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Streszczenie: W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów stosowanych 

na powłoki przeciwzużyciowe. Przeanalizowano właściwości fizyczne 

i mechaniczne materiałów powłokowych. Omówiono wymagania dotyczące 

materiałów stosowanych na powłoki oraz materiałów podłoża. 
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1. Wstęp 

 

Istnieje wiele odmian materiałów stosowanych na powłoki przeciwzużyciowe 

oferowanych przez ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe, zarówno w Polsce 

jak i za granicą. Widoczny jest wzrost zainteresowania trudno topliwymi fazami 

międzymetalicznymi nakładanymi w postaci cienkich powłok przeciwzużyciowych 

na podłożach, których technologia wykonania jest w pełni opanowana.  

  

 

 

 



2. Klasyfikacja materiałów stosowanych na powłoki. 

  

Do wytwarzania powłok przeciwzużyciowych w różnych dziedzinach techniki 

najczęściej stosowane są: 

 materiały metaliczne (np. borki, węgliki i azotki metali przejściowych); 

 materiały jonowe (np. tlenki Al, Zr, Be); 

 materiały kowalencyjne (np. borki, węgliki, azotki Al, Si i diament). 

Podział materiałów powłokowych na podane grupy nastąpił przede wszystkim 

na podstawie charakteru wiązania lub dominującego typu wiązania występującego 

w danej grupie. Należy zaznaczyć, że we wszystkich materiałach stosowanych 

na powłoki (z wyjątkiem diamentu) występuje mieszany typ wiązań [1, 2]. 

 

3. Analiza wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych 

materiałów powłokowych.  

 

Rodzaj wiązania wpływa na właściwości materiałów. Każda z trzech grup 

materiałów charakteryzuje się zarówno korzystnymi, jak i nie korzystnymi 

właściwościami z punktu widzenia ich zastosowań jako materiały powłokowe.  

Najbardziej uniwersalnymi wydają się być materiały metaliczne 

charakteryzujące się dobrą przyczepnością do podłoża oraz dobrą ciągliwością. 

Podstawową wadą ich jest duża reaktywność z materiałem współpracującym.  

Materiały z grupy jonowej wykazują dużą stabilność oraz małą skłonność 

do wzajemnego oddziaływania. Posiadają jednak mniejszą twardość i również 

mniejszą kruchość. Najczęściej stosowane są jako warstwy zewnętrze powłok 

przeciwzużyciowych. 

Materiały z grupy kowalencyjnych w wysokiej temperaturze zachowują dużą 

twardość jednocześnie charakteryzując się małą stabilnością i złą przyczepnością.  

Z podanych przykładów wynika, że niemożliwe jest jednoczesne spełnienie 

wszystkich wymagań stawianych warstwie utworzonej z jednorodnego materiału. 

Dlatego też, w wielu przypadkach w celu możliwie optymalnego konstytuowania 

warstwy przeciwzużyciowej, wytwarzane są powłoki złożone [1, 2, 3]. 



Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne najczęściej stosowanych 

materiałów powłokowych przedstawia tabela 1. Występujące w literaturze 

rozbieżności w wartościach poszczególnych parametrów, wynikają z różnic 

w procesach otrzymywania tych materiałów, różnic w strukturze i składzie a także 

błędów metody pomiarowej [1, 4].  

Porównując poszczególne wartości podane w tabeli 1 można wyciągnąć 

następujące wnioski [1, 4]: 

 wszystkie materiały mają dużą twardość (dla porównania stal szybkotnąca 

po hartowaniu i odpuszczaniu ma maksymalną twardość 900HV); 

 wszystkie materiały charakteryzują się wysoką temperaturą topienia 

i rozkładu; 

 wartość współczynnika sprężystości wzdłużnej jest najmniejsza 

dla materiałów jonowych, wzrastając kolejno dla materiałów kowalencyjnych 

i metalicznych; 

 współczynnik rozszerzalności cieplnej wzrasta począwszy od materiałów 

kowalencyjnych, poprzez metaliczne do jonowych (z wyjątkiem SiO2); 

 przewodność cieplna właściwa materiałów metalicznych i kowalencyjnych 

jest porównywalna z metalami przejściowymi, materiałów jonowych 

jest natomiast zdecydowanie mniejsza (z wyjątkiem Al2O3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Wybrane właściwości mechaniczne i fizyczne ważniejszych materiałów 

stosowanych na powłoki przeciwzużyciowe  

Źródło: [1, 3, 4, 5] 

 

Materiał 

Temperatura 

topienia 

lub rozkładu  

K 

Twardość 

HV 

Gęstość 

g/cm
3
 

Współczynnik 

sprężystości 

wzdłużnej  

GPa 

Współczynnik 

rozszerzalności 

cieplnej  

10
-6

K
-1

 

Przewodność 

cieplna 

właściwa  

W·m
-1

·K
-1

 

Materiały metaliczne 

ZrC 3718 2560 6,63 400 7,1 - 

TiB2 3498 3000 4,5 560 7,8 30 

TiC 3340 2800 4,9 460 8,3 34 

TiN 3223 2100 5,4 590 9,3 30 

HfN 2973 2000 - - 6,9 13 

HfC 4201 2700 12,3 460 6,6 - 

TaC 4258 1600 14,5 560 7,1 23 

WC 3049 2350 15,7 720 3,9 35 

VC 2921 2900 5,4 430 7,3 - 

Materiały jonowe 

Al2O3 2320 2100 3,98 400 6,5 ~25 

TiO2 2040 1100 4,25 200 9,0 9 

ZrO2 2983 1200 5,76 200 8,0 1,5 

SiO2 1973 1100 2,27 151 0,55 2 

MgO 3100 750 3,77 320 13,0 - 

Materiały kowalencyjne 

C(diament) 4073 8000 3,52 1050 1,0 1100 

B4C 2723 4000 2,52 660 5,0 - 

BN(kub.) 3003 5000 3,48 440 - - 

SiC 3033 2600 3,22 480 5,3 84 

Si3N4 2173 1700 3,19 310 2,5 17 

AlN 2523 1200 3,26 350 5,7 - 

 

 



4. Wymagania dotyczące materiałów stosowanych na powłoki. 

 

 Zastosowanie powłok przeciwzużyciowych na powierzchniach części maszyn 

lub narzędzi powinno w istotny sposób polepszyć ich walory eksploatacyjne. Dlatego 

muszą ona spełniać wiele wymagań, które dotyczą trzech stref: 

 powierzchni powłoki; 

 przekroju; 

 strefy kontaktowej (granicy międzyfazowej) z materiałem podłoża. 

Wymagania dotyczące materiałów na powłoki przeciwzużyciowe w skojarzeniu 

z określonym podłożem zostały przedstawione na rysunku 1. 

 

 

 

Rys. 1. Wymagania dotyczące materiałów na powłoki w skojarzeniu z określonym 

podłożem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 3] 

 

Powierzchnia powłoki mająca bezpośredni kontakt z otoczeniem powinna 

charakteryzować się małą reaktywnością. Można to uzyskać poprzez zapewnienie: 

 dużej wytrzymałości i odporności na oddziaływanie chemiczne; 

 małej skłonności do wzajemnego oddziaływania powłoki z otoczeniem; 

 różnego charakteru wiązań powłoki i materiału elementu współpracującego. 
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Powłoka w przekroju powinna charakteryzować się dużą twardością 

przy równoczesnej dobrej ciągliwości, która może zapewnić rozładowanie naprężeń 

własnych bez niebezpieczeństwa jej uszkodzenia (pęknięcia). Można to osiągnąć 

poprzez zapewnienie: 

 dużej wytrzymałości mechanicznej i zmęczeniowej; 

 dużej odporności na uderzenia; 

 dużej odporności na propagację pęknięć; 

 dużej odporności na oddziaływanie wysokich temperatur i szoki termiczne; 

 małej przewodności cieplnej. 

Strefa kontaktowa (granica międzyfazowa) powłoki z materiałem podłoża 

powinna zapewniać dobrą przyczepność. Można to uzyskać poprzez zapewnienie: 

 identycznego charakteru wiązań materiału powłoki i podłoża; 

 minimalizacji naprężeń termicznych, głównie przez dobór materiału powłoki 

o zbliżonej do podłoża wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej.  

 

5. Wymagania dotyczące podłoża. 

 

W celu spełnienia przez powłokę przeciwzużyciową wymaganych zadań, 

powierzchnia podłoża powinna charakteryzować się: 

 odpowiednią twardością; 

 wymaganą gładkością; 

 nienaganną czystością. 

Sposób przygotowania podłoża przed procesem wytwarzania powłoki 

zależy od [1, 3]: 

 materiału pokrywanego przedmiotu i jego przeznaczenia; 

 właściwości materiału podłoża i powłoki; 

 technologii wytwarzania powłoki. 

Celem operacji i procesów składających się na przygotowania powierzchni 

podłoża jest [1]: 

 uzyskanie jak najlepszej przyczepności powłoki do podłoża; 



 dostosowanie stanu powierzchni podłoża do konkretnych warunków 

wymaganych z punktu widzenia kinetyki procesu wytwarzania powłoki; 

 minimalizacji różnic we właściwościach powłoki i podłoża (twardość, stan 

naprężeń, plastyczność); 

 nadanie powierzchni wymaganej gładkości. 

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dobrej przyczepności podłoża 

jest czystość jego powierzchni. Oczyszczanie polega na usuwaniu [1]: 

 zanieczyszczeń mechanicznych (np. kurz, pył); 

 zanieczyszczeń organicznych (np. tłuszcze, smary, pot); 

 związków i warstw o charakterze niemetalicznym (produkty korozji 

np. tlenki, siarczki).  

 

6. Podsumowanie. 

 

Dynamiczny rozwój współczesnej nauki i techniki stawia ciągle rosnące 

wymagania wykorzystywanym materiałom. Coraz wyższe temperatury, ciśnienia, 

prędkości, wysokie złożone obciążenia, eksploatacja konstrukcji w warunkach 

agresywnych środowisk, stwarzają konieczność ulepszania istniejących 

i opracowywania nowych materiałów odznaczających się wysokimi właściwościami 

fizykochemicznymi, eksploatacyjnymi oraz łatwością wytwarzania. 

Współczesna technika w sposób zadowalający rozwiązała problemy 

wytrzymałości objętościowej materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych. 

Teoretycznie możliwe jest wykonanie wyrobu, który w całej objętości spełniałby 

wymogi eksploatacyjne. Ponieważ byłaby to jednak produkcja bardzo droga 

i nieopłacalna, powszechnie stosuje się materiały tańsze z odpowiednio 

zmodyfikowaną warstwą powierzchniową, do której uszlachetniania wykorzystuje 

się: 

 zjawiska fizyczne, chemiczne i cieplne w celu nadania powierzchni 

żądanych właściwości, 

 materiały i ich kompozycje w celu nadania powierzchni innych właściwości 

przez nanoszenie i wytwarzanie powłok. 

 



MATERIALS USED FOR WEAR RESISTANT 

COATINGS 

 

Abstract: In the paper is presented classification of materials used for wear resistant 

coatings. Physical and mechanical properties of coatings materials are analysed. 

Requirements for materials used for coatings and bases are presented. 
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