano w temperaturze pokojowej dla
1000 obrotów próbki – 0,028 mm , natomiast największy ubytek materiału stwierdzono
w temperaturze podwyższonej dla 7500 obrotów – 0,588 mm .

Rys. 1. Obraz topograficzny głębokości śladów wytarcia powłoki TiN powstałych w trakcie
testu „pin-on-disc” w temperaturze 500°C na obrobionej cieplnie stali X37CroV5-1
Tablica 3
Zestawienie wyników pomiarów ścieżek wytarcia powłoki TiN powstałych w wyniku zużycia
trybologicznego w temperaturze 20°C i 500°C
Parametry
temperatura,
liczba
°C
obrotów

Średnia szerokość
wytarcia śladów,
mm

Średnia głębokość
wytarcia śladów,
mm

Średnia objętość
materiału
usuniętego,

20

1000

0,253

0,011

0,028

500

1000

0,313

0,028

0,086

20

7500

0,261

0,018

0,04

500

7500

0,577

0,036

0,588
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Wyniki pomiarów szerokości i głębokości śladów wytarcia oraz objętości usuniętego
materiału w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 500ºC dla 1000 i 7500 obrotów próbki
zestawiono w tablicy 3.
4. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonego badania „pin-on-disc” w temperaturze pokojowej 20ºC
i podwyższonej do 500ºC dla 1000 i 7500 obrotów próbki stwierdzono, że szerokości śladów
wytarcia korelują z ich głębokościami oraz objętościami materiału usuniętego. Badana
powłoka charakteryzuje się najwęższymi, jak również najpłytszymi śladami wytarcia w temperaturze pokojowej po 1000 obrotach próbki, natomiast najszersze i najgłębsze ślady wytarcia
zaobserwowano w temperaturze 500ºC po 7500 obrotach próbki.
Na podstawie wykonanego testu stwierdzono, że podwyższona temperatura badania obniża
odporność na zużycie ścierne powłok TiN przyczyniając się do poszerzenia i pogłębienia
śladów wytarcia.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ kolejnych etapów obróbki plastycznej i cieplnej
na strukturę i własności stali nadeutektoidalnej na łożyska toczne 100Cr6. Część badawcza
przedstawia przeprowadzone obserwacje metalograficzne badanego gatunku stali, a także
wyniki pomiarów twardości oraz badanie ścieralności materiału. Wyniki badań pozwoliły
określić strukturę oraz własności mechaniczne i użytkowe stali łożyskowej 100Cr6 w
zależności od etapu obróbki plastycznej i cieplnej materiału.
Słowa kluczowe: stal łożyskowa, stal 100Cr6, mikrostruktura, twardość, sferoidyt

1. WSTĘP
Łożyska toczna znalazły szerokie zastosowanie w urządzeniach stosowanych w wielu
dziedzinach przemysłu. Stawia się im coraz to wyższe wymagania odnośnie trwałości
i wytrzymałości, a także dokładności i stabilności wymiarowej, także w kontekście materiału,
z jakiego się je wytwarza [1].
Głównym wyznacznikiem jakości produkowanych łożysk jest ich trwałość eksploatacyjna [1].
173

Prace Studenckich Kół Naukowych

Odpowiednią twardość na poziomie 60-63 HRC i odporność na ścieranie gwarantuje
zawartość ok 1% C. Czystość i jednorodność struktury gwarantują wytrzymałość
zmęczeniową, a zawartość Cr na poziomie ok 1,5 % - wymaganą hartowność. Jako dodatki
stosuje się również Si i Mn, także polepszające hartowność i ograniczające kruchość [2].
Mikrostrukturę półwyrobów stanowi jednorodny sferoidyt (cementyt kulkowy w osnowie
ferrytu) oraz niska zawartość wtrąceń niemetalicznych, pozostałość siatki węglików,
pasmowość i segregacja węglików, ale też ograniczone odwęglenie stali [3].
Wymaganą strukturę osiąga się w wyniku wyżarzania sferoidyzującego prętów, rur,
pierścieni kutych. Elementy łożysk poddaje się hartowaniu w temp. 840°C w oleju, po czym
odpuszcza się je w temp 190-200°C przez około 2 godziny, uzyskując twardość na poziomie
około 62 HRC [4].
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Materiałem do badań była stal 100Cr6 dostarczona w postaci pierścieni łożyska tocznego,
wykorzystywanego do produkcji skrzyni biegów. Skład chemiczny stali 100Cr6 przedstawiono
w tablicy 1, według normy PN-EN ISO 683-17:2002U.
Tablica 1
Skład chemiczny stali 100Cr6 [6]
Skład chemiczny, stężenie masowe pierwiastka [%]
C
0,93–
1,05

Si
0,10,35

Mn
0,25–
0,45

P
max
0,025

S
max
0,015

Cr
1,35–
1,6

Mo
max
0,1

Ni
-

Cu
max
0,3

Al
max
0,05

O
max
0,0015

2. METODYKA BADAŃ
Badania struktury, twardości i ścieralności zostały wykonane po 4 etapach :
 PO KUCIU materiału z prętów (materiał jest praktycznie w stanie surowym, przed obróbką
cieplną),
 PO WYŻARZANIU SFEROIDYZUJĄCYM w zakresie temperatur do 840°C przez 12 h,
 PO KALIBRACJI w specjalnej prasie (przed operacją toczenia łożyska),
 PO HARTOWANIU w temp. 840°C przez 60 min i ODPUSZCZANIU w temp. 190°C
przez 2h.
Badania mikrostruktury próbek w postaci zgładów metalograficznych zostały wykonane na
mikroskopie świetlnym firmy Nikon z systemem analizy i rejestracji obrazu przy powiększeniu
500 x i 1000 x.
Badania twardości zostały wykonane na twardościomierzu INDENTEC 8150LK (po kuciu
i hartowaniu) oraz INDENTEC 8188.5A (po wyżarzaniu i kalibracji).
174

Zeszyt 41-46, Rok 2015

Współczynnik tarcia oraz badania ścieralności próbek przeprowadzono na trybometrze
CSM Instruments TRIBOMETER przy prędkości poślizgu 10 cm/s. Badania tribologiczne
odporności na zużycie ścierne wykonano przy zastosowaniu następujących parametrów testu:
średnica kulki Ø = 6 mm, obciążenie P = 12 N, droga tarcia L = 500 m, temperatura T = 25°
4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Badania mikrostruktury po procesie kucia nie wykazały istotnych wad takich jak pęknięcia,
nieciągłości i wtrącenia niemetaliczne. Materiał wykazuje strukturę perlitu i ferrytu z
niewielkimi wydzieleniami na granicach ziarn w postaci cementytu (rys 1a).
Po procesie wyżarzania sferoidyzującego uwidoczniono strukturę ferrytyczną z drobnymi
wydzieleniami cementytu kulkowego o równomiernym rozmieszczeniu i podobnej średnicy
(rys. 1b).
Po procesie kalibracji badania wykazały, że struktura przy powierzchni materiału wykazuje
znaczne wydłużenie i zniekształcenie ziarna w stosunku do struktury w głąb materiału. Ziarna
są niemal całkowicie zniszczone na powierzchni, uwidoczniona jest tekstura i płynięcie
materiału w warstwie powierzchniowej (rys. 1c).
Materiał po procesie hartowania w oleju i niskiego odpuszczania wykazał strukturę bardzo
drobno listwowego martenzytu. Na powierzchni widoczne są nieostre krawędzie i plamy, które
można sklasyfikować jako przypalenia podczas procesu szlifowania. Widoczna jest również
siatka równomiernie rozłożonych, drobnych węglików wtórnych nierozpuszczonych podczas
austenityzowania, oraz niewielka ilość austenitu szczątkowego (rys. 1d).
a)
b)

c)

d)

Rys. 1. Mikrostruktura stali 100Cr6 w postaci pierścienia łożyska tocznego a) po kuciu
b) po wyżarzaniu sferoidyzującym c) po kalibracji d) po hartowaniu i odpuszczaniu
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Twardość materiału w stanie kutym odpowiada wymaganiom norm dotyczących tej stali
(43 HRC). Twardość jest minimalnie wyższa niż w stanie surowym ze względu na częściowe
umocnienie struktury w wyniku kolejnych etapów obróbki plastycznej. Wartość nominalną
twardości uzyskuje materiał w wyniku hartowania z chłodzeniem w oleju i niskiego
odpuszczania. Twardości stali 100Cr6 po końcowym etapie obróbki wyniosła średnio ok. 62
HRC. Twardość po wyżarzaniu wyniosła 188 HB, zgodnie z normą, natomiast twardość po
kalibracji jest minimalnie wyższa (192 HRC) ze względu na umocnienie struktury
powierzchniowej w wyniku obróbki.
W wyniku przeprowadzonych badań zużycia ściernego stwierdzono, że największą
odporność na zużycie ścierne wykazały próbki po kalibracji i wyżarzaniu (odpowiednio ubytek
masy wynosi 0,1371 g oraz 0,2484 g) (tab. 2). Ubytek masy próbki stali 100Cr6 zwiększa się
wraz ze zwiększeniem współczynnika tarcia.
Tablica 2
Wyniki badania zużycia ściernego próbek ze stali 100Cr6 w postaci pierścieni łożyska tocznego
Stan materiału Współczynnik tarcia Masa próbki przed testem [g] Masa próbki po teście [g]
Kalibracja
0,6
118,2584
118,1213
Wyżarzanie
0,66
118,3121
118,0637
Hartowanie i
0,76
80,5412
80,0632
odpuszczanie

ΔG [g]
0,1371
0,2484
0,4780

5. PODSUMOWANIE
Mikrostruktura materiału ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia własności
eksploatacyjnych łożysk wytwarzanych ze stali łożyskowej. Badane próbki pierścieni łożysk
stożkowych wykazały strukturę zgodną z obowiązującymi normami, po każdym badanym
etapie produkcji łożyska. Materiał nie wykazał widocznych oznak wad struktury. W wyniku
końcowej obróbki cieplnej uzyskano nominalną strukturę drobnolistwowego martenzytu
z niewielką ilością austenitu szczątkowego i drobnymi, równomiernymi węglikami.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono aplikację internetową, opartą na bazie danych służącą do
przechowywania oraz zarządzania danymi dotyczącymi stali. Praca obejmuje wyznaczenie
architektury bazy danych oraz budowę programu służącego do zarządzania bazą.
Słowa kluczowe: baza danych, stale, SZBD

1. WSTĘP
Baza danych jest zbiorem danych połączonych ze sobą w logiczny sposób wraz
z określeniem struktury danych. Powinna być dostępna dla wielu użytkowników oraz
odzwierciedlać aktualny stan obiektów informacyjnych. Bazy danych znajdują szerokie
zastosowanie w wielu dziedzinach życia m.in. w inżynierii materiałowej. Materiałowa baza
danych zawierająca informację o stalach pozwala na efektywną analizę danych jak i ich
gromadzenie, może przyśpieszyć proces wyszukiwania stali oraz umożliwić wybranie optymalnej stali spełniającej podane kryteria. Celem niniejszej pracy jest wyznaczenie architektury
bazy danych oraz utworzenie programu do zarządzania danymi dotyczącymi stali [1-3].
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2. BAZA DANYCH
2.1. Wymagania stawiane bazie
Baza zbudowana jest z uwzględnieniem wymagań:
jedna stal może mieć zdefiniowanych jedno lub wiele zastosowań,
jedno zastosowanie stali może odpowiadać wielu stalom,
usunięcie stali spowoduje usunięcie jej powiązań z zastosowaniami,
stale w bazie można dodawać, edytować, przeglądać oraz usuwać,
usunięcie danego zastosowania spowoduje usunięcie powiązania zastosowania z stalą,
umożliwienie wyszukiwania stali o określonym składzie chemicznym oraz o pożądanych
własnościach mechanicznych,
 określone dane muszą być wartościami unikatowymi [2,3].








2.2. Wyznaczenie architektury tabel
Zaprojektowano relacyjną bazę danych opartą na tabelach. Tabela "stale" gromadzi dane
znajdujących się w niej stali, ich składu chemicznego oraz własności mechanicznych. Kolumna
"id_stali" odpowiada za identyfikację stali w tabeli "stale" i jest ona kluczem głównym tej
tabeli. Każda stal posiada swój indywidualny znak stali oraz numer które są zdefiniowane jako
odrębne kolumny zgodnie oznaczeniami zapisanymi w normie PN-EN 10027-1 oraz PN-EN
10027-2. Architektura tej tabeli została wyznaczona na podstawie analizy wybranych norm
(PN-EN-ISO_4957, PN-EN-10088-1). Pierwiastki stopowe które zostały wyznaczone jako
osobne kolumny występowały w normach relatywnie często, natomiast wszystkie inne zostały
zaklasyfikowane to kolumny "inne pierwiastki". Wyodrębniono pierwiastki takie jak: węgiel
(C), krzem (Si), mangan (Mn), siarka (S), chrom (Cr), molibden (Mo), nikiel (Ni), wanad (V),
aluminium (Al), miedź (Cu), wolfram (W), tytan (Ti), kobalt (Co), ołów (Pb), azot (N).
Wyodrębnienie pierwiastków często występujących pozwala na wyszukiwanie danej stali
z uwagi na wymagany skład chemiczny. Każdy z pierwiastków zdefiniowany jest jako wartość
minimalna oraz maksymalna wynikające z normy. Dla pierwiastków, które stosunkowo rzadko
pojawiają się w stalach została utworzona kolumna "inne pierwiastki".
Własności mechaniczne zostały również ujęte jako odrębne kolumny w tabeli "stale" z racji
umożliwienia ich efektywnego wyszukiwania.
Spośród własności mechanicznych stali w bazie wyróżniono:
 minimalną granicę plastyczności (Re) [MPa],
 minimalną wytrzymałość na rozciąganie (Rmmin) [MPa],
 maksymalną wytrzymałość na rozciąganie (Rmmax) [MPa],
 minimalne wydłużenie (A) [%],
 minimalne przewężenie (Z) [%],
 udarność[J/cm2],
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 twardość- wyrażona w skali Brinella,
 moduł Younga[Pa],
 liczba Poissona- wyrażona jako wielkość bezwymiarowa.
W kolejnej kolumnie zawarty jest numer normy, który pozwala odszukać daną stal,
sprawdzić aktualność i poprawność danych na temat danej stali. Tabela "zastosowania"
zawiera zastosowania danej stali, przy założeniu że mogą być one dodawane, usuwane lub
edytowane. Tak więc użytkownik może dodać nowe zastosowanie do bazy, a następnie dla
danej stali przypisać jedno, lub wiele takich zastosowań. Tabela zastosowania zawiera
kolumnę "id_zastosowania", która identyfikuje zastosowania w tej tabeli, oraz drugą kolumnę
w której zdefiniowana jest nazwa zastosowania. Tabela "powiązania" odpowiada za
powiązanie stali z odpowiadającymi jej relacjami. Zawiera ona trzy kolumny, pierwsza z nich
identyfikuje zapisane powiązanie, druga powiązaną stal z danym zastosowaniem i trzecią,
która definiuje numer (id) zastosowania.
3. PROGRAM

Rys.1. Aplikacja zarządzająca bazą danych
Program do zarządzania bazą danych został napisany w oprogramowaniu Visual Studio
2010 Express w języku C#. Zaprojektowano program z graficznym interfejsem użytkownika
(Rys. 1). Do poprawnego działania programu
w systemie Windows konieczne jest
zainstalowanie pakietu .NET Framework w wersji 4 lub nowszego. Baza danych MySQL jest
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przechowywana na zewnętrznym serwerze. Dostęp do niej jest możliwy poprzez sieć Internet
za pomocą protokołu TCP/IP. Połączenie programu z bazą danych jest realizowane za pomocą
biblioteki "MySql.Data.MySqlClient", która pozwala na połączenie z bazą danych MySQL
oraz wykonywanie operacji na niej. Biblioteka ta wykorzystuje technologię ADO.NET, która
pozwala na dostęp do relacyjnych baz danych. W wyniku odpowiednich sprecyzowanych
zapytań do bazy program pobiera odpowiednie dane i umieszcza je w poszczególnych
kontrolkach. Edycja, dodawanie oraz usuwanie jest realizowane również za pomocą zapytań
SQL[4,5,6].
4. PODSUMOWANIE
W niniejszej pracy przestawiono wyznaczenia architektury bazy danych stali (wyznaczenie
tabel, typów kolumn, powiązań między tabelami) oraz krótkie przedstawienie środowiska
służącego do utworzenia programu do zarządzania bazą. Celem pracy było stworzenie bazy
danych która daje możliwość magazynowania danych, ich współdzielenia oraz zarządzania
nimi. Artykuł ma również na celu zaprezentowanie możliwości dostępnych narzędzi, jak
również ukazanie ich elastyczności przy tworzeniu projektu spełniającego określonego
wymagania.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań stali niskostopowych
o podwyższonej wytrzymałości, procesu spawania i zagadnień dotyczących korozji i badań
materiałowych. Ponadto wykonano badania metalograficzne, mikrotwardości i korozji stali
niskostopowych oraz złącza spawanego tych stali metodą MAG [1].
Słowa kluczowe: stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości, spawanie, złącze
spawane, korozja, badania materiałowe, badania mikro- makroskopowe, mikrotwardość

1. WSTĘP
Stale niskostopowe, na których zostały przeprowadzone badania w niniejszej pracy,
znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle ze względu na bardzo dobre własności w stosunku
do ich ceny. Ekonomiczność tych stali wynika z wykorzystania mikrododatków niobu, tytanu
czy wanadu zamiast drogich dodatków stopowych. Dzięki ich zastosowaniu uzyskuje się stale
o wysokiej wytrzymałości i granicy plastyczności, niskiej temperatury przejścia w stan kruchy,
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wysokiej odporności na pękanie i dobrej spawalności. Badania przeprowadzone na stalach
S355MC i S500MC miały na celu wskazanie struktury i własności złącza spawanego stali,
mikrotwardości i odporności korozyjnej.
2. STALE KONSTRUKCYJNE NISKOSTOPOWE
Stale konstrukcyjne są wykorzystywane do wyrobu m. in. części maszyn, pojazdów
mechanicznych, stosuje się je także w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Stale
konstrukcyjne są bardzo zróżnicowaną grupą pod względem składu chemicznego oraz obróbki
cieplnej. Części wykonane z tego rodzaju stali nie powinny pracować w temperaturze
przekraczającej 300 °C i w środowisku agresywnym korozyjnie. Stale te często pracują w
warunkach zmiennych naprężeń, zatem powinny byś odporne na kruche pękanie oraz na
zmęczenie. Aby uzyskać jak najlepsze własności tych stali stosuje się różne procesy
technologiczne, takie jak obróbka cieplna. Wpływ na własności mają również pierwiastki
stopowe, które wpływają na poprawę hartowności czy zwiększenie twardości. [2-4]
Znaczenie ekonomiczne stali niestopowych czyli obniżenie kosztów produkcji nawet o
25%, wynika z eliminacji w ich produkcji drogich dodatków stopowych, jakimi są chrom czy
molibden i zastąpieniu ich mikrododatkami (ok. 0,1%) manganu, niklu, wanadu, tytanu, niobu
i ewentualnie azotu. Ponadto stosuje się regularne walcowanie, które wraz z węglikami i
węglikoazotkami wytworzonymi przez dodatki pierwiastków powoduje zahamowanie rozrostu
ziaren austenitu, dzięki czemu uzyskuje się stale o bardzo drobnym ziarnie, a to z kolei wpływa
na pożądane własności materiału. Pierwiastki te ponadto przeciwdziałają kruchości
odpuszczania. Podwyższoną wytrzymałość tych stali uzyskuje się poprzez obróbkę cieplną
elementu, która pozwala na powstanie struktury martenzytycznej, zapewniając zwiększenie
własności mechanicznych. Istnieje możliwość powlekania ich powłokami ochronnymi. Stale te
są często wykorzystywane w spawalnictwie, poddaje się je a także zgrzewaniu czy tłoczeniu.
Stale te charakteryzują się wysokimi wartościami granicy plastyczności i wytrzymałości na
rozciąganie oraz niską temperaturą kruchości. [2-5]
3. BADANIA MATERIAŁOWE
3.1. Badanie korozyjne
Badanie korozyjne zostało przeprowadzone metodą grawimetryczną, polegającą na
pomiarze ubytku masy próbek po pozostawieniu ich w przygotowanych środowiskach.
Do przeprowadzenia badania przygotowano 3% roztwory; kwasu siarkowego (VI) i soli NaCl.
Przed przystąpieniem do badań próbki dokładnie zostały wymierzone (w celu obliczenia pola
powierzchni korodującej) a także oczyszczone i zwarzone na wadze analitycznej. Próba
korozyjna trwała 14 dni i po jej zakończeniu ponownie zwarzono próbki, po uprzednim ich
oczyszczeniu z produktów korozji.
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3.2. Badania metalograficzne
W celu zbadania struktury po procesie spawania oraz po badaniu korozyjnym materiałów
przeprowadzone zostały badania metalograficzne mikroskopowe. Do ich wykonania konieczna
była preparatyka próbek. Wykonanie zgładów metalograficznych polegało na zainkludowaniu
próbek w żywicy, a następnie zostały one zeszlifowane i wypolerowane. Próbki uzyskane po
przeprowadzeniu badania korozyjnego nie były poddawane preparatyce.
3.3. Badanie mikrotwardości
Badanie mikrotwardości zostało wykonane na twardościomierzu Vickersa. Pierwszy
pomiar został wykonany liniowo, w stali S500MC, kolejny w stali S350MC a dwa pozostałe to
pomiary mikrotwardości równolegle i prostopadle przez spoinę.
4. WYNIKI BADAŃ
4.1. Wyniki badania korozyjnego
Po zakończeniu badań korozyjnych obliczono liniowe szybkości korozji dla dwóch
środowisk, przypisując klasyfikację materiału do odpowiedniej grupy odporności korozyjnej
i stopnia korozji. Wyniki zostały przedstawione w tablicy 1.
Tabela 1
Wyniki pomiarów szybkości korozji w różnych środowiskach.
Środowisko
Vc[
]
Vp[ ]
korozyjne
Roztwór kwasu
H2SO4
Roztwór soli NaCl

Odporność materiału
na korozję

290,1482348

13,4652391229

Nieodporny

13,4652391229

0,19922534701

Mniejsza odporność

4.2. Wyniki badania metalograficznego
W wyniku badań metalograficznych wykonanych na mikroskopie świetlnym stwierdzono,
że badane stale wykazują strukturę drobnoziarnistą składającą się z ferrytu i perlitu (rys. 2, 3)
Badania mikroskopowe złącza spawanego (rys. 1) potwierdziły jego prawidłowy przetop, brak
pęknięć oraz poprawne uformowanie lica i grani spoiny. W strefie wpływu ciepła widoczny
jest rozrost ziarna, który wynika z nagrzewania stali w procesie spawania (rys. 4, 5).
Po badaniu korozyjnym próbki obserwowano za pomocą mikroskopu świetlnego
i stereoskopowego. Struktura po badaniu w środowisku kwasowym jest bardziej zniszczona niż
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po badaniu w środowisku solnym. Po badaniu w roztworze kwasu widoczne są liczne wżery.
Szczególnie widoczne jest uszkodzenie stali w miejscu ich połączenia.

Rys. 1. Złącze spawane. Powiększenie 50x

Rys. 2. Struktura stali S500MC.

Rys. 4. Struktura strefy wpływu ciepła stali
S500MC.
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Rys. 3. Struktura stali S355MC.

Rys. 5. Struktura wpływu ciepła stali
S355MC.
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4.3. Wyniki badania mikrotwardości
Średni wynik dla stali S500MC wynosi 186,32625 HV, a dla stali S350 MC 165,274286
HV, wyższa mikrotwardość stali S500MC wiążę się z jej wyższą wytrzymałością. Pomiary
przeprowadzone w spoinach były początkowo wysokie, natomiast im dalej od spoiny
zaobserwowano spadek mikrotwardości, co spowodowane jest tym, że pomiary zostały
wykonane w stali.

Rys. 6. Wykres mikrotwardości stali S500MC

Rys. 7. Wykres mikrotwardości stali S350MC
6. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie wymagań stawianych stalom po
procesie spawania, czyli takich samych a nawet lepszych właściwości niż materiał rodzimy.
Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano następujące wnioski:
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1. Badane stale są nieodporne na działanie korozji równomiernej w warunkach środowiska
kwasowego (3% H2SO4), natomiast w środowisku solnym (3% NaCl) stale wykazują mniejszą
odporność.
2. Stale te charakteryzują się strukturą drobnoziarnistą, która składa się z ferrytu i perlitu.
Proces spawania powoduje natomiast w strefie wpływu ciepła widoczny jest rozrost ziarna,
który wynika z procesu spawania.
3. Spoina charakteryzuje się lepszymi własnościami niż materiał rodzimy, co jest wysoce
pożądanym zjawiskiem podczas procesu spawania. Świadczą o tym zdjęcia struktury, które
wykazały, że w porównaniu ze stalą spoina została najmniej dotknięta zniszczeniami
korozyjnymi. Ponadto spoina wykazuje wyższą twardość niż oba gatunki stali.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono badanie wpływu obróbki mechanicznej powierzchni na
odporność korozyjną stopu AlMg3
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1. WSTĘP
Aluminium to technicznie czysty glin z pewną ilością zanieczyszczeń, która zależy od
sposobu jego wytwarzania. Metal ten cechuje mała gęstość - 2,7 Mg/m3 (co wynosi ok. 1/3
gęstości żelaza) i z tego powodu kwalifikowany jest do grupy metali lekkich. Aluminium
krystalizuje w sieci A1 i z tego powodu charakteryzuje się dużą plastycznością. Parametr sieci
aluminium wynosi a=0,40408 nm, temperatura topnienia aluminium wynosi 660,4°C;
natomiast wrzenia 2060°C. Aluminium jako jeden z metali lekkich charakteryzuje się
stosunkowo niewielką gęstością, wysoką wytrzymałością i odpornością na korozję, co czyni go
idealnym materiałem do konwencjonalnych i nowatorskich zastosowań [1-3].
Stop AlMg3 charakteryzuje się średnią wytrzymałością na rozciąganie oraz wysoką
odpornością na korozję w warunkach morskich, wodzie morskiej a także atmosferze
przemysłowej. Stop ten jest podatny do spawania oraz anodowania oraz posiada wysoką
wytrzymałość zmęczeniową. Stosowany jest w przemyśle chemicznym, stoczniowym,
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spożywczym, jądrowym, artykułach gospodarstwa domowego, budownictwie i przemyśle
motoryzacyjnym [4].
Naprężenia ściskające w warstwie wierzchniej poprawiają odporność na korozję
chemiczną. Jednak powszechnie uważa się że, że materiały, w których występują naprężenia są
bardziej podatne na działanie korozji elektrochemicznej, ponieważ różnice w stanie naprężeń
bezpośrednio przyczyniają się różnicy potencjałów w metalu. Utwardzenie poprzez zgniot
obniża odporność korozyjną, ponieważ niejednorodny charakter odkształcenia plastycznego
jest głównym powodem powstawania różnicy potencjałów pomiędzy poszczególnymi
kryształami metalu [5-8].
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Do badań zastosowano stop aluminium AlMg3 o składzie chemicznym przedstawionym
w tablicy 1.
Tablica 1
Skład chemiczny stopu AlMg3
Udział masowy pierwiastków, %
Al

Cr

Cu Cr+Mn Fe

Mg

Mn

Si

Ti

Zn

Inne,
każdy

Inne, w
sumie

<=
<=
93.6 - <=
0.10 2.6 - <=
<=
<=
<= <= 0.05
0.10
0.40
<= 0.15 %
97.3 % 0.30 %
0.60 %
3.6 % 0.50 % 0.40 % 0.15 % 0.20 %
%
%
%
3. METODYKA BADAŃ
W celu zbadania wpływu obróbki powierzchniowej na podatność na korozję stopu
aluminium AlMg3 przeprowadzono badanie w sztucznej atmosferze rozpylonej solanki w
komorze klimatycznej CC450firmy Ascot wg zalecań normy PN-EN-ISO 9227 -Corrosiontests
in artificialatmospheres — Salt spray tests.

Rys. 1. Komora klimatyczna CC450 firmy Ascot wraz z umieszczonymi wewnątrz w jej
wnętrzu próbkami do badań
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4. PRZEBIEG BADANIA
Badanie przeprowadzono w sztucznej atmosferze rozpylonej solanki trwało 240 godzin, w
temperaturze 35°C oraz wilgotności 95%, podczas którego stale rozpylany był 5% roztwór
NaCl. Przygotowane próbki stopu aluminium o wymiarach 45x40mm umieszczono w komorze
klimatycznej pod kątem 20 stopni.
W celu oceny wpływu stanu powierzchni na korozyjność badanego stopu, poszczególne
próbki poddano obróbce mechanicznej, polegającej na szlifowaniu ich powierzchni na
papierach ściernych o ziarnistości kolejno 220, 320, 800 oraz 1200.
5. ANALIZA WYNIKÓW
Po zakończeniu badania testu korozyjnego wykonano zdjęcia powierzchni wszystkich
badanych próbek w celu określenia udziału procentowego powierzchni, która uległa korozji.
Zdjęcia te poddano analizie w programie Image Pro Plus 6 a wyniki przedstawiono w tabeli
tablicy 2.
Tablica 2
Udział procentowy skorodowanej powierzchni próbek
Chropowatość
0,164
0,432
powierzchni, um
Udziałskorodowanej
powierzchni, %

18%

26%

0,452

0,62

0,664

31%

34%

86%

6. PODSUMOWANIE
Największą podatnością na środowisko korozyjne wykazała próbka 5, poddana obróbce
mechanicznej (szlifowanie papierem ściernym o ziarnistości220) w skutek której chropowatość
powierzchni Ra wynosiła 0,664m. Powierzchnia tej próbki po 240 godzinach trwania testu
korozyjnegobyła pokryta produktami korozji na obszarze 86%.
Największą odporność na środowisko korozyjne wykazała próbka w stanie dostawy, której
parametr chropowatości powierzchni Ra wynosił 0,164m (tablica 2).
Badanie oraz analiza wyników jednoznacznie wskazują na istnienie zależności pomiędzy
chropowatością powierzchni stopu AlMg3 a jego podatnością na korozję. Wraz ze wzrostem
parametru chropowatości Ra rośnie również podatność na korozję w środowisku zawierającym
jony chlorkowe.
Wpływ chropowatości na odporność korozyjną stopu jest jednoznaczny - im mniejsze
nierówności powierzchni materiału, tym bardziej jest on odporny na korozję. Dzięki gładkiej
powierzchni gromadzenie zanieczyszczeń i wilgoci stanowiących ogniska korozji jest
niezwykle utrudnione.
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Streszczenie: W ramach niniejszej pracy wytworzono barwnikowe ogniwo słoneczne
zbudowane z fotoanody (warstwy TiO2 z zaadsorbowanym barwnikiem, naniesionego na
podłoże szklane z warstwą przewodzącego tlenku indu domieszkowanego cyną ITO), katody
(warstwy sadzy naniesionej na podłoże szklane z warstwą ITO) i elektrolitu (Iodolyte Z-100).
Wykonano badania wybranych warstw oraz własności elektrycznych wytworzonego fotoogniwa.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, barwnikowe ogniwa słoneczne, dwutlenek tytanu

1. WSTĘP
Barwnikowe ogniwa słoneczne (z ang. Dye-Sensitized Solar Cells), jako pierwsze zostały
wytworzone przez Michaela Grätzela i Briana O’Regana w 1991 r. [1]. Należą do trzeciej
generacji ogniw fotowoltaicznych, naśladujących mechanizm fotosyntezy u roślin [2]. W ogniwach tych zastąpiono klasyczne homo- i heterozłącze przez współpracujące elektrody oraz
1
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rozdzielono uprzednio pełnione przez półprzewodnik dwie funkcje. Za przenoszenie fotoelektronów odpowiada barwnik, zaś warstwa półprzewodząca separuje ładunki [3].

2. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA BARWNIKOWYCH OGNIW SŁONECZNYCH
Barwnikowe ogniwo słoneczne
składa się z dwóch elektrod: przezroczystej fotoanody oraz katody
[3]. Fotoanoda jest to płyta szklana
z naniesioną jednostronnie warstwą
przewodzącą, na której naniesiona
jest kolejna warstwa porowatego
półprzewodnika z zaadsorbowanym
barwnikiem. Drugą z elektrod jest
katoda, którą stanowi płytka szklana
z warstwą przewodzącą i cienką
Rys. 1. Schemat budowy barwnikowego ogniwa
warstwą katalityczną. Pomiędzy
słonecznego [4]
elektrodami znajduje się ciekły lub
stały elektrolit [4]. Na rysunku 1 przedstawiono schemat budowy barwnikowego ogniwa
słonecznego.
Zasada działania barwnikowego ogniwa słonecznego nie jest skomplikowana i można ją
przedstawić w 6 punktach (rys. 2) [3-5]:
1. absorpcja fotonu przez
barwnik,
2. wstrzyknięcie elektronu
do półprzewodnika,
3. przeniesienie elektronu
na warstwę przewodzącą
(TCO) anody,
4. transport elektronu do
warstwy przewodzącej
(TCO) katody,
5. redukcja jonów,
6. regeneracja barwnika.
Rys. 2. Zasada działania barwnikowego ogniwa słonecznego [5]
3. METODYKA BADAŃ
W ramach niniejszej pracy wytworzono barwnikowe ogniwo słoneczne. Badania topografii
powierzchni warstwy TiO2 naniesionej na podłoże szklane z warstwą przewodzącą tlenku indu
domieszkowanego cyną ITO, wykonano w skaningowym mikroskopie elektronowym Supra 35
przy napięciu przyspieszającym 15 kV oraz trybie pracy SE2.
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Badania własności elektrycznych wytworzonych barwnikowych ogniw słonecznych
wykonano na urządzeniu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych firmy Systemy PV i Pomiarowe Tadeusz Żdanowicz. Pomiary charakterystyk
prądowo-napięciowych barwnikowych ogniw słonecznych wykonano w warunkach STC
tj. temperatura 25°C, natężenie promieniowania 1000 W/m², masa powietrza 1,5 (AM1.5).
4. WYNIKI BADAŃ
4.1. Wyniki badań topografii powierzchni warstwy dwutlenku tytanu
Na podstawie obserwacji topografii powierzchni półprzewodnika w skaningowym
mikroskopie elektronowym stwierdzono, że naniesiona warstwa TiO2 ma strukturę ziarnistą ze
znaczącą ilością porów. Cząstki mają kształt nieregularny, są rozłożone równomiernie i różnej
wielkości. Cząstki klasyfikują się w zakresie 50-900 nm.

Rys. 3. Topografia powierzchni warstwy dwutlenku tytanu
4.2. Wyniki badań własności elektrycznych wytworzonego barwnikowego ogniwa
słonecznego
Na podstawie zmierzonej charakterystyki prądowo-napięciowej wyznaczono własności
elektryczne barwnikowego ogniwa słonecznego takie jak: sprawność , napięcie obwodu
otwartego VOC, prąd zwarcia ISC, napięcie w punkcie maksymalnej mocy Vm, prąd w punkcie
maksymalnej mocy Im, współczynnik wypełnienia FF (rys. 4).

Rys. 4. Charakterystyka prądowo-napięciowa oraz wyznaczone własności elektryczne barwnikowego ogniwa słonecznego
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5. WNIOSKI
Na podstawie wykonanych badań wytworzonego barwnikowego ogniwa słonecznego
wyciągnięto następujące wnioski:
1. Zastosowana technologia pozwala na otrzymanie fotoogniw o sprawności 0,25%, prądzie
zwarcia 3,02 mA, napięciu obwodu otwartego 270,3 mV i współczynniku wypełnienia 0,3.
2. Naniesiona warstwa półprzewodzącego TiO2 na podłoże szklane z ITO ma strukturę ziarnistą
ze znaczącą ilością porów. Cząstki klasyfikują się w zakresie 50-900 nm. Jest to wystarczające do właściwej adsorpcji barwnika na jego powierzchni, a tym samym pozwala na
zwiększenie absorpcji światła w wytworzonym barwnikowym ogniwie słonecznym.
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Streszczenie: W pracy zastosowano metodę regresji wielorakiej do opracowania równań
opisujących zależności pomiędzy składem chemicznym, a twardością stali w wybranych
odległościach od czoła próbki Jominy. Następnie wykorzystano równania do obliczenia składu
chemicznego stali o wymaganej twardości w tych odległościach metodą algorytmów
genetycznych.
Słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, regresja wieloraka, modelowanie, krzywa
hartowności,

1. WSTĘP
Istnieje wiele różnych definicji eksploracji danych. Wydaje się, że jedną z najbardziej
kompletnych definicji jest ta, podana przez Gartner Group [1], według której eksploracja
danych jest to „proces odkrywania znaczących nowych powiązań, wzorców i trendów przez
przeszukiwanie dużych ilości danych zgromadzonych w skarbnicach danych, przy
wykorzystaniu metod rozpoznawania wzorców, jak również metod statystycznych
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i matematycznych”. Innymi słowy, eksploracja danych jest to proces analizy danych w celu
wyciągnięcia z nich pożytecznej informacji. Metody ewolucyjne, w tym algorytmy genetyczne,
to jedna z metod eksploracji danych inspirowana biologicznie. Nazwane tak zostały dlatego,
ponieważ zasada działania tych algorytmów została zaczerpnięta z natury. Okazuje się
bowiem, że rozwiązania występujące w naturze, bardzo dobrze radzą sobie
z problemami optymalizacji. Najbardziej popularne metody modelowania inspirowane naturą
to oprócz wcześniej wspomnianych metod ewolucyjnych: sztuczne sieci neuronowe, metody
immunologiczne oraz algorytmy rojowe (mrówkowe) [2]. Praca ta ma na celu zaprezentowanie
możliwości zastosowania modelowania komputerowego w inżynierii materiałowej
na przykładzie modelowania krzywej hartowności z wykorzystaniem regresji wielorakiej
i algorytmów genetycznych. W pracy można wyróżnić dwie części. Pierwsza, to opracowanie
równań regresji dla wybranych odległości od czoła próbki. Drugi etap, to obliczanie składu
chemicznego stali w wybranych odległościach od czoła próbki dla wymaganej twardości
metodą algorytmów genetycznych.
2. MODEL TWARDOŚCI
Do opracowania modelu twardości w wybranych odległościach od czoła próbki Jominy
metodą regresji wielorakiej, wykorzystano zbiór danych empirycznych. Składał się on z 283
wytopów stali konstrukcyjnych i maszynowych różniących się od siebie stężeniem takich
pierwiastków jak: węgiel, mangan, krzem, chrom, nikiel, molibden oraz miedź. Zbiór danych
zawierał informacje o pomiarach twardości w pięciu różnych, odległościach od czoła próbki
(1,5 mm, 5 mm, 9 mm, 13 mm, 15 mm). Zakres stężeń masowych dla każdego
z pierwiastków przedstawiono w tablicy 1. Dla oceny reprezentatywności zbioru danych
obliczono także takie statystyki jak: wartość średnia, odchylenie standardowe, mediana,
współczynniki korelacji pomiędzy każdą ze zmiennych (ocena współliniowości zmiennych
niezależnych). Dla zmiennych niezależnych wykonano histogramy oraz wykresy rozrzutu.
Do oceny istotności zmiennych niezależnych posiłkowano się wartością - p wyznaczoną
na podstawie testu t-Studenta dla współczynników regresji. O istotności statystycznej całego
równania decydowano na podstawie istotność F (test F Fishera-Snedecora).[3]
Tablica 1
Zakres stężeń masowych pierwiastków
C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

Cu

MIN[%]

0,15

0,44

0,13

0,14

0,05

0,01

0,07

MAX[%]

0,50

1,40

0,41

1,48

1,49

0,43

0,34

Na podstawie przygotowanego modelu danych dokonano analizy regresji przy użyciu
narzędzia „Analiza regresji” programu Microsoft Excel. Wykonano pięć analiz regresyjnych
z poziomem ufności 95 %. Zakresem wejściowym były stężenia masowe pierwiastków,
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a zakresem wyjściowym twardość zależna od odległości od czoła. Statystyki wszystkich pięciu
analiz zawiera tablica 2. Równaniadlakażdej odległości od czoła mają następującą
postać (1, 2, 3, 4, 5):
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Tablica 2
Statystyki regresji dla każdej odległości od czoła próbki
1,5[mm]
5[mm]
0,987
0,949
Wielokrotność R
0,975
0,901
R kwadrat
Dopasowany R
0,975
0,898
0,95
2,20
Błąd kwadrat
standardowy

,

∗

(1)

+

9[mm]
0,961
0,924
0,922
2,58

− ,

∗

(2)
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∗

(3)

, ∗
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,

∗

(4)

,

∗

+

,

13[mm]
0,963
0,927
0,926
2,56

∗

(5)

15[mm]
0,963
0,927
0,926
2,48

3. OBLICZANIE SKŁADU CHEMICZNEGO STALI METODĄ ALGORYTMÓW
GENETYCZNYCH.
Schemat działania algorytmu genetycznego jest następujący: najpierw tworzona jest
w sposób losowy początkowa populacja rozwiązań. Następnie dla każdego rozwiązania
obliczana jest wartość funkcji przystosowania. Jeśli osiągnięto wymagana liczbę pokoleń
(iteracji algorytmu) to algorytm się zatrzymuje, w innym wypadku powstaje
kolejne pokolenie, w tworzeniu którego wykorzystywane są operatory krzyżowania
i mutacji. Postać funkcji przystosowania przedstawia równanie 6. Optymalizacja była związana
z minimalizacją tej funkcji.
=
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+⋯+|
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|

(6)

Podczas obliczeń, dla założonej twardości w kolejnych odległościach od czoła próbki,
zmieniano parametry algorytmu genetycznego takie jak: wielkość populacji, liczbę pokoleń,
prawdopodobieństwo krzyżowania oraz mutacji.Jedną z symulacji przeprowadzono dla
twardości założonych: 56 HRC, 55 HRC, 52HRC, 46HRC, 44HRC. Wyniki, które otrzymano
w kolejnych odległościach od czoła próbki prezentują się następująco: 56 HRC, 55 HRC,
52HRC, 46,511HRC oraz 44HRC. Błąd bezwzględny wyniósł 0,511 HRC. Obliczone stężenie
każdego z pierwiastków prezentuje tablica 3:
Tablica 3
Obliczone stężeniamasowe pierwiastków
Pierwiastek
C
Mn
0,39
0,44
Stężenie masowe[%]

Si
0,13

Cr
1,17

Ni
0,05

Mo
0,26

Cu
0,2
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Rys. 1.Porównanie twardości założonej i obliczonej
6. PODSUMOWANIE
Algorytmy genetyczne okazały się przydatnym narzędziem do rozwiązywania tego typu
problemów. W pracy przedstawiono możliwości metody hybrydowej złożonej z: regresji
wielorakiej i inspirowanych biologicznie algorytmów genetycznych do modelowania krzywej
hartowności i obliczania składu chemicznego stali o założonej postaci krzywej hartowności.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono różne rodzaje zamków ortodontycznych ze względu na
dobrany materiał inżynierski. Opisana została ich struktura zewnętrzna oraz związane z nią
właściwości elementu.
Słowa kluczowe: zamki ortodontyczne, struktura zamków ortodontycznych, właściwości
zamków ortodontycznych

1. WSTĘP
Postęp medycyny oraz techniki sprawił, że coraz większa ilość populacji podejmuje
leczenie ortodontyczne za pomocą aparatu stałego. Polega ono na przywróceniu prawidłowych
warunków zębowych w jamie ustnej pacjenta.
Zamki ortodontyczne stanowią główne składowe aparatu. Ich poprawne dopasowanie
zapewnia dobre wyniki leczenia. Zamki narażone są na wiele niekorzystnych czynników,
dlatego muszą charakteryzować się konkretnymi własnościami oraz strukturą [1].
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2. PRZEGLĄD LITERATURY
2.1. Zamki ortodontyczne
Głównymi elementami utrzymującymi drut na właściwym miejscu są zamki ortodontyczne.
Mogą być połączone za pomocą materiału łączącego do powierzchni zęba lub zgrzewane
bezpośrednio do pierścieni. Wartości wbudowane w zamek ortodontyczny to in-out, anulacja
i tork. Pozwalają one na manipulację rotacją oraz położeniem zębów [2].
Najczęściej stosowane są zamki metalowe. Charakteryzują się najlepszymi własnościami
wytrzymałościowymi oraz są proste w usuwaniu ich z powierzchni zęba. Ich wadę stanowi
niska estetyka. Zaletą jest stosunkowo niski koszt [3].
Dla pacjentów dla których ważna jest jak najmniejsza widoczność elementów, zostały
stworzone zamki przeźroczyste (polimerowe) oraz białe (ceramiczne) [2].
2.2. Podział
Zamki ortodontyczne można podzielić ze względu na ilość występujących skrzydełek,
wbudowany system, możliwość zastosowania drutów okrągłych lub prostokątnych, wielkość,
a także materiał z jakiego został wykonany [3].
Elementy wytwarzane są z różnych grup materiałów inżynierskich. Wyróżnia się zamki
ortodontyczne: metalowe, polimerowe, kompozytowe, ceramiczne [2].
Zamki wykonane z różnych materiałów charakteryzują się innymi własnościami
mechanicznymi, optycznymi oraz estetycznymi. Główne różnice pomiędzy poszczególnymi
elementami ukazano w tabl.1.
Tablica 1
Porównanie poszczególnych rodzajów zamków ortodontycznych [2]
Rodzaj zamka
Zalety
Wady
Estetyka
metalowy

plastikowy

kompozytowy

ceramiczny
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dobre
właściwości
mechaniczne
duża
przejrzystość
elementu
możliwość
wzmocnienia
danej części
elementu
barwa
dopasowana do
odcieni zębów

Stabilność
kształtu

brak wysokiej
estetyki

duża
widoczność

Wysoka

odkształcenia slotu,
niskie własności
wytrzymałościowe
nieznaczne ścieranie

mała
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3. SKŁAD I STRUKTURA WEWNĘTRZNA
Zamki metalowe wytwarzane są ze stali odpornej na korozję Cr-Ni, stali Cr-Ni-Mo, stopu
NiTi (Nitinol), a także z tytanu i jego stopów. Strukturę wewnętrzną zamków metalowych
stanowi austenit [2].
Zamki ceramiczne wytwarzane są z tlenku glinu. W zależności od doboru sposobu
wytwarzania możliwe jest osiągnięcie struktury polikrystalicznej lub monokrystalicznej
(szafiru) o lepszych własnościach [1].
Zamki polimerowe wytwarzane są z poliuretanu za pomocą technologii
MIM (Material Injection Moling) [4].
Zamki kompozytowe stanowią połączenie zamka ceramicznego z metalowym slotem
lub zamka z tworzywa sztucznego z metalowym slotem [1].
4. STRUKTURA ZEWNĘTRZNA
Podstawa zamka ortodontycznego musi cechować się wysoką chropowatością. Czynnik
ten zapewni wysoką adhezję na połączeniu zamek ortodontyczny - materiał łączący powierzchnia zęba. Najlepsze parametry połączenia osiągane są przy podstawie ukształtowanej
na kształt siatki (rys.1.a) [2].
Korpus zamka powinien być gładki (rys.1.b). Niedopuszczalne są zarysowania,
chropowatości i porowatości. Ich obecność prowadziłaby do silnego osadzania się
na elemencie osadu organicznego, co skutkowałoby wystąpieniem kamienia, a następnie
związanej z nim zjawiska korozji [4].
a

b

Rys. 1. Zdjęcie struktury zamka ortodontycznego nowego wykonane za pomocą mikroskopu
skaningowego, a – podstawa, b – korpus
5. WŁASNOŚCI
Wszystkie zamki niezależnie od składu chemicznego muszą cechować się odpornością
na korozję. Wymagana jest od nich również stabilność kształtu oraz odporność na złamanie
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i nacisk. W innym wypadku podczas leczenia mogłoby dojść do deformacji lub uszkodzenia,
co rzutowałoby na rotację, przemieszczanie zębów, a w rezultacie brak osiągnięcia
oczekiwanych wyników, czyli poprawy stanu uzębienia i estetyki [4].
Kolejną zaletą elementów jest ich kwasoodporność. Jest to własność istotna ze względu
na działanie kwasów w jamie ustnej pacjenta, a także na spożywanie różnego typu pokarmów
i napojów, w szczególności gazowanych [5].
Kolejną własnością zamków jest ich nietoksyczność. Ze względu na bliskie położenie
względem błon śluzowych, zamki muszą być bezpieczne dla organizmu człowieka. Niektóre
zamki są również antyalergiczne. Warunkiem konieczności zastosowania tego typu zamków
jest uczulenie na nikiel, które występuje u około 3% populacji [5].
Poszczególne zamki estetyczne muszą charakteryzować się odpowiednimi własnościami
optycznymi. Ma to związek nie tylko z estetycznym wyglądem elementu, ale także z doborem
materiału łączącego. W przypadku zamków o określonej przezierności możliwe
jest zastosowanie materiału łączącego światło utwardzalnego [2].
6. PODSUMOWANIE
Zamki ortodontyczne posiadają istotny wpływ na cały proces leczenia. Ze względu
na swoje unikalne właściwości nie ulegają korozji oraz przenoszą siły występujące podczas
leczenia ortodontycznego na zęby pacjenta. Ważny jest dobór składu chemicznego, ponieważ
jest on powiązany ze strukturą wewnętrzną materiału, która wpływa na poszczególne własności
materiału. Dobrze przygotowana struktura zewnętrzna pozwala na ograniczenie
lub wyeliminowanie osadu organicznego i korozji będącej jego następstwem.
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Studentka D. Spierewka uczestniczy w Projekcie nr FSD-6/RMT1/2012 pt. „IMOTECH Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
LITERATURA
1. W.A. Brantley, T. Eliades, Orthodontic materials: scientific and clinical aspects, Thieme,
2001.
2. Red. A. Komorowska, Materiały i techniki ortodontyczne, Polskie Towarzystwo
Ortodontyczne, Lublin, 2009.
3. J.C. Bennett, Zasady wyboru zamków ortodontycznych, Na podstawie II wydania
oryginalnego, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin, 2011.
4. G.P.F. Schmuth, E.A. Holtgrave, D. Drescher, Ortodoncja praktyczna, Wydawnictwo
CZELEJ, Lublin, 1997.
5. J.C. Bennett, R.P. McLaughlin, Stałe aparaty ortodontyczne, Wydawnictwo CZELEJ,
Lublin, 1999.
202

Badanie własności magnetycznych miękkich stopu amorficznego
Fe70B20Nb10 w postaci taśm
M. Stefański a, R. Babilas b, R. Nowosielski c,
a

Student Politechniki Śląskiej , Wydział Mechaniczny Technologiczny
email: mat.ste.1992@gmail.com

b

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: rafal.babilas@polsl.pl,

b

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
email: ryszard.nowosielski@polsl.pl

Streszczenie: W pracy przedstawiono parametry wytwarzania szkieł metalicznych na osnowie
żelaza metodą melt-spinning. Opisano także wyniki badań rentgenowskich, mikroskopowych oraz
własności magnetycznych amorficznego stopu o składzie chemicznym Fe70B20Nb10. Własności
magnetyczne materiału badano w temperaturze pokojowej po wygrzewaniu optymalizującym.
Stwierdzono, że początkowa przenikalność magnetyczna badanego stopu ulega poprawie w wyniku
wygrzewaniu w czasie 1 godziny aż do osiągnięcia temperatury optymalizacji.

Słowa kluczowe: szkła metaliczne, melt-spinning, własności magnetycznie miękkie.

1. WSTĘP
Szkła metaliczne na bazie żelaza, kobaltu oraz niklu zaliczane są do grupy materiałów
amorficznych o szczególnych własnościach magnetycznych. Materiały te otrzymuje się
w wyniku szybkiego chłodzenia stopu z fazy ciekłej. Wśród stopów amorficznych na
szczególną uwagę ze względu na własności magnetyczne miękkie zasługują stopy na osnowie
żelaza, które można podzielić trzy grupy [1]:
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 FINEMET,
 NANOPERM,
 HITPERM.
Materiały magnetycznie miękkie powinny charakteryzować dużą magnetyzacją,
polaryzacją magnetyczną, wysoką przenikalnością magnetyczną oraz niskimi stratami energii
przy przemagnesowaniu przemiennym polem magnetycznym. Dodatkowo w materiałach
magnetycznie miękkich na bazie żelaza można dokonać poprawy własności magnetycznie
miękkich za pomocą procesu wygrzewania optymalizującego [1,2].
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
W pracy badano stop na osnowie żelaza chłodzone z fazy ciekłej za pomocą metody
melt-spinnig [2], o składzie chemicznym zbliżonym do stopu typu NANOPERM. Skład
chemiczny badanego stopu był następujący Fe70B20Nb10 [3].
Stop odlewano na powierzchnię wirującego miedzianego bębna, którego prędkość liniowa
wynosiła 30 m/s. Materiał wsadowy topiono indukcyjnie w kwarcowym tyglu o szerokości
szczeliny wynoszącej 10 mm. Odległość pomiędzy tyglem a powierzchnią wirującego bębna
wynosiła 0,3 mm. W trakcie topienia materiału wsadowego w temperaturze 1500°C stosowano
próżnię rzędu 6 x 10-2 mbara, ciśnienie gazu wypychającego (argon techniczny) wynosiło
0,3 bar. Wymiary geometryczne odlanej taśmy wyniosły: grubość 70 µm, szerokość 9 mm.
Z otrzymanego materiału przygotowano paski, które następnie wygrzewano w piecu
oporowym firmy Thermolyne 6000 Furance w zakresie temperatur od 373 do 873 K z
interwałem 50 K w atmosferze gazu ochronnego (argon techniczny).
3. METODYKA BADAWCZA – BADANIA DYFRAKCYJNE, POMIARY
PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ ORAZ OBSERWACJE MIKROSKOPOWE
3.1. Badania dyfrakcyjne
Rentgenowskie badania dyfrakcyjne przeprowadzone wytworzonego szkła metalicznego w
postaci taśmy w stanie po odlaniu potwierdziły amorficzną strukturę badanego materiału (rys.1).

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowskiej analizy fazowej szkła metalicznego Fe70B20Nb10 w stanie
po odlaniu w postaci taśmy
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Atomy w otrzymanym materiale nie wykazują uporządkowania dalekiego zasięgu. Oznacza
to, że otrzymany materiał posiadał stan amorficzny [4,5].
3.2. Pomiary przenikalności magnetycznej
Pomiary początkowej przenikalności magnetycznej względnej dla szkła metalicznego
Fe70B20Nb10 przeprowadzono na mostku precyzyjnym RLC Agilent w funkcji temperatury
wygrzewania (rys.2). Przenikalność magnetyczna w zakresie temperatury wygrzewania od 373
K do 573 K utrzymuje się na podobnym poziomie od 454 do 385. Po osiągnięciu temperatury
optymalizacji (Top = 773 K) początkowa przenikalność magnetyczna zwiększa się prawie
trzykrotnie i wynosi 1412. W temperaturze wygrzewania powyżej Top przenikalność
magnetyczna zmniejsza na skutek zmiany struktury i krystalizacji stopu. Materiał staje się
magnetycznie twardy [1].

Rys. 2. Przenikalność magnetyczna względna szkła metalicznego Fe70B20Nb10 w funkcji
temperatury wygrzewania
3.3. Obserwacje mikroskopowe

Rys. 3. Morfologia taśmy stopu Fe70B20Nb10 otrzymanej po odlaniu, zdjęcia wykonano na
mikroskopie stereoskopowym w powiększeniu 30x; a) powierzchnia taśmy nie mającej
kontaktu z powierzchnią bębna: b) powierzchnia taśmy mająca kontakt z powierzchnią bębna
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Na rysunku 3 przedstawiono obrazy morfologii powierzchni taśmy badanego stopu
amorficznego w stanie po odlaniu.
Obserwacje jakości powierzchni taśmy w stanie po odlaniu przeprowadzono od strony
kontaktu wytwarzanej próbki z powierzchnią bębna miedzianego oraz od strony swobodnie
krzepnącej w atmosferze gazu ochronnego. Na obrazach stwierdzono występowanie
nierówności powierzchni powstałych na skutek szybkiego chłodzenia cieczy metalicznej.
4. PODSUMOWANIE
Za pomocą kontrolowanej obróbki cieplnej stopu Fe70B20Nb10 uzyskano ponad trzykrotną
poprawę własności magnetycznie miękkich po godzinnym wygrzewaniu optymalizującym
w temperaturze optymalizacji (Top) w porównaniu do stanu wyjściowego. Zjawisko poprawy
własności magnetycznych miękkich można wyjaśnić poprzez zanik objętości nadmiarowej
i powstawanie tzw. zrelaksowanej struktury amorficznej [3,6]. Efekt optymalizacji
przenikalności magnetycznej może nie zależeć tylko od stosowanej obróbki cieplnej, ale
również od ilości i rodzaju dodatków stopowych wpływających na zdolność do zeszklenia
badanego stopu.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ chropowatości podłoża na jakość powłoki TiAlN
osadzonej techniką PVD. W tym celu wykonano reprezentatywne próbki ze stopu TiAl6V4
techniką SLM oraz pokryto je w procesie PVD powłoką TiAlN. W pracy przedstawione
zostały wyniki badań pomiaru chropowatości powierzchni TiAl6V4 przed i po nałożeniu
powłoki TiAlN.
Słowa kluczowe: tytan, selektywne przetapianie laserowe SLM, fizycznie osadzanie z fazy
gazowej PVD, chropowatość

1. WSTĘP
Rozwój współczesnej inżynierii materiałowej oraz stosowanych w niej technik wytwarzania sprawia, że własności materiałów są ciągle udoskonalane, a stawiane im wymagania
stale rosną. Wśród materiałów najbardziej perspektywicznych wyróżnia się tytan oraz jego
stopy. Dzięki dobrym własnościom wytrzymałościowym i wysokiej odporności na korozję
wykorzystywane są w wielu istotnych gałęziach przemysłu.
Technika selektywnego spiekania laserowego – SLM (ang. Selective Laser Melting) jest
technologią wytwarzania przyrostowego, w której stosuje się iterbowy laser światłowodowy
1
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o dużej mocy. Podczas trwania procesu laser stapia proszek metalu, a przedmiot budowany jest
poprzez nakładanie równych warstwy proszku. Technika SLM ułatwia wytwarzanie części
o złożonych kształtach, a powszechnie stosuje się ją w protetyce do wykonywania uzębień
protetycznych.
Obecnie jednym z najważniejszych zagadnień inżynierii powierzchni jest nanoszenie
powłok na elementy różnego przeznaczenia. Wśród metod ich wytwarzania wyróżnia się
fizyczne osadzanie z fazy gazowej inaczej PVD, które jest metodą osadzania powłok
na zimnym lub podgrzanym podłożu, pod niskim ciśnieniem. PVD przebiega w próżni,
a połączenie powłoka-podłoże ma charakter adhezyjny, przez co jest zależne od czystości
podłoża. Proces nanoszenia prowadzi się w celu wytworzenia pokrycia o kontrolowanym
składzie, tak by możliwa była modyfikacja własności powierzchni powlekanej.
2. TYTAN I JEGO STOPY
Tytan to czwarty wśród metali i dziewiąty występujący w skorupie ziemskiej pierwiastek.
Można go znaleźć w meteorytach, na Słońcu oraz na Księżycu. W przyrodzie tytan występuje
w postaci rud, a jego główne rudy to limenit – FeO·TiO2 oraz rutyl czyli TiO2, które można
znaleźć w Rosji, Australii, Meksyku czy Indiach [1].
Tytan znajduje się w grupie metali przejściowych układu okresowego. Jego liczba atomowa
wynosi 22, a masa atomowa 47,88. Temperatura topnienia wynosi 1668°C, temperatura
wrzenia 3260°C, a gęstość 4,507 g/cm3. Czysty tytan posiada dwie odmiany alotropowe [2, 3]:
 niskotemperaturową α, krystalizującą w układzie heksagonalnym o zwartej strukturze,
 wysokotemperaturową β, która krystalizuje w układzie regularnym o przestrzennie
centrowanej strukturze.
Stop TiAl6V4, jest jednym z najczęściej stosowanych biomateriałów. Jego skład
chemiczny oraz własności dobrane zostały tak by spełniać wymagania chirurgii kostnej [4].
3. TECHNIKA FIZYCZNEGO OSADZANIA Z FAZY GAZOWEJ
Lata 50. XIX wieku dały początek technikom fizycznego osadzania z fazy gazowej kiedy to
po raz pierwszy Michael Faraday umieścił na szklanej podstawie pary metalu mające swoje
źródło w znajdującym się w obojętnym środowisku nagrzewanym oporowo drucie metalowym
[5]. Techniki PVD (ang. Physical Vapour Deposition) opierają się na zjawiskach fizycznych
wykonywanych pod ciśnieniem rzędu 10-10-5 Pa [6].
4. PRZEBIEG BADAŃ
Reprezentatywnym modelem, który posłużył do wykonania badań chropowatości był
sześcian o wymiarach 10x10x10 mm zamodelowany w programie Solid Works. Do procesu
wytworzenia modeli wykorzystano urządzenie do wytwarzania przyrostowego techniką SLM
AM125 firmy Renishaw. Zmienny parametr, który został ustalony podczas badań to odległość
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między punktami, którego wartość mieściła się w zakresie od 25 do 100 μm. Pozostałe
parametry, takie jak czas naświetlania, moc lasera i prędkość skanowania miały wartość stałą
i wynosiły odpowiednio: czas naświetlania 100 μs, moc lasera dla obszaru krawędzi 100 W,
moc lasera dla obszaru wewnętrznego 150 W oraz prędkość skanowania 289 m/s. Materiał do
badań stanowił proszek TiAl6V4 w postaci sferycznej, o wielkości ziarna zawierającej się
w zakresie 10-45 μm, dostarczony przez producenta urządzenia firmę Renishaw. Skład chemiczny stopu TiAl6V4 przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Skład chemiczny stopu tytanu TiAl6V4 [7]
Stężenie masowe, %
Al
V
Fe
O
C
5,5-6,75
3,5-4,5
≤0,3
≤0,2
≤0,08

N
≤0,05

H
≤0,015

Ti
reszta

4.1. Pomiar chropowatości
W celu ustalenia wpływu jakości podłoża na jakość powłoki dokonano pomiaru
chropowatości powierzchni górnych próbek. Przed przystąpieniem do badania wszystkie
próbki zostały oczyszczone przez 5 minut w płuczce ultradźwiękowej. Pomiaru chropowatości
dokonano na profilometrze Tylor-Hubson Sutronic 25. Długość odcinka pomiarowego
wynosiła 4 mm. Do wyznaczenia parametru Ra wykorzystany został filtr gaussowski. Pomiar
chropowatości wykonany został pięciokrotnie na każdej próbce, zarówno bez powłoki jak
i z powłoką TiAlN. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono średnią chropowatość
oraz błąd pomiarowy.

5. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
5.1. Pomiar chropowatości
Jako wynik pomiaru chropowatości uwzględniony został współczynnik Ra, który jest
średnią arytmetyczną wielkości odchyleń średniego profilu na zmierzonej długości. Rysunki
1 i 2 przedstawiają wykresy, które przedstawiają wpływ odległości pomiędzy poszczególnymi
punktami skanowania na chropowatość przed i po procesie nałożenia powłoki TiAlN.

6. PODSUMOWANIE
Podsumowując, próbki podłoża wykonanego technika SLM ze stopu TiAl6V4 charakteryzują się chropowatością w zakresie 9,2-11,66 μm. Najmniejszą wartość Ra równą 9,2 μm
otrzymano dla próbki wykonanej przy parametrze 25 μm odległości między punktami,
a największą wartość Ra równą 11,66 μm dla próbki o parametrze 50 μm odległości między
punktami.
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Rys. 1. Wpływ parametrów wytwarzania
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Rys. 2. Wpływ parametrów wytwarzania
techniką SLM na chropowatość powierzchni
powłoki TiAlN

Powłoki TiAlN osadzone techniką PVD na podłożu ze stopu TiAl6V4 wykonane techniką
SLM charakteryzują się w większości przypadków niższą chropowatością w porównaniu
z chropowatością materiału podłoża. Najmniejszą wartość parametru Ra równą 7,55 μm
charakteryzowała się próbka o parametrze wytwarzania 25 μm odległości między punktami,
zaś największą wartość chropowatości Ra równą 10,09 μm powłoki TiAlN odnotowano dla
próbki wytworzonej przy parametrze 100 μm odległości między punktami.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono problem, jakim jest szkodliwy wpływ pól
elektromagnetycznych na urządzenia elektryczne jak i ludzki organizm. Wstawianie barier
(ekranów), jest dotychczas najlepszą metodą na osłanianie przed falami
elektromagnetycznymi. Na ekrany elektromagnetyczne, stosuje się materiały o bardzo dobrej
przewodności elektrycznej jak (folie miedziane, teflonowe, aluminiowe, cynowe), a także
nanomateriały, metamateriały, materiały amorficzne, kompozyty polimerowe. W pracy zostały
przeprowadzone badania na wcześniej przygotowanych próbkach z folii miedzianej oraz
teflonowej. Na cienkich foliach zostały naprzemiennie nałożone metodą CVD warstwy miedzi
i niklu. Próbki zostały poddane badaniom mikroskopowym (SEM), rentgenowskiej
mikroanalizie (EDS), oraz badaniom elektromagnetycznym.
Słowa kluczowe: elektromagnetyzm, cienkie folie, ekranowanie, nanomateriały.

1. WSTĘP
Bardzo szybki rozwój gospodarczy w minionym wieku wywołał spory skok emisji
elektromagnetycznej, który trwa do dziś. Źródłem niebezpiecznych fal są m.in. stacje radiowe
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i telewizyjne, systemy radarowe, telefony komórkowe i sprzęty codziennego użytku.
Doprowadziło to do tego, że coraz częściej należy odizolowywać organizmy żywe
i urządzenia elektroniczne wrażliwe na fale elektromagnetyczne.
Pola elektromagnetyczne są wytwarzane przez poruszające się ładunki, generują go
wszelkie prądy elektryczne, a także elektrony związane w atomach i obracające się wokół
własnej osi i okrążające jądro atomów.
Wstawienie barier jest najlepszą metodą ograniczania poziomu pola elektromagnetycznego.
Osłoną pola elektromagnetycznego są materiały ekranujące, które zapewniają zgodność środowiska
elektromagnetycznego z systemami bądź urządzeniami znajdującymi się w jego zasięgu.
2. PRZYKŁADOWE MATERIAŁY EKRANUJĄCE
2.1.

Nanomateriały

Nanomateriałem nazywa się polikrystaliczne ciało stałe składające się z ziaren
o wielkości do 100 nanometrów. Materiały te posiadają wyjątkowe właściwości cieplne,
chemiczne, elektryczne, biologiczne i bardzo dobrą wytrzymałość. Charakterystyczną
właściwością nanomateriałów jest duża powierzchnia granic rozdziału dzięki niej materiały
zyskują silną reaktywność chemiczną jak i skłonność do nagromadzenia. Nanomateriały
znajdują szerokie zastosowanie m.in. w: medycynie, budownictwie, przemyśle tekstylnym,
elektronice, przemyśle kosmicznym, oraz w przemyśle obronnym [1,2].
2.2. Szkło metaliczne
Szkło metaliczne, nazywane również metalem amorficznym jest stopem na osnowie metalu
o strukturze amorficznej. Mocne przechłodzenie ciekłych stopów z szybkością chłodzenia rzędu
104 do 106 Ks-1 nie pozwala ich krystalizować. Szkła metaliczne posiadają niepowtarzalne
własności fizyczne jak i mechaniczne, które są nieosiągalne przez stopy krystaliczne i inne
materiały, posiadają prawie tą samą objętość w stanie krystalicznym i zeszklonym. Taśmy
wytwarzane wyżej wymienionymi metodami cechują się bardzo dobrymi własnościami
magnetycznymi, a zarazem dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie (twardość może
przekraczać 1000 HV, wytrzymałość ok. 5000 MPa i wydłużenie ok. 0,1%) [3].
Te wyjątkowe materiały posiadają wiele perspektyw ze względu na wysoką wytrzymałość
mechaniczną, odporność na korozję, oraz zastosowanie w ekranowaniu pól elektromagnetycznych [3].
2.3. Metamateriały
Termin metamateriały po raz pierwszy został zdefiniowany przez Rodgera M. Walser
z uniwersytetu w Teksasie w roku 1999 jako makroskopowy kompozyt posiadający
syntetyczne, trójwymiarowe, periodycznie rozmieszczone wtrącenia w matrycy bazowej, który
nie występujący w naturze. Metamateriały są to jednorodne struktury kompozytowe, które
posiadają dobre właściwości elektromagnetyczne oraz mogą być stosowane, aby uzyskać
wsteczne rozprzestrzenianie fali elektromagnetycznej w materiale. Aby materiał oddziaływał
na falę, musi zawierać strukturę wielkością podobną do długości tej fali [4].
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3. BADANIA WŁASNE
3.1.

Przygotowanie próbek

W pierwszej kolejności z arkusza folii miedzianej o grubości 70 μm wcięto jedną próbkę,
oraz jedną próbkę z arkusza folii teflonowej o grubości 0,5 mm. Następnie metodą
chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) naniesiono na próbki cienkie warstwy miedzi i
niklu. Nanoszenie warstw zostało przeprowadzone na urządzeniu PLASMONIQUE SPT 320.
3.2.

Badanie struktury próbek

Za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM), uzyskano zdjęcia struktury powierzchni
badanych próbek, przy napięciu elektrycznym EHT = 10.00 kv oraz EHT = 20.00 kv i użyciu
detektora SE (rys. 1 a,b).

Rys. 1. a) Struktura powierzchni próbki na folii teflonowej przy powiększeniu 50 000x, b) Struktura
powierzchni próbki na folii miedzianej przy powiększeniu 150 000x oraz widoczny przełom
3.3.

Mikroanaliza rentgenowska (EDS)

Przyporządkowując poszczególnym liniom widocznym na spektrogramie (rys. 2)
odpowiednie długości fal, można określić jakościowy skład chemiczny badanego materiału.
Można zauważyć, że zostały poprawnie wykryte dwa pierwiastki (miedź i nikiel).

Element
NiK
CuK
Matrix

Wt%
15.64
84.36
Correction

At%
16.71
83.29
ZAF

Rys. 2.Spektogram EDS i wykryte pierwiastki (Cu i Ni)
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3.4. Pomiar rezystancji
Rezystancja jest definiowana jako opór stawiany przez przewodnik lub element obwodu
przepływowi prądu.
Wyniki badań rezystancji dwóch próbek w temperaturze T=21oC (T=294K):
1. Cu/Ni x5 - R=0,038 Ohma
2. Cu/Ni x10 - R=0,102 Ohma
4. PODSUMOWANIE
Dzięki badaniom przeprowadzonym na mikroskopie skaningowym można zaobserwować
strukturę powierzchni badanych próbek przy bardzo dużym powiększeniu, oraz występujące
przełomy na powierzchni. Mikroanaliza rentgenowska (EDS) dostarczyła informacji o składzie
chemicznym, a dokładnie o pierwiastkach występujących w wielowarstwowym materiale.
Przeprowadzone badania rezystancji wykazały, że próbka 1 składająca się z naprzemiennie
nałożonych 5 warstw niklu i 5 warstw miedzi posiada gorsze własności przeciwstawienia się
przepływowi prądu elektrycznego od próbki 2 składającej się z dwukrotnie większą ilością
warstw.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i własności użytkowych stali
C45. Wykonano obserwacje metalograficzne, pomiar twardości i badania odporności
korozyjnej. Wyniki badań i ich analiza pozwoliła określić strukturę i własności mechaniczne
badanej stali.
Słowa kluczowe: stal C45, struktura, odporność korozyjna

1. WSTĘP
Dynamiczny rozwój przemysłu stawia materiałom coraz wyższe wymagania szczególnie
w zakresie lepszego dopasowania ich własności do przewidzianych warunków pracy
i zastosowań. Odnosi się to przede wszystkim do materiałów konstrukcyjnych między innymi
stali niestopowych konstrukcyjnych, maszynowych i na urządzenia ciśnieniowe. Osiągnięcie
tego poziomu własności użytkowych w większości przypadków wiąże się z koniecznością
udoskonalenia technologii wytwarzania, prawidłowego doboru materiału [1].
Stal C45 jest niestopową stalą do ulepszania cieplnego. Jej gęstość wynosi 7,85 g/cm3,
a wytrzymałość na rozciąganie 560-850 MPa. Granica plastyczności to 430 MPa. Wydłużenie
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przy zerwaniu wynosi się 19% oraz twardość w stanie zmiękczonym - 250 HB. Znalazła ona
zastosowanie na części średnio obciążone i odporne na ścieranie, jak osie wały korbowe,
mimośrodowe oraz uzębione, wrzeciona, walce wirniki pomp itp. [1-4].
2. MATERIAŁ DO BADAŃ I METODYKA BADAŃ
Materiał do badań stanowił pręt o średnicy 23 mm ze stali niestopowej ulepszanej cieplnie
typu C45. Skład chemiczny analizowanej stali przedstawiono w Tablicy 1.
Tablica 1
Skład chemiczny stali C45 [4]
Znak
gatunku stali C
Si
0,42 do max
C45

0,50

0,40

Mn
0,50
do 0,80

Skład chemiczny, %
P
S
Cr
Mo
max

Ni

Cr + Mo + Ni

max

max

max

max

max

0,045 0,045

0,40

0,10

0,40

0,63

W celu zbadania struktury stali w stanie wyjściowym pobrano próbki materiału, które
zostały zainkludowane w żywicy termoutwardzalnej. Próbki zostały następnie szlifowane
i polerowane przy użyciu szlifierki Struers Predomax-S z głowicą automatyczną. Próbki
szlifowane były na papierach ściernych o różnej granulacji, a następnie próbki polerowano
na suknie polerskim zwilżanym pastą diamentową. W celu ujawnienia struktury próbek
trawiono je w roztworze FeCl3. Obserwacje metalograficzne struktury stali C45
przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego GX71 firmy OLYMPUS
oraz komputerowego stanowiska z systemem analizy obrazu LEICA Q-win sprzężonego
z mikroskopem.
Pomiary twardości przeprowadzono metodą Vickersa zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-1.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem twardościomierza Wilson Wolpert 401MVD.
Podczas badań zastosowano obciążenie równe 10 N, a czas obciążenia wynosił 15s. Wykonano
10 pomiarów, z których do analizy wyników przyjęto średnią arytmetyczną.
Obserwację efektów badań korozyjnych dokonano z użyciem mikroskopu stereoskopowego
marki ZEISS SteReo Discovery V12 o maksymalnym powiększeniu wynoszącym 100x.
Za pomocą oprogramowania wspierającego Axio Vision możliwa była rejestracja
topograficzna powierzchni próbki.
3. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Na podstawie przeprowadzonych badań metalograficznych stwierdzono, że struktura stali
C45 w stanie dostarczenia składa się z perlitu (ciemne pola) i ferrytu (jasne pola) (rys. 1).
W zależności od stężenia węgla stale węglowe w stanie wyżarzonym wyróżniają się
zróżnicowaną strukturą. Perlit jest widoczny jako naprzemianległe pasemka przeciętych płytek
cementytu i ferrytu (przy małym powiększeniu poszczególne płytki nie są widoczne i ziarno
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perlitu jest widoczne jako ciemne). Przy stężeniu ok. 0,4% C udziały perlitu i ferrytu
w strukturze stali są zbliżone.

Rys. 1. Struktura stali C45
W ramach pracy przeprowadzono również badania twardości badanej stali C45 w stanie
dostarczenia. Badana stal w stanie dostarczenia posiadała twardość wynoszącą 185,71 HV
(średnia z 10 pomiarów).
Na podstawie przeprowadzonych badań i obliczeń stwierdzono, że badana stal C45
charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie środowiska wody morskiej. Obecność w
roztworze agresywnych jonów chlorkowych powoduje lokalne zniszczenia warstwy pasywnej
ale nie dochodzi do intensywnego procesu rozwoju korozji wżerowej . Stal zaliczana jest do III
grupy materiałów odpornych i charakteryzuje się 5 stopniem odporności korozyjnej.
Występowanie pojedynczych ogniw korozyjnych jest efektem tworzenia się ogniw pomiędzy
dużą powierzchnią stali będącą katodą, a miejscową z depasywowaną strefą stanowiącą anodę.
W 1M roztworze HCl stwierdzono znaczny spadek odporności korozyjnej. Stal wykazuje
dużą skłonność do korozji, zaliczona zostaje do grupy materiałów mało odpornych, cechuje
się 9 stopniem odporności korozyjnej. Powierzchnia próbek poddana działaniu 1M kwasu
solnego uległa korozji równomiernej, w której na całej powierzchni występują miejsca
anodowe i katodowe.
4. PODSUMOWANIE
Stal C45 wykazuje strukturę ferrytyczno-perlityczną. Perlit jest widoczny jako
naprzemianległe pasemka przeciętych płytek cementytu i ferrytu (przy małym powiększeniu
poszczególne płytki nie są widoczne i ziarno perlitu jest zauważalne jako ciemne). Udziały
perlitu i ferrytu w strukturze stali są zbliżone.
Badana stal w stanie dostarczenia posiada twardość wynoszącą 185,71 HV. Badana stal
C45 charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie 3,5% NaCl. Nie dochodzi
do intensywnego procesu rozwoju korozji wżerowej. Stal zaliczana jest do III grupy
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materiałów odpornych i charakteryzuje się 5 stopniem odporności korozyjnej. W 1M roztworze
HCl odporność korozyjna znacznie spada. Stal wykazuje dużą skłonność do korozji, zaliczona
zostaje do grupy materiałów mało odpornych, cechuje się 9 stopniem odporności korozyjnej.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu natężenia prądu w spawaniu
metodą MAG (Metal Active Gas) na własności strefy wpływu ciepła. Analizie poddano
zmiany własności oraz struktury materiału po spawaniu, spowodowane podwyższeniem
temperatury elementu w trakcie procesu. Przeprowadzono badania w zakresie pomiaru
twardości, obserwacji mikroskopowych oraz analizy chemicznej EDS. Ponadto określono
optymalną wartość natężenia prądu spawania.
Słowa kluczowe: spawanie MAG, parametry spawania, analiza strefy wpływu ciepła, wpływ
natężenia prądu na jakość spoiny

1. WSTĘP
Połączenie spawane powstaje przez miejscowe nadtopienie brzegów lub przy użyciu
dodatkowego spoiwa wypełniającego spoinę. Pomiędzy elektrodą a elementami spawanymi
pojawia się łuk elektryczny, następnie drut elektrodowy topi się przechodząc do jeziorka
spawalniczego, metal krzepnie tworząc spoinę łączącą brzegi elementu [1-3, 5].
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Wyróżnia się kilka metod spawania materiałów metalowych. Metody te dzieli się według
źródła energii [1].
Podczas spawania w materiale zachodzą przemiany cieplne, które osłabiają wytrzymałość
materiału. Połączenie pogarsza takie własności materiału jak wytrzymałość na rozciąganie,
wytrzymałość na zginanie oraz twardość. Jest to wywołane zwiększeniem naprężeń w złączu
oraz zmianą struktury [1-2].
W materiale podstawowym powstaje strefa wpływu ciepła (SWC), w której wystąpiły
zmiany struktury na skutek cieplnego oddziaływania źródła spawania. W spawaniu łukowym
szerokość strefy wpływu ciepła wynosi około 6 mm. Przebieg procesu cieplno-metalicznego
decyduje o jakości i kształcie struktury złącza spawanego w strefie wpływu ciepła. Proces
kształtowania spoiny zależy głównie od metody spawania, zachodzi w łuku elektrycznym,
jeziorku ciekłego metalu oraz w strefie wpływu ciepła [1, 3-5].
2. ANALIZA WYKOWYKONANYCH POŁĄCZEŃ SPAWANYCH
Materiałem zastosowanym na spawane elementy, jakimi są szpadle, była stal borowa B24.
Stal dostarczono w formie arkuszy blachy o grubości 2 mm, z których następnie tłoczono
część roboczą szpadla. Odkuwkę wraz ze stylem połączono w procesie spawania metodą
MAG. Spawanie elementu przeprowadzono w atmosferze gazu aktywnego 82% Ar-18%
CO2. Materiałem dodatkowym (spoiwem) był drut spawalniczy G3Si1 o średnicy 0,8 mm.
Elementy spawano natężeniem prądu równym 110 oraz 120 A. Wartość napięcia była stała,
odchylenie na prawą i lewą stronę przy nanoszeniu ściegu wynosiło 0,5 mm, a spawanie
odbywało się przy tej samej prędkości. Zdjęcia makro spoin zamieszczono na rys. 1. Próbka
spawana natężeniem prądu 120 A ma widoczne dookoła spoiny odpryski, które znacznie
pogarszają walory estetyczne produktu. Również wielkość przetopienia spodu szpadla jest
większa.

Rys. 1. Spoiny otrzymane w procesie spawania (a) 120 A, b) 110 A
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3. PRZEPROWADZONE BADANIA
3.1. Badanie struktury na mikroskopie świetlnym
Do badań metalograficznych mikroskopowych przygotowano próbki obejmujące spoinę,
strefę wpływu ciepła oraz materiał rodzimy (rys. 2). Głębokie wtopienie materiału
dodatkowego w materiał rodzimy, jak również szerszą strefę wpływu ciepła można
zaobserwować w przypadku próbki spawanej wyższym natężeniem prądu.

Rys. 2. Struktura złącza wykonana przy natężeniu prądu a) 120 A, b) 110 A (pow. 25x)
3.2. Badanie twardości materiału
Pomiar twardości przeprowadzono metodą Vickersa z obciążeniem 0,5 kg. Wykonano po
50 testów twardości dla próbek spawanych różnym natężeniem prądu. Analizując dane
zamieszczone na rys. 3 można zaobserwować duży wzrost twardości w odległości 0,15-0,3 mm
od spoiny. Jest to strefa, w której materiał spawany został częściowo przetopiony. W kolejnej
strefie (0,4-0,5 mm) materiał ma niską twardość wynikającą z gruboziarnistej struktury.
Przechodząc przez kolejne obszary strefy wpływu ciepła różnica temperatur jest coraz niższa a
własności materiału polepszają się do własności materiału rodzimego.

Rys. 3. Twardość próbek spawanych przy natężeniu prądu a) 120 A, b) 110 A
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3.3. Badanie składu chemicznego
Do badania składu chemicznego na mikroskopie skaningowym wykorzystano metodę EDS.
Badanie przeprowadzono na próbkach przygotowanych do obserwacji na mikroskopie
świetlnym. Wykonano trzykrotnie badania w różnych strefach złącza. Zawartość pierwiastków
w poszczególnych strefach spoiny zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1
Zawartość pierwiastków w strefach spoiny.
Zawartość % pierwiastka
Materiał Rodzimy
Fe
94,21
C
5,79
Mn
Si
-

Spoina
97,80
1,64
0,56

Strefa wpływu ciepła
89,90
8,10
1,50
50

4. PODSUMOWANIE
Badania wykazały, że zmiana natężenia prądu ma wpływ na własności strefy wpływu
ciepła. W przypadku wysokiego natężenia prądu występują przetopienia pogarszające jakość
wizualną elementu oraz jego własności wytrzymałościowe. Wraz ze wzrostem natężenia prądu
wzrasta również twardość strefy częściowego przetopienia materiału rodzimego. W tej strefie
materiał charakteryzuje się wysoką twardością. W analizie EDS zaobserwowano w strefie
wpływu ciepła śladowe ilości manganu oraz krzemu. Pierwiastki te pochodzą z drutu
spawalniczego.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono porównanie struktury i własności fizycznych wybranych
ekranów wielowarstwowych wytworzonych metodami PVD i elektrolizy na podłożu z folii
miedzianej.
Słowa kluczowe: ekrany elektromagnetyczne, ekrany wielowarstwowe, PVD, elektroliza,
własności fizyczne, struktura, powłoki

1. WSTĘP
W związku z rozwojem technologicznym (głównie technologią przesyłania danych)
promieniowanie elektromagnetyczne występuje obecnie na całym świecie, w stopniu dotąd
nieznanym. Każdego dnia ludzie oraz maszyny narażeni są na jego szkodliwe działanie.
Dlatego też pojawiła się konieczność ochrony przed promieniowaniem. Można
ją konkretyzować na różne sposoby. Jednym z nich jest opracowywanie i wprowadzanie
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w życie norm i aktów prawnych dotyczących projektowania czy eksploatacji urządzeń
elektromagnetycznych. Innym, natomiast, projektowanie ekranów elektromagnetycznych [1].
Obecnie, bardzo istotne jest poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych, funkcjonalnych
i ekonomicznych materiałów, które spełnią swoją rolę jako ekranu do tłumienia pól
elektromagnetycznych.
Ogólnie, ekran taki jest barierą rozdzielającą dwa obszary: obszar bez źródła pola
elektromagnetycznego oraz drugi, w którym to pole występuje. W dzisiejszych czasach
próbuje się stworzyć ekrany elastyczne o małej masie i unikalnych własnościach
elektromagnetycznych.
Materiały używane na ekrany dzieli się między innymi ze względu na częstotliwość
występującego pola. Przy polach o średniej i dużej częstotliwości, do najpopularniejszych
materiałów można zaliczyć: folie cynowe, aluminiowe i miedziane, mosiądz oraz żelazo
techniczne. Natomiast, w przypadku pól o małej częstotliwości warunkiem niezbędnym jest
duża przenikalność magnetyczna oraz bardzo dobra przewodność elektryczna materiału.
W celu uzyskania małych (mikro i nano) grubości poszczególnych warstw stosuje się
metody inżynierii powierzchni. W skład tych metod wchodzi: metoda chemicznego
i fizycznego osadzania powłok z fazy gazowej (CVD i PVD), metoda osadzania warstwy
atomowej ALD oraz proces elektrolizy.
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Materiał do badań stanowi folia miedziana, na którą za pomocą procesu elektrolizy
naniesiono naprzemiennie powłoki Fe/Cu oraz, używając metody PVD (Physical Vapour
Deposition), warstwy Ni/Cu. Próbki do badań miały następujące wymiary: 40x40 mm (PVD)
i 50x50 mm (elektroliza). Zostały one wycięte z arkusza folii miedzianej. Na rysunku 1
przedstawiono powierzchnię folii miedzianej przed naniesieniem powłok.

Rys. 1. Zdjęcie SEM powierzchni folii miedzianej, powiększenie 2500x
Za pomocą metody PVD na folię miedzianą o grubości 70 μm nałożono po 10 i 20
naprzemiennych warstw Ni i Cu. W tabeli 1 zebrane zostały parametry technologiczne tego
procesu. Tabele 2 i 3 przedstawiają, natomiast, parametry kąpieli do miedziowania
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i żelazowania podczas procesu elektrolizy. Proces ten polegał na kilkukrotnym wprowadzaniu
próbek do kąpieli (miedzianej i żelaznej – po 10 razy każda). Po kolejnym nałożeniu warstwy
otrzymaną próbkę płukano w wodzie destylowanej. Materiał uzyskany tą metodą był wizualnie
bardzo podobny do próbek uzyskanych za pomocą metody PVD.
Tablica 1
Parametry technologiczne procesu PVD, warstwy Cu oraz Ni
Moc na magnetronie
Temperatura
Obroty stolika
[W]
[°C]
[rpm]
60
150
3

Ciśnienie
[mTorr]
5

Gaz
ochronny
Argon

Tablica 2
Parametry technologiczne miedziowania
Rodzaj kąpieli

Podłoże

Anody

kąpiel
cyjankowa
(alkaliczna)

Folia
miedziana

miedziane

Gęstość prądu (jk)
[mA/cm2]
 0,10
 0,25
 0,50

Temperatura
pokojowa

Tablica 3
Parametry technologiczne żelazowania
Rodzaj kąpieli

Podłoże

Anody

kąpiel
siarczanowa
(kwaśna)

Folia miedziana
(grubość
70 μm)

żelazo
armco

Gęstość prądu (jk)
[mA/cm2]
 2,50
 5,00
 10,00

Temperatura
pokojowa

3. OBSERWACJA STRUKTUR NANIESIONYCH WARSTW
W celu sprawdzenia poprawności nałożenia poszczególnych warstw (m.in. ciągłości
otrzymanych powłok) i oszacowania ich grubości, w skaningowym mikroskopie elektronowym
(SEM – Scanning Electron Microscope) obserwowano przełomy pojedynczej warstwy miedzi
na podłożu z żelaza (proces elektrolizy), dodatkowo wykonano mapę rozkładu pierwiastków
(rys. 2). Za pomocą SEM obserwowano również powierzchnię tej samej powłoki.
Powierzchnia warstwy Cu była zwarta, ciągła, ale niejednorodna.
Powierzchnia powłoki Fe naniesionej na podłoże z folii miedzianej (rys. 3) jest zwarta,
widoczne są ziarna kryształu żelaza o przypadkowym ułożeniu z widocznymi obszarami granic
kryształów.
Za pomocą mikroskopu SEM obserwowano również powierzchnie powłok uzyskanych
metodą PVD. Rysunek 4 przedstawia powierzchnię ostatniej warstwy miedzi. Jest ona zwarta,
z miejscowymi wybrzuszeniami. Zmiany te mogą pochodzić najprawdopodobniej od nierównej
powierzchni podłoża.
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Rys. 2. Mapy rozkładu pierwiastków: a.) miedź, b.) żelazo\

Rys. 3. Powierzchnia powłoki Fe na folii miedzianej, SEM, powiększenie 20000x

Rys. 4. Powłoki Ni/Cu (10 warstw), widoczna warstwa miedzi, SEM, powiększenie 50000x
4. POMIAR REZYSTANCJI PRÓBEK
Badanie rezystancji próbek zostało wykonane na Politechnice Częstochowskiej. Schemat
stanowiska laboratoryjnego przedstawiono na rysunku 5. Powłoki zostały podłączone do
obwodu (prąd stały) przy użyciu dwóch płaskich elektrod. Za pomocą zasilacza Manson SDP
2210 regulowano natężenie przepływającego prądu, a dzięki dwóm sondom rejestrowano
spadki napięcia. Na ich podstawie dokonano obliczenia rezystancji R za pomocą
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oprogramowania DASYLab. Badanie zostało przeprowadzone w temperaturze 21 °C. W tabeli
4 zebrane zostały wyniki pomiaru rezystywności.

Rys. 5. Schemat stanowiska laboratoryjnego do pomiaru rezystywności
Tablica 4
Wyniki pomiaru rezystancji
Powłoka
Cu/Ni (x5)
Rezystywność [Ω]
0,038

Cu/Ni (x10)
0,102

Fe/Cu (50/20)
0,101

Fe/Cu (100/20)
0,103

5. PODSUMOWANIE
Jednymi z nowoczesnych i efektywnych w tłumieniu pól elektromagnetycznych szerokiej
częstotliwości są ekrany wielowarstwowe, zbudowane z naniesionych naprzemiennie warstw
materiału niemagnetycznego (dobrze przewodzącego prąd) oraz ferromagnetyka [3]. Jako
przykład można wymienić ekrany wielowarstwowe wytworzone ze: szkieł metalicznych [4],
aluminium [5] i miedzi [6] oraz przedstawione w pracy ekrany złożone z warstw Fe/Cu
i Ni/Cu. Stosowanie takich ekranów zwiększa ich skuteczność tłumienia przy jednoczesnym
zachowaniu niewielkiej grubości oraz elastyczności.
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Streszczenie: W pracy opisano metodę melt-spinning służącą do wytwarzania metalowych
stopów amorficznych w postaci taśm. Do badań wybrano szkło metaliczne Mg65Cu20Y10Zn5
wytworzone w postaci taśmy z prędkością 25 m/s. Przeprowadzono badania rentgenowskie
próbek w stanie po odlaniu oraz wykonano obserwacje mikroskopowe morfologii ich
powierzchni.
Słowa kluczowe: amorficzne stopy magnezu, melt-spinning, szkła metaliczne

1. WSTĘP
Metalowe stopy amorficzne znane jako szkła metaliczne są stosunkowo nowymi
materiałami w obszarze inżynierii materiałowej. Badania pozwalające na wytworzenie stopów
o amorficznej strukturze rozpoczęto w drugiej połowie XX wieku. Stop, który jako pierwszy
został nazwany szkłem metalicznym uzyskał P. Duwez w roku 1960 w California Institute of
229

Prace Studenckich Kół Naukowych

Technology. Materiałem tym był stop na bazie złota (Au80Si20) wytworzony przy użyciu
techniki zapewniającej szybkość chłodzenia na poziomie 106 K/s [1, 2].
Wśród znacznej grupy metalowych stopów amorficznych warto wyróżnić szkła metaliczne
na osnowie magnezu. Liczne badania przeprowadzone na nowo opracowanych stopach
amorficznych na osnowie magnezu wskazują, że materiały te charakteryzują się stosunkowo
dużą wytrzymałością mechaniczną, małą gęstością oraz dobrą zdolnością do formowania
żądanej struktury amorficznej [3].
2. TECHNOLOGIE SZKIEŁ METALICZNYCH
W ciągu kilkudziesięciu lat Opracowano szereg różnych technologii wytwarzania
amorficznych stopów metalowych. W odniesieniu do grupy klasycznych szkieł metalicznych
najczęściej stosowane są metody [4, 5]:
 natryskiwania cieczy metalicznej na podłoże odprowadzające ciepło przy użyciu
sprężonego gazu,
 młota i kowadła (czyli rozbijania pomiędzy dwoma miedzianymi tłokami stopionej kropli
ciekłego metalu),
 ciągłego odlewania strugi cieczy metalicznej.
2.1. Ciągłe odlewanie strugi ciekłego metalu
Chen oraz Miller opracowali urządzenie umożliwiające wytwarzanie ciągłe taśm metodą
melt-spinning. Strumień cieczy, formowany w szczelinie kwarcowego tygla podawany jest na
zewnętrzną powierzchnię miedzianego bębna, a wytworzona taśma jest zrzucana z bębna pod
wpływem siły odśrodkowej (rys.1) [4].

Rys. 1. Schemat metody ciągłego odlewania strugi ciekłego metalu na wirujący bęben (metoda
melt-spinning) [4]
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Metoda ta polega na odlewaniu strugi ciekłego metalu wytworzonego w wyniku topnienia
stopu w tyglu na powierzchnię szybko obracającego się miedzianego bębna. Szybkości
chłodzenia uzyskiwane przy użyciu metody ciągłego odlewania strugi wynoszą 105 - 106 K/s.
Wytwarzany amorficzny stop ma postać taśmy o regularnym kształcie i grubości wynoszącej
od 10 do 200 μm [6].
3. BADANIE WŁASNE
Zgodnie z danymi literaturowymi (m. in. [1]) amorficzne stopy metalowe na osnowie
magnezu w układach stopowych Mg-Cu-Y (z ewentualnymi dodatkami, takimi jak np. Zn i Ni)
charakteryzują się dobrą zdolnością do zeszklenia. Z powodzeniem otrzymywane są masywne
odlewy amorficznych stopów Mg-Cu-Y o krytycznej średnicy odlewu przekraczającej 9 mm.
Na tej podstawie założono, że zastosowanie metody melt-spinning powinno gwarantować
uzyskanie szkła metalicznego o wyżej wymienionym składzie.
Celem pracy było wytworzenie amorficznego stopu Mg65Cu20Y10Zn5 w postaci cienkiej
taśmy (rys.2a). Wykonano również badania rentgenowskie (rys.2b) w celu potwierdzenia
amorficzności odlewu oraz obserwacje mikroskopowe morfologii powierzchni na mikroskopie
stereoskopowym steREO Discovery firmy ZEISS (rys. 3).

Rys. 2. a) Konwencjonalne szkło metaliczne Mg65Cu20Y10Zn5 odlane z liniową prędkością
bębna wynoszącą 25 m/s, b) dyfraktogram rentgenowski taśmy o grubości 0,04 mm

Rys. 3. Morfologia powierzchni szkła metalicznego Mg65Cu20Y10Zn5 w postaci taśmy
odlewanego z szybkością 25 m/s: a) strona kontaktu z atmosferą ochronną, b) powierzchnia styku
z bębnem miedzianym
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Szkło metaliczne w postaci taśmy o grubości 0,04 mm zostało wytworzone na stanowisku
do ciągłego odlewania strugi cieczy metalicznej metodą melt-spinning. Stanowisko to składa
się z instalacji atmosfery ochronnej, generatora indukcyjnego Himmelwerk Sinus 51 o mocy 5
kW, pirometru oraz urządzenia do wytwarzania amorficznych taśm i prętów Bühler Melt
Spinner SC. Strumień cieczy metalicznej został skierowany za pomocą sprężonego argonu na
powierzchnię wirującego bębna. W kontakcie z powierzchnią bębna ciekły stop został
schłodzony z dużą szybkością. Wytworzona taśma została zrzucona z bębna pod wpływem
działania siły odśrodkowej.
4. PODSUMOWANIE
Metoda melt-spinning jest powszechną techniką wytwarzania metalowych stopów
amorficznych w postaci taśm. W niniejszej pracy z powodzeniem odlano amorficzny stop
Mg65Cu20Y10Zn5 w postaci taśmy. Badania rentgenowskie potwierdziły amorficzną strukturę
wytworzonych próbek. Stwierdzono szerokie widmo dyfrakcyjne, które jest charakterystyczne
dla materiałów o strukturze niekrystalicznej. Obserwacje morfologii powierzchni wykazały
nieliczne nieciągłości widoczne na powierzchni styku wytwarzanej taśmy z miedzianym
bębnem.
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Streszczenie: W pracy scharakteryzowano pojęcie chropowatość powierzchni oraz opisano
metody pomiaru chropowatości. Przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości wybranych
elementów tocznych oraz analizę uzyskanych różnic w wynikach, w zależności od
zastosowanej metody badania.
Słowa kluczowe: chropowatość, metody pomiaru chropowatości, mikroskop konfokalny,
powierzchnia, jakość.

1. WSTĘP
Chropowatość powierzchni określa odchyłki kształtu znajdujące się na powierzchni
struktury geometrycznej, kształtowanej najczęściej w trakcie procesu produkcyjnego, takiego
jak obróbka skrawanie lub obróbka plastyczna danego elementu. Zależnie od procesu produkcji
nieregularności w chropowatości występują okresowo lub przypadkowo. Samą chropowatość
rozpatruje się biorąc pod uwagę linie odniesienia równą długości odcinka pomiarowego Ln,
składającego się z odcinków elementarnych [1,2]. Z pojęciem chropowatość powierzchni
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wiążą się: kierunkowość struktury, falistość powierzchni oraz profil powierzchni. Do
parametrów określających chropowatość zaliczamy:
Ra - średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości od linii średniej na długości
odcinka pomiarowego,
Rz - średnia arytmetyczna otrzymana na podstawie wartości bezwzględnych 5 najwyższych
wzniesień odczytanych z profilu chropowatości oraz głębokości najniżej położonych wgłębień
profilu zawierających się w odcinku elementarnych [1-4]
2. METODY BADANIA CHROPOWATOŚCI
2.1. Badania polegające na porównaniu z wzorcami
Badania tego typu polegają na porównywaniu powierzchni pod względem chropowatości z
powierzchnią wzorców, odbywa się to przy użyciu komparatorów optycznych lub bez użycia
dodatkowych przyrządów. Niestety posługiwanie się wzrokiem oraz dotykiem jednocześnie
może zwiększać ryzyko popełnienia błędu w ocenie, zaś za bardziej dokładną metodę szacuję
się metodę dotykową pozwalającą na wychwytywanie zmian chropowatości na poziomie 0.10.2µm. Metodę wzrokowo dotykową stosuję się dla powierzchni na której występują
nierówności rzędu <0.2µm Ra, niższe wartości parametru Ra niosą za sobą konieczność użycia
bardziej precyzyjnego narzędzia np. mikroskopu wraz z komparatorem optycznym [1,2].
2.2. Badania metodami stykowymi\
Metoda stykowa zazwyczaj polega na przesuwaniu w sposób ciągły końcówki pomiarowej
zwanej również igłą po powierzchni badanego detalu. Przemieszczanie igły w sposób pionowy,
wyłapując tym samym nierówności występujące na powierzchni, jest rejestrowane poprzez
układ mechaniczno-elektroniczny przedstawiony na rysunku 1. Odczyty przekazywane do
rejestratora zostają zinterpretowane i przedstawione w postaci wykresu oraz przetwarzane na
wskazane parametry pomiarowe występujące na danym odcinku pomiarowym [1-4].

Rys.1. Schemat działania profilometru podczas badania chropowatości powierzchni: 1-ramię
pomiarowe wraz z igłą, 2-regulacja kąta oraz wysokości ramienia, 3- powierzchnia badanej
próbki, 4-rejestrator lub komputer odczytujący oraz analizujący wynik badania.
2.3. Badania metodami optycznymi
W metodach optycznych do oceny chropowatości powierzchni stosowane są najczęściej
przyrządy opierające się na utrzymaniu niezniszczonego przekroju badanej powierzchni, dzieje
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się tak za sprawą promienia świetlnego. Metody optyczne pozwalają na pomiar chropowatości
od 0,5 do 60 µm Rz, natomiast zasada interferencji światła pozwana na badanie w zakresie 0,03
- 2µm. Dokonując pomiaru chropowatości powierzchni należy pamiętać o używaniu obiektywu
adekwatnego do pola widzenia uwzględniając tym samym długość odcinka elementarnego [4].
3. WYNIKI BADAŃ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI
Celem pracy było przeprowadzenie pomiarów chropowatości, jako elementu kontroli
jakości elementów tocznych przy użyciu profilometru (rys.2) oraz przy użyciu mikroskopu
konfokalnego (rys.3).
a)
b)
c)
d)

e)

Rys.2. Elementy toczne umieszczone w uchwycie podczas badania chropowatości przy użyciu
profilometru SURFCOM FLEX: a)Gwintowana wewnętrznie tuleja dystansowa ze stali
automatowej 11SMnPb30, b) Tuleja dystansowa wykonana ze stali C15, c) Tuleja osłonowa
wykonana ze stopu CuZn39Pb3, d) Śruba dystansowa wykonana ze stali nierdzewnej 0H18N9
e) Profil powierzchni próbki 11SMnPb30uzyskany na profilometrze
a)
b)

Rys. 3 Powierzchnia próbki a) 0H18N9; b) CuZn39Pb3 wraz wykresem ukazującym profil
chropowatości
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Tablica 1
Wyniki badań chropowatości
Uśrednione wyniki 5 pomiarów chropowatości powierzchni uzyskane z profilometru
SURFCOM FLEX
11SMnPb30
CuZn39Pb3
C15
0H18N9
Ra
Rz
Ra
Rz
Ra
Rz
Ra
Rz
0,5894
5,0738
2,4436
12,563
1,0364
6,5732
1,93
8,4704
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm
Uśrednione wyniki 5 pomiarów chropowatości powierzchni uzyskane z profilometru TAYLOR
HOBSON SURTRONIC-25
11SMnPb30
CuZn39Pb3
C15
0H18N9
Ra
Rz
Ra
Rz
Ra
Rz
Ra
Rz
0,5768
4,098
2,296
11,68
1,084
6,1
1,904
8,756
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm
Wyniki pomiarów chropowatości powierzchni wykonanych na mikroskopie konfokalnym
11SMnPb30
CuZn39Pb3
C15
0H18N9
Ra
Rz
Ra
Rz
Ra
Rz
Ra
Rz
4,185
8,143
2,687
7,880
4,586
8,443
6,087
36,410
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm
4. PODSUMOWANIE
Na podstawie wyników badań chropowatości powierzchni (Tablica 1) przeprowadzonych na
trzech urządzeniach, zaobserwowano różnicę w wynikach Ra i Rz dla poszczególnej metody
badawczej. Odchyłki chropowatości powierzchni wahają się w granicach 0,5-3,5µm, a nawet
około 27µm dla Rz stali nierdzewnej 0H18N9 porównując metodę mikroskopii konfokalnej z
profilometrem.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych dla stali
chromo-niklowych.
Słowa kluczowe: korozja, biomateriały, stale chromo-niklowe

1. WSTĘP
W obecnych czasach mamy do czynienia z bardzo szybkim rozwojem technologicznym
i komunikacyjnym co wiąże się ze stale rosnącym tempem życia ludzkiego. Ma to wpływ na
wzrost liczby wypadków, w których często dochodzi do złamań kości [1].
W trosce o poprawę jakości życia i skutków związanych z wypadkami prowadzone są
działania w medycynie diagnostycznej i klinicznej. Badania naukowe dotyczące materiałów
inżynierskich mają bardzo istotną rolę, ponieważ część z tych materiałów jest stosowanych na
implanty i narzędzia medyczne.
Aktualnie można zaobserwować postęp w stosowaniu różnego rodzaju materiałów
w medycynie. Ważnym aspektem tutaj jest oddziaływanie materiału w kontakcie ze
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środowiskiem tkankowym. W organizmie człowieka jako implanty mogą znaleźć się materiały,
które przede wszystkim nie szkodzą zdrowiu pacjenta, oraz takie, które są akceptowane przez
organizm [2].
2. BIOMATERIAŁY METALOWE
2.1. Stale chromo-niklowe
Stale chromowo-niklowe są najczęściej stosowanymi stalami, z których wytwarzane są
implanty dla chirurgii urazowo-ortopedycznej, szczękowo-twarzowej i kardiologii zabiegowej.
Po wieloletnich badaniach przeprowadzanych na tym rodzaju stali ustalono skład chemiczny
[3], który reguluje norma PN-ISO 5832-1:1997. Według normy udział molibdenu i chromu po
podstawieniu do poniższego wzoru, nie powinien być mniejszy niż 26% [4]:
3,3 wMo + wCr

(1)

gdzie:
- wMo oznacza udział molibdenu, wyrażony w procentach;
- wCr oznacza udział chromu, wyrażony w procentach.
Wskaźnik 26 to warunek dotyczący odporności stali Cr-Ni na korozję wżerową.
Dodatkowo o stalach Cr-Ni, ich tolerancjach, stężeniach pierwiastków mowa jest w normach
ASTM F138 i F139 i w normie DIN17 443. Ponadto stale te zawierają większe stężenia
krzemu i manganu [4]. Poniżej (tab. 1) przedstawiono skład chemiczny stali Cr-Ni wg normy
PN-ISO 5832-1:2007:
Tablica 1
Skład chemiczny stali Cr-Ni wg normy PN-ISO 5832-1:2007
Pierwiastek
Wartość w
%

C

Si

Mn

P

S

N

Max.
0,030

Max.
1,0

Max.
2,0

Max.
0,025

Max.
0,010

Max.
0,10

Cr
17,0
do
19,0

Mo
2,25
do 3,5

Ni
13,0
do
15,0

Cu

Fe

Max.
0,50

res
zta

3. KOROZJA WŻEROWA
Korozja wżerowa ma miejsce wtedy gdy na powierzchni materiału występują niekorzystne
wtrącenie niemetaliczne. W tym miejscu trwałość warstwy pasywnej jest znacznie niższa i jest
to obszar aktywny dla korozji. Korozja wżerowa najczęściej pojawia się w miejscu wtrąceń
siarczkowych. Aniony chloru lub tlenu głównie decydują o przebiegu tego rodzaju korozji.
Sprzyjają one rozwojowi wżeru w głąb materiału. Badania potencjo dynamiczne (rys. 1)
przeprowadzono dla stali 17-4PH, 2H13, 2H17N2 oraz 0H18N9. Jest to metoda badania
elektrochemicznego, która wykorzystuje polaryzowanie materiału przy określonym potencjale
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elektrycznym oraz rejestrowanie zmiany gęstości natężenia prądu. Dzięki tej metodzie
wyznacza się potencjał korozji, potencjał repasywacji oraz gęstość prądu korozyjnego. Podczas
badania zapisywany jest potencjał ochronny, tzn. taki, który jest bezpieczny dla próbki
(korozja przy takim potencjale nie występuje). Potencjał repasywacji wyznaczany jest przez
zapis natężenia prądu płynącego w układzie przy różnych potencjałach. W tej metodzie
wykorzystuje się elektrody, na których wcześniej zainicjowane zostały produkty korozji
wżerowej [7, 8].
Polaryzacja badanych próbek polega na pomiarze natężenia prądu w układzie w funkcji
zmiennego liniowo potencjału (wartość potencjału zmienia się ze stałą prędkością) i na
podstawie wykresów dla krzywej polaryzacji wyznacza się potencjał charakterystyczny dla
korozji wżerowej. Niszczenie warstwy pasywnej badanej próbki ma miejsce podczas nagłego
wzrostu gęstości prądu [8].

Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego badania potencjodynamiczne [9]
Badanie potencjodynamiczne przeprowadzono dla 4 próbek stali wymienionych wyżej,
w postaci krążków o średnicy 7 mm i grubości 3mm. Każde z badań dotyczyło próbek po
elektropolerowaniu i pasywacji. Jako środowisko badania wykorzystano roztwór Ringera,
który wykazuje zbliżone własności do płynów ustrojowych, które znajdują się w organizmie
człowieka, dzięki czemu można określić wpływ tego środowiska na postępowanie korozji.
Roztwór Ringera w 1000 ml zawiera: 8,6 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,48 chlorku
wapnia, reszta to woda destylowana. Stan kwasowości tego roztworu to 7 pH.
5. PODSUMOWANIE
Do badań korozyjnych wykorzystano bardzo podobne typy stali martenzytycznych, różniące
się nieco składem chemicznym oraz stal austenityczną. Każda ze stali została poddana obróbce
cieplnej oraz elektropolerowaniu i pasywacji, tak aby mogły one spełniać stawiane im
oczekiwania. Od stali tych wymaga się pracy w ryzykownym dla nich samych środowisku to jest
w organizmie człowieka. Dlatego każdy proces obróbki musi być przeprowadzony dokładnie.
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Również warstwy pasywne na stalach nie mogą wykazywać żadnych nieciągłości, ponieważ
w miejscu defektów w organizmie człowieka bardzo szybko będzie postępować korozja
wżerowa.
Dla porównania własności antykorozyjnych stali 17-4PH, 2H13, 2H17N2 oraz 0H18N9
próbki z tych stali poddano badaniu potencjodynamicznemu. Warto zauważyć, że to badanie
zostało przeprowadzone dla próbek tych stali, które mogłyby już stanowić materiał implantu
lub narzędzia medycznego po finalnej obróbce. Aby maksymalnie uwiarygodnić wyniki
badań korozyjnych zostały one przeprowadzone w płynie Ringera. Płyn Ringera ma
najbardziej zbliżone własności do płynów ustrojowych W badaniach tych największej
staranności wymagało przygotowanie stanowiska pomiarowego. Wyniki mogłyby nie być
wiarygodne nawet jeśli w bańce z roztworem Ringera znajdywałyby się pęcherzyki
powietrza. Wykresy krzywej polaryzacji anodowej przebiegają zgodnie z normą, co może
już świadczyć o tym, że stale są odporne korozyjnie. Jednak na wykresach tych można
zauważyć, że podczas badania nie nastąpił proces repasywacji materiału. Znaczy to, że na
próbkach wykorzystanych do badań naruszone została warstwa pasywna i nie mogłyby one
zostać ponownie użyte do tego samego badania oraz nie mogłyby znaleźć się w organizmie
człowieka. Ponadto z raportów danych wynika, że wszystkie stale są odporne korozyjnie. Im
większa rezystancja polaryzacyjna, tym lepsze własności korozyjne.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ obróbki powierzchniowej, chemicznej
jak i mechanicznej na odporność korozyjną stali nierdzewnych. Przedmiotem badania było 10
próbek wykonanych z 3 gatunków stali nierdzewnych: stal ferrytyczna 1.4003, stal ferrytyczna
1.4016 oraz stal austenityczna 1.4301 poddanych różnej obróbce mechanicznej przez
np. szlifowanie, polerowanie lub szczotkowanie, a następnie obróbce chemicznej np. trawieniu,
dekontaminacji, pasywacji. Po przeprowadzeniu obróbki, została zmierzona ich chropowatość,
następnie próbki umieszczono w komorze solnej na określony prze normę PN-EN 10088 czas.
Podczas badania próbki były fotografowane odpowiednio po 0,2 ,4,8, 16, 24, 48, 96, 168, 240, 480,
720 godzinach przebywania w atmosferze komory solnej. Wyniki zestawiono w formie zdjęć.
Słowa kluczowe: korozja, obróbka powierzchniowa, stale nierdzewne, badania korozyjne

1. WSTĘP
Stale nierdzewne wysokochromowe cieszą się sporym zainteresowaniem ze względu na ich
odporność korozyjną, oraz możliwość stosunkowo łatwego kształtowania ich własności
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poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków stopowych. Szeroka dostępność materiału
badawczego pozwoliła na dogłębne zbadanie tematu oraz wyciagnięcie poprawnych
wniosków. Zalety stali nierdzewnych oraz szerokie ich zastosowanie jest powszechnie znane i
cenione. Znalazły one zastosowanie w środowiskach agresywnych chemicznie, w miejscach
szczególnie wystawionych na działanie morskiej wody, lub zjawisk atmosferycznych. Pomimo
tego, że stal nierdzewna znana jest człowiekowi od dawna, w dalszym ciągu jest ulepszana
oraz badana przez naukowców. Badania przyczyniły się do odkrycia stopów o ciekawych
właściwościach poszerzając dziedziny w których stal ta znajdywała zastosowanie. Jednakże
odporność korozyjna niektórych gatunków jest ograniczona co jest przedmiotem tej pracy.
2. PRZEGLĄD LITERATURY
Z definicji wynika iż korozja jest to zjawisko niszczenia metali w wyniku reakcji
chemicznych lub elektrochemicznych z otaczającym środowiskiem. Niszczenie metali
będących wystawionych na działanie zjawisk fizycznych nazywa się także terminem erozji lub
zużycia ściernego bądź ciernego. Istnieją przypadki w których występują równocześnie
zjawiska fizyczne jak i oddziaływania chemiczne, w takich przypadkach wykorzystuje
się terminy: korozja-erozja, zużycie korozyjne lub korozja cierna. Zjawisko korozji
spowodowane jest dążeniem metali do przejścia w stan utleniony. Szybkość niszczenia metali
pod wpływem korozji uzależniona jest w głównej mierze od stopnia agresywności środowiska,
a także składu chemicznego metalu lub stopu [1].
Metale szlachetne takie jak złoto i platyna, odznaczają się niezwykle wysoką odpornością
na korozję nawet w bardzo silnych środowiskach korozyjnie agresywnych. Kolejna grupa
metali, do których należą między innymi chrom i glin, charakteryzuje się stosunkowo wysoką
odpornością korozyjną w niektórych środowiska o umiarkowanej agresywności. Żelazo
(najczęściej w formie stali) posiada niewielką odporność korozyjną, nawet w powietrzu.
Podatność na korozję różnych metali i stopów jest ściśle związane z wytwarzaniem się na ich
powierzchni bardzo cienkiej i niewidocznej warstwy chroniącej metal przed korozją. [2].
Zjawisko to nosi nazwę pasywacji powierzchni metali.
Metalami wykazującymi wysoką skłonność do pasywacji są przede wszystkim chrom
i nikiel, co jest powodem stosowania tych metali jako podstawowy dodatek stopowy do stali
nierdzewnych. Już zawartość 12-18% chromu powoduje w stali zdolność do pasywacji niemal
identyczną jak w czystym chromie [3]. Dodatek niklu w szczególności przy równoczesnej
obecności molibdenu, krzemu i miedzi owocuje szczególnie wysoką odpornością na korozję,
nawet w środowiskach nieutleniających. Warstewka pasywacyjna może jednak ulec
uszkodzeniu w skutek oddziaływań mechanicznych i chemicznych, dlatego też aby ochrona
metalu była skuteczna warstewka musi posiadać zdolność regeneracji w konkretnym
środowisku.
Zasadniczą różnicą między stalami odpornymi na korozję a innymi jej gatunkami jest fakt
ze w przypadku tych pierwszych w większości nie potrzeba dodatkowych zabiegów aby
uruchomić mechanizm pasywacji, w odróżnieniu od np. konieczność wykorzystania stężonego
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HNO3 do pasywacji stali węglowych. Podczas pasywacji która jest procesem przejścia metalu
w stan pasywny, następuje zmiana potencjału elektrochemicznego na bardziej dodatni. Stopy
posiadające ponad 13% Chromu przypominają zachowaniem metale szlachetne, czyli mają
dodatni potencjał i nie ulegają procesowi korozji w powietrzu, wodzie
i niektórych kwasach oraz zasadach. Trzynaście procent chromu czyni stal odporną na
korozje przede wszystkim w ośrodkach utleniających, jednak podatną na środowiska
redukujące [4,5,6,7].
3. BADANIA WŁASNE
Zgodnie z tematem pracy celem badań było wykazanie zmian w odporności korozyjnej
różnych gatunków stali nierdzewnych po wcześniej przeprowadzonej obróbce
powierzchniowej, mechanicznej oraz chemicznej. Badania korozyjne przeprowadzone zostały
w komorze solnej firmy Ascott, gdzie przez 720 godzin, próbki były spryskiwane 5%
roztworem NaCl.
Próbki zostały zgodnie z normą zamontowane w komorze pod kątem 15° w specjalnie
do tego przystosowanym uchwycie wytworzonym z obojętnego polimeru, po to aby nie
uległy zniszczeniu poprzez korozję. Zadaniem uchwytu jest także takie oddzielanie próbek
poddawanych badaniu aby nie miały one ze sobą styczności co mogłoby wpłynąć
negatywnie na wynik badania. Należy zwrócić uwagę także na to aby próbki były
umiejscowione tak aby były one natryskiwane jednakową ilością roztworu solnego.
Badaniu poddane zostało w sumie 10 próbek w formie płytek o wymiarach 50 mm x 100
mm oraz grubości 1,5 mm wykonane ze stali austenitycznej oraz ferrytycznej. Przed
rozpoczęciem cyklu w komorze, próbki zostały poddane obróbce powierzchniowej. Obróbka
powierzchniowa polegała na obróbce mechanicznej czyli szlifowaniu, polerowaniu oraz
szczotkowaniu. Próbki poddane zostały także obróbce chemicznej czyli wytrawianiu,
pasywacji oraz dekontaminacji. Po zabiegu obróbki powierzchniowej przed zamontowaniem
próbki w komorze solnej została zmierzona ich chropowatość za pomocą urządzenia firmy
TAYLOR OBSON SURTRONIC. Tak przygotowane próbki zostały zamontowane w
maszynie gdzie przez następne 720 godziny były natryskiwane. Stan próbek sprawdzany był
zgodnie z zaleceniami normy po 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 96, 168, 240, 480 i 720 godzinach,
wtedy też zostały przeprowadzone badania makroskopowe czyli zdjęcia aparatem
fotograficznym, które następnie zostały poddane obróbce w programie Image Pro Plus 6
co pozwoliło na określenie procentowego udziału korozji na powierzchni badanej próbki.
Na podstawie tak obrobionych zdjęć zdefiniowano wyniki badań oraz wnioski, etapy
w których nie zostały zaobserwowane zmiany zostały pominięte. Opcje programu Image Pro
Plus 6 pozwoliły na zlokalizowanie ognisk korozji oraz zdefiniowanie przyczyn powstania
korozji na konkretnych obszarach badanego materiału. Program ten oznacza na zdjęciach
materiał rodzimy, czyli obszary niezaatakowane przez korozję kolorem żółtym, zaś miejsca
na próbce gdzie pokrywa ją korozja kolorem zielonym, następnie oblicza procentowy obszar
pokryty efektami korozji [3].
243

Prace Studenckich Kół Naukowych

Rys. 1. Próbki zamontowane w komorze solnej
Tabela 1
Zestawienie gatunków stali nierdzewnych poddanych badaniom wraz z odpowiadającymi
im procesami obróbki powierzchniowej
Nr.

Gatunek stali

Obróbka mechaniczna

Obróbka chemiczna

1

Ferrytyczna 1.4003

Szlifowanie**

Dekontaminacja

2

Ferrytyczna 1.4016

Szlifowanie*

Trawienie

4

Ferrytyczna 1.4016

Szlifowanie***

Trawienie

5

Ferrytyczna 1.4016

Polerowanie

Trawienie

6

Ferrytyczna 1.4016

Szczotkowanie

Trawienie

7

Ferrytyczna 1.4016

Szlifowanie**

Pasywacja

9

Austenityczna 1.4301

Szczotkowanie

Trawienie

Próbki
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4. PODSUMOWANIE
Spośród 10 próbek poddanych badaniu wpływu obróbki powierzchniowej na odporność
korozyjną, najniższą odporność wykazały próbki wykonane ze stali ferrytycznej 1.4003.
Na powierzchni próbki nr.1 już po 2 godzinach w komorze solnej dało się zauważyć początki
korozji zajmujące 12 % całej powierzchni próbki, wraz z upływem czasu powierzchnia korozji
drastycznie wzrastała. Po 24 godzinach od rozpoczęcia badania w komorze solnej próbka
pokryta była korozją w 65% całej powierzchni, 95% po 720 godzinach.
Jest kilka powodów, które przyczyniły się do tak niskiej odporności korozyjnej próbek
wykonanych z tej stali. Z pewnością jednym z ważniejszych czynników był skład chemiczny,
próba wykonana z tej stali odznaczała się najmniejszą z pośród wszystkich badanych
zawartością chromu (11%), przy stosunkowo wysokiej średniej chropowatości próbki
wynoszącej 1,06 µm, jednakże dokładne określenie wpływu chropowatości na szybkość
korozji byłoby możliwe jedynie przy przebadaniu próbki z jednakowego materiału, lecz o
gładszej powierzchni. Oczywistym więc staje się wniosek, że ten gatunek stali o jedynie
podwyższonej odporności na korozję nie znalazłby szerokiego zastosowania w środowisku
agresywnym.
Próbki nr. 2, 4, 5, 6, 7 wykonane ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4016 niezależnie
od obróbki powierzchniowej wykazały stosunkowo wysoką odporność na korozję. Jednakże
widoczne jest że próbki o niższej chropowatości (próbki nr. 4 i 5) są praktycznie nietknięte
przez korozję, natomiast na próbkach o wyższej chropowatości (próbki nr. 2, 6) można
zaobserwować minimalne zmiany korozyjne.
Próbka nr.7 poddana pasywacji nie wykazała żadnych zmian korozyjnych nawet po
upływie 720 godzin. Najlepszą odpornością na korozję wykazały się próbki nr.9 i 10 wykonane
ze stali austenitycznej 1.4301, wysoka zawartość chromu bo nawet do 20% uchroniła próbki
przed jakimkolwiek zniszczeniem, nie zaobserwowano zmian korozyjnych ani wpływu obróbki
powierzchniowej na odporność korozyjną. Badania potwierdziły, że jest to gatunek stali
idealny do pracy w środowiskach bardzo agresywnych. Aby ocenić wpływ obróbki
powierzchniowej na odporność korozyjną tego gatunku stali należałoby przedłużyć czas badań
w komorze solnej.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ procesów obróbki powierzchniowej na
odporność na korozję tytanu oraz stopu Ti-6Al-4V. W tym celu wykonano badania
potencjodynamiczne na próbkach bez warstwy ochronnej oraz z warstwą pasywną. Przy
odczytywaniu wyników wzięto pod uwagę krzywe polaryzacji anodowej oraz opór
polaryzacyjny. Badania wykonano w roztworze Ringera.
Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, tytan, stop Ti-6Al-4V, korozja wżerowa, badania
potencjodynamiczne, obróbka powierzchniowa, pasywacja

1. WSTĘP
Materiał przeznaczony na produkcję implantów, powinien charakteryzować się wieloma
ściśle określonymi własnościami. Są nimi m.in. dobra wytrzymałość mechaniczna, wysoka
biotolerancja oraz bardzo dobra odporność na korozję. Implanty są wyrobami, których defekty
lub źle dobrane parametry mogą mieć katastrofalne skutki i w najbardziej ekstremalnych
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przypadkach prowadzić nawet do śmierci pacjenta. Aby zapobiec dopuszczeniu wadliwego
produktu do użytku, wykonywane są różnego rodzaju badania mające na celu wykrycie
defektów oraz sprawdzenie czy inne własności, jak np. odporność na korozję, mieszczą
się w normach [1-3, 5].
Podczas korodowania materiału dochodzi do różnego rodzaju reakcji chemicznych, które
mogą mieć niebezpieczne skutki dla organizmu człowieka. Niedostateczna odporność
korozyjna może spowodować np. wdanie się infekcji. Dlatego tak ważne jest zbadanie
odporności na korozję przed wprowadzeniu implantu na rynek. Ocenę tej własności
umożliwiają elektrochemiczne badania, w tym badania potencjodynamiczne, które
są najpowszechniej stosowanymi badaniami przy ocenie odporności na korozję wżerową
biomateriałów metalowych [1-3, 5].
W celu poprawy odporności na korozję oraz biotolerancji, stosowane są różnego rodzaju
obróbki powierzchniowe, od nakładania powłok po modyfikację składu chemicznego
powierzchni materiału. Jedną z metod obróbki powierzchniowej, której są poddawane
implanty wytwarzane z tytanu i jego stopów, jest utlenianie anodowe. Polega ono
na sztucznym wytworzeniu warstwy pasywnej na powierzchni implantu, której zadaniem jest
zwiększenie odporności korozyjnej [4, 6].
Aby potwierdzić pozytywny wpływ obróbki powierzchniowej na odporność na korozję,
wykonano badania potencjodynamiczne, a wyniki przedstawiono w niniejszej pracy.
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Materiałami do badań były tytan oraz stop Ti-6Al-4V bez powłoki ochronnej oraz
z powłoką pasywną TiO2, otrzymaną w procesie anodowego utleniania. Są one jednymi
z najlepszych biomateriałów metalowych stosowanych w chirurgii kostnej. Skład chemiczny
biomateriałów tytanowych wykorzystywanych w implantologii przedstawia tablica 1. oraz
tablica 2.
Tablica 1
Skład chemiczny implantów chirurgicznych z tytanu wg normy [7]
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Pierwiastek

Maksymalne stężenie [%]

N

0,05

C

0,10

H

0,0125

Fe

0,5

O

0,4

Ti

reszta
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Tablica 2
Skład chemiczny implantów chirurgicznych ze stopu Ti-6Al-4V wg normy [8]
Pierwiastek

Stężenie [%]

Al

5,5-6,75

V

3,5-4,5

Fe

0,3 maks.

O

0,2 maks.

C

0,08 maks.

N

0,05 maks.

H

0,015 maks.

Ti

reszta

3. METODYKA BADAŃ
W pierwszym etapie wykonano jakościową analizę składu chemicznego metodą EDS.
Wykazała ona dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w próbce tytanowej oraz pierwiastków
stopowych w stopie Ti-6Al-4V.
W celu oceny struktury oba materiały wytrawiono w roztworze kwasu fluorowodorowego
o proporcjach:
 90 ml H2O + 5 ml HF + 5 ml HNO3
Trawienie ujawniło jednofazową strukturę α tytanu oraz dwufazową strukturę α+β stopu
Ti-6Al-4V z przewagą fazy α.

a)

b)

Rys. 1. Struktura a) tytanu oraz b) stopu Ti-6Al-4V przy powiększeniu 500x
3.1. Badanie potencjodynamiczne
Metoda potencjodynamiczna polega na badaniu korozji wżerowej materiałów metalowych
przy zastosowaniu potencjałów dodatnich od krytycznej wartości, która jest zwana potencjałem
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przebicia. Polaryzacja realizowana jest od potencjału stacjonarnego w stronę dodatnią
z określoną prędkością zmiany potencjału. Po otrzymaniu konkretnej wartości potencjału,
kierunek polaryzacji zwracany jest w kierunku przeciwnym. Powstaje w ten sposób
krzywa powrotna. Przez dany odcinek nie zbiega się z krzywą pierwotną aż do momentu
przecięcia. Punkt ten opisuje potencjał repasywacji korozji wżerowej (potencjał
krytyczny). Nowe wżery nie powstają pomiędzy potencjałem krytycznym, a potencjałem
zarodkowania, jednak w tym miejscu istniejące już wżery mogą się poszerzać. Najlepszym
rozwiązaniem jest ustalenie wartości potencjału krytycznego, ponieważ opisuje on zakres
potencjałów, gdzie korozja wżerowa nie zachodzi. Wysokość potencjału krytycznego jest
zależna od badanego metalu oraz składu zastosowanego elektrolitu. Nie jest zależna od
wykorzystanej metody eksperymentalnej. Potencjał zarodkowania natomiast jest zależny
w dużym zakresie od wykorzystanej techniki pomiarowej oraz od stanu powierzchni
badanego materiału [1, 10].
Badanie wykonano w roztworze Ringera z wykorzystaniem urządzenia Atlas 0531
Electrochemical Unit & Impedance Analyser. Urządzenie składa się z potencjostatu
wyposażonego w generator przebiegów liniowych i schodkowych oraz w analizator
umożliwiający pomiar widma impedancji [9].
4. WYNIKI
Wyniki badania potencjodynamicznego odporności na korozję zobrazowano w postaci
krzywych polaryzacji anodowej na rysunku 2. oraz przedstawiono w Tablicy 3. Wyznaczone
zostały wartości potencjału korozyjnego - Ekor, oporu polaryzacyjnego - Rpol oraz gęstość
prądu korozyjnego – Ikor. W tym celu wykorzystano krzywe polaryzacji anodowej, które
zostały poddane analizie metodą ekstrapolacji Tafela.

a)

b)

Rys. 2. Krzywe polaryzacji anodowej a) tytanu oraz b) stopu Ti-6Al-4V
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Tablica 3
Wyniki badań odporności na korozję.
Materiał
Ekor [mV]
Tytan
-264
bez warstwy ochronnej
Tytan
214
z warstwą pasywną
Ti-6Al-4V
-154
bez warstwy ochronnej
Ti-6Al-4V
-117
z warstwą pasywną

Rpol [kΩcm2]

Ikor [μA/cm2]

75

8,66

76

19,09

29

2,05

95

5,69

5. PODSUMOWANIE
Jakościowa analiza składu chemicznego EDS wykazała brak zanieczyszczeń w próbce
tytanowej oraz dopuszczalne stężenie składników stopowych w stopie Ti-6Al-4V. Tytan
wykazał jednofazową strukturę α, natomiast stop Ti-6Al-4V strukturę dwufazową α+β
z przewagą fazy α.
Odporność na korozję określa opór polaryzacyjny, który jest opisywany nachyleniem
krzywej
polaryzacji
anodowej
oraz
potencjał
korozyjny.
Wyniki
badania
potencjodynamicznego w warunkach symulujących środowisko tkankowe, wykazały najlepszą
odporność na korozję stopu tytanu Ti-6Al-4V z nałożoną warstwą pasywną z TiO2. Wykazał
on największy opór polaryzacyjny: 95 kΩcm2.. Porównując wyniki próbek bez powłok, lepszą
odpornością korozyjną wykazał się tytan, z oporem polaryzacyjnym na poziomie 75 kΩcm2.
Wynik próbki tytanowej z warstwą pasywną zdecydowanie odbiegał od spodziewanego
rezultatu. Jego opór polaryzacyjny był zbliżony do oporu próbki bez warstwy ochronnej co
mogło być spowodowane wadliwym nałożeniem powłoki bądź jej uszkodzeniem.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono symulację komputerową rozkładu temperatury
w radiatorze Intel E30307-001 posiadającym rdzeń miedziany oraz aluminiowy. Wykonano
model numeryczny radiatora z zachowaniem jego rzeczywistych wymiarów oraz
przeprowadzono symulacje komputerową przepływu ciepła przy użyciu oprogramowania
SolidWorks firmy Siemens, a głównie jego moduł FlowSimulation.
Słowa kluczowe: radiator, metoda elementów skończonych, dyskretyzacja

1. WSTĘP
Metoda elementów skończonych (MES) jest obecnie głównym narzędziem używanym przez
inżynierów do wykonywania obliczeniowych analiz z zakresów oddziaływań fizycznych.
Metoda ta upraszcza wymagany zakres fizyki matematycznej, pozwalając zastąpić cząstkowe
równania różniczkowe wraz z ich układami na równania algebraiczne lub równania
różniczkowe zwyczajne wyższego rzędu. Dzięki uniwersalności MES może być
wykorzystywana praktycznie w każdej branży przemysłowej wspomaganej komputerowo,
natomiast dzięki minimalizacji czasu i kosztów w stosunku do tradycyjnych metod
obliczeniowych błyskawicznie się rozwija. W ostatnich dekadach również klasyczne
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prototypowanie i testowanie elementów zostało w dużej mierze wyparte przez procesy
symulacyjne [1, 2].
W układzie chłodzącym znajduje się metalowy radiator, który pochłania ciepło procesora
a następnie uwalnia je za pomocą rozproszenia przy użyciu żeberek posiadających dużą łączną
powierzchnie i wentylatora wymuszającego krążenie powietrza wokół żeber. Obecnie
najczęściej występującym rodzajem radiatora jest wielożebrowa konstrukcja, w której ciepło
przesyłane jest za pomocą ciepłowodów [3].
Procesor jest układem znajdującym się w komputerze, który wydziela najwięcej ciepła.
W celu wyciszenia pracy radiatora lub usprawnienia możliwości procesora często zachodzi
konieczność zmiany układu chłodzącego, mimo to możliwa jest sytuacja kiedy działające
systemy są niewystarczające i może dojść do stopienia elementów procesora, co skutkuje
uszkodzeniem komponentów komputera. Radiatory na przestrzeni lat zgodnie z postępem
technicznym ulegają ulepszeniu, przez co są w stanie odprowadzić coraz większą ilość ciepła
przy zachowaniu optymalnej masy [4, 5].
2. MODEL NUMERYCZNY RADIATORA
Model numeryczny radiatora wykonanego z dwóch różnych materiałów inżynierskich:
miedzi i aluminium, został stworzony w oparciu o jego rzeczywiste wymiary w programie
SolidWorks. Na model geometryczny nałożono siatkę elementów skończonych co
przedstawiono na rysunku 1 a następnie zdefiniowano warunki brzegowe w postaci
przyłożonej temperatury (rys.2). Jako bazową temperaturę procesora przyjęto podaną przez
producenta największą możliwą temperaturę pracy procesorów Intel Core 2 Quad Q9xxx bez
uszkodzenia podzespołów, temperatura ta wynosi 71°Ci jest jednakowa na całej powierzchni
procesora.

Rys. 1. Model radiatora z nałożoną siatką
elementów skończonych
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warunkami brzegowymi
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4. ANALIZA ROZKŁADU CIEPŁA
Pierwszą symulacje wykonano na modelu numerycznym posiadającym radiator z
miedzianym rdzeniem. Symulacja wykazała, że elementem radiatora posiadającym najwyższą
temperaturę jest miejsce styku z nagrzanym procesorem, natomiast elementem posiadającym
najniższą temperaturę są cienkie elementy żeber obudowy radiatora. Wyniki symulacji
radiatora posiadającego miedziany rdzeń przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
Drugą symulacje wykonano na modelu numerycznym posiadającym radiator z aluminiowym rdzeniem. W przypadku tego rdzenia podobnie jak w przypadku rdzenia miedzianego
miejsce styku z procesorem posiada najwyższą temperaturę w układzie (rys. 5), a najniższą
posiadają cienkie elementy żeber, znajdujące się najdalej od procesora (rys. 6). W symulacji
modelu radiatora z aluminiowym rdzeniem różnica temperatury jest wyższa niż w przypadku
wykorzystania rdzenia miedzianego. Rdzeń radiatora w obu przypadkach posiada najmniejszą
różnicę w stosunku do temperatury procesora, lecz w aluminiowym rdzeniu temperatura jest
bardziej rozproszona (rys.8) niż w rdzeniu wykonanym z miedzi (rys.7).

Rys. 3. Rozkład temperatur radiatora z
miedzianym rdzeniem: widok od strony
połączenia z procesorem

Rys. 4. Rozkład temperatur radiatora z
miedzianym rdzeniem: widok od strony
wentylatora

Rys. 5. Rozkład temperatur radiatora z
aluminiowym rdzeniem: widok od strony
połączenia z procesorem

Rys. 6. Rozkład temperatur radiatora z
aluminiowym rdzeniem: widok od strony
wentylatora
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Rys. 7. Rozkład temperatury w przekroju
miedzianego rdzenia radiatora

Rys. 8. Rozkład temperatury w przekroju
aluminiowego radiatora

4. PODSUMOWANIE
Na podstawie wykonanej symulacji komputerowej oraz przeprowadzonej analizie
termicznej radiatora obciążonego temperaturą maksymalnej pracy procesora równej 71°C
zaobserwowano, że rdzeń radiatora jest miejscem przenoszącym najwięcej ciepła
w kierunku wentylatora. Różnica temperatur w rdzeniu radiatora wyniosła 2,47°C dla rdzenia
miedzianego i 3,53°C dla rdzenia aluminiowego. Różnica ta spowodowana jest wysokim
współczynnikiem przewodzenia ciepła miedzi, który wynosi 390 [W/m*K] w stosunku do
stopu aluminium, którego współczynnik przewodnictwa cieplnego wynosi 170 [W/m*K].
Dzięki małej różnicy, większa ilość ciepła zostaje wykorzystana do skraplania cieczy
w ciepłowodach, co poprawia konwekcje radiatora czyniąc miedź lepszym materiałem na
rdzeń radiatora.
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Streszczenie: Celem pracy było otrzymanie i scharakteryzowanie tlenku grafenu z grafitu
płatkowego. W pierwszym części niniejszej pracy opisano szczegółowy proces otrzymania
tlenku grafenu z grafitu płatkowego, zmodyfikowaną metodą Hummersa. W następnym
etapie niniejszej pracy wykazano i scharakteryzowano tlenek grafenu w wytworzonym
materiale z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej
mikroskopii elektronowej i spektroskopii ramanowskiej. Dzięki zastosowaniu powyższych
technik badawczych potwierdzono skuteczność zastosowanej metody otrzymywania tlenku
grafenu z grafitu płatkowego. Na podstawie szczegółowych badań strukturalnych
stwierdzono, że materiał charakteryzuje się planarnym kształtem o rozmiarach mikrometrycznych.
Słowa kluczowe: grafit, tlenek grafenu, Hummers, SEM, HRTEM, spektroskopia ramanowska
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1. WPROWADZENIE
Odkrycie grafenu i jego własności doprowadziło do znaczącego wzrostu zainteresowania
i liczby nowych publikacji na temat możliwości aplikacyjnych grafenu i innych materiałów
węglowych. W niniejszej pracy skupiono się na utlenionej formie, jaką jest tlenek grafenu.
Początkowo niedoceniany, zdobywa coraz szersze grono zainteresowanych jego własnościami,
metodami otrzymywania i możliwościami aplikacyjnymi [1].
Tlenek grafenu jest utlenioną strukturą grafenu. Jako pierwszy metodę tą opracował B.C.
Brodie w 1859 r., który wykorzystał KClO3 i HNO3 w celu utlenienia grafitu [2]. Obecnie
najczęściej wykorzystywaną metodą wytworzenia tlenku grafenu jest metoda Hummersa,
pozwalająca na uzyskanie produktu w stosunkowo krótkim czasie [2].
Proces utleniania grafenu powoduje przyłączanie się do ich powierzchni grup
funkcyjnych =O, -OH, -COOH. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę grafenu i tlenku
grafenu. Porównując obie struktury, zauważyć można dołączone do powierzchni tlenku
grupy funkcyjne, które wywierają niekorzystny wpływ na jego własności mechaniczne
i elektryczne [3].

Rys. 1. Struktura grafenu oraz tlenku grafenu [3]
Tlenek grafenu można wytworzyć przez utlenienie grafitu za pomocą trzech głównych
metod. Ich twórcami byli:
 Brodie,
 Staudenmaier,
 Hummers.
Tlenek grafenu jest materiałem atrakcyjnym pod względem technologicznym między
innymi dzięki możliwościom wytworzenia z niego warstwy o obszernej powierzchni i łatwości
zastosowania go, jako materiału kompozytowego. Może być aplikowany do kompozytów
stosowanych w tworzeniu superkondensatorów czy akumulatorów litowo-jonowych, w branży
elektronicznej, natomiast w medycynie, jako nośnik leków. Przewiduje się, że tlenek grafenu
ma szansę być materiałem stanowiącym barierę dla wirusów i bakterii. Może być również
stosowany, jako przepuszczalne tylko dla wody membrany [4].
258

Zeszyt 41-46, Rok 2015

2. WYTWORZENIE MATERIAŁU DO BADAŃ
Do celów niniejszej pracy tlenek grafenu został otrzymany za pomocą zmodyfikowanej
metody Hummersa. Pierwszym etapem było wytworzenie tlenku grafitu z grafitu płatkowego
i rozdrobnienie go z NaCl w stosunku 1 g grafitu i 50 g NaCl. Zmielony proszek wielokrotnie
przepłukano wodą dejonizowaną w celu usunięcia NaCl z wykorzystaniem aparatury filtrującej
przedstawionej na rysunku 2 [5].
Strata węgla podczas filtracji wyniosła 15%. Powstały proszek zmieszano z 23 ml 98%
kwasu H2SO4. Zawiesinę mieszano z wykorzystaniem mieszadła magnetycznego przez 8 h.
Następnie dodano 3 g KMnO4 w celu zobojętnienia kwasu. Z uwagi na reakcję egzotermiczną
w trakcie procesu stosowano chłodzenie. Po dodaniu całej zawartości proszku, substancję
mieszano podwyższając temperaturę procesu do 35-40°C przez 30 min, a następnie w temperaturze 65-80°C przez 45 min. Kolejnym etapem niniejszego procesu było stopniowe
dodawanie 46 ml wody dejonizowanej i podgrzanie do temperatury 98-105°C. Reakcję
zakończono dodaniem 140 ml H2O i 10 ml 30%-ego nadtlenku wodoru H2O2. Następnie
ostygłą mieszaninę kilkukrotnie filtrowano w etanolu. Powstały po filtracji proszek zmieszano
z acetonem w stosunku 1 g tlenku, 25 ml acetonu i dyspergowano z wykorzystaniem homogenizatora przez czas 4 h. Otrzymany koloid przebadano przy pomocy spektroskopii
ramanowskiej, skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i wysokorozdzielczego
transmisyjnego mikroskopu elektronowego (HRTEM) w Instytucie Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych Politechniki Śląskiej.

Rys. 2. Elementy zestawu filtrującego; po lewej: elementy składowe aparatury filtrującej:
szklana zlewka (1), aluminiowa klamra (2), stalowa siatka z filtrem (3), uszczelka PTFE (4),
szklany lejek (5), korek (6) oraz po prawej kolba z wężem próżniowym [5]
3. WYNIKI BADAŃ
Reprezentatywne wyniki badań metalograficznych wykonane przy użyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego przy powiększeniu 150 000 razy, przedstawiono na rysunku 3. Analiza
uzyskanych zdjęć metalograficznych potwierdziły obecność materiału węglowego o planarnej,
silnie pofałdowanej budowie. Materiał jest jednorodny. Rozmiar warstwy przekracza wartość 1 µm.
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Rys. 3. Widok powierzchni tlenku grafenu uzyskany przy użyciu detektora InLens na skaningowym mikroskopie elektronowym, pow. 150 000x
Na rysunku 4 przedstawiono widok warstwy tlenku grafenu uzyskany w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie elektronowym (HRTEM). Mikrostruktury przedstawiają
morfologię badanego materiału zaobserwowane w polu jasnym (a) i polu ciemnym (b).
Cienkie, przezroczyste dla wiązki elektronowej warstwy tlenku grafenu są nieznacznie
zdeformowane. Rozmiar warstw z reguły przekracza kilka mikrometrów. Jednorodność
kontrastu potwierdza, że analizowany materiał jest względnie czysty.
a)

b)

Rys. 4. Widok warstwy tlenku grafenu uzyskany w wysokorozdzielczym transmisyjnym
mikroskopie elektronowym, a) pole jasne, b) pole ciemne
Wynik analizy składu chemicznego wykonanej techniką EDS przedstawiono na rysunku 5.
Na podstawie wykonanych badań techniką EDS stwierdzono obecność węgla i tlenu w próbce
oraz jego wysoką czystość. Obszary o silniejszym kontraście zawierają śladowe ilości Na, Cl,
Si i S. Śladowe ilości chloru i sodu są pozostałościami po uprzednich etapach procesu
otrzymywania tlenku grafenu.
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Rys. 5. Wynik analizy składu chemicznego badanego materiału wykonanej techniką EDS
Na rysunku 6 przedstawiono symulację komputerową dyfrakcji elektronowej dla grafenu
(a) oraz rozwiązanie eksperymentalnej dyfrakcji elektronowej dla fragmentu warstwy tlenku
grafenu. Porównanie uzyskanych wyników ze wzorcem potwierdziło obecność tlenku grafenu
w badanym obszarze próbki. Porównanie tablicowych i eksperymentalnych wartości odległości
międzypłaszczyznowych dla głównych refleksów badanego materiału przedstawiono w tablicy 1.
a)

b)

Rys. 6. Symulacja komputerowa dyfrakcji elektronowej dla grafenu (a) oraz rozwiązanie
eksperymentalnej dyfrakcji elektronowej dla fragmentu warstwy tlenku grafenu (b)
Tablica 1
Porównanie uzyskanych odległości międzypłaszczyznowych dla wzorca i badanego tlenku
grafenu
Odległość
Odległość
Lp. Wskaźniki hkl
międzypłaszczyznowa
międzypłaszczyznowa
[nm] (wartość tablicowa)
[nm] (wartość eksperymentalna)
1
001
0,208083
0,209
2
011
0,122803
0,122
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a)

b)

Rys. 7. Widmo ramanowskie dla wytworzonego tlenku grafenu (a) oraz wzorcowe widmo
ramanowskie dla grafenu (b)
Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz porównania widm ramanowskich wytworzonego tlenku grafenu (a), z wzorcowym widmem dla grafenu (b) potwierdzono obecność
pasm D, G i 2D w położeniach D=1355 cm-1, G=1595 cm-1 i 2D= 2706,78 cm-1 dla widma
tlenku grafenu (a) (rys. 7). Uzyskane wartości są znacząco zbliżone do wartości wzorcowych
(b), a tym samym potwierdzają obecność grafenu w analizowanej próbce. Analiza intensywności pasma D w widmie (a) w porównaniu z analizą wzorcową (b), wykazała duże
zdefektowanie warstwy węglowej.

4. PODSUMOWANIE
Badania za pomocą spektroskopii ramanowskiej, skaningowego mikroskopu elektronowego
(SEM) i wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskop elektronowego (HRTEM)
potwierdziły otrzymanie tlenku grafenu. Na podstawie wykonanych badań na skaningowym
mikroskopie elektronowym stwierdzono, że materiał charakteryzuje się planarnym kształtem
rozmiarów mikrometrycznych, nanometryczną grubością oraz jest względnie czysty. Badania
strukturalne i dyfrakcyjne na wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie elektronowym
potwierdziły strukturę grafenu. Dzięki badaniom wykonanym techniką EDS stwierdzono
niewielką ilość zanieczyszczeń w postaci pozostałości po wcześniejszych etapach procesu. Na
podstawie badań ramanowskich wykazano, że jest to materiał węglowy o dominującej
hybrydyzacji sp2. Wykonane badania wykazały, że materiał jest silnie zdefektowany.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę proszku tlenku ceru CeO2 oraz istotę
procesu iskrowego spiekania plazmowego (SPS). W części badawczej opisano proces
spiekania proszku CeO2 metodą SPS oraz zbadano wytworzony materiał.
Słowa kluczowe: tlenek ceru (IV), iskrowe spiekanie plazmowe, SPS

1. WSTĘP
Wytwarzanie ceramiki tlenkowej opartej na tlenku ceru CeO2, metodą klasycznego
spiekania, jest przedsięwzięciem trudnym i niesatysfakcjonującym, przede wszystkim ze
względu na bardzo dużą porowatość gotowej kształtki. Rozwiązaniem tego problemu może być
zastosowanie metody iskrowego spiekania plazmowego (SPS).
2. TLENEK CERU (IV)
Tlenek ceru (CeO2) jest nieorganiczną substancją stałą, występującą w formie proszku,
przybierającego barwę od bieli po jasny beż. Charakteryzuje się on wysoką stabilnością
264

Zeszyt 41-46, Rok 2015

termiczną, dużą twardością, wysokim współczynnikiem załamania światła oraz dobrą
przewodnością elektryczną i wysoką dyfuzyjnością. Ponadto posiada zdolność do magazynowania i transportowania tlenu. Cechy te umożliwiają wykorzystanie tlenku ceru w wielu
nowoczesnych zastosowaniach, obejmujących m.in. materiały służące do polerowania szkła,
powłoki antykorozyjne dla metali, czujniki gazu oraz wiele innych [1].
Jony ceru charakteryzują się zdolnością do zmian stopnia utlenienia z Ce4+ do Ce3+,
w zależności od ciśnienia cząsteczkowego tlenu w otoczeniu, co można przedstawić
następująco:
CeO2 ≡ CeO2-x + (x/2) O2

(1)

Równocześnie z redukcją jonów ceru, w strukturze powstają luki tlenowe (wakanse).
W związku z dużą tolerancją tlenku ceru (IV) do odchyleń od stechiometrii, struktura fluorytu
zostaje zachowana, nawet gdy utracone zostaną duże ilości tlenu, a co za tym idzie – powstanie
wiele wakansów tlenowych. Opisywana zdolność do uwalniania i przyjmowania tlenu przez
cząsteczkę CeO2 nazywana jest pojemnością tlenową lub zdolnością magazynowania tlenu
OSC (ang. Oxygen Storage Capacity). Dzięki tej zdolności tlenek ceru jest stosowany jako
jeden z głównych składników katalizatorów trójfunkcyjnych TWC (ang. Three Way
Catalyst), stosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym, redukujących emisję tlenków
azotu, węglowodorów oraz tlenku węgla ze spalin [2].

3. ISKROWE SPIEKANIE PLAZMOWE (SPS)
3.1. Podstawy metody
Metoda SPS oparta jest na jednoczesnym działaniu ciśnienia oraz impulsów prądu stałego
na spiekany materiał. Wyjątkowość tej techniki wynika z faktu, iż prąd przepływa nie tylko
przez matrycę i stemple, ale również bezpośrednio przez spiekany proszek. Powstające
pomiędzy cząsteczkami impulsowe wyładowania elektryczne powodują odparowywanie
z powierzchni materiału zaabsorbowanych gazów i tlenków oraz przejście pary w stan plazmy.
Obecność plazmy powoduje oczyszczenie powierzchni proszków oraz ich aktywację [3, 4].
Zastosowanie prądu o bardzo dużym natężeniu powoduje wytworzenie ogromnej ilości
ciepła (tzw. ciepło Joule’a). W wyniku tego zjawiska temperatura w miejscach styku
cząsteczek podczas wyładowań elektrycznych może osiągać wartość nawet 10 000°C,
powodując ich nadtopienie oraz inicjując proces łączenia poprzez powstawanie
charakterystycznych „szyjek” pomiędzy cząsteczkami, które następnie gwałtownie się
rozwijają [3].
Jednoczesne działanie wysokiej temperatury oraz ciśnienia powoduje bardzo szybkie
łączenie się poszczególnych cząsteczek proszku oraz zagęszczenie ich, w wyniku czego
ostateczny wyrób charakteryzuje się porowatością rzędu 1% [3].
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3.2. Parametry procesu
Spiekanie metodą SPS może być prowadzone zarówno w próżni, jak i w atmosferach
ochronnych, np. argonu. Rodzaj atmosfery ma czasami znaczący wpływ na strukturę
defektową oraz na proces dyfuzji w spiekanym materiale. Tym samym atmosfera spiekania
wpływa na szybkość zagęszczania spiekanej próbki, stabilność procesu spiekania, rozrost
ziaren materiału, stechiometrię oraz stopień utlenienia materiału [5].
Spiekanie metodą SPS przebiega zdecydowanie szybciej niż spiekanie klasyczne. Czas
działania siły nacisku, wzrostu temperatury oraz czas wytrzymania spieku wynoszą łącznie
średnio od 5 do 25 minut. Dzięki stosunkowo niskiej temperaturze spiekania połączonej
z krótkim czasem trwania procesu możliwa jest kontrola rozrostu ziaren spiekanego materiału
oraz jego mikrostruktury [4].
Proces spiekania metodą SPS prowadzony jest w temperaturach niższych niż podczas
spiekania klasycznego, o średnio 200-500°C [4]. Najwyższa temperatura możliwa do osiągnięcia podczas spiekania SPS wynosi obecnie 2400°C [5].
Dzięki zastosowaniu odpowiednich parametrów procesu, metoda SPS może być wykorzystywana do konsolidacji materiałów wysokotopliwych, których spiekanie klasycznymi
metodami było utrudnione lub nawet niemożliwe [6].

4. PRACA WŁASNA
4.1. Materiał do badań
Materiałem zastosowanym w badaniach był proszek tlenku ceru CeO2. Charakteryzował się
on jasnokremową barwą, był bezzapachowy, niepalny, nie rozpuszczał się w wodzie. Wielkość
jego cząsteczek nie była znana, wobec czego została wyznaczona w trakcie badań.
Przed przystąpieniem do procesu spiekania wyznaczono podstawowe charakterystyki
proszku CeO2; wyznaczono jego gęstość, wielkość uziarnienia oraz wartość jego powierzchni
właściwej. Gęstość wyniosła 6,941±0,036 g/cm3, średnia wielkość ziaren – 5,65 μm,
a powierzchnia właściwa - 21,33 m2/g.
4.2. Proces spiekania proszku CeO2
Spiekanie tlenku ceru przebiegało w procesie dwustopniowym w atmosferze próżni i pod
ciśnieniem 11 kN. W pierwszym etapie próbka nagrzewana była do temperatury 600°C
z szybkością nagrzewania równą 100°C/min. W temperaturze 600°C nastąpiło wytrzymanie
próbki przez dwie minuty. W drugim etapie kontynuowano nagrzewanie z szybkością
100°C/min aż do osiągnięcia temperatury 1500°C. Próbka została wytrzymana w tej
temperaturze przez 20 minut, a następnie została schłodzona.
4.3. Badania gotowego spieku proszku CeO2
Gotowy spiek przełamano na dwie części, aby za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego móc zaobserwować zarówno powierzchnię, jak i wewnętrzną strukturę.
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Obserwacje powierzchni spieku przeprowadzono z wykorzystaniem detektora elektronów
wstecznie rozproszonych (BSE), natomiast zdjęcia przełomu wykonano z wykorzystaniem
detektora elektronów wtórnych (SE) (rys. 1).
Obserwacja mikroskopowa powierzchni spieku oraz jego przełomu wykazała, że proszek
został spieczony równomiernie. Nie zaobserwowano rozwarstwienia struktury, ani odosobnionych ziaren, które mogłyby wskazywać na niepełną konsolidację proszku.
a)

b)

Rys. 1. a) Struktura powierzchni spieku CeO2, pow.500x, SEM; b) topografia powierzchni
przełomu spieku CeO2, pow. 700x, SEM
Rozmiar ziaren spieku jest zróżnicowany. W obserwowanej próbce nie zauważono ziaren,
których rozmiar byłby mniejszy niż 100 μm. W całej objętości spieku dostrzec można pory.

6. PODSUMOWANIE
Zadane parametry procesu iskrowego spiekania plazmowego proszku CeO2, tj. temperatura,
nacisk oraz czas wygrzewania okazały się wystarczające do wytworzenia jednorodnej, w pełni
skonsolidowanej kształtki.
Wielkość ziaren gotowej kształtki była większa od wielkości cząsteczek proszku, z którego
została wykonana. Celem uniknięcia rozrostu ziaren oraz zminimalizowania występowania
porów, należy w przyszłości zoptymalizować parametry procesu spiekania.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę materiałów amorficznych na osnowie
wapnia typu Ca65Mg20Zn15 pod względem ich odporności na korozję. Wytworzono masywne
szkła metaliczne w postaci płytek oraz przeprowadzono badania rentgenowskie, kalorymetryczne oraz immersyjne w symulowanych płynach ustrojowych. Otrzymane wyniki badań
wykazały, że szkło metaliczne Ca65Mg20Zn15 posiada strukturę amorficzną. Badania immersyjne wykazały, że szybkość korozji stopu Ca65Mg20Zn15 jest większa w roztworze Ringera
niż w płynie fizjologicznym wieloelektrolitowym.
Słowa kluczowe: szkła metaliczne, stopy wapnia, badania korozyjne

1. WSTĘP
Interesującą grupą nowoczesnych materiałów inżynierskich są materiały amorficzne,
wytwarzane są w laboratoriach oraz ośrodkach przemysłowych na całym świecie od przeszło
pięćdziesięciu lat [1]. Materiały amorficzne należą do grupy materiałów nie posiadających
periodycznej budowy krystalicznej. Struktura amorficzna stopów daje szereg korzystnych
własności fizycznych i chemicznych. Do zalet takiej struktury z pewnością można zaliczyć
znacznie lepszą odporność korozyjną niż w przypadku struktur krystalicznych.
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Szkła metaliczne na osnowie wapnia charakteryzują się większą odpornością korozyjną niż
stopy na osnowie wapnia, które posiadają krystaliczną budowę. Pomimo tego, stopy na
osnowie wapnia posiadają jednak dużą reaktywność w środowisku atmosferycznym, wodnym
oraz elektrochemicznym (zwłaszcza w płynach ustrojowych) [2]. Analizowanie procesów
degradacji jest szczególnie ważne w celu uzyskania stopów o korzystniejszych własnościach
antykorozyjnych.
Trójskładnikowe stopy na osnowie wapnia (Ca-Mg-Zn) zazwyczaj bardzo szybko ulegają
degradacji w środowiskach korozyjnych [3]. W zastosowaniach medycznych jako implanty
medyczne rozkładają się szybciej niż następuje regeneracja. Jest to niedogodnością, która
sprawia, że omawiane szkła metaliczne szybko tracą swoje własności mechaniczne. Modyfikacje powierzchni oraz odpowiednie ilości pierwiastków powodują zmniejszanie szybkości
roztwarzania się implantu oraz zapewniają dłuższy czas wsparcia dla zrastającej się struktury
kostnej.
2. MATERIAŁ DO BADAŃ
2.1. Trójskładnikowe szkła metaliczne
Materiałem do badań został trójskładnikowy stop Ca65Mg20Zn15. Stopy trójskładnikowe
(CaAMgBZnD) na osnowie wapnia charakteryzują się bardzo dobrą biozgodnością w organizmie ludzkim. Za cechę tą w głównej mierze odpowiada wapń. Pierwiastek ten jest odpowiedzialny za zgodność biologiczną implantu, ponieważ jest podstawowym budulcem kości.
Magnez również odpowiada za biozgodność poprzez stymulowanie wchłaniania wapna do
kości. Dodatkowo jako pierwiastek stopowy pozwala na zwiększenie grubości odlewu. Cynk
zwiększa odporność na korozję stopu oraz wpływa na wydłużenie czasu rozpuszczania
(biodegradacji) stopu w środowisku korozyjnym. Dodatkowo cynk stymuluje gojenie się
złamań oraz zwiększa masę kostną i mineralną szkieletu [4].
3. METODY BADAWCZE
3.1. Badania kalorymetryczne
Badania kalorymetryczne szkieł metalicznych Ca65Mg20Zn15 zostały przeprowadzone
metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej za pomocą kalorymetru NETZSCH DSC 404 C.
Badanie zostało przeprowadzone w atmosferze ochronnej, a szybkość grzania wynosiła
40 K/min. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono temperaturę krystalizacji, piku
krystalizacji, a także temperaturę solidus [5].
3.2. Badania rentgenowskie
Badania rentgenowskie próbek szkła metalicznego Ca65Mg20Zn15 w postaci płytek w stanie
po odlaniu przeprowadzono przy użyciu dyfraktometru firmy Seifert-FPM model XRD 7
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stosując lampę z anodą kobaltową (λ CoKα – 0,174178 nm), zasilaną prądem o natężeniu
25 mA przy napięciu 35 kV z filtrem żelaza [6].
3.3. Badania immersyjne
Badania immersyjne miały za zadanie określenie szybkości korozji oraz określenie stopnia
degradacji materiału po procesie ekspozycji w płynach fizjologicznych [4]. Badania immersyjne polegały na zanurzeniu próbki Ca65Mg20Zn15 w płynach fizjologicznych, tj.: Baxter
Injectio Solutions Ringeri oraz w płynie fizjologicznym wieloelektrolitowym (PWE) izotonicznym Baxter. Płyny te są na bazie chlorków, głównie chlorku sodu (NaCl). Następnie
rejestrowane były ubytki masy podczas postępującego procesu degradacji próbki. Badania
odbywały się w temperaturze pokojowej, a czas badań wynosił 17 godzin.

4. WYNIKI BADAŃ
4.1. Badania kalorymetryczne
Badania procesu krystalizacji szkieł metalicznych Ca65Mg20Zn15 pozwoliły na wyznaczenie
temperatury pików krystalizacji Tp, temperatura solidus Ts, a także temperatury początku
krystalizacji Tx (rys. 1). Temperatury wynosiły odpowiednio:
 temperatura początku krystalizacji Tx=398 K,
 temperatura pików Tp 402 K oraz 468 K,
 temperatura solidus Ts=608 K.
a)
b)

Rys. 1. Krzywe DSC stopu Ca65Mg20Zn15w zakresie temperatury krystalizacji (a) oraz temperatury topnienia (b)
4.2. Badania rentgenowskie
Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej wykazały, że próbki stopu Ca65Mg20Zn15 posiadają
strukturę amorficzną (rys. 2). Na dyfraktogramie rentgenowskim uzyskanym dla stopu
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Ca65Mg20Zn15 w stanie bezpośrednio po odlaniu widoczne jest szerokie i rozmyte widmo
potwierdzające amorficzność badanego materiału.

Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowskiej analizy fazowej stopu Ca65Mg20Zn15 w stanie po odlaniu
4.3. Badania immersyjne
Badania immersyjne w roztworze Ringera oraz płynie PWE odbywały się w temperaturze
pokojowej, a czas badań wynosił 17 h. Maksymalna szybkość korozji stopu Ca65Mg20Zn15
w roztworze Ringera wyniosła około 39 g/m2h, natomiast dla roztworu PWE maksymalna
szybkość korozji wyniosła około 8,5 g/m2h (rys. 3). Można wywnioskować, że w przypadku
roztworu Ringera szybkość korozji była większa, gdyż roztwór ten jest bardziej agresywny ze
względu na większe stężenie chlorku sodu, tj. 8,6 g/l, natomiast w przypadku płynu PWE jest
to stężenie 5,75 g/l.
a)

b)

Rys. 3. Szybkość korozji stopu Ca65Mg20Zn15 w roztworze Ringera (a) oraz w płynie PWE (b)
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5. PODSUMOWANIE
Badania immersyjne wykazały, że szybkość korozji stopu Ca65Mg20Zn15 jest większa
w roztworze Ringera niż w płynie fizjologicznym wieloelektrolitowym. Szybkość korozji
przebiega w sposób gwałtowny szczególnie w ciele ludzkim, gdyż jest to słone reagujące
środowisko, szybkość korozji można kontrolować przez zawartość pierwiastków w stopie.
Pierwiastki Ca i Mg wydzielają wodór w płynach ustrojowych. Szybkość korozji można
zmniejszyć przez zwiększenie stężenia dodatku Zn. Szybkość korozji jest ważnym czynnikiem
w przypadku integralności powierzchni do złamanych kości.
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Streszczenie: W pracy przeprowadzono ocenę modyfikacji składu chemicznego i morfologii
wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w stali C-Mn z mikrododatkami Ti i V.
Wtrącenia niemetaliczne modyfikowano Ce, La i Nd w postaci miszmetalu (0,060% Ce,
0,025% La, 0,024% Nd) wprowadzonego do kąpieli metalowej w ilości 2,0 g na 1 kg stali.
Stwierdzono, że stal cechuje duża czystość metalurgiczna związana z małym stężeniem siarki,
fosforu, a w szczególności tlenu o stężeniu 6 ppm. Dużej czystości metalurgicznej odpowiada
mały udział powierzchniowy wtrąceń niemetalicznych, wynoszący około 0,081%. Zdecydowaną większość stanowią drobne, globularne lub słabo wydłużone wtrącenia tlenkowosiarczkowe o średniej powierzchni przekroju około 17 µm2.
Słowa kluczowe: modyfikacja wtrąceń niemetalicznych; metale ziem rzadkich; stale mikrostopowe

1. WSTĘP
Produkty reakcji odtleniania i odsiarczania w postaci tlenków i siarczków tylko częściowo
wypływają z ciekłego metalu do żużla. Pozostała część produktów tych reakcji jest
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zatrzymywana w stali po zakrzepnięciu w postaci wtrąceń niemetalicznych, decydujących
o wystąpieniu anizotropii własności plastycznych wyrobów hutniczych [1, 2].
W celu ograniczenia anizotropii własności plastycznych przeprowadza się modyfikację
składu chemicznego i morfologii wtrąceń niemetalicznych związkami wapnia. Wapń ma
większą aktywność względem tlenu niż Al i Si oraz większe chemiczne powinowactwo do
siarki niż Mn. Tym samym wapń wypiera z wtrąceń tlenkowych Al, a z siarczkowych Mn,
które przechodzą do kąpieli. Podobne działanie odtleniające i odsiarczające mają metale
ziem rzadkich (Ce, La, Nd), wprowadzane do kąpieli metalowej w postaci miszmetalu.
Ze względu na duże powinowactwo metali ziem rzadkich do tlenu i siarki oraz wysokie
temperatury topnienia ich związków, tworzą się one tuż po dodaniu do ciekłej stali.
Efektem ich oddziaływania jest uzyskanie złożonych wtrąceń tlenkowo-siarczkowych
o małej podatności do odkształcenia plastycznego w trakcie przeróbki plastycznej na
gorąco [3-5].

2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Badania zostały przeprowadzone na nowo opracowanej stali konstrukcyjnej mikrostopowej typu HSLA [5] zawierającej 0,31% C, 1,45% Mn, 0,30% Si, 0,006% P, 0,004% S,
0,26% Cr, 0,22% Mo, 0,033% Ti, 0,008% V, 0,003% B, 0,20% Cu i 0,040% Al. Wytop
badanej stali modyfikowano za pomocą pierwiastków ziem rzadkich, przy czym udział
masowy tych pierwiastków wynosił: 0,060% Ce, 0,025% La i 0,024% Nd. Wytop zrealizowano w laboratoryjnym próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG-100S.
Ocenę stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi przeprowadzono na
podstawie wyznaczenia ich udziału, rodzaju i morfologii. Badania wykonano na zgładach
wzdłużnych, pobranych z płaskowników po wstępnym przekuciu na odcinki próbne
o grubości 32 mm.
Identyfikację składu chemicznego wtrąceń niemetalicznych oraz skuteczności ich
modyfikacji pierwiastkami ziem rzadkich przeprowadzono przy użyciu wysokorozdzielczego
skaningowego mikroskopu elektronowego SUPRA 35 firmy ZIESS, stosując napięcie
przyspieszające 20 kV i powiększenie w zakresie od 100 do 15 000x. Identyfikację składu
chemicznego wtrąceń niemetalicznych przeprowadzono przy użyciu spektrometru energii
rozproszonego promieniowania rentgenowskiego EDS firmy EDAX TRIDENT XM4.
Ocenę stopnia zanieczyszczeń badanej stali wtrąceniami niemetalicznymi i wyznaczanie
parametrów stereologicznych wtrąceń przeprowadzono na zgładach nietrawionych o średniej
powierzchni 200 mm2. W tym celu zastosowano automatyczny analizator obrazu LEICA
QWIN współpracujący z mikroskopem świetlnym AXIOVERT 405 firmy OPTON. Analizę
stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi wykonano na podstawie
pomiaru pola powierzchni i udziału powierzchniowego wtrąceń niemetalicznych oraz
współczynnika anizotropii, liczonego jako stosunek długości wtrąceń do ich grubości.
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3. WYNIKI BADAŃ
Ilościowa analiza wtrąceń niemetalicznych w stanie po wstępnym przekuciu wlewków na
płaskowniki o grubości 32 mm, pozwoliła na określenie liczby wtrąceń niemetalicznych
przypadających na 1 mm2, ich udziału, średniego pola powierzchni oraz współczynnika
charakteryzującego podatność wtrąceń do wydłużenia się w kierunku obróbki plastycznej na
gorąco. Jak wynika z danych zestawionych w tablicy 1, liczba wtrąceń niemetalicznych
przypadająca na 1 mm2 w badanej stali wynosi około 21, a ich średni udział powierzchniowy
zaledwie 0,081%. Stal ta zawiera bardzo drobne, globularne lub słabo wydłużone w kierunku
obróbki plastycznej wtrącenia niemetaliczne o średnim polu powierzchni około 18 µm2. Mała
wartość współczynnika wydłużenia, tj. stosunku długości wtrącenia do jego grubości
wynosząca 1,45 wskazuje, że modyfikacja wtrąceń niemetalicznych metalami ziem rzadkich
ogranicza ich skłonność do wydłużenia się w kierunku obróbki plastycznej na gorąco,
podobnie jak w przypadku modyfikacji związkami wapnia w procesie kadziowym.
Przeprowadzone analizy jakościowe i ilościowe składu chemicznego wtrąceń niemetalicznych wskazują na skuteczność zastosowanej w procesie wytapiania modyfikacji
wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich, tj. cerem, lantanem i neodymem.
Potwierdzają to spektrogramy analizowanych wtrąceń niemetalicznych, na których oprócz linii
widmowych pochodzących od S, O, Al, Fe i Mn, występują linie widmowe od Ce, La, Nd i Pr.
Uwzględniając, że metale ziem rzadkich mają większość aktywność względem tlenu niż Al
oraz większe powinowactwo do siarki niż Mn, pierwiastki ziem rzadkich wypierają z wtrąceń
tlenkowych Al, a z wtrąceń siarczkowych Mn. Obecność na spektrogramach linii widmowych
pochodzących od Fe jest wynikiem analizy pewnej części osnowy otaczającej wtrącenie
niemetaliczne.
Tablica 1
Wyniki analizy ilościowej wtrąceń niemetalicznych próbki ze stali mikrostopowej Ti-V
Parametry
Wartość
Wartość
Wartość
Odchylenie
wtrąceń
minimalna
maksymalna
średnia
standardowe
niemetalicznych
Liczba wtrąceń,
5,00
38,00
21,00
12,12
mm-2
Udział
0,03
0,31
0,081
0,074
powierzchniowy, %
Pole powierzchni
2,98
63,07
17,78
10,64
wtrącenia, µm2
Współczynnik
1,16
1,77
1,45
0,18
wydłużenia
W badanej stali ujawniono przede wszystkim bardzo drobne, globularne lub nieznacznie
wydłużone, złożone wtrącenia niemetaliczne typu tlenkowo-siarczkowego, w których Mn i Al
zostały całkowicie wyparte przez pierwiastki ziem rzadkich (rys. 1). Dla większości
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analizowanych wtrąceń stosunek stężenia pierwiastków ziem rzadkich do stężenia siarki
zdecydowanie przekraczał wymagany do całkowitej modyfikacji kształtu wtrąceń, tj. 4:1.
Wyparcie Mn i Al przez Ce, La i Nd świadczy o całkowitej modyfikacji tych wtrąceń. Duża
stabilność związków metali ziem rzadkich odzwierciadla wysoka temperatura topnienia.
Przykładowo temperatura topnienia tlenków Ce2O3, La2O3 i Nd2O3 wynosi odpowiednio 2177,
2249 i 2271oC, natomiast temperatura topnienia siarczków Ce2S3, La2S3 i Nd2S3 – odpowiednio
2150, 2099 i 2199oC [3, 5]. Dla porównania temperatura topnienia MnS wynosi 1539oC,
natomiast Al2O3 – 2030oC.

Rys. 1. Globularne wtrącenie tlenkowo-siarczkowe zmodyfikowane pierwiastkami ziem
rzadkich: a) widok wtrącenia, b) widmo spektrometryczne wtrącenia
W stali Ti-V ujawniono w przeważającej liczbie przypadków drobne wtrącenia typu
tlenkowo-siarczkowego, przy znacznej przewadze tlenu, o średniej powierzchni nie
przekraczającej 18 µm2, przy czym najczęściej były to wtrącenia, których długość nie
przekracza 2 µm.

4. WNIOSKI
Ocena stopnia zanieczyszczenia badanej stali wtrąceniami niemetalicznymi wskazuje na
prawidłowość przeprowadzonej modyfikacji wtrąceń niemetalicznych metalami ziem rzadkich.
Dużej czystości metalurgicznej odpowiada mały udział wtrąceń niemetalicznych, wynoszący
0,081%, z których zdecydowaną większość stanowią globularne wtrącenia niemetaliczne typu
tlenkowo-siarczkowego. Wprowadzenie miszmetalu powoduje całkowitą modyfikację składu
chemicznego wtrąceń niemetalicznych, związaną z wyparciem Mn z wtrąceń siarczkowych
oraz Al z wtrąceń tlenkowych przez Ce, La i Nd, tworzących z tlenem i siarką związki
o wyższej stabilności temperaturowej w porównaniu z Mn i Al. Mała wartość współczynnika
wydłużenia wynosząca 1,45, decyduje o małej podatności wtrąceń niemetalicznych do
wydłużenia się w kierunku prowadzonej przeróbki plastycznej.
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Obecność w badanej stali dyspersyjnych, złożonych, prawidłowo zmodyfikowanych
wtrąceń niemetalicznych może mieć pozytywny wpływ na ograniczenie rozrostu ziarn
austenitu podczas obróbki plastycznej na gorąco.
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Streszczenie: Celem pracy było zbadanie odporności korozyjnej stopu aluminium EN-AW7075 w różnym stanie obróbki powierzchniowej (metodami obróbki mechanicznej oraz
chemicznej) na podstawie badań w komorze solnej wg PN EN ISO 9227. Powierzchnię
badanego stopu szlifowano dla uzyskania zróżnicowanej chropowatości. Dla wybranych
próbek wykonano obróbkę anodowania powierzchni, w celu porównania charakterystyki
materiału pod względem skłonności do korozji w środowisku zawierającym jony chlorkowe.
Słowa kluczowe: stopy aluminium, EN AW-7075, obróbka chemiczna, anodyzowanie, test
korozyjny w komorze solnej

1. WSTĘP
Aluminium zalicza się do grupy metali nieżelaznych, mających bardzo duże znaczenie
techniczne. Znajduje ono zastosowanie w postaci czystego metalu jak i stopów. Jego dużą
zaletą jest podatność do tworzenia szeregu stopów z różnymi metalami, o bardzo zróżnicowanych własnościach [1].
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Stopy aluminium ze względu na swoje własności mechaniczne i antykorozyjne znalazły
wiele zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Ich bardzo dobre własności wytrzymałościowe, relatywnie niska masa oraz spora odporność korozyjna sprawiły iż są jednym
z najczęściej wykorzystywanych materiałów przez inżynierów oraz konstruktorów. Stopy
aluminium ze względu na sposób wytwarzania możemy podzielić na dwie grupy: do przeróbki
plastycznej oraz odlewnicze. Omawiane stopy można podzielić także ze względu na główny
dodatek stopowy: Si, Mg, Cu, Zn, Fe, Li, Mn [2].
W odlewniczych stopach aluminium stężenie pierwiastków stopowych wynosi od 5 do
25%. Najczęściej występujące dodatki stopowe to: Si, Cu, Mg, Zn i Ni. Powyższe stopy
charakteryzują się dobrą lejnością oraz małym skurczem odlewniczym.
W stopach do przeróbki plastycznej zawartość pierwiastków stopowych wynosi do ok 5%,
najczęściej stosuje się dodatki: Cu, Mg, Mn rzadziej: Si, Zn, Ti, Li, Ni, Cr. Wyżej wymienione
stopy poddawane są obróbce cieplnej w postaci utwardzania wydzieleniowego, wyżarzania
rekrystalizującego bądź obróbce plastycznej w postaci zgniotu [1-3].
Stopy aluminium charakteryzują się także wysoką odpornością korozyjną. W zależności od
składu chemicznego, rodzaju obróbki plastycznej bądź chemicznej wykazywać będą różną
podatność na korozję. Głównymi typami korozji stopów aluminium jest korozja: wżerowa,
naprężeniowa, międzykrystaliczna, równomierna, szczelinowa, zmęczeniowa oraz galwaniczna [4-6].

2. CZĘŚĆ BADAWCZA
2.1. Materiał do badań
Badania wykonano na stopie aluminium serii EN-AW-7075 w postaci arkusza blachy
o grubości 5mm dostarczonym przez firmę AdMetal, którego skład chemiczny przedstawiono
w tablicy 1.
Tablica 1
Skład chemiczny stopu aluminium EN AW-7075
Pierwiastek:

Zn

Mg

Cu

Fe

Si

Mn

Cr

Zn+Ti

Ti

Stężenie, % mas.

5,16,1

2,12,9

1,22,0

0-0,5

0-0,4

0-0,3

0,180,28

0-0,25

0-0,2

2.2. Przygotowanie próbek
Z arkusza blachy aluminiowej wycięto sześć próbek o wymiarach 50 mm x 60 mm x 5 mm.
Otrzymane próbki zostały następnie poddane procesowi szlifowania ręcznego. W procesie
wykorzystano trzy rodzaje papierów szlifierskich o ziarnistości odpowiednio 320, 800, 1200.
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Następnie została zmierzona chropowatość otrzymanej powierzchni, wyrażona parametrem
chropowatości Ra. Kolejnym etapem pracy było pokrycie powłoką pasywną trzech z sześciu
próbek. Cały proces został wykonany zgodnie z normą dotyczącą anodowania w kwasie
siarkowym stopów aluminium zgodnie z procedurą podaną w tablicy 2 [7]. Powierzchnię
próbek obserwowano na mikroskopie świetlnym, stereoskopowym. Próbki ważono na wadze
laboratoryjnej z dokładnością do 0,0001 g. Uszczelnienie powłoki zostało przeprowadzone w
500 ml wody destylowanej o temperaturze 97oC. Czas kąpieli wynosił 2 min na każdy 1 µm
grubości powłoki. Całkowity czas procesu wynosił 40 minut.
Tablica 2
Parametry procesu anodowania
Elektrolit
15 % H2SO4

Warunki prądowe
2 A/dm3 , 20 V

Temperatura
25oC

Czas
15 min

Grubość powłoki
20 µm

3. WYKONANE BADANIA
Badanie odporności korozyjnej stopu aluminium zostało wykonane zgodnie z normą PNEN ISO 9227:2012 „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej
solance [8]. Badane próbki zostały umieszczone na czas 240 godzin w komorze do badań
korozyjnych. Do utworzenia roztworu użyta została woda destylowana oraz wysokiej czystości
NaCl. Wewnątrz komory rozpylany był 5% roztwór NaCl, temperatura wynosiła 37oC
natomiast wilgotność kształtowała się na poziomie 95%. Po 240 godzinach pracy komory
zostały wykonane zdjęcia powierzchni próbek mikroskopem stereoskopowym, oraz ważenie na
wadze z dokładnością do 0,001g.

4. WYNIKI
Na podstawie wykonanych badań degradacji korozyjnej w środowisku bogatym w jony
chlorkowe stop aluminium EN AW-7075 po 240 godzinach testu korozyjnego wykazywał
ubytek masy od 0,001 do 0,09% w zależności od zastosowanej obróbki powierzchniowej
(rys. 1). Największy ubytek materiału wykazały próbki charakteryzujące się największą chropowatością powierzchni (Ra = 0,69 m). Zastosowanie chemicznej obróbki powierzchniowej –
anodyzowania spowodowało wytworzenie na powierzchni trwałej i zwartej warstwy tlenków
szczelnie chroniącej powierzchnię przed oddziaływaniem środowiska korozyjnego (rys. 2-5).
Zastosowanie procesu anodyzowania wpłynęło na znaczne ograniczenie ubytku masy
materiału, np. dla powierzchni o chropowatości Ra = 0,27 m (szlif 1200) ubytek masy
zmniejszył się z 0,0041 do 0,0015% w przypadku powierzchni dodatkowo anodyzowanej
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Rys. 1. Ubytek masy próbek po badaniu w komorze solnej

Rys. 2. Próbka 320 anodyzowana,
pow. 10x

Rys. 2. Próbka 320 anodyzowana, po 240
godzinach komorze solnej, pow. 10x

Rys. 4. Próbka 320 nieanodyzowana,
pow. 10x

Rys. 5. Próbka 320 nieanodyzowana, po 240
godzinach, pow. 10x

4. WNIOSKI
Na podstawie wykonanych badań korozyjnych w rozpylanej solance dla stopu aluminium
EN-AW-7075 w różnym stanie obróbki powierzchniowej stwierdzono, że powierzchnia
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o wyższej chropowatości ulega znacznie szybciej zjawiskom korozyjnym. Zastosowanie
chemicznej obróbki powierzchniowej anodyzowania znacznie zmniejsza ubytek masy
materiału w trakcie testu korozyjnego w środowisku jonów chlorkowych.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowanie badań nieniszczących w spawalnictwie –
badania radiologiczne i ultradźwiękowe złącza spawanego.
Słowa kluczowe: spawalnictwo, badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe, badania
radiologiczne

1. WSTĘP
Obecnie żyjemy w czasach, kiedy to spośród wszystkich materiałów inżynierskich
i konstrukcyjnych, dominującą i czołową pozycję zajmuje stal. Z tego względu technologie
spajania metali są bardzo popularne i obecne w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu.
Jakość połączeń spawanych często decyduje o wytrzymałości konstrukcji, dlatego niezmiernie ważne jest aby możliwe było jej kontrolowanie. W tym celu stosuje się badania
nieniszczące.
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2. SPAWALNICTWO
Spawalnictwo jest jednym z działów technologii spajania metali – obejmuje wszelkie
procesy łączenia metali, jak również inne procesy, które wykonywane są za pośrednictwem
urządzeń spawalniczych, jak np. cięcie [1].
Spawanie jest to proces trwałego, dyfuzyjnego łączenia metali, w którym w wyniku
doprowadzonego ciepła brzegi materiału rodzimego oraz dodawany materiał dodatkowy zwany
spoiwem ulegają stopieniu tworząc w ten sposób po zastygnięciu spoinę. Elementy trwale
połączone ze sobą poprzez spoinę, tworzą złącze spawane [2].

3. BADANIA NIENISZCZĄCE
Badania nieniszczące (NDT) to takie, które po przebadaniu próbki lub całego elementu, nie
powodują żadnych zmian własności użytkowych, nie naruszają ciągłości jego mikroi makrostruktury. Dzięki grupie badań nieniszczących, można uzyskać informacje o miejscach
występowania oraz wielkości niezgodności materiałowych, wad i niezgodności wewnątrz
materiału, pod oraz na jego powierzchni. Dodatkowo, możliwe jest określenie ich rodzaju
i ukierunkowania oraz propagacji. Oprócz tego, badania nieniszczące umożliwiają wykrywanie
miejsc naprężeń oraz określanie miejsc zaatakowanych przez korozję międzykrystaliczną.
Informacje te, pozwalają na sklasyfikowanie badanego elementu do konkretnej klasy
jakościowej oraz na obliczenie jego resztkowego czasu życia i możliwość dalszej eksploatacji
[2, 3, 4].
Badania radiologiczne (RT) należą do grupy wolumetrycznych (objętościowych) badań
nieniszczących. Dzięki tej metodzie możliwe jest wykrywanie niezgodności objętościowych
i płaskich (przy takim samym kierunku rozchodzenia się promieniowania i kierunku ułożenia
niezgodności płaskiej) na powierzchni i pod nią oraz we wnętrzu badanego elementu [3].
Badania ultradźwiękowe (UT) obok badań radiologicznych, należą do grupy badań
nieniszczących wolumetrycznych, pozwalających na wykrycie niezgodności spawalniczych
wewnątrz elementu, ale także, gdy są zlokalizowane podpowierzchniowo i powierzchniowo.
Wykorzystanie ultradźwięków (fale sprężyste o częstotliwościach >20 kHz) do badania
pozwala na otrzymanie informacji o stanie całej objętości badanego elementu [3].

4. OPIS BADAŃ
4.1. Badany materiał
Badana próbka mieszanego złącza spawanego została wykonana z następujących
materiałów konstrukcyjnych:
 stal niestopowa S355JR,
 stal austenityczna 304L.
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Skład chemiczny mechaniczne użytych materiałów przedstawiono w tablicach 1 i 2.
Tablica 1
Skład chemiczny stali niestopowej S355JR zgodnie z normą PN-EN 10025-2:2004
Oznaczenie
C [%]
Mn [%]
Si [%]
P [%]
S [%]
N [%]
S355JR

0,24

1,6

0,55

0,035

0,035

0,012

Tablica 2
Skład chemiczny stali austenitycznej 304L zgodnie z normą PN-EN 10088-3
S [%]
Cr [%]
Ni [%]
Oznaczenie C [%] Si [%] Mn [%] P [%]
304L

<0,07

≤1,0

≤2,0

≤0,05

≤0,015

N [%]

17,0 - 19,5 8,0 – 10,5 ≤0,11

Badanie radiologiczne złącza zostało przeprowadzone w ustalonych warunkach przy użyciu
odpowiedniego sprzętu zgodnie z normą PN-EN ISO 17636
Na przedstawionych fragmentach radiogramów, można wyraźnie dostrzec nieregularny
kształt poszczególnych ściegów. Na każdym ze zdjęć można zaobserwować występujące
w spoinie pojedyncze pęcherze gazowe oraz ich niewielkie skupiska w postaci okrągłych,
ciemniejszych plamek. Jest to uwięziony w metalu gaz osłonowy. Długa, ciemna, nieregularna
linia pomiędzy dwoma ściegami wzdłuż spoiny, na całej jej długości wskazuje, że występuje
tam brak wtopienia, tzw. przyklejenie – bardzo dobrze widoczne na rysunku 2 – które może
być skutkiem użycia w procesie spawania spoiwa przeznaczonego nominalnie do stali
nierdzewnej, do połączenia ze stalą niestopową.

Rys. 1. Fragment radiogramu badanego złącza (2)

Rys. 2. Fragment radiogramu badanego złącza (3)
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Badanie ultradźwiękowe złącza spawanego zostało przeprowadzone z użyciem aparatu
ultradźwiękowego OmniScan PA z pojedynczą głowicą kątową. Kąt padania wiązki wynosił
30o, a częstotliwość nominalna 4 MHz. Maksymalna amplituda 25%. Wyniki są przedstawione
na rysunku 3.

Rys. 3. Widoczne wyraźne wskazanie wewnątrz spoiny
Badanie ultradźwiękowe potwierdziło wykazało występujące niezgodności spawalnicze
wewnątrz badanej spoiny. Na rysunku 3 przedstawione jest jedno wyraźne wskazanie.
Z wymiarów niezgodności sczytanych z osi współrzędnych można jednoznacznie stwierdzić,
że wykryta metodą ultradźwiękową niezgodność ma podłużny kształt i jest zorientowana
wzdłuż spoiny. Na fragmentach radiogramów w metodzie radiologicznej widoczne są niezgodności w formie przyklejeń postaci podłużnych, kilkumilimetrowych ciemnych obszarów.
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Widoczne na rysunku 2 przyklejenie wykryte metodą radiologiczną jest tym samym, które
zostało wykryte metodą ultradźwiękową.

6. PODSUMOWANIE
Czas badania niewielkich elementów metodą radiologiczną jest dłuższy od czasu badania
metodą ultradźwiękową ze względu na konieczność wykonania dalszych czynności jak
obróbka fotochemiczna naświetlonej błony. Metoda radiologiczna i ultradźwiękowa pozwalają
na wykrycie tych samych niezgodności wewnątrz spoiny, jednak badanie jedną metodą
w wybranych przypadkach jest efektywniejsze niż drugą i odwrotnie,. Nie da się jednoznacznie
stwierdzić czy i która metoda pomiędzy radiologiczną i ultradźwiękową jest lepsza czy
bardziej skuteczna.

INFORMACJA DODATKOWA
Student M. Nowak uczestniczy w Projekcie nr FSD-90/RMT 1/2011pt. „NANATRIM Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie
Procesów Materiałowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

LITERATURA
1. M. Mazur, Podstawy spawalnictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1993.
2. J. Mizerski, Spawanie: wiadomości podstawowe, Wydawnictwo REA s.j., Warszawa,
2007.
3. Badania radiograficzne CR (Computer Radiography): www.ndt-cr.pl/index.php/badaniaradiograficzne-rt, dostęp online 19.08.2015.
4. A. Lewińska-Romicka, Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki analizy wytrzymałościowej modelu ławki
parkowej skonstruowanego z wybranych materiałów.
Słowa kluczowe: MES, wytrzymałość, stal 0H13, aluminium Aw-1050A, programy CAD

1. WSTĘP
Ławki parkowe są przedmiotem, który możemy spotkać w wszelkich miejscach
publicznych. Trendy w ostatnich latach bazują na tworzeniu ławek głównie wykonanych z
jednego materiału, często spawanych, lub zespolonych ze sobą w inny nierozłączny sposób,
czasami nawet są to elementy odlewane w całości. Pomocą projektantom służą programy z
grupy CAD lub MES takie jak Solid Edge firmy Siemens, lub AutoCAD firmy autodesk, które
usprawniają ich pracę, tym samym pomagając zaoszczędzić na czasie oraz dostępnych
środkach pieniężnych.
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2. PRZEGLĄD LITERATURY
2.1. Metoda Elementów Skończonych (MES)
Metoda Elementów Skończonych, z angielskiego FEA (Finite Element Analysis), to jedna
z podstawowych metod służących do obliczeń inżynierskich wspomaganych komputerowo
(CAE) stosowanych w dzisiejszych czasach. Programy MES wykorzystywane są dzisiaj w
większości dużych i średnich firm, jako narzędzia służące do określania własności oraz
weryfikacji, bez których wytwarzanie produktów nie może się rozpocząć.
Zasada działania
Według definicji MES jest metodą dyskretyzacji ciągłych układów geometrycznych, tj.
dzielenia na skończoną liczbę podobszarów
elementów skończonych. Elementem
skończonym nazwać można figurę geometryczną, która zawiera określone punkty (tzw. węzły)
oraz funkcję kształtu, która opisuje wielkość badanej funkcji w elemencie (rys. 1). Efektem
dyskretyzacji jest układ posiadający skończoną liczbę stopni swobody, który został
przetransformowany z układu złożonych konstrukcji poprzez podział na możliwie proste
geometrycznie elementy, uwzględniający przy tym wszelkie nieciągłości i wielofazowość
materiałową. modelowanych elementów [1].

Rys. 1. Przykładowy rysunek modelu dyskretnego [1]
3. BADANIA
Przed rozpoczęciem konstrukcji modelu wybrane zostały dwa materiały, których własności
były optymalne do wykonania ławki. Skład chemiczny owych materiałów przedstawiony
został poniżej (tab. 1).
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Tablica 1
Skład chemiczny stali nierdzewnej 0H13 oraz aluminium Aw-1050A(A1) [2,3]
Stop

Udział masowy pierwiastków, %
Inne

0H13
reszta
A1

Cr

Mg

Zn

Ti

Al

Fe

Mn

Si

12,0
÷
14,0

–

–

–

–

–

≤
1,00

≤
1,00

≤
≤
0,08 0,040

–

≤
0,05

≤
0,07

≤
0,05

≤
0,25

0,05
÷
0,10

≤
≤
≥
0,05 99,50 0,40

C

P

–

Cu
–
≤
0,05

3.1. Wyniki pomiarów modelu z stali nierdzewnej
Na powierzchnię siedzącą ławki nałożona została siła 2000 N oraz przeprowadzona została
symulacja wraz z analizą wytrzymałościową. Określone zostały miejsca newralgiczne oraz
stopień ugięcia się całej konstrukcji (rys. 2).

Rys. 2. Naprężenie zredukowane Hubera-von Misesa modelu ławki stalowej
Tablica 2
Wyniki przemieszczenia
Przesunięcie całkowite
Rozciągnięcie
Minimum
Maksimum

Wartość
0 mm
1,42 mm

X
-1183,000 mm
-600,000 mm

Y
463,000 mm
430,000 mm

Z
-440,000 mm
-5,000 mm
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3.2. Wyniki pomiarów modelu z aluminium
Powierzchnia służąca do siedzenia na ławce zbudowanej z aluminium również została
obarczona siłą 2000 N. po przeprowadzeniu symulacji otrzymano wyniki przemieszczenia
modelu(tablica 3) oraz rozkład naprężeń von Misesa (rys.3)
Tablica 3
Wyniki przemieszczenia
Rozciągnięcie
Minimum
Maksimum

Przesunięcie całkowite
Wartość X
Y
0 mm
-1183,000 mm 463,000 mm
4,45 mm -600,000 mm
0,000 mm

Z
-440,000 mm
-5,000 mm

Rys. 3. Naprężenia zredukowane Hubera-von Misesa modelu ławki aluminiowej
4. PODSUMOWANIE
Analiza wykonanych w programie Solid Edge ST8 modeli pozwoliła nam określić ich
własności wytrzymałościowe, a na ich podstawie dokonać analizy opłacalności wykonania
ławki z poszczególnych materiałów. Programy z grupy CAD pozwalają nam w znacznym
stopniu przyśpieszyć projektowanie i dobór materiałów, dlatego ich stosowanie staje się coraz
bardziej powszechne. W celu optymalnego wyboru należy się również posłużyć cennikami
wybranych materiałów, oraz możliwościami ich przetwórstwa.
Ławki wykonane z obydwu materiałów posiadają wystarczająco dużą wytrzymałość, aby
spełnić wymagania. Ławka z aluminium, mimo posiadania niewiele gorszej wytrzymałości
posiada mniejszą masę. Ławka wykonana z stali nierdzewnej natomiast posiada lepsze walory
estetyczne. Obydwa materiały są odporne na korozje, dzięki czemu będą mogły one być
użytkowane przez wiele lat, a duża wytrzymałość zapewni trwałość. W obydwu przypadkach
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materiał nadaje się zarówno do odlewania jak i do spawania, więc nie występują żadne
ograniczenia co do kształtu obiektu, co jest cenione przez współczesnych projektantów.
Podczas doboru materiału ważny jest jego koszt, tutaj wygrywa stal nierdzewna. Mimo
większego ciężaru, wybór stali nierdzewnej jako materiału na ławkę jest niewątpliwie lepszy.
INFORMACJA DODATKOWA
Student S. Pyka uczestniczy w Projekcie nr FSD-91/RMT 1/2011pt. „QUAPINFO Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z
Komputerową Nauką o Materiałach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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System, Wrocław, 2006.
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Streszczenie: Celem niniejszej pracy było wykorzystanie symulacji komputerowej do
określenia wpływu obciążonego tray’a przemysłowego na rozkład naprężeń oraz odkształceń.
Artykuł zawiera praktyczne wykorzystanie Metody Elementów Skończonych poprzez program
Autodesk – Inventor w którym wykonano symulację komputerową oraz analizę wytrzymałościową tray’a obciążonego rzeczywistą siłą 6 N.
Słowa kluczowe: tray, przemysł , polimery, MES,

1. WSTĘP
Każde urządzenie powinno spełniać swoje przeznaczenie. W dzisiejszych czasach
wymagania stawiane są coraz bardziej precyzyjnie. Produkcja powinna być jak najbardziej
wydajna, a produkt powinien spełniać szereg kryteriów takich jak: trwałość, odpowiedni
wygląd wizualny czy stosunkowo niska cena, innymi słowy: aby produkt mógł się przebić na
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rynku powinien dobrze spełniać zależność pomiędzy ceną a jakością. Żeby móc podołać temu
wyzwaniu, powstało wiele narzędzi, które mają za zadanie wykryć możliwe niedoskonałości
już na etapie projektowania. Jednym z takich narzędzi jest program Inventor. Jest to program
CAD, dzięki któremu konstruktor może stworzyć trójwymiarowy model numeryczny. Model
zaprojektowany w programie Inventor oprócz umożliwienia znalezienia potencjalnych wad,
pozwala również na analizę MES, dzięki czemu, konstruktor jest w stanie ocenić zachowanie
produktu w warunkach rzeczywistych, po wcześniejszym nadaniu warunków brzegowych [1, 2, 3].

2. ZAŁOŻENIA MODELOWE I ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA
Przedstawiono analizę wytrzymałościową tray’a przemysłowego, służącego do ekspozycji
sklepowej produktów o niskiej masie. Tray został poddany działaniu siły 6 N. Materiał
z którego go wykonano to polietylen wysokiej gęstości.
W celu przedstawienia naprężeń, odkształceń, przemieszczeń oraz współczynnika bezpieczeństwa zamodelowano tray’a w programie Inventor, a następnie wykonano symulację
komputerową z wykorzystaniem MES [4, 5].
2.1. Podstawowe założenia modelowe
Pierwszym etapem było stworzenie trójwymiarowego modelu tray’a, model ten składa się
z sześciu elementów. Po wykonaniu ich, poszczególne elementy należało powiązać odpowiednimi relacjami w jeden spójny model geometryczny.
W drugim etapie zdefiniowano materiał z którego wykonany jest tray przemysłowy, w tym
konkretnym przypadku wybranym materiałem jest polietylen wysokiej gęstości, a jego
podstawowe własności definiuje tablica 1.
Tablica 1
Własności materiałowe wykorzystane w symulacji komputerowej
Nazwa
Ogólne

Naprężenie

Polietylen o dużej gęstości
Gęstość

0,952 g/cm3

Granica plastyczności

20,67 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie

13,78 MPa

Moduł Younga

0,911 GPa

Współczynnik Poissona

0,392

Moduł sprężystości

0,327227 GPa

Na model geometryczny nałożono siatkę elementów skończonych, zaś kolejnym krokiem
było zdefiniowanie warunków brzegowych, które odpowiadają warunkom rzeczywistym.
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Przyjęto, że tray został obciążony siłą 6 N (rys. 1), która rozkłada się na całą jego powierzchnię. Cały tray jest umiejscowiony oraz unieruchomiony na twardym podłożu (rys. 2).

Rys. 1. Zadane obciążenie, rozłożone na całą powierzchnię tray’a

Rys. 2. Miejsce unieruchomienia tray’a
2.1. Wyniki analizy wytrzymałościowej
Wyniki analizy wytrzymałościowej zestawiono w tablicy 2 oraz przedstawiono w formie
graficznej. Na rysunku 3 przedstawiono rozkład odkształceń, zaś na rysunku 4 rozkład
naprężeń z kolei rysunek 5 przedstawia przemieszczenia, a współczynnik bezpieczeństwa
w analizowanym modelu numerycznym tray’a prezentuje rysunek 6.
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Tablica 2
Wyniki analizy wytrzymałościowej
Nazwa

Wartość
minimalna

maksymalna
3

Objętość

6889920 mm

Masa

6,5592 kg

Naprężenie Von Misesa

0,00000012287 MPa

0,263731 MPa

Przemieszczenie

0 mm

0,381713 mm

Współczynnik bezpieczeństwa

15

15

Równoważne odkształcenie

0,000000000125915

0,000270103

Rys. 3. Równoważne odkształcenie

Rys. 4. Naprężenie Von Misesa

Rys. 5. Przemieszczenia

Rys. 6. Współczynnik bezpieczeństwa
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3. PODSUMOWANIE
Z przebiegu działań w zakresie realizacji niniejszej pracy potwierdziła się opinia komplementująca oprogramowanie Autodesk – Inventor jako bardzo dobre narzędzie wykorzystujące Metodę Elementów Skończonych. Przemieszczenia oraz odkształcenia są ściśle
powiązane ze zmianą geometrii analizowanego modelu tray’a, co jest niezwykle istotną
rzeczą ze względu na jego użyteczność. Jeżeli produkt ulegnie zbyt dużemu odkształceniu
pod wpływem działającej na niego siły, traci on możliwość swojego zastosowania. Jeżeli zaś
dojdzie do odkształcenia plastycznego, produkt na zawsze utraci swoją użyteczność.
Wartość siły, która na stałe może zmienić geometrię, wyznaczono za pomocą współczynnika bezpieczeństwa i wynosi ona 90 N. Zaobserwowano, że występowanie większych
naprężeń skutkuje dużym prawdopodobieństwem uszkodzenia tray’a. Największe naprężenia
działają na płaszczyźnie ZZ jednak są one na tyle małe, że wyznaczony współczynnik
bezpieczeństwa wynosi 15. Aplikacje komputerowe wykorzystujące metodę elementów
skończonych pozwalają zmniejszyć czas wykonania analizy, a co za tym idzie obniżają koszty
potrzebne do jej wykonania.

LITERATURA
1. W. Przybylski, M. Deja, Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.
2. P. Płuciennik, Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Inventor,
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2013.
3. P. Baś, S. Sitarz, Podstawy konstrukcji maszyn – wstęp do projektowania, Wydawnictwo
Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010.
4. R. Bąk, Piętnaście wykładów z wytrzymałości materiałów, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, 1999.
5. L.A. Dobrzański, A. Śliwa, W. Sitek, W. Kwaśny, Wykorzystanie metody elementów skończonych do wyznaczania naprężeń krytycznych w powłokach uzyskiwanych w procesie
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wytwarzanie masywnych szkieł metalicznych na
osnowie kobaltu Co61Nb8B31 metodą odlewania ciśnieniowego oraz strukturę otrzymanych
próbek w postaci płytki i prętów. Badania rentgenograficzne wykazały, że stosunek fazy
amorficznej do krystalicznej jest w dużym stopniu uzależniony od grubości próbki oraz
jednorodności stopu.
Słowa kluczowe: materiały amorficzne, masywne szkła metaliczne, struktura i własności
mechaniczne, zdolność do zeszklenia, odlewanie ciśnieniowe do formy miedzianej

1. WSTĘP
Szkła metaliczne to materiały o strukturze amorficznej uzyskane na drodze ciągłego
chłodzenia z fazy ciekłej, z prędkością uniemożliwiającą powstanie struktury krystalicznej.
Za masywne szkła metaliczne (MSM) przyjmuje się natomiast te szkła metaliczne, których
grubość przekroju przekracza 1 milimetr. Materiały te stały się w ostatnich latach źródłem
dużego zainteresowania naukowców i ośrodków badawczych, głównie ze względu na ich
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unikalne własności mechaniczne, magnetyczne oraz bardzo dobrą odporność na korozję.
Dalsze badania moją na celu lepsze poznanie struktury amorficznej, której uporządkowanie
atomowe oraz procesy w niej zachodzące nie zostały do końca wyjaśnione [1, 2].

2. WŁASNOŚCI MASYWNYCH SZKIEŁ METALICZNYCH NA OSNOWIE
KOBALTU
Masywne szkła metaliczne na osnowie kobaltu i żelaza, cechują się szerokim obszarem
cieczy przechłodzonej oraz wysokimi zdolnościami do tworzenia fazy szklistej.
Ze względu na wysoką wytrzymałość i zwiększoną plastyczność stopy te określane
są czasem mianem wysoce wytrzymałych. Przewagą masywnych szkieł metalicznych na
osnowie kobaltu jest to, że wykazują one większą wytrzymałość i twardość połączoną z lepszą
odpornością na korozję i utlenianie względem innych MSM. Stopy Co-Fe-Ta-B-Mo mogą
osiągać odporność na złamanie około 5545 MPa. Znalazły się one z tego powodu w centrum
zainteresowania jako jedne z materiałów inżynierskich z możliwością konstrukcyjnego ich
zastosowania [3, 4].
Stop Co-Nb-B składa się z metalu (Co) o wysokim module sprężystości oraz półmetalu (B)
tworzącego wiązania kowalencyjne. Wyróżniają go łatwość tworzenia fazy szklistej (GFA),
niska temperatura likwidus oraz cechy eutektyki, które są związane z występowaniem struktury
utworzonej z niobu, który jest metalem przejściowym oraz półmetalu jakim jest bor. Badania
C. Dun, H. Liu, B. Shen [3] trójskładnikowego stopu o składzie Co65-xNb8B27+x (gdzie x = 1-5)
wykazały wytrzymałość na ściskanie rzędu 4610-5340 MPa i odkształcenie plastyczne do 5%.
Innym MSM na osnowie kobaltu wykazującym bardzo dobre własności jest stop
Co43Fe20Ta5,5B31,5. Wykonane z tego stopu pręty o średnicy 2 mm cechuje szeroki obszar cieczy
przechłodzonej (72 K), bardzo wysoka odporność na złamanie – 5185 MPa, wysoki moduł
Younga – 268 GPa, niska koercja – 0,25 A/m i bardzo wysoka przenikalność magnetyczna –
555000 w temperaturze pokojowej [5].

3. BADANIA WŁASNE I ICH WYNIKI
Celem tej pracy było wytworzenie i zbadanie struktury oraz własności masywnych szkieł
metalicznych Co61Nb8B31 oraz porównanie otrzymanych wyników z danymi literaturowymi
dotyczącymi masywnych szkieł metalicznych na osnowie kobaltu. Do badania wybrano stop
Co61Nb8B31, który wytworzono ze składników o bardzo wysokiej czystości, które rozdrobniono mechanicznie (rys. 1a).
Stop wstępny wytworzono poprzez stopienie składników umieszczonych w ceramicznym
(Al2O3) tyglu (rys. 1b), pośrednio nagrzewanym przez tygiel grafitowy, nagrzewany przez
cewkę indukcyjną (rys. 1c). Cały proces odbywał się w atmosferze argonu, aby uzyskać
jednorodną strukturę. Średnica uzyskanego wlewka wynosiła ok. 25 mm (rys. 1d).
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Rys. 1. Etapy przygotowania stopu wstępnego
Tablica 1
Skład chemiczny stopów na masywne szkła metaliczne Co61Nb8B31
Pierwiastek
Stęż. atom. [%]
Stęż. mas. [%]
Co
61
76,92412
Nb
8
15,90407
B
31
7,17180

Masa na 50 g [g]
38,46206
7,95203
3,58590

Stop wstępny (tabl. 1) został oszlifowany i rozdrobniony. Próbki w postaci płytek i pręta
otrzymano stosując metodę odlewania ciśnieniowego, w której rozdrobniony stop wstępny
umieszczono w kwarcowym tyglu i podgrzano za pomocą cewki indukcyjnej, aż do uzyskania
jednolitego stanu ciekłego. Ciekły stop wprowadzono do miedzianej formy chłodzonej wodą za
pomocą argonu.

Rys. 2. Masywne szkła metaliczne Co61Nb8B31 w postaci pręta (a) oraz płytki (b)
Próbki otrzymane w procesie odlewania ciśnieniowego zbadano za pomocą badania rentgenowskiego (XRD) w celu określenia struktury. Do badania wykorzystano pręty o średnicy
1,8 mm i 2,6 mm oraz płytkę o grubości 1 mm. W wyniku badania uzyskano dyfraktogramy
rentgenowskie przedstawione na rysunku 3.

Rys. 3. Dyfraktogramy pręta o średnicy 1,8 mm (a) oraz płytki (b)
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W wyniku analizy pręta o średnicy 1,8 mm oraz płytki uzyskano podobne wyniki.
Otrzymane wykresy świadczą o tym, że wyraźna większość objętości próbek to faza
amorficzna. Wskazuje na to charakterystyczny "falisty" profil tła obu dyfraktogramów. Bardzo
słabe linie dyfrakcyjne, występujące w pobliżu maksymalnych wartości tego tła, tj. w zakresie
kątowym 50-55O 2Θ, to prawdopodobnie najsilniejsze linie borku kobaltu Co2B oraz związku
o strukturze regularnej Fm-3m, czyli o strukturze Fe23C6, lecz o wyraźnie niższej stałej
sieciowej „a” wynoszącej około 1,0585 nm. Próbka w postaci pręta o średnicy 2,6 mm
wykazała zdecydowanie największy stopień wykrystalizowania składników, którymi również
są Co2B i związek o strukturze Fe23C6. Ich linie dyfrakcyjne są zdecydowanie liczniejsze
i silniejsze, niż na wykresach pozostałych próbek. Tło dyfraktogramu pręta o średnicy 2,6 mm
jest niemal płaskie, co również wskazuje na mały udział fazy amorficznej. Te różnice wskazują
z kolei na wpływ warunków wytwarzania próbek, na powstanie struktury krystalicznej.
4. PODSUMOWANIE
W pracy tej wytworzono próbki masywnych szkieł metalicznych Co61Nb8B31. Badania
rentgenograficzne wykazały, że nie udało się wytworzyć struktury amorficznej zarówno
w płytce jak i w prętach. Struktura próbek jest amorficzno-krystaliczna, przy czym udział fazy
krystalicznej różni się w zależności od próbki. W przypadku próbek o mniejszych średnicach
udział fazy amorficznej był znacznie większy. Pręt o średnicy 2,6 mm cechował się większym
stopniem wykrystalizowania składników. Niemniej jednak, krytyczna średnica zapewniająca
amorficzną strukturę, była o wiele niższa niż 1,8 mm. Fazy krystaliczne Co2B mogła również
powstać w wyniku nieodpowiedniego dobrania parametrów procesu, tj. ciśnienia argonu lub
temperatury ciekłego stopu.
Na niską zdolność do zeszklenia badanych próbek wpływ mogły mieć też zanieczyszczenia. Badania rentgenograficzne wykazały, że prócz krystalicznej fazy Co2B, w próbkach
występuje też faza o strukturze Fe23C6. Wskazuje to na zanieczyszczenie stopów żelazem
i węglem. Pierwiastki te mogły zostać wprowadzone do stopu w procesie mechanicznego
rozdrabniania składników, procesie przetapiania stopu w zanieczyszczonym tyglu czy procesie
odlewania stopów do niepopranie wyczyszczonej formy miedzianej.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono informacje na temat mechanicznej syntezy i materiałów
biodegradowalnych. W części badawczej porównano strukturę oraz własności biodegradowalnego stopu Mg60Zn35Ca5 wytworzonego w procesie mechanicznej syntezy, a następnie
poddanego iskrowemu spiekaniu plazmowemu w temperaturze 200°C oraz 250°C.
Słowa kluczowe: mechaniczna synteza, materiały biodegradowalne, stop na osnowie magnezu,
stop nanokrystaliczny

1. WSTĘP
Magnez ze względu na własności porównywalne do kości korowej wzbudza ostatnio
zainteresowanie naukowców zarówno z dziedziny inżynierii materiałowej jak i biomedycyny.
Efektywnym i mało skomplikowanym technologicznie procesem wytwarzania biodegradowalnych stopów na osnowie magnezu jest mechaniczna synteza.
1
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2. MECHANICZNA SYNTEZA
2.1. Opis procesu
Mechaniczna synteza (ang.: Mechanical Alloying – MA) jest techniką należącą do metalurgii proszków, która obejmuje takie procesy jak zgrzewanie na zimno, kruszenie oraz
stapianie cząsteczek proszku w wysokoenergetycznych młynach kulowych. Proces ten jest
doskonałym sposobem wytwarzania materiałów nanokrystalicznych i amorficznych ze
względu na prostotę i niski koszt sprzętu w porównaniu do innych znanych metod produkcji
tych materiałów. Obecnie MA wykorzystywane jest powszechnie do wytwarzania różnorodnych niestabilnych stopów, włączając roztwory stałe, fazy międzymetaliczne, mieszaniny
składników czy materiały amorficzne i quasi-kryształy [1, 2].
Proces MA rozpoczyna się od zmieszania proszków w odpowiedniej proporcji,
umieszczenia pojemnika wraz z proszkami i kulami mielącymi w młynie oraz ustawienia
parametrów procesu. Występuje kilka rodzajów młynków przeznaczonych do MA. Różnią się
one między sobą pojemnością, efektywnością mielenia, zdolnością do kontrolowania operacji
poprzez zmianę temperatury podczas mielenia czy wpływem na zmniejszanie zanieczyszczeń
materiału. Do jednego z najbardziej znanych młynków należy młynek typu „Shaker” (np. Spex
8000, SPEX CertiPrep) [2].
2.2. Parametry procesu
Otrzymana końcowa struktura proszku po procesie zależna jest od wielu parametrów.
Czynniki, które mają wpływ na wynik końcowy to: rodzaj młynka oraz pojemnika mielącego,
rodzaj oraz wielkość kul mielących, prędkość mielenia, czas mielenia, stosunek wagi kul do
proszku, stopień wypełnienia pojemnika, atmosfera mielenia, temperatura mielenia [2].
Stosowanie różnych młynków (różne energie rozdrabniania) wpływa przede wszystkim na
wielkość ziaren produkowanych materiałów. Poza wyborem młynka istotne jest użycie
odpowiedniego materiału na pojemnik oraz kule, ze względu na to, że niektóre materiały mogą
zostać łatwo uszkodzone podczas mielenia i spowodować wystąpienie zanieczyszczeń lub
zmianę składu chemicznego. Zanieczyszczeń unika się także poprzez stosowanie atmosfery
ochronnej. Parametry takie jak prędkość i czas mielenia, stosunek wagi kul do proszku, czy
stopień wypełnienia pojemnika wpływają m.in. na ilość wytwarzanej energii zderzeniowej
kruszącej proszek, czas w jakim zostaną osiągnięte wymagane własności, ale także na temperaturę procesu [2, 3].
3. STOPY Mg-Zn-Ca JAKO MATERIAŁY BIODEGRADOWALNE
3.1. Materiały biodegradowalne i ich zastosowanie
Materiały biodegradowalne są to materiały, które ulegają stopniowemu rozpuszczaniu się
w ciele ludzkim bez wydzielania toksycznych produktów ubocznych, czy wywoływania
305

Prace Studenckich Kół Naukowych

stanów zapalnych. Taki rodzaj materiałów, a w szczególności zbadane w ramach tej pracy
stopy na osnowie magnezu, znajdują swoje główne zastosowanie w medycynie. Przede
wszystkim pod uwagę bierze się produkcję implantów wspomagających leczenie złamanych
kości. Wykorzystanie takich materiałów na implanty medyczne, nie jest pomysłem nowym,
jednakże wciąż prowadzone są badania w celu uzyskania jak najlepszych własności tych
materiałów. Ważne jest osiągnięcie parametrów wytrzymałościowych bliskich naturalnej kości
oraz kontrolowany i bezpieczny rozkład implantu w ciele ludzkim [4, 5].
3.2. Własności stopów Mg-Zn-Ca
Stopy na osnowie magnezu są lekkie, a ich gęstość (1,74-2 g/cm3) jest porównywalna do
gęstości kości korowej (1,8-2,1 g/cm3) i dużo niższa niż gęstość, np. biomedycznych stopów
tytanu (4,4-4,5 g/cm3). Moduł sprężystości magnezu (41-45 GPa) jest znacznie bliższy do
naturalnej kości (5-23 GPa) w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi implantami
metalowymi, co zmniejsza ryzyko występowania naprężeń. Niestety stopy na osnowie
magnezu, w warunkach ludzkich płynów ustrojowych, ulegają szybkiemu rozpuszczeniu
elektrochemicznemu, co skutkuje wydzielaniem niebezpiecznych dla tkanek dużych ilości
wodoru. Główne czynniki mające wpływ na własności korozyjne to skład chemiczny stopu
oraz mikrostruktura stopu, która jest mocno zależna od sposobu wytwarzania materiału [6, 7].
Jako dodatki stopowe polepszające własności korozyjne stosuje się cynk oraz wapń (także
ze względu na biokompatybilność oraz występowanie, podobnie jak magnez, w ludzkim ciele.
Cynk pozwala również na zwiększenie wytrzymałości stopu oraz zahamowanie wydzielania
wodoru, natomiast wapń odpowiada za rozdrobnienie ziarna. Ważna jest również struktura.
W zależności od technologii wytwarzania, stop Mg-Zn-Ca może być krystaliczny lub amorficzny. Stopy amorficzne wykazują nie tylko wyższą wytrzymałość od stopów krystalicznych,
ale też potencjonalnie lepszą odporność na korozję ze względu na brak występowania granic
ziaren. Amorficzne stopy Mg-Zn-Ca mogą zostać uzyskane poprzez proces mechanicznej
syntezy lub techniki szybkiego krzepnięcia [4, 7].

4. PRACA WŁASNA
4.1. Materiał do badań
Materiał wykorzystany w pracy badawczej – Mg60Zn35Ca5, został przygotowany w procesie
mechanicznej syntezy w młynku typu „shaker” z mieszaniny proszków Mg, Zn oraz cząstek
Ca. Zastosowano stosunek wagi kul do proszku 10:1. Proszek spieczono techniką SPS pod
ciśnieniem 3 kN, w czasie 10 min w 200°C (próbka 1) oraz 250°C (próbka 2).
4.1. Wyniki badań
Przy pomocy mikroanalizatora rentgenowskiego zbadany został skład chemiczny (masowe
oraz atomowe % stężenie pierwiastków) materiału początkowego oraz spieczonego. Wyniki
przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1
Skład chemiczny próbki 1 oraz 2
Mg
Zn
mas%
at%
mas%
proszek
39,1
29,7
39,1
próbka 1
32,8
50,8
58,1
próbka 2
31,1
49,3
59,8

Ca
at%
29,7
33,6
35,3

mas%
8,2
4,4
4,4

O
at%
6,1
4,1
4,2

mas%
18,3
4,9
4,6

at%
33,4
11,5
11,2

Po wykonaniu zgładów dla obu próbek wykonano zdjęcia przy użyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego z detektorem elektronów wtórnych (rys. 1). Zastosowano
powiększenie 25000x.
a)

b)

Rys. 1. a) struktura próbki 1, pow. 25000x, SEM, b) struktura próbki 2, pow. 25000x, SEM
Dla sprawdzenia wytrzymałości próbek przeprowadzono statyczną próbę ściskania [8].
Otrzymane wyniki to: dla próbki 1 – 32,48 MPa, dla próbki 2 – 80,08 MPa.

5. PODSUMOWANIE
Stop Mg-Zn-Ca jest stopem podatnym na utlenianie, co wynika z badań składu chemicznego. Ilość tlenu jest zdecydowanie wyższa w proszku niż materiale spieczonym. Proces
spiekania spowodował więc zwiększenie odporności na utlenianie. Skład próbek po spiekaniu
nie wykazuje większych różnic. Temperatura spiekania nie wpłynęła znacząco na zmiany
w strukturze materiału o czym świadczą zdjęcia SEM. Próbki różnią się jednak wytrzymałością. Próbka 2 osiągnęła wynik 2,5 razy większy od próbki 1. Biorąc pod uwagę, że
wszystkie parametry procesu przygotowywania próbek, poza temperaturą, były identyczne,
można stwierdzić, że wyższa temperatura spiekania wpłynęła znacznie na polepszenie
własności wytrzymałościowych materiału.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono badania nanometrycznego proszku tlenku tytanu, jego
spiekanie metodą iskrowo plazmową oraz badania powstałego w wyniku procesu SPS spieku
ceramicznego.
Słowa kluczowe: tlenek tytanu, TiO2, spark plasma sintering, iskrowe spiekanie plazmowe

1. WSTĘP
W ostatnich dekadach zaobserwować można intensywny rozwój nanotechnologii. Proszki
o ziarnach nanokrystalicznych odgrywają ważną rolę w przemyśle ceramicznym oraz w
metalurgii proszków. Coraz częściej praktykowane jest spiekanie nanomateriałów. Dzieje się
tak dlatego, że spiekanie proszków o rozmiarach nanometrycznych może zachodzić w znacznie
niższej temperaturze, niż spiekanie ich odpowiedników o większych cząstkach. Jest to bardzo
opłacalne pod względem ekonomicznym, gdyż zużycie energii elektrycznej jest wówczas dużo
niższe. Dodatkowo, spiek powstający z nanoproszku cechuje się bardzo małymi rozmiarami
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ziaren, co wpływa korzystnie na własności powstałego w procesie spiekania produktu.
Niniejsza praca opisuje spiekanie nanokrystalicznego proszku tlenku tytanu w procesie
iskrowego spiekania plazmowego SPS. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod spiekania
materiałów, w której wykorzystywane są impulsy prądowe oraz ciśnienie.

2. TLENEK TYTANU TIO2
Materiałem przeznaczonym do badań był proszek tlenku tytanu TiO2.Dwutlenek tytanu jest
najtrwalszym i najpowszechniejszym spośród tlenków tego metalu. Występuje w postaci
białego proszku, którego temperatura topnienia wynosi ok. 1830°C, natomiast temperatura
wrzenia sięga ok. 2500°C. TiO2 nie rozpuszcza się w wodzie. Tlenek tytanu (IV) naturalnie
występuje w trzech odmianach polimorficznych – jako minerały: rutyl i anataz oraz brukit.
Powyżej temperatury 700-900°C brukit i anataz przechodzą w najtrwalszą odmianę polimorficzną TiO2, czyli w rutyl [1].

3. BADANIA PROSZKU TLENKU TYTANU
Aby iskrowe spiekanie plazmowe mogło zostać przeprowadzone poprawnie i prowadziło
do wytworzenia pełnowartościowej próbki spiekanej, wykonano badania proszku: pomiar
gęstości, pomiar jego powierzchni właściwej, rozkładu uziarnienia oraz badania struktury
metodą dyfrakcji rentgenowskiej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej.
Gęstość proszku wynosiła 3,9452 ± 0,0014 g/cm3. Powierzchnia właściwa 1,8956 g
proszku wyznaczona metodą adsorpcji azotu wyniosła 10,3764 m2/g. Przeprowadzone badanie
rozkładu uziarnienia wykazało, że proszek charakteryzuje się wymiarami ziaren mieszczącymi
się w skali nanometrycznej. Proszek ditlenku tytanu został poddany analizie fazowej na
dyfraktometrze rentgenowskim XRD 7 firmy Seifert FPM. Pomiar wykonano w zakresie
kątowym 2θ od 10 do 100°.

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski proszku
tlenku tytanu
310

Rys. 2. Zdjęcie proszku TiO2 wykonane w
skaningowym mikroskopie elektronowym
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Analiza składu fazowego wykazała, że badany proszek to tlenek tytanu TiO2 charakteryzujący się wysoką czystością i brakiem zanieczyszczeń (rys. 1). Występuje on w odmianie
anatazu (99%) z procentową domieszką rutylu. Pojedyncze skupisko cząstek proszku
przedstawiono na zdjęciu mikroskopowym (rys. 2). Ziarna ściśle przylegają do siebie, a ich
rozmiary nieznacznie różnią się od siebie. Rozmiary pojedynczych ziaren proszku zawierają się
w przedziale 30-150 nm.

4. SPIEKANIE METODĄ SPS
Jedną z najnowszych metod spiekania materiałów proszkowych jest metoda SPS –
z angielskiego Spark Plasma Sintering, czyli w tłumaczeniu na język polski – Iskrowe
Spiekanie Plazmowe. Jest to technika spiekania materiałów sypkich bazująca na równoczesnym zastosowaniu impulsów prądowych oraz ciśnienia (rys. 3).

Rys. 3. Schemat budowy urządzenia do spiekania metodą SPS [3]
Podczas procesu spiekania metodą SPS przez grafitowe stemple, matrycę i konsolidowany
proszek przepływają impulsy prądu stałego, w wyniku czego wydzielające się ciepło Joule’a
prowadzi do samonagrzewania się proszku [2]. Parametry procesu spiekania plazmowoiskrowego dla TiO2 wynosiły odpowiednio:
 temperatura: 1000°C,
 czas spiekania: 10 min,
 prędkość nagrzewania: 100°C/min,
 nacisk: 11 kN,
 całkowity czas procesu: ok. 41 min.
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5. BADANIE SPIEKU CERAMICZNEGO TLENKU TYTANU
Powstały w wyniku iskrowo-plazmowego procesu spiekania produkt poddano badaniom na
skaningowym mikroskopie elektronowym, dyfraktometrze rentgenowskim oraz zmierzono
jego twardość.
Średnia wartość twardości dla powstałego w procesie SPS spieku dwutlenku tytanu
wyniosła 690±120 HV.

Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski spieku
tlenku tytanu

Rys. 5. Zdjęcie spieku TiO2 wykonane
techniką SEM

Analiza fazowa spieku tlenku tytanu na dyfraktometrze rentgenowskim (rys. 4) wykazała
występowanie rutylu. Z obserwacji mikroskopowej wynika, iż powstały spiek charakteryzuje
się znaczną porowatością (rys. 5). Można również zaobserwować obszary, w których proszek
nie uległ całkowitej konsolidacji.

6. PODSUMOWANIE
Proszek zastosowany do badań charakteryzował się wysoką czystością oraz jednorodnością. Występował on w fazie anatazu. Rozmiary pojedynczych ziaren były nanometryczne –
mieściły się w zakresie od 30 do 150 nm.
Materiał otrzymany w wyniku iskrowego spiekania plazmowego SPS cechował się jednorodnością oraz porowatością.
W pracy wykazano przemianę fazową materiału. Z analizy dyfrakcyjnej materiału przed
i po procesie spiekania wynika, iż tlenek tytanu w postaci anatazu pod wpływem działania
wysokiej temperatury zastosowanej podczas procesu SPS zmienił swój skład fazowy. Powstały
spiek występuje w odmianie rutylowej.
Obserwacje na mikroskopie skaningowym spieku ceramicznego tlenku tytanu dowodzą, iż
w spieku występują cząstki, które nie uległy całkowitej konsolidacji. Powodem może być zbyt
niska temperatura spiekania lub zbyt mały nacisk. Zmiana tych parametrów procesu SPS daje
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możliwość wytworzenia spieku o bardziej jednolitej powierzchni oraz z mniejszym udziałem
porów.
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Streszczenie: Celem pracy była charakterystyka wpływu procesu wygrzewania na masywne
szkło metaliczne Ca65Mg15Zn20. Przeprowadzona analiza opierała się na porównaniu własności
masywnego szkła metalicznego Ca65Mg15Zn20 bezpośrednio po odlaniu oraz po procesie
krystalizacji. W pracy przeprowadzono również badania rentgenowskie, obserwacje
mikroskopowe oraz badania mikrotwardości masywnego szkła metalicznego Ca65Mg15Zn20
bezpośrednio po odlaniu oraz po procesie krystalizacji. Analizę procesu krystalizacji
przeprowadzono także za pomocą badań kalorymetrycznych.
Słowa kluczowe: szkło metaliczne, krystalizacja, stopy wapnia

1. WSTĘP
Grupa materiałów metalowych o nieuporządkowanej strukturze, jak szkła metaliczne,
zyskała duże zainteresowanie w latach 70-tych XX wieku. Wtedy właśnie nastąpił gwałtowny
rozwój technologii szkieł metalicznych. Na własności szkieł metalicznych bardzo duży wpływ
ma ich skład chemiczny. Dzięki prawidłowemu dobraniu pierwiastków przy tworzeniu
materiałów amorficznych, można uzyskać odpowiednie własności fizyczne, chemiczne, a także
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mechaniczne. Charakterystyczną cechą materiałów amorficznych jest ich struktura ciała
stałego mająca nieuporządkowany rozkład atomów. Praca przedstawia charakterystykę grupy
materiałów posiadających strukturę amorficzną, ze szczególnym uwzględnieniem szkieł
metalicznych. Skupiono się na szkłach metalicznych na osnowie wapnia, oraz procesach
zachodzących w strukturze szkieł metalicznych podczas ich krystalizacji. Przedstawiono
wyniki obserwacji materiału na mikroskopie świetlnym. Przeprowadzono również badania
rentgenowskie oraz skaningową kalorymetrie różnicową.
W celu porównania wpływu procesu krystalizacji na twardość masywnego szkła
metalicznego Ca przeprowadzono również badania mikrotwardości bezpośrednio po odlaniu,
jak i po procesie wygrzewania.
2. STRUKTURA AMORFICZNA
Strukturą amorficzną nazywamy jednofazową strukturą przesyconego roztworu stałego
o wysokiej mikro- oraz makrojednorodności, której konfiguracja rozmieszczenia atomów jest
podobna do struktury przechłodzonej cieczy [1].
Materiały amorficzne cechują się nieuporządkowaną strukturą, inaczej zwaną niekrytaliczną. Głównym powodem odróżniającym materiały amorficzne od krystalicznych jest fakt,
iż nie posiadają uporządkowania dalekiego zasięgu. Oznacza to, że analizując usytuowanie
atomów na dużych dystansach są one nieperiodyczne, jednak w skali atomowej, struktura jest
uporządkowana (periodyczna). Skutkiem usytuowania w ten sposób atomów jest powstawanie
luk (mikroporów) nie wypełnionych przez atomy. Materiały amorficzne nie posiadają również
anizotropii krystalicznej oraz defektów zaobserwowanych w strukturze krystalicznej
(dyslokacje, wakanse, granice ziarn oraz błędy w ułożeniu i inne) [2,5].
3. SZKŁO METALICZNE
Szkła metaliczne nazywane również metalowymi stopami amorficznymi są relatywnie
nową grupą materiałów. Dynamiczny postęp w badaniach nad owym materiałem jest
powiązany z ich potencjalnymi zastosowaniami w inżynierii materiałowej, ale również
ze względu na znaczenie naukowe. W celu wytworzenia różnorodnych szkieł metalicznych
i możliwości produkcji na większą skalę zaczęto aktywnie rozwijać techniki chłodzenia [3,6].
Szkła metaliczne jak i ciała amorficzne cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu
na ich własności fizyczne, mechaniczne i chemiczne. Przewyższają owymi własnościami
odpowiednie ciała krystaliczne. Nietypowe są również zjawiska powstające w tej kategorii
materiałów. Jednym z doskonałych przykładów są światłowody z włókien szklanych
wykorzystywane w sieciach telekomunikacyjnych. Dzięki zjawisku całkowitego wewnętrznego
odbicia, zapobiegają rozpraszaniu się światła laserowego, przez co automatycznie jakość
transmisji jest znacznie lepsza [3].
Szkła metaliczne posiadają interesujące własności mechaniczne, co umożliwia znalezienie
dla nich wiele potencjalnych zastosowań. Owe materiały posiadają dobrą plastyczność,
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i co ważniejsze, brak umocnienia. Odkształcenie plastyczne tych materiałów wykazuje
charakter niejednorodnego poślizgu, który prowadzi do utworzenia przełomu na płaszczyźnie
poślizgu [3,4,7].
Zastosowanie odpowiednich składów chemicznych spowoduje osiągnięcie przez szkła
metaliczne własności od razu po produkcji bądź obróbce cieplnej zdecydowanie korzystniejszych
od odpowiednich własności tradycyjnych stali krzemowych, oraz zbliżone do analogicznych
własności permalloyów, jednak przy zdecydowanie mniejszych kosztach wytwarzania [4,5,8].
4. METODYKA BADAWCZA I WYNIKI BADAŃ
Celem pracy była krystalizacja masywnego szkła Mg65Ca15Zn20 w postaci płytek oraz
porównanie jego wybranych własności ze stopem bezpośrednio po odlaniu.
Pierwszym etapem badań było wytworzenie stopu wstępnego o składzie chemicznym
Mg65Ca15Zn20. Następnie wykonano proces odlewania w celu uzyskania szkła metalicznego
w postaci płytek.
Przed wykonaniem procesu krystalizacji próbki obserwowano za pomocą mikroskopu
świetlnego, stosując powiększenia od 8 do 30 razy (rys. 1).

Rys. 1. Zdjęcia próbek masywnego szkła metalicznego Mg65Ca15Zn20 wykonane za pomocą
mikroskopu świetlnego stosując 8-krotne powiększenie
Wykonano również badanie mikrotwardości za pomocą mikrotwardościomierza FM – 700.
Obciążenie wynosiło 100 g (0,98 N). W trakcie badania zastosowano odpowiednie odległości
pomiędzy odciskami w celu prawidłowego pomiaru. Wykonano po 6 pomiarów na czterech
próbkach o zbliżonych wymiarach.
Średnia pomiarów bezpośrednio po odlaniu wyniosła 169,2 HV, natomiast odchylenie
standardowe wyniosło S≈4,18165.
Używając takiej samej techniki mierzenia po procesie krystalizacji uzyskano średnią 178,9
HV, natomiast odchylenie standardowe wyniosło S≈10,35801.
Badania rentgenowskie zostały przeprowadzone dla próbek masywnego szkła metalicznego
Mg65Ca15Zn20 w stanie bezpośrednio po odlaniu. Badanie pozwoliło na analizę zmian struktury
w stopie Mg65Ca15Zn20. Wykazano, iż struktura stopu Mg65Ca15Zn20 w stanie wyjściowym, jest
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strukturą amorficzną. Dyfraktogramy rentgenowskiej analizy fazowej omawianego stopu
w stanie bezpośrednio po odlaniu zostały przedstawione na rysunku 2.

Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowskiej analizy fazowej płytki szkła metalicznego Mg65Ca15Zn20
o grubości 1 mm w stanie bezpośrednio po odlaniu
Zbadano również proces krystalizacji masywnego szkła metalicznego Mg65Ca15Zn20 przy
użyciu skaningowej kalorymetrii różnicowej. Wynikiem badań są krzywa DSC przedstawiona
na rysunku 3. Analiza wykresu wykazała dwa efekty egzotermiczne, dzięki czemu wiadomo
o dwuetapowym przebiegu procesu krystalizacji badanych płytek. Na krzywej DSC wyznaczono początek temperatury krystalizacji (Tx) oraz za pomocą efektu egzotermicznego
wyznaczono temperatury piku pierwszego oraz drugiego etapu krystalizacji (T p1, Tp2).

Rys. 3. Krzywa DSC masywnego szkła metalicznego Mg65Ca15Zn20 w postaci płytki o grubości
1 mm
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5. PODSUMOWANIE
Metalowe materiały amorficzne należą do grupy nowoczesnych materiałów inżynierskich.
Przez swoją odmienną od tradycyjnych materiałów strukturę amorficzną zyskują wyjątkowe
własności. Struktura amorficzna charakteryzuje się brakiem uporządkowania dalekiego
zasięgu. Omawianą strukturę nazywamy stanem pośrednim między ciałem stałym, a ciekłym.
Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, iż próba wytworzenia masywnego szkła
metalicznego stopu Mg65Ca15Zn20 zakończyła się powodzeniem. Wyniki analizy rentgenowskiej wskazują, że otrzymane w postaci płytek masywne szkło metaliczne posiada
strukturę amorficzną. Zauważyć również można delikatny wzrost twardości próbki poddanej
krystalizacji, w porównaniu z próbką bezpośrednio po odlaniu.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono jak obróbka cieplna wpływa na strukturę i własności
masywnych szkieł metalicznych Fe-Co-B-Si-Nb. W tym celu wytworzono płytki metodą
odlewania ciśnieniowego do formy miedzianej, zastosowano obróbkę cieplną, a następnie
wykonano rentgenowską analizę fazową.
Słowa kluczowe: szkła metaliczne, masywne szkła metaliczne, Fe-Co-B-Si-Nb

1. WSTĘP
Szkła metaliczne są to materiały o strukturze amorficznej, inaczej bezpostaciowej. Po raz
pierwszy uzyskano ten rodzaj materiału w 1960 roku. Od tego czasu rozwojowi uległy
zarówno technologie jak i składy szkieł metalicznych. Materiały te mają zaskakująco dobre
własności, często przewyższające własności innych grup materiałów. Szkła metaliczne są
materiałem coraz częściej poddawanym badaniom, dzięki czemu obszar ich zastosowania stale
się powiększa.
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2. MASYWNE SZKŁA METALICZNE Fe-Co-B-Si-Nb
Masywne szkła metaliczne są to materiały o grubości powyżej 40 μm. Charakteryzują się
one nieuporządkowanym rozmieszczeniem atomów. Strukturę tę można uzyskać w wyniku
szybkiego chłodzenia ciekłego metalu. Materiały te dzięki różnym dodatkom uzyskują wysokie
własności fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne, które często są dużo lepsze od własności
wykazywanych przez inne grupy materiałów. W poniższej tablicy przedstawiono wybrane
własności masywnych szkieł metalicznych Fe-Co-B-Si-Nb (tabl. 1) [1-6].
Tablica 1
Wybrane własności masywnych szkieł metalicznych Fe-Co-B-Si-Nb [6]
Parametr
Wartość
3900-4250 MPa
Wytrzymałość na pękanie
1150-1220 HV
Twardość
190-220 GPa
Moduł Younga
2.1. Materiał do badań
Do badania zastosowano masywne szkło metaliczne o składzie chemicznym
Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 (tabl. 2). Poniżej przedstawiono schemat wytwarzania masywnego
szkła metalicznego (rys. 1). W wyniku procesu otrzymano płytki o grubości 1 mm (rys. 2).

Rys. 1. Schemat procesu wytwarzania masywnych szkieł metalicznych
Tablica 2
Skład chemiczny badanego stopu Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4
Pierwiastek

Stężenie atomowe, %

Stężenie masowe, %

Stężenie masowe na 50 g

Fe
Co
B
Si
Nb

37,44
34,56
19,2
4,8
4

43,23
42,11
4,29
2,68
7,69

21,616
21,057
2,146
1,338
3,842
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Rys. 2. Masywne szkło metaliczne w postaci płytki o grubości 1 mm
2.2. Obróbka cieplna
Jedną z trzech przygotowanych próbek masywnego szkła metalicznego
Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 poddano obróbce cieplnej. Próbkę wygrzewano w temperaturze
850°C przez 60 min. Zastosowano nagrzewanie z szybkością 20 K/min.
3. WYNIKI BADAŃ

Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski masywnego szkła metalicznego w stanie po odlaniu

Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski masywnego szkła metalicznego odlanego w zmienionych
warunkach odlewania i po obróbce cieplnej
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Rys. 5. Dyfraktogram rentgenowski masywnego szkła metalicznego w stanie po odlaniu
w zmienionych warunkach odlewania.
Masywne szkło metaliczne Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 wytworzono w formie płytek,
wykonano obróbkę cieplną, a następnie rentgenowską analizę fazową. Na rysunkach 3-5
przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie próbek przed i po obróbce cieplnej

4. PODSUMOWANIE
Próbki masywnych szkieł metalicznych Fe37,44Co34,56B19,2Si4,8Nb4 w formie płytek
o grubości 1 mm wytworzono metodą odlewania ciśnieniowego do formy miedzianej. Jedną
z płytek poddano obróbce cieplnej. Badanie rentgenowskiej analizy fazowej wykazało, że
próbki nie obrobione cieplnie miały strukturę amorficzną lub amorficzno-krystaliczną. Próbka
obrobiona cieplnie miała strukturę w pełni krystaliczną, a głównym składnikiem był związek
Fe23B6. Brak całkowitej struktury amorficznej w przypadku próbek nie wygrzewanych mógł
być spowodowany wystąpieniem zanieczyszczeń lub źle dobranymi parametrami procesu
wytwarzania.
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