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ABSTRACT 

 
Magnesium alloys have an attractive constructional and functional properties, 

especially low specific weight and high specific mechanical properties. This unique 

features makes it the best choice for number of demanding applications in various fields 

of industry e.g. automobile, aerospace, IT. Moreover magnesium alloys provide  

a promising alternative to common used aluminum alloys for the automotive 

components. Because of their properties they are very prospective for applications in the 

moved component field. However, their expansion into such application areas is 

restricted by weak corrosion and wear resistance. That is why there is a great need to 

enhance the surface protection of magnesium alloys. Formation of the diffusive 

multicomponent titanium based layers on AZ91D alloy by hybrid method is a way to 

improve both corrosion and wear resistance. The hybrid method combine the glow 

discharge nitriding or oxynitriding of the magnesium alloy precoating with titanium or 

titanium with aluminum or chromium sublayer coating using the magnetron sputtering.  

In the present work the main objective was to produce the multicomponent 

titanium based layers on AZ91D magnesium alloy by hybrid method, in order to 

improve the corrosion resistance. Furthermore, the influence of sublayers, nitriding and 

oxynitriding process on the corrosion and wear resistance of AZ91D magnesium alloy 

was examined. Characteristic of the produced multicomponent diffusive layers 

consisted of the structure and properties tests. It was found that produced titanium based 

multicomponent layers have a diffusive character and improve resistance to corrosion of 

magnesium alloys, hardness and resistance to wear. Further corrosion improvement is 

possible to achieve by final impregnation operation. 

For the surface engineering of magnesium alloys it is important to improve the 

corrosion and wear resistance at the same time. It was found that produced the diffusive 

multicomponent titanium nitride based layers with thick aluminum sublayer is the 

optimal solution and provides the best results of both these properties.  
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1. Wprowadzenie 

Konieczność zmniejszania masy  różnych wyrobów, zwłaszcza w przemyśle lotni-

czym, samochodowym, elektronicznym i telekomunikacyjnym sprawia, iż w ostatnich 

latach znacznie wzrosło zainteresowanie stopami magnezu. Stopy te dzięki najniższej 

gęstości spośród wszystkich metalicznych materiałów konstrukcyjnych oraz wysokiej 

wytrzymałości właściwej i innym korzystnym właściwościom stanowią bardzo atrak-

cyjny materiał konstrukcyjny i funkcjonalny dla wielu nowych zastosowań. W ostatnich 

latach największe zainteresowanie stopami magnezu odnotowuje się w branży samo-

chodowej, w której każde ograniczenie masy pojazdu, skutkuje zmniejszeniem zużycia 

paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery [1,2]. 

Jednak, pomimo korzystnych własności, szerokie przemysłowe wykorzystanie 

stopów magnezu ograniczane jest ich niskimi własnościami użytkowymi powierzchni, 

takimi jak słaba odporność na zużycie przez tarcie i korozję. Warunkiem koniecznym 

do dalszej ekspansji stopów magnezu do nowych obszarów zastosowań w warunkach 

wysokiego obciążenia i narażonych korozyjnie, jest modyfikacja tych własności 

poprzez zastosowanie metod inżynierii powierzchni. Obecnie najpowszechniej wyko-

rzystywane technologie: utlenianie anodowe, elektrochemiczne nanoszenie powłok 

metalicznych, wytwarzanie powłok konwersyjnych oraz pokrywanie powłokami malar-

skimi i polimerowymi nie zapewniają wystarczającego wzrostu własności użytkowych 

powierzchni stopów magnezu, uniemożliwiając ich zastosowanie na elementy pracujące 

w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Obiecującym rozwiązaniem jest wytwarzanie 

na powierzchni stopów magnezu azotków, charakteryzujących się dużą twardością, 

odpornością na ścieranie i korozję [2÷4]. Powłoki azotków, wytwarzane metodami 

PVD, gwarantują zwiększenie odporności na zużycie przez tarcie, jednak z uwagi na, 

uwarunkowaną obecnością typowych dla metod PVD defektów budowy, niewystarcza-

jącą szczelność i adhezyjny charakter połączenia z podłożem nie zapewniają odporności 

na korozję [3]. 

Wykorzystanie do modyfikacji powierzchni stopów magnezu metody hybrydowej, 

łączącej azotowanie jarzeniowe z uprzednim osadzaniem powłok metalu azotko-

twórczego metodą rozpylania magnetronowego, stwarza możliwość wytwarzania dyfu-

zyjnych wieloskładnikowych warstw azotków. Dyfuzyjne warstwy azotków chromu, 

wytwarzane tą metodą wykazują radykalnie zwiększoną w stosunku do powłok azotków 

wytwarzanych metodą PVD odporność na zużycie przez tarcie [2].  Wzrost odporności 
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na korozję, z uwagi na tworzeni się w procesie hybrydowym siatki pęknięć w powło-

kach relatywnie mało plastycznego chromu, nie jest jednak satysfakcjonujący. Stąd 

koncepcja zastąpienia w procesie hybrydowym chromu, bardziej plastycznym tytanem 

[3].  

Przedmiotem badań realizowanych w ramach pracy była ocena możliwości kształ-

towania odporności na korozję dyfuzyjnych wieloskładnikowych warstw na bazie 

tytanu z wierzchnią strefą azotków wytwarzanych na stopie magnezu AZ91D metodą 

hybrydową, które jak można oczekiwać będą konkurencyjną alternatywą dla warstw 

azotków chromu wytwarzanych tą metodą [3]. 
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2. Charakterystyka magnezu i jego stopów 

2.1. Magnez 

Magnez ( ) po raz pierwszy został wyprodukowany w czystej postaci  

w 1808 roku przez Sir Humphrey’a Davy’ego. Jest on najlżejszym i trzecim, po żelazie 

oraz aluminium, metalem stosowanym do celów konstrukcyjnych. Magnez jest metalem 

ziem alkalicznych i stanowi ósmy w kolejności, najczęściej występujący na ziemi 

pierwiastek. Występuje w skorupie ziemskiej, w ilości 2,74%, pod postacią dolomitu, 

magnezytu, kizerytu, brucytu i innych minerałów (w sumie około 60 minerałów) oraz  

w wodzie morskiej w postaci roztworu soli Mg
2+

 (Tabela 1). Spośród wszystkich 

surowców najważniejszą rolę pełni magnezyt, odznaczający się czystością na poziomie 

95%. Duży udział w skorupie ziemskiej i oceanach gwarantuje, iż zdolności 

wydobywcze tego surowca będą zawsze większe od zapotrzebowania.  

Czysty magnez otrzymywany jest na drodze dwóch procesów: elektrolizy bądź  

w wyniku bezpośredniej redukcji tlenku magnezu [5÷9]. 

Tabela 1 Główne surowce i ich zawartość magnezu [1] 

Surowiec % Mg 

Karnalit MgCl2⋅KCl⋅6H2O 8,7 

Magnezyt MgCO3 28,2 

Dolomit (MgCO)3⋅(CaCO)3 13,2 

Brucyt Mg(OH)2 41,7 

Kizeryt (MgSO)4⋅H2O 17,6 

Kainit (MgSO)4⋅KCl⋅3H2O 9,8 

Forsteryt Mg2(SiO)4 17,3 

Peryklaz MgO 60,3 

Woda morska MgCl2 0,5 

Naturalne solanki MgCl2 3÷10 
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Otrzymywanie magnezu 

Czysty magnez otrzymywany może być w wyniku zastosowania procesu: 

1. Bezpośredniej redukcji  żelazokrzemem otrzymanym z rud węglano-

wych. Proces przeprowadza się pod obniżonym ciśnieniem w agregatach 

metalurgicznych, co pozwala na obniżenie temperatury reakcji oraz zabez-

pieczenie przed utlenieniem się par magnezu. 

Reakcja chemiczna zachodząca podczas otrzymywania magnezu w wyniku 

redukcji silikotermicznej opisana jest następująco: 

2CaO + MgO + FeSi → 2Mg+Ca2SiO4 + Fe 

 

2. Elektrolizy:  

 stopionego bezwodnego tlenku magnezu otrzymanego z magnezytu, 

wody morskiej lub solanki, 

 stopionego bezwodnego chlorku magnezu otrzymanego z serpenty-

nitu. 

Magnez produkowany jest również z wielu surowców wtórnych zawierających ten 

pierwiastek [7]. 

Schemat otrzymywania magnezu na drodze elektrolizy przedstawiono na Rys. 1, gdzie 

wyszczególniono odpowiednie zabiegi i dodatki niezbędne do otrzymania magnezu. 

 

 

Rys. 1 Schemat otrzymywania magnezu na drodze elektrolizy [7] 

Produkcja magnezu stale rośnie i na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosła o ok. 70%, 

w roku 2000 wynosiła 479 tys. ton, zaś w roku  osiągnęła poziom 809 tys. ton. 

Głównymi producentami magnezu są Chiny (81%), USA (6%), Rosja (5%), Izrael 

(4%), Brazylia (2%) i Kazachstan (2%) [10]. 

magnezyt 
węgiel 
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Własności fizyczne i chemiczne magnezu 

Magnez jest metalem lekkim o srebrzystobiałym odcieniu. Charakteryzuje się 

bardzo małą gęstością, ρ = 1,74 g/cm
3
). Jest o 35,5% lżejszy od aluminium (ρ = 2,69 

g/cm
3
) i o 77,9% od żelaza (ρ = 7,86 g/cm

3
). Masa atomowa magnezu wynosi 24,3056. 

Krystalizuje on w sieci heksagonalnej zwartej (A3) o parametrach a = 0,321nm, c = 

0,5211nm,  c/a = 1,624nm, przez co pojedynczy kryształ magnezu odznacza się 

znakomitymi własnościami anizotropowymi. Magnez cechuje się niskimi własnościami 

wytrzymałościowymi i plastycznymi. Temperatura topnienia Mg wynosi 649°C,  

a wrzenia 1107°C (Tabela 2) [1,5÷13]. 

Tabela 2 Własności magnezu na tle aluminium i żelaza [1,6,11] 

Lp. Własność Jednostka Mg Al Fe 

1 Liczba atomowa     

2 Ciężar atomowy     

3 Gęstość w  
    

4 
Temperatura 

topnienia     

5 
Temperatura 

wrzenia     

6 

Współczynnik 

rozszerzalności 

cieplnej  
   

7 
Przewodność 

cieplna  
   

8 Moduł Younga, E     

9 
Wytrzymałość na 

rozciąganie,      

10 Wydłużenie %  

 
  

11 Twardość     

12 
Właściwości 

magnetyczne 
-    

Magnez wykazuje duże powinowactwo chemiczne do tlenu i azotu, w wyniku, 

czego łatwo ulega procesowi utlenienia, który trwa do momentu, gdy cała powierzchnia 

zostanie pokryta zwartą warstwą tlenków, utrudniających dalszą korozję. Ponadto, jest 

metalem, który w wyższych temperaturach ulega samoczynnemu zapłonowi, płonąc 

intensywnym, jasnym, białym światłem. Magnez w stanie czystym znajduje 
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zastosowanie głównie w pirotechnice, ponadto stosuje się go do produkcji stopów, jako 

odtleniacz, reduktor i modyfikator stopów. Magnez hutniczy produkowany jest  

w dwóch gatunkach o różnej czystości: 99,9% magnezu – Mg99,9 oraz 99,5% magnezu 

– Mg99,5 [6,11]. 

2.2. Stopy magnezu 

Własności mechaniczne czystego magnezu są stosunkowo niskie, dlatego stosuje się 

stopy magnezu, które cechują się korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi, 

między innymi Rm = 300 ÷ 350 MPa, twardość do ok. 100 HBW oraz bardzo małą 

gęstością ok. 1,8 g/cm
3
.  

Zasadniczy wpływ na własności i zastosowanie stopów magnezu mają dodatki 

stopowe, do których należą aluminium, cynk, mangan, cer, cyrkon oraz metale ziem 

rzadkich. 

Stopy magnezu są obecnie, trzecim po stopach żelaza i aluminium, najbardziej 

rozpowszechnionym materiałem metalicznym stosowanym do celów konstrukcyjnych, 

znajdującym zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu [1,11,14].  

Wpływ pierwiastków stopowych na strukturę i własności stopów magnezu 

 Aluminium (Al) jest głównym dodatkiem stopowym magnezu. Jego zawartość 

utrzymuje się w granicach 3÷11%. Większe ilości tego pierwiastka stosowane są  

w przypadku odlewniczych stopów magnezu. Dodatek Al do stopów magnezu wpływa 

na wzrost wytrzymałości i odporności na korozję oraz obniżenie temperatury topnienia, 

ponadto powoduje mikroporowatość. W stopach magnezu zawierających powyżej 

6wt% Al tworzy się faza intermetaliczna Mg17Al12. W celu poprawy własności 

mechanicznych tych stopów stosuje się procesy obróbki cieplnej.  

Dodatek Al powyżej 1,5% zwiększa podatność na korozję naprężeniową stopów 

magnezu, natomiast zawartość ok. 10% Al sprzyja powstawaniu struktury drobnoziarni-

stej oraz polepsza spawalność stopów magnezu. Aluminium poprawia też lejność  

i zmniejsza skurcz, jednak powoduje kruchość na gorąco [1,11,13]. 

 

 Cynk (Zn) jest drugim po aluminium, najważniejszym dodatkiem stopowym 

magnezu, najczęściej stosowanym w połączeniu z Al. Cynk wpływa na właściwości 

stopów magnezu podobnie jak aluminium, jednak tylko w obecności Al i Mn.  



 
12 

 

Zawartość Zn w stopach magnezu nie przekracza 5,5%. Z powodu niskiej 

temperatury topnienia, jego dodatek do stopów Mg-Al zmniejsza zakres temperatur 

topnienia stopów magnezu, jednak z drugiej strony pogarsza krzepnięcie. Stop  

o zawartości 5% Zn odznacza się maksymalną wytrzymałością i wydłużeniem. 

Dodatek cynku powyżej 1% może zwiększać skłonność do pękania na gorąco 

podczas krzepnięcia bądź powodować pękanie podczas spawania. Niemniej, w połącze-

niu z cyrkonem i/lub torem, cynk korzystnie wpływa na właściwości mechaniczne 

stopów magnezu oraz poprawia ich odporność na korozję [1,11]. 

 Mangan (Mn) stanowi dodatek prawie wszystkich stopów magnezu i jego 

udział wynosi do 2,5%, na ogół zaś mieści się w przedziale 0,15 ÷ 0,5%. Mangan 

zwiększa plastyczność i wytrzymałość stopów magnezu oraz poprawia odporność na 

korozję i umożliwia ich spawanie. Ponadto wpływa na rozdrobnienie ziarna [1,11].  

 Krzem (Si) dodany w małych ilościach do stopów magnezu poprawia własności 

odlewnicze stopu. Zawartość do 1% Si w stopie powoduje tworzenie wysokotopliwej 

fazy międzymetalicznej Mg2Si i tym samym wpływa na poprawę właściwości stopów 

magnezu w podwyższonych temperaturach. Jednak w obecności żelaza powoduje 

znaczne pogorszenie odporności na korozję stopów magnezu. Zawartość krzemu 

powyżej 1% w dużym stopniu zmniejsza lejność stopu, co spowodowane jest wtórnym 

wytrącaniem się Mg2Si. 

Przeważnie krzem traktowany jest, jak Cu i Fe, jako zanieczyszczenie i jego 

udział nie przekracza 0,2% [1,11]. 

 Cyrkon (Zr) i cer (Ce) dodawane są do niektórych stopów do obróbki plastycz-

nej w ilości nieprzekraczającej 1%. Pierwiastki te wpływają na rozdrobnienie ziarna  

i wzrost właściwości mechanicznych w podwyższonych temperaturach.  

Cyrkon stosowany jest do rozdrabniania ziarna w przypadku stopów nie zawie-

rających Al, Mn, Sn, Ni, Fe, Co i Si oraz zanieczyszczeń takich, jak C, N, O czy H 

[1,11].  

Zestawienie wpływu poszczególnych dodatków stopowych na właściwości 

stopów magnezu przedstawiono w Tabeli 3. 
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Tabela 3 Wybrane dodatki stopowe i ich wpływ na właściwości stopów magnezu [1] 

 Al Cu Cr Y Co Sr Zr Li Mn Ni Si Zn Ca 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 
+ -  +  + + - +   +  

Dopuszczalne 

odkształcenie 
+ +   + + -    -   

Wytrzymałość 

na ściskanie 
 -    +  -   +   

Twardość +          +   

Ciągliwość       + + +     

Odporność na 

pękanie 
   -     +    - 

Oporność na 

pełzanie 
        +    + 

Wytrzymałość w 

podwyższonych 

temperaturach 

  +    +       

Odporność na 

korozję 
+ - -  + - -   - + 

- - 

- 
   

Rozdrobnienie 

ziarna 
+ - + +  + 

+ 

+ 
 +    + 

Lejność +   +       -  + 

+ dodatni wpływ, - ujemny wpływ 

W zależności od sposobu wytwarzania, stopy magnezu, dzieli się na odlewnicze 

i przeznaczone do przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco. Zarówno odlewnicze 

stopy magnezu, jaki i do przeróbki plastycznej można poddawać obróbce cieplnej 

[11,13]. 

Klasyfikacja stopów magnezu 

Stopy magnezu ze względu na sposób otrzymywania można podzielić na stopy 

odlewnicze oraz do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco. 

Według klasyfikacji ASTM (American Society for Testing and Materials) każdy 

stop oznaczony jest zaokrągloną wartością dodatku stopowego poprzedzoną literami 

wskazującymi główne pierwiastki stopowe. Ostatnia litera, w tym systemie, wyraża 

rodzaj stopu. Na przykład, stop magnezu  zawiera 9% aluminium (A) i 1% 

cynku (Z) (Tabela 4), a jest to stop typu 4 (D). W systemie ASTM dla oznaczenia D 

przyjmuje się zakresy dodatków stopowych podane w Tabeli 5 [1,8]. 
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Tabela 4 System oznaczeń stopów magnezu [1] 

Pierwiastek Oznaczenie Pierwiastek Oznaczenie 

Aluminium (Al)  A Mangan (Mn) M 

Bizmut (Bi) B Nikiel (Ni) N 

Miedź (Cu) C Fosfor (P) P 

Kadm (Cd) D Srebro (Ag) Q 

Pierwiastki ziem 

rzadkich 

E Chrom (Cr) R 

Żelazo (Fe) F Krzem (Si) S 

Tor (Th) H Cyna (Sn) T 

Cyrkon (Zr) K Itr (Y) W 

Lit (Li) L Antymon (Sb) Y 

  Cynk (Zn) Z 

Tabela 5 Skład dodatków stopowych dla oznaczenia D według ASTM [1] 

Stop / 

wt% 
Al Zn 

Si 

(max.) 

Mn 

(max.) 

Cu 

(max.) 

Fe 

(max.) 

Ni 

(max.) 

inne 

(max.) 

AZ91D 

8,3 

÷ 

9,7 

0,35 

÷ 

1,0 

0,10 0,15 0,30 0,005 0,002 0,02 

2.2.1.  Odlewnicze stopy magnezu 

Główną grupę stopów odlewniczych stanowią stopy typu AZ (MgAlZn), gdzie 

pierwiastkami stopowymi są aluminium i cynk, poprawiające lejność tych stopów. 

Stopy te odgrywają bardzo dużą rolę ze względu na dobre własności odlewnicze, 

zwłaszcza w przypadku odlewania wysokociśnieniowego oraz dobrej kombinacji pozo-

stałych właściwości. Stopy typu AM (MgAlMn), w których głównymi dodatkami 

stopowymi są aluminium i mangan, cechują się relatywnie mniejszą lejnością, ale 

lepszą odpornością na obciążenia dynamiczne oraz umiarkowaną wytrzymałością. 

Niemniej, właściwości stopów typu AZ i AM są niewystarczające dla aplikacji 

pracujących w temperaturach wyższych niż 130°C. 

Dla aplikacji pracujących w podwyższonych temperaturach, wyższych niż 

130°C, preferowane jest wykorzystywanie stopów typu AE (MgAlRE) i AS (MgAlSi), 

w których obok aluminium główne dodatki stopowe stanowią pierwiastki ziem rzadkich 

i krzem. Stopy te cechują się niską odpornością na obciążenia dynamiczne i ze względu 

na wysokie temperatury topnienia i tworzenie wydzieleń, stopy te nie są odpowiednie 
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do odlewania pod ciśnieniem z gorącą komorą. Stopy magnezu typu AE i AS mogą być 

z powodzeniem stosowane na aplikacje pracujące do 180°C. 

Ponadto, na elementy pracujące w podwyższonych temperaturach stosuje się 

stopy magnezu typu WE (MgYRE), ZE (MgZnRE) czy też QE (MgAgRE). W stopach 

typu WE, znajdujących zastosowanie w lotnictwie, główne dodatki stopowe stanowią itr 

oraz pierwiastki ziem rzadkich. Stopy te mogą być stosowane do temperatury 300°C.  

W przypadku stopów typu ZE główne dodatki stopowe stanowi cynk oraz pierwiastki 

ziem rzadkich, zaś w stopach typu QE – srebro i pierwiastki ziem rzadkich. Stopy obu 

tych grup nie znajdują zastosowania w głównych gałęziach przemysłu. 

Wszystkie wyżej wymienione stopy stosowane są współcześnie w stanie 

wysokiej czystości. Poziom zanieczyszczeń w stopach magnezu ma ogromne znaczenie 

z punktu widzenia odporności na korozję. Nawet niewielkie ilości, takich pierwiastków, 

jak nikiel, żelazo czy miedź mogą niekorzystnie wpłynąć na odporność na korozję 

stopów magnezu, dlatego w przypadku elementów, w których istotna jest dbałość  

o odporność na korozję już na etapie wytwarzania stopu regulowany jest poziom zanie-

czyszczeń, na przykład poprzez dodatek manganu, w celu wytworzenia fazy intermeta-

licznej z żelazem. Stopy magnezu o wysokiej czystości odznaczają się znacznie większą 

odpornością na korozję niż te o zwiększonej ilości zanieczyszczeń [1,15]. 

Odlewy ze stopów magnezu w zależności od materiału formy oraz zastosowanej 

metody lania można podzielić na odlewy: piaskowe, kokilowe i wtryskowe. 

Właściwości mechaniczne odlewów ze stopów magnezu w zależności od metody ich 

otrzymywania zestawiono w Tabeli 6. 
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Tabela 6 Własności mechaniczne stopów magnezu odlewanych pod ciśnieniem i odlewów ze stopu 

magnezu odlanych do form piaskowych i kokilowych [PN-EN 1753:2002] 

 
Grupa 

stopów 

Wytrzymałość 

na 

rozciąganie, 

 

Umowna 

granica 

plastyczności, 

 

Wydłużenie, 

 

Twardość 

Brinella, 

 

Stopy 

odlewane 

pod 

ciśnieniem 

MgAlZn 200÷260 140÷170 1÷7 60÷85 

MgAlMn 150÷260 80÷160 3÷18 40÷75 

MgAlSi 170÷250 110÷150 3÷14 50÷100 

Odlewy w 

formach 

piaskowych 

MgAlZn 160÷240 90÷150 2÷8 50÷90 

MgZnCu 195 125 2 55÷65 

MgZnREZr 140÷200 95÷135 2,5 50÷70 

MgREAgZr 240 175 2 70÷90 

MgYREZr 220÷250 170 2 75÷90 

Odlewy w 

kokilach 

MgAlZn 160÷240 90÷150 2÷8 50÷90 

MgZnCu 195 125 2 55÷65 

MgZnREZr 145÷210 100÷135 3 50÷70 

MgREAgZr 240 175 2÷3 70÷90 

MgYREZr 220÷250 170 2 75÷90 

 

2.2.2. Stopy magnezu do obróbki plastycznej 

Stopy magnezu do przeróbki plastycznej, ze względu na wysoki stosunek 

wytrzymałości do wagi, mają bardzo duży potencjał do zastosowań na konstrukcje 

lekkie, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Do produkcji blach walcowanych 

wykorzystuje się stopy magnezu o małej zawartości dodatków stopowych, natomiast  

w przypadku blach wyciskanych i otrzymywanych w wyniku kucia możliwe jest 

stosowanie wszystkich stopów.  

Stopy z grupy AZ (MgAlZn) z niską zawartością cynku i przy różnym udziale 

aluminium stanowią główną grupę stopów do obróbki plastycznej, ze względu na 

korzystne połączenie własności wytrzymałościowych i ciągliwości. Wzrost zawartości 

aluminium w stopie prowadzi do wzrostu średniej zawartości fazy Al12Mg17, co z kolei 

powoduje wzrost wytrzymałości stopu, przy dopuszczalnym spadku ciągliwości. 

W przypadku stopów do obróbki plastycznej najczęściej stosowane są stopy 

AZ31, AZ61 i AZ80. Inne stosowane stopy oparte są na Zn (ZK30, ZK60), w których 

cyrkon stanowi składnik powodujący rozdrobnienie struktury oraz poprawę odkształ-

calność stopu [1].   
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2.3. Obróbka cieplna stopów magnezu 

Stopy magnezu zarówno odlewnicze, jak i do obróbki plastycznej poddawane są 

obróbce cieplnej. W przypadku stopów odlewniczych proces obróbki cieplnej sprowa-

dza się do zastosowania zabiegów wyżarzania ujednorodniającego połączonego zazwy-

czaj z przesycaniem, wyżarzania rekrystalizującego oraz utwardzania dyspersyjnego 

(przesycania i starzenia). Natomiast w przypadku stopów do obróbki plastycznej prze-

prowadza się rekrystalizację oraz utwardzanie dyspersyjne. 

Wyżarzanie ujednorodniające stopów magnezu polega na wygrzewaniu ich  

w temperaturze 360 ÷ 420°C (powyżej krzywej zmiany rozpuszczalności składnika 

stopowego w czasie 12 ÷ 24 h i chłodzeniu ich na powietrzu. W wyniku tak przeprowa-

dzonego procesu obróbki cieplnej zauważa się niewielki wzrost wytrzymałości na 

rozciąganie, wydłużenia i przewężenia stopu, co tłumaczyć można rozpuszczaniem się 

w magnezie części dodatków stopowych oraz powstawaniem po chłodzeniu przesyco-

nego roztworu stałego. Stopy poddane ujednorodnieniu wykazują największą odporność 

na wstrząsy i obciążenia dynamiczne [8,12]. 

Wyżarzanie rekrystalizujące stopów magnezu polega na wygrzewaniu ich  

w temperaturze 320 ÷ 420°C lub 320 ÷ 380°C w czasie 4 ÷ 8 h w zależności od rodzaju 

stopów, wymiarów i wielkości wsadu. Zabieg ten ma na celu zrekrystalizowanie ziarn 

oraz koagulację wydzielonych składników, w wyniku, czego uzyskuje się poprawę 

plastyczności przy jednoczesnym spadku własności wytrzymałościowych – spadek 

twardości. Stopy po takiej obróbce odznaczają się najwyższą wytrzymałością na 

pełzanie [8,12].  

Utwardzanie dyspersyjne stopów magnezu polega na przesycaniu ich z zakresu 

temperatur 340 ÷ 420°C i chłodzeniu na powietrzu, a następnie starzeniu w czasie 12 ÷ 

16 h.  W efekcie uzyskuje się zwiększenie wytrzymałości, granicy plastyczności i twar-

dości stopu przy nieznacznym spadku wydłużenia. Relatywnie niska temperatura 

starzenia zabezpiecza przed nadmierną koagulacją wydzielonych składników stopo-

wych, zapobiegając tym samym spadkowi twardości. Zabieg ten stosowany jest rzadko, 

ponieważ stopy jemu poddane cechują się małą odpornością na obciążenia dynamiczne 

[8,12]. 
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2.4. Odporność na korozję stopów magnezu 

Do niedawna sądzono, iż spośród metali i stopów stosowanych w przemyśle 

maszynowym, stopy magnezu cechują się niską odpornością na korozję. Ten 

powszechny pogląd wynikał z wielu przyczyn, pośród których jako główne wymienić 

można: 

 złe zaprojektowanie stopu, ze zwiększoną ilością zanieczyszczeń: Fe, Ni i Cu 

oraz wtrąceń pochodzących z procesu topienia, 

 niewłaściwe zaprojektowanie komponentów, 

 brak, źle lub nieodpowiednio dobrana powłoka zabezpieczająca powierzchnię 

stopu w stosunku do jego aplikacji. 

Obecnie stopy magnezu wykazują odporność na korozję podobną lub nawet 

lepszą od niektórych konstrukcyjnych stali węglowych oraz wysokiej wytrzymałości 

stopów aluminium z dodatkiem Cu.  Dzięki odpowiedniemu doborowi rodzaju stopu 

magnezu oraz osiągnięciom w dziedzinie inżynierii powierzchni stopów magnezu – 

zastosowaniu odpowiedniej powłoki zabezpieczającej powierzchnię, tzw. podatne na 

korozję stopy magnezu są obecnie z powodzeniem wykorzystywane do wielu zastoso-

wań w przemyśle elektronicznym, samochodowym i lotniczym [1]. 

W zależności od mechanizmu korozji, stopy magnezu wykazują różną odpor-

ność korozyjną. Korozja galwaniczna, naprężeniowa i zmęczeniowa stanowią główne 

przyczyny awarii elementów wykonanych ze stopów magnezu, zaś mechanizm korozji 

szczelinowej dodatkowo wspomaga niszczenie stopów magnezu. Stopy magnezu nie 

poddają się działaniu korozji międzykrystalicznej, ponieważ na granicach ziaren 

wydziela się szlachetniejsza faza wtórna. Również w różnych środowiskach relatywnie 

dobrze kontrolowana jest korozja równomierna [1]. 

Formy i mechanizmy korozji stopów magnezu 

Magnez jest metalem niewystępującym w postaci pierwiastkowej, z tego 

względu wykazuje silną tendencję do powrotu do naturalnego stanu oddziałując z ota-

czającym środowiskiem, głównie tlenem i wodą. Czysty magnez w kontakcie z roztwo-

rem jonów Mg
2+

 ma potencjał standardowy elektrody wynoszący -2,7V i jest najbar-

dziej aktywnym materiałem konstrukcyjnym spośród wszystkich w szeregu napięcio-
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wym metali. Przesunięcie potencjału wynika z polaryzacji w wyniku tworzenia się 

pasywnej warstewki na powierzchni magnezu. 

Magnez natychmiast reaguje z powietrzem i wodą w wyniku, czego na jego 

powierzchni tworzy cienka warstwa produktów korozji. Charakter wytworzonej 

warstwy zależy od otoczenia i w wielu przypadkach jej powstanie prowadzi do zmniej-

szenia szybkości korozji w wyniku pasywacji. W warunkach normalnych poziom znisz-

czeń korozyjnych magnezu jest niewielki, jednak rośnie wraz ze wzrostem wilgotności 

powietrza. Przy niskiej wilgotności otoczenia, magnez reaguje z tlenem z powietrza, 

tworząc tlenek magnezu (MgO) w postaci cienkiej pasywnej warstewki na powierzchni 

materiału. Przy większej wilgotności, powyżej 93% wilgotności względnej w pierwszej 

kolejności wytwarza się powierzchniowa warstewka wodorotlenku magnezu, która 

następnie ulega przekształceniu w węglan magnezu (MgCO3) w wyniku reakcji z CO2 

w powietrzu. W środowisku morskim i przemysłowym – chlorki, siarczany i azotany 

mogą spowodować zniszczenie pasywnej warstewki ochronnej i korozję magnezu. 

W roztworach wodnych szybkość korozji magnezu, zależy od pH oraz tempera-

tury. Magnez ulega aktywnemu rozpuszczaniu w zakresie pH od 0 do 11, zaś 

wodorotlenek magnezu jest stabilny tylko, gdy wynosi >11. W odróżnieniu od 

aluminium, magnez w roztworach wodnych o pH>11 tworzy stabilną, samo naprawia-

jącą się pasywną warstewkę tlenku. Stan, w którym z przyczyn czysto termodynamicz-

nych (bardzo niski ujemny potencjał standardowy Mg) korozja nie może zajść tylko 

poniżej -2,5 V. 

Szybkość korozji magnezu jest bardzo duża w wodnych roztworach chlorków z 

jonami metali ciężkich, takich jak Ni, Fe i Cu. Jony metali ciężkich osadzają się na 

anodowej powierzchni magnezu i działają jak aktywne katody, przyczyniając się do 

rozpuszczania magnezu w bardzo szybkich tempie, na skutek działania korozji galwa-

nicznej. Również roztwory kwaśne powodują silne rozpuszczanie magnezu, jedynie HF 

i H2CrO4 nie oddziałują korozyjnie na magnez.  

We wszystkich opisanych przypadkach, natychmiastowe tworzenie się cienkiej, 

stabilnej warstwy pasywnej na powierzchni magnezu sprzyja zapobieganiu jego dalszej 

korozji [1]. 
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Korozja naprężeniowa stopów magnezu 

Pojęcie pękania w wyniku działania środowiska ogólnie odnosi się do pękania w 

warunkach działania obciążeń statycznych bądź dynamicznych w środowisku korozyj-

nym.  

Stopy magnezu są bardzo podatne na działanie korozji naprężeniowej. W wy-

niku działania korozji może dojść do pękania naprężeniowego materiału, które uważane 

jest za bardzo niebezpieczną formę korozji, ponieważ w wielu przypadkach prowadzi 

do uszkodzenia katastroficznego. Uszkodzenie spowodowane pękaniem naprężenio-

wym może przebiegać w sposób niezauważalny, bez wyraźnego pogorszenia 

powierzchni, jednak na skutek silnie zlokalizowanego uszkodzenia. W gotowych 

komponentach oprócz naprężeń zewnętrznych do uszkodzenia mogą prowadzić naprę-

żenia szczątkowe. Większą podatność na korozję naprężeniową wykazują stopy 

magnezu do obróbki plastycznej. Niemniej, jednak również odlewnicze stopy magnezu 

wykazują podatność na ten mechanizm korozji, zwłaszcza w sytuacji, gdy przekroczony 

jest dopuszczalny poziom naprężeń. Zjawisko pękania naprężeniowego stopów 

magnezu obserwuje się w środowiskach o bardzo małym stężeniu siarczanów, 

chlorków, wodzie destylowanej czy roztworach zawierających chromiany. 

Pękanie w wyniku działania korozji naprężeniowej może przebiegać według 

dwóch mechanizmów: 

a) ciągłej propagacji pęknięcia w wyniku rozpuszczania anodowego na/w końcu 

pęknięcia, 

b) nieciągłej propagacji pęknięcia, na skutek szeregu pęknięć umiejscowionych na 

końcu pęknięcia. 

Mechanizm rozpuszczania może mieć charakter: 

a) preferencyjnego ataku, 

b) galwanicznego ataku w wyniku przebicia warstwy, 

c) tunelowy, powstawanie podłużnych tuneli w materiale. 

Natomiast, mechanika pękania ogranicza się do dwóch mechanizmów: 

a) pęknięcia rozdzielczego, 

b) kruchości wodorowej. 

Proces polaryzacji katodowej stopów magnezu pozwala zmniejszać lub nawet zapobiec 

pękaniu w wyniku działania korozji naprężeniowej [1]. 
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Wpływ procesu technologicznego i przetwórstwa stopów magnezu na 

odporność na korozję 

Odporność korozyjna stopów magnezu silnie zależy od czystości stopu – ilości 

zanieczyszczeń. Ciężkie metale, takie jak Fe, Cu i Ni prowadzą to powstawania ogniw 

galwanicznych i zwiększenia szybkości korozji. Granica tolerancji poszczególnych 

zanieczyszczeń zależy od składu stopu – dopuszczalne limity dla Cu, Fe i Ni wynoszą 

odpowiednio 0,1%, 0,005% i 0,0005%. Jeśli stopy magnezu zawierają ograniczone 

ilości tych zanieczyszczeń możliwe jest uzyskanie w ich przypadku istotnej poprawy 

odporności na korozję.  

Stopy magnezu, w których całkowita zawartość zanieczyszczeń jest na poziomie 

„ppm” określane są mianem stopów wysokiej czystości i mogą one praktycznie konku-

rować ze stopami aluminium w zakresie odporności na korozję.  

Wiele dodatków stopowych wpływa na wzrost odporności na korozję stopów 

magnezu. Jak zostało wcześniej omówione, dodatek takich pierwiastków, jak Al, Y, Mn 

(Tabela 3) czy też metali ziem rzadkich powoduje zmniejszenie szybkości korozji 

stopów magnezu.  

Aluminium dodane do stopów magnezu w stężeniu 2% ÷ 9% poprawia odpor-

ność na korozję, na skutek tworzenia się fazy międzymetalicznej Mg17Al12 na granicach 

ziaren, co korzystnie wpływa na wzrost odporności na korozję. W przypadku stopów 

magnezu zawierających aluminium, które pokrywają się samoistnie zewnętrzną 

warstwą pasywną, występuje zjawisko korozji nitkowej, obserwowanej jedynie pod 

cienkimi powłokami.  

Na odporność na korozję stopów magnezu wpływ ma również mikrostruktura – 

wielkość ziaren oraz wydzieleń. Stopy o małych ziarnach charakteryzują się zazwyczaj 

większą odpornością na korozję. Zatem właściwość tę można optymalizować przez 

dobór procesu wytwarzania.  

Na odporność na korozję stopów magnezu wpływaj również procesy obróbki 

cieplnej. Proces dyfuzji przyczynia się wtedy do zmiany rozmieszczenia wydzieleń  

w osnowie Mg oraz tworzenie fazy wtórnej. Ogólnie, stopy magnezu po obróbce 

cieplnej wykazują większe szybkości korozji niż te w stanie odlanym [1].  
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2.5. Zastosowanie stopów magnezu 

Główne zalety stopów magnezu, decydujące o ich rosnącym wykorzystaniu w wielu 

gałęziach przemysłu to  

 niska gęstość, 

 nieograniczone zasoby oraz 

 możliwość poddawania recyklingowi. 

Ponadto stopy magnezu cechują się korzystnymi właściwościami odlewniczymi.  

W porównaniu do aluminium czy cynku, odlewanie magnezu cechuje się mniejszym 

zużyciem energii w czasie trwania procesu, znacznym skróceniem czasu cyklu odlewa-

nia w związku z dużymi szybkościami stygnięcia, dłuższą trwałością form 

odlewniczych oraz dzięki dobrej lejności, doskonale sprawdza się w produkcji 

zróżnicowanych, bardzo skomplikowanych i cienkościennych elementów. Dodatkowo 

magnez charakteryzuje się dużą sztywnością i najwyższym parametrem 

konstrukcyjnym (stosunkiem wytrzymałości do ciężaru właściwego) spośród 

powszechnie stosowanych metali konstrukcyjnych. Wykazuje wysoką stabilność 

wymiarową oraz odporność na uderzenia i wgniecenia. Cechuje się doskonałą 

zdolnością tłumienia drgań energii i niską bezwładnością, stanowi bardzo dobry izolator 

promieniowania elektromagnetycznego oraz jest nietoksyczny [7,10,16].  

Magnez znajduje zastosowanie głównie, jako dodatek stopowy w stopach alumi-

nium, do produkcji odlewów, odsiarczania żelaza i stali oraz w elektrochemii. Udział 

poszczególnych zastosowań w rocznym zużyciu magnezu przedstawiony został  

w Tabeli 7, gdzie największe wykorzystanie na poziomie 40 ÷ 45% Mg znajduje do 

produkcji stopów aluminium, następnie w 33 ÷ 35% odlewów, 13% - odsiarczanie 

żelaza i stali oraz 7 ÷ 14% - elektrochemia i pozostałe zastosowania. 

Tabela 7 Udział różnych zastosowań w rocznym zużyciu magnezu [10] 

Zastosowanie Udział, % 

Mg jako dodatek stopowy w stopach aluminium 40 ÷ 45 

Odlewy 33 ÷ 35 

Odsiarczanie żelaza i stali 13 

Elektrochemia i inne 7 ÷ 14 
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Wymienione powyżej, korzystne cechy magnezu decydują o jego szerokim wyko-

rzystaniu w wielu gałęziach przemysłu, przeważnie w przemyśle motoryzacyjnym, 

lotniczym i elektronicznym – komputery i telefonia komórkowa. Głównym odbiorcą 

elementów wykonanych ze stopów magnezu jest przemysł samochodowy. Rosnące 

wymagania do produkcji lżejszych, bardziej przyjaznych dla środowiska, bezpieczniej-

szych i tańszych samochodów sprawiają, iż coraz większym zainteresowaniem produ-

centów samochodów cieszą się stopy magnezu. Obecnie stopy magnezu stosowane są 

do produkcji lekkich elementów wykorzystywanych w transporcie w celu obniżenia 

masy pojazdu, a w konsekwencji zmniejszenia zużycia paliwa, a co za tym idzie emisji 

gazów cieplarnianych oraz kosztów transportu paliw. 

Jednak pomimo korzystnych własności magnezu, jego dalsza ekspansja do bardziej 

krytycznych aplikacji podwozia i nadwozia ograniczona jest brakiem konkurencyjności 

w kwestii własności użytkowych powierzchni: twardości, odporności na ścieranie i od-

porności na korozję, co uniemożliwia stosowanie ich w aplikacjach pracujących w wa-

runkach wysokiego obciążenia i narażonych korozyjnie. Własności te kształtować 

można na drodze inżynierii powierzchni [9,10,16,18,19].  

2.6. Obróbka powierzchniowa stopów magnezu 

Własności użytkowe stopów magnezu: niską twardość, odporność na korozję  

i zużycie przez tarcie modyfikować można poprzez zastosowanie różnego rodzaju 

metod inżynierii powierzchni.  

Jednym z głównych wyzwań, w zakresie zwiększenia wykorzystania stopów 

magnezu w przemyśle, jest słaba odporność na korozję. Najbardziej efektywną metodę 

jej poprawy stanowi pokrywanie powierzchni stopów magnezu powłokami, pozwalają-

cymi zabezpieczyć powierzchnię stopu przed działaniem szkodliwego środowiska 

zewnętrznego, stanowiąc barierę pomiędzy metalem a środowiskiem i/lub na skutek 

działania inhibitorów korozji zawartych w powłoce. Ponadto, powłoki stosuje się w celu 

poprawy estetyki i dekoracyjności elementu. Aby powłoka stanowiła skuteczne zabez-

pieczenie przed korozją magnezowego podłoża musi być jednorodna, dobrze przylega-

jąca, pozbawiona porów i cechująca się zdolnością do regeneracji w przypadku pracy w 

warunkach zwiększonego narażenia na uszkodzenia mechaniczne. Jedną z głównych 

wad stopów magnezu jest ich wysoka reaktywność chemiczna, w kontakcie z wodą lub 

powietrzem stopy magnezu pokrywają się szczelną warstewką tlenku/wodorotlenku,  
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co może mieć negatywny wpływ na przyczepność i jednorodność powłoki. Dlatego  

w celu zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanej powłoki bardzo istotne jest 

odpowiednie, wstępne przygotowanie powierzchni stopów magnezu [4]. 

Istnieje szereg technologii osadzania powłok na stopach magnezu, między 

innymi metody elektrochemiczne, osadzanie powłok konwersyjnych, utlenianie 

anodowe, osadzanie powłok z fazy gazowej czy też stosowanie powłok organicznych  

i polimerowych [4]. Ze względu na wiele problemów, specyficznych dla stopów 

magnezu, żadna zastosowana powłoka metaliczna nie powoduje polaryzacji stopu 

magnezu w kierunku katodowym, wynika to z faktu, iż każda zastosowana powłoka jest 

bardziej szlachetna niż podłoże ze stopu magnezu. Niemniej jednak możliwa jest 

skuteczna ochrona powierzchni stopów magnezu poprzez zastosowanie powłok złożo-

nych – systemów wielowarstwowych. Na ogół głównym czynnikiem, decydującym  

o wyborze systemu powłok w zależności od środowiska i aplikacji, są koszty wytwarza-

nia [1]. 

Poniżej omówione zostaną powszechnie stosowane metody inżynierii 

powierzchni modyfikacji stopów magnezu. 

2.6.1. Powłoki elektrochemiczne 

Jedną z najprostszych i najtańszych metod poprawy własności powierzchnio-

wych stopów magnezu, jest osadzanie powłok metalicznych przy wykorzystaniu metod 

elektrochemicznego osadzania warstw. Proces nakładania powłok można przeprowa-

dzić stosując osadzanie elektrolityczne (powłoki galwaniczne) bądź osadzanie bezprą-

dowe (powłoki chemiczne).  

Wiele czynników musi być spełnionych w celu przeprowadzenia efektywnego 

procesu osadzania powłoki na podłożu magnezowym. Po pierwsze, magnez jest meta-

lem bardzo reaktywnym w wyniku, czego w kontakcie z tlenem bardzo szybko pokrywa 

się szczelną pasywną warstwą tlenku, która bardzo utrudnia skuteczne osadzanie 

powłoki na powierzchni ze stopów magnezu i musi być usunięta przed procesem 

osadzania. Po drugie, magnez jest bardzo podatny na działanie korozji galwanicznej, 

ponieważ większość metali wykazuje bardziej szlachetny potencjał elektrochemiczny. 

Elektrolityczny kontakt magnezu z innym metalem prowadzi do lokalnego powstawania 

ognisk korozji na powierzchni, a w konsekwencji do ulegania korozji wżerowej.  

W związku z tym powłoki metalowe muszą być pozbawione porów, które wpływają na 
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wzrost szybkości korozji. Kolejnym aspektem, decydującym o pomyślności procesu 

elektrochemicznego osadzania powłok, jest rodzaj stopu magnezu, na którym wytwa-

rzane są powłoki. Od rodzaju stopu zależy jakość powłok, dlatego też dla danego stopu 

konieczne jest opracowanie odpowiedniego procesu wstępnego przygotowania podłoża 

do osadzania. Osadzanie powłok metodami elektrochemicznymi na podłożach ze 

stopów magnezu jest utrudnione, ze względu na tworzenie się na granicach ziaren 

wydzieleń fazy intermetalicznej MgxAly, co powoduje zróżnicowanie potencjału całej 

powierzchni stopu, a tym samym skomplikowanie procesu osadzania [1,4]. 

W zależności od metody elektrochemicznego wytwarzania powłok uzyskuje się 

inne efekty powlekania. Powłoki osadzane metodą elektrolityczną, z powodu zróżnico-

wanego rozkładu gęstości prądu w kąpieli galwanicznej, cechują się nierównomierną 

grubością na powierzchni detali, zwłaszcza o skomplikowanych kształtach, głównie  

w otworach i zagłębieniach. Ponadto technika ta, ze względu na znaczne ilości 

wykorzystywanej energii elektrycznej, znacznie zwiększa koszty procesu osadzania.  

W przypadku powłoki chemicznych, osadzanych metodą bezprądową problem ten nie 

występuje. Metoda ta pozwala na skuteczne pokrywanie powierzchni detali  

o skomplikowanych kształtach powłoką o równomiernej grubości na całej powierzchni 

elementu, nawet w otworach. Ponadto metody bezprądowe pozwalają na jednoczesne 

nasycanie powierzchni stopów cząstkami zwiększającymi twardość, odporność na 

zużycie przez tarcie oraz smarowanie wytworzonej powłoki kompozytowej [4]. 

Stosowanie metod elektrochemicznego osadzania warstw wymaga uprzedniego 

odpowiedniego przygotowania podłoża ze stopu magnezu. W tym celu stosuje się 

warstwy pośrednie ułatwiające osadzanie innych metali na powierzchni stopów 

magnezu. Istnieją dwa główne procesy obróbki wstępnej stopów magnezu: cynkowanie 

zanurzeniowe i niklowanie bezprądowe. Należy jednak pamiętać, że powłoki osadzane 

na etapie obróbki wstępnej muszą być jednorodne i pozbawione porowatości, w innym 

wypadku właściwa powłoka elektrochemiczna będzie odwzorowywać wady warstwy 

pośredniej [4].  

2.6.2. Powłoki konwersyjne 

Powłoki konwersyjne są to powłoki niemetalowe wytwarzane na powierzchni 

stopów magnezu głównie w celu poprawy odporności na korozję bądź, jako podkład dla 

powłok malarskich. Powłoki konwersyjne wytwarzane są na drodze procesu chemicz-
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nego lub elektrochemicznego i stanowią one związki metalu podłoża – magnezu, takie 

jak tlenki, chromiany czy fosforany. Jak w przypadku wszystkich obróbek powierzch-

niowych stopów magnezu i w tym wypadku istotne jest odpowiednie przygotowanie 

podłoża, co stanowi warunek konieczny uzyskania dobrej jakości powłoki konwersyj-

nej. 

Najszerzej stosowane powłok konwersyjne stanowią powłoki chromianowe. 

Stosowane są one głównie, jako podwarstwa dla właściwej powłoki uszczelniającej 

bądź, jako warstwa zewnętrzna, w celu zwiększenia odporności na korozję, przyczepno-

ści farb i klejów lub zapewnienia dekoracyjnego wykończenia powierzchni. Stosowanie 

chromianów, jest jednak ograniczone przepisami prawa, ze względu na wysoką 

toksyczność i rakotwórczość chromu sześciowartościowego. Nowe metody chromiano-

wania są ciągle opracowywane i wykorzystują między innymi kąpiele oparte na takich 

związkach, jak nadmanganian fosforanu czy cyrkonian fluoru [1,4,20].  

2.6.3. Utlenianie anodowe 

Anodowe utlenianie stopów magnezu stanowi proces elektrolityczny w wyniku, 

którego na powierzchni wytwarzana jest relatywnie gruba, elektryczne izolacyjna, 

stabilna warstwa tlenku o dobrej odporności na zużycie. Powłoki te stosowane są w celu 

zwiększenia przyczepności farby do podłoża, jako punkt wyjścia do procesu barwienia 

bądź, jako warstwy pasywne, zabezpieczające przed korozją podłoża magnezu [1,4]. 

Proces utleniania anodowego stopów magnezu przebiega w następujących 

etapach: 

(1) wstępna obróbka mechaniczna, 

(2) odtłuszczanie, czyszczenie i trawienie, 

(3) polerowanie/polerowanie elektrolityczne, 

(4) anodowanie przy użyciu prądu stałego lub zmiennego. 

(5) barwienie lub obróbka wykończeniowa, 

(6) uszczelnianie [4]. 

 

Na skutek procesu anodowania na powierzchni stopu magnezu wytwarza się 

powłoka tlenkowa, składająca się z dwóch warstw o różnych właściwościach: cienkiej  

i szczelnej warstewki wytworzonej bezpośrednio na powierzchni metalu oraz znacznie 

grubszej, mikroporowatej warstwy o strukturze kolumnowej. Rozmiar porów, zależy od 
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rodzaju stosowanego elektrolitu i jego stężenia, temperatury oraz gęstości prądu i przy-

łożonego napięcia, a ich gęstość i wielkość wpływają na jakość uszczelnienia wytwo-

rzonej warstwy anodowej. 

Proces barwienia odbywa się bezpośrednio po anodowaniu i polega na absorbo-

waniu przez pory organicznych barwników lub nieorganicznych pigmentów. 

W celu zwiększenia odporności na korozję i ścieranie wytworzonej warstwy 

anodowej, stosuje się proces uszczelniania, który polega na zupełnym zamknięciu  

i ewentualnym wypełnieniu wszystkich kapilar warstwy tlenkowej, co zabezpiecza 

zarówno metal podłoża, jak i zaabsorbowany barwnik przed działaniem zewnętrznych 

czynników chemicznych i fizycznych. Po procesie powłoka uzyskuje gładką, szklistą 

powierzchnię i doskonale zabezpiecza podłoże przed korozją. Odporność na zużycie 

przez tarcie i twardość warstw anodowych może być zwiększona poprzez zmniejszenie 

temperatury elektrolitu i zwiększenie gęstości prądu [4,21]. 

Jedną ze stosunkowo nowych metod osadzania powłok tlenkowych na 

powierzchni metali, analogiczną do anodowego utleniania, jest plazmowe utlenianie 

elektrolityczne (PEO - Plasma Electrolytic Oxidation). W metodzie tej do wytwarzania 

warstw wykorzystuje się wyższe napięcie prądu anodowego (niż w metodzie utleniania 

anodowego), dzięki czemu powstała plazma modyfikuje warstwę wierzchnią obrabia-

nego elementu. Proces PEO najczęściej stosowany jest do wytwarzania grubych (rzędu 

dziesiątek lub setek mikrometrów) krystalicznych powłok tlenkowych o dobrej 

przyczepności, na podłożach metali lekkich: aluminium, magnezu i tytanu oraz ich 

stopów. Powłoki te zwiększają twardość, odporność na korozję, zużycie przez tarcie 

oraz odporność termiczną. Właściwości powłok wytworzonych na drodze procesu PEO 

zależą od użytego materiału podłoża, rodzaju elektrolitu, przyłożonego napięcia oraz 

czasu osadzania [6,22]. Ze względu na dużą jednorodność oraz małe zdefektowanie 

powłoki utleniane metodą PEO wpływają na wzrost odporności na korozję stopu 

magnezu AZ91D [23]. 

2.6.4. Osadzanie powłok z fazy gazowej 

Powłoki ochronne na powierzchni stopów magnezu mogą być wytwarzane nie 

tylko, jak to było dotychczas omawiane metodami zanurzeniowymi w odpowiednim 

roztworze, ale również poprzez wykorzystanie ośrodka gazowego. Osadzanie powłok  

z fazy gazowej pozwala na wytwarzanie powłok zarówno metalicznych, jak i organicz-
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nych, zapewniając niewielki negatywny wpływ na środowisko, ale będąc jedną z naj-

droższych metod [4].  

 

 Procesy chemicznego osadzania powłok z fazy gazowej CVD (Chemical 

Vapour Deposition) 

Metody CVD wytwarzania powłok mogą być zdefiniowane, jako osadzanie mate-

riału powłokowego z fazy gazowej w konsekwencji zachodzących w niej reakcji 

chemicznych [4,24].  

Warstwy otrzymywane metodami CVD są z powodzeniem stosowane w przemyśle 

światowym w celu wytwarzania twardych i odpornych na ścieranie a także na korozję 

warstw węglików, azotków, węglikoazotków oraz tlenków metali na podłożach 

stalowych, ceramicznych, cer metalowych czy też metalach wysokotopliwych [20,24].  

Metody CVD wytwarzania warstw, dzięki wysokiemu współczynnikowy osadzania, 

pozwalają na wytwarzanie warstw o dużej grubości, jednolitej strukturze i bardzo 

dobrej przyczepności na elementach o skomplikowanych kształtach, w zagłębieniach 

oraz otworach. Ponadto, pośród zalet metod CVD należy wymienić możliwość osadza-

nia materiałów ogniotrwałych znacznie poniżej ich temperatury topnienia, kontrolę 

wielkości i orientacji ziarna oraz gęstości teoretycznej wytworzonych warstw oraz 

możliwość przeprowadzania procesu pod ciśnieniem atmosferycznym [4].  

Stosowanie procesu CVD ze względu na wysoką temperaturę i niską wydajność, 

jest ograniczone do podłoży cechujących się stabilnością termiczną ≥600°C. Ponadto 

wykorzystywane w tym procesie prekursory chemiczne odznaczają się dużą toksyczno-

ścią [4].  

Tradycyjne metody CVD znajdują zastosowanie we wszystkich tych przypadkach, 

w których proces nakładania powłoki jest ostatnim procesem technologicznym oraz nie 

wpływa destrukcyjnie na strukturę i właściwości mechaniczne materiału podłoża [24].  

Jako konsekwencja poszukiwania skutecznych sposobów obniżenia temperatury 

oraz podwyższenia wydajności i zastosowania procesu CVD opracowano zmodyfiko-

wane technologie, takie jak: 

o metoda MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition) – 

technika osadzania warstw poprzez stosowanie, jako atmosfera reak-

tywna związków metaloorganicznych, 
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o metody, w których reakcje chemiczne wspomagane są metodami fizycz-

nymi – aktywację elektryczną środowiska gazowego za pomocą wyła-

dowania jarzeniowego prądami wysokiej częstotliwości – metody PA 

CVD (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition [20,24]. 

Procesy PA CVD z powodzeniem stosuje się do osadzania, w temperaturze poniżej 

, warstw TiCN oraz ZrCN na podłożach ze stopów magnezu AZ91 oraz AS21. 

Wytworzone warstwy cechują się gładką powierzchnią z miejscowymi uwypukleniami, 

wysoką twardością oraz dobrą przyczepnością do podłoża [4]. 

Inne publikacje dowodzą możliwości wytwarzania za pomocą metody PACVD 

powłok Ti(N,C,O) przy optymalnej temperaturze osadzania wynoszącej . Wytwo-

rzone w tych warunkach warstwy charakteryzowały się twardością rzędu  oraz 

zdecydowaną poprawą odporności na zużycie przez tarcie [25]. 

Ponadto dane literaturowe wskazują również na możliwość wytwarzania za pomocą 

procesu CVD, warstw SiO2 na powierzchni stopu AZ91. Badania po 240 godzinnym 

procesie zanurzenia w roztworze NaCl nie ujawniły oznak korozji, ponadto te cienkie 

warstwy okazały się być również odporne na korozję w środowiskach kwaśnych i orga-

nicznych [4]. 

 

 Procesy fizycznego osadzania powłok z fazy gazowej – PVD (Physical 

Vapour Deposition) 

Metody PVD osadzania powłok można zdefiniować, jako procesy nanoszenia 

warstw pod obniżonym ciśnieniem, w których substraty do nakładania warstwy 

otrzymywane są w wyniku procesu parowania lub rozpylania [21].  

Wykorzystanie procesu PVD do modyfikacji własności powierzchniowych stopów 

magnezu ograniczona jest kilkoma czynnikami. Temperatura procesu osadzania nie 

może przekraczać temperatury stabilności stopów magnezu, czyli 180°C, natomiast 

wytworzona warstwa powinna cechować się dobrą przyczepnością i odpornością na 

korozję. Niestety dla większości procesów PVD temperatura podłoża powinna plasować 

się w przedziale 400 ÷ 550°C. Wykazano, jednak że zastosowanie impulsowego napię-

cia polaryzacji pozwala na obniżenie temperatury osadzania. Wytworzone na drodze tej 

metody warstwy TiN na podłożu ze stopu magnezu AZ91 charakteryzują się dobrą 

przyczepnością i brakiem porowatości. 
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Dane literaturowe, wskazują również możliwość osadzania w procesie PVD warstw 

Cr i CrN na podłożach ze stopu AZ91. Warstwy te cechują się dobrą przyczepnością 

oraz odpornością na zużycie przez tarcie, jednak niską odpornością na korozję. 

Niewielką poprawę odporności na korozję uzyskuje się jedynie dla warstw multiplek-

sowych CrN [4,21]. 

 

 Warstwy dyfuzyjne 

Powłoki dyfuzyjne mogą być osadzane w wyniku nagrzewania komponentów - 

proszek materiału osadzanego oraz obrabiany element – oraz ich zetknięcie w atmosfe-

rze gazów obojętnych. Na powierzchni obrabianego elementu warstwa powstaje na 

skutek działania wysokiej temperatury oraz dyfuzji par materiału osadzanego do 

podłoża.  

Technika ta wykorzystywana jest do osadzania dyfuzyjnych warstw aluminium na 

podłożach ze stopu magnezu AZ91D. Warstwa dyfuzyjna powstaje w wyniku obróbki 

cieplnej stopu magnezu w proszku aluminium przy temperaturze 450°C w czasie 1 go-

dziny w atmosferze gazów obojętnych.  W wyniku tak przeprowadzonego procesu, na 

powierzchni magnezu wytwarza się /powstaje/ warstwa międzymetaliczna Al-Mg  

o grubości 750μm, charakteryzująca się rysami oraz pęknięciami. Nie stwierdzono 

jednak rys lub pęknięć w pobliżu powierzchni rozdziału faz wytworzonej warstwy  

i magnezowego podłoża.  Międzymetaliczna warstwa Al-Mg składa się głównie z fazy 

magnezu –  oraz fazy – Al12Mg17 [4]. 

2.6.5. Powłoki organiczne i polimerowe 

Powłoki organiczne zazwyczaj stosowane są, jako końcowy etap procesu modyfika-

cji powierzchni obrabianego elementu. Powłoki te osadzane są na ogół w celu dodatko-

wego zwiększenia odporności na korozję i zużycia przez tarcie oraz nadania wyrobom 

walorów dekoracyjnych. Wytworzenie warstw pozwalających na uzyskanie wysokiej 

jakości powłok wymaga zastosowania odpowiedniego przygotowania podłoży, w celu 

zapewnienia odpowiedniej czystości powierzchni obrabianych elementów (pozbawio-

nych zanieczyszczeń, głównie węglowych i krzemianowych, tlenków czy związków 

międzymetalicznych). Na proces wstępnego przygotowania powierzchni składa się 

mechaniczna obróbka wstępna podłoży i następne czyszczenie chemiczne, często 

połączone z procesami obróbki chemicznej takimi jak: osadzanie powłok konwersyj-
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nych i anodowanie. Tak przeprowadzony proces przygotowania podłoży, zwiększa ich 

chropowatość i reaktywność wpływając na wzrost przyczepności powłoki organicznej 

do magnezowego podłoża [4].  

Ponadto, przed nałożeniem powłoki organicznej na powierzchnię elementów 

odlewanych ze stopów magnezu, konieczne jest uprzednie usunięcie wszelkiej wilgoci 

oraz powietrza z porów, które mogą prowadzić do powstawania dziur w powłoce w 

wyniku odgazowania podczas procesu utwardzania. Dodatkowo zastosowanie 

odpowiedniej warstwy gruntującej zwiększa przyczepność zewnętrznej powłoki orga-

nicznej [4]. 

Główny składnik powłok organicznych stanowią żywice, m.in. akrylowe, alkilowe, 

epoksydowe, nylonowe, poliestrowe, polietylenowe, polipropylenowe, poliuretanowe, 

silikonowe itp. [4]. 

Powłoki organiczne i polimerowe stosuje się głównie w celu wytworzenia bariery 

pomiędzy podłożem a otaczającym środowiskiem. Powłoki te zabezpieczają przed 

transportem jonów, wody, tlenu czy ładunku elektrycznego przez warstwę do podłoża. 

Dodatkowo, dzięki własnościom samo-leczenia stanowią bardzo dobre zabezpieczenie 

powierzchni elementów narażonych na uszkodzenia mechaniczne powłoki. Efekt 

samoleczenia można uzyskać dzięki dodatkom pigmentów – inhibitorów korozji – do 

powłoki, która pełni w tej sytuacji rolę protektora, gwarantując ochronę katodową 

powierzchni [4].  

 Powłoki malarskie 

Wytwarzanie powłok malarskich zdefiniować można, jako nanoszenie materiałów 

powłokowych w postaci płynnej na powierzchnię obrabianego przedmiotu, na której 

ulegają one zestaleniu i osiągają kluczowe właściwości w wyniku procesów fizycznych, 

chemicznych lub obu jednocześnie [24].  

Jednym z najistotniejszych kroków w procesie malowania podłoży magnezowych 

jest dobór, odpornej na działanie alkaliów, warstwy podkładowej na bazie żywicy 

(akrylowej, poliuretanowej, epoksydowej).  

Dostępne są dane literaturowe dotyczące badań odporności na korozję odlewniczego 

stopu magnezu AZ91D pokrytego podwójną zewnętrzną powłoką farby z uprzednio 

naniesioną na podłoże warstwą konwersyjną lub anodową. Wytworzona powłoka farby 

zbudowana była z warstwy z żywicy epoksydowej o grubości 25 ÷ 30μm utwardzanej  

w 170°C przez 20 min. i zewnętrznej warstwy z żywicy akrylowej o grubości 25 ÷ 
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30μm utwardzanej w 150°C przez 20 min. Badania wykazały, że warstwy odznaczały 

się bardzo dobrą jakością i przyczepnością do podłoża oraz wykazywały znakomitą 

odporność na korozję. Ekspozycja próbek w komorze solnej przez 4000 h oraz 3-letnie 

badanie w warunkach atmosferycznych wykazały brak obecności jakichkolwiek 

pęcherzy czy zachodzenia procesów korozyjnych na powierzchni próbek [4]. 

 

 Powłoki proszkowe 

Malowanie proszkowe można zdefiniować, jako proces, w którym barwiony 

żywiczny proszek aplikowany jest na powierzchnię obrabianego elementu, następnie 

podgrzewany aż do stopienia polimeru i zajścia procesu polimeryzacji w wyniku, czego 

na powierzchni powstaje jednorodna, nieporowata powłoka [4,24]. 

Malowanie proszkowe stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych procesów 

malowania, ponieważ pozwala wytwarzać w trakcie jednej operacji grube, jednolite 

warstwy, nawet na chropowatych powierzchniach i krawędziach. Ponadto proces ten 

jest nieszkodliwy dla środowiska oraz gwarantuje małe straty materiału powłoki  

w czasie aplikacji.  

Z drugiej jednak strony, malowanie proszkowe niesie za sobą również pewne wady, 

do których zaliczyć należy takie aspekty, jak: 

o osadzany materiał musi być utrzymany w postaci bardzo suchego, pozba-

wionego wilgoci proszku, 

o skomplikowany jest proces osadzania cienkich powłok, 

o trudno jest utrzymać odpowiednie dopasowanie i jednorodność koloru 

osadzonej powłoki, 

o w niektórych przypadkach, wysokie temperatury utwardzania proszku, 

mogą być niedopuszczalne dla materiału podłoża [4].  

Powłoki proszkowe mogą być osadzane za pomocą wielu różnych procesów, m.in. 

elektrostatyczne natryskiwanie materiałów proszkowych, rozpylanie ogniowe czy też 

nanoszenie powłok w złożu fluidalnym. Jak w przypadku każdego procesu powlekania, 

dla uzyskania wysokiej jakości powłok o dobrej przyczepności krytyczne jest odpo-

wiednie, wstępne przygotowanie podłoży. W kontekście stopów magnezu niesie to za 

sobą znaczny problem, związany z bardzo szybkim utlenianiem się magnezu w obecno-

ści tlenu.  
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W celu osiągnięcia odpowiedniej przyczepności, odporności na korozję, elastyczno-

ści i wydłużenia oraz odporności na ścieranie konieczne jest uważne kontrolowanie 

procesu wytwarzania powłoki [4].  
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2.7.  Geneza pracy 

Przemysłowe wykorzystanie stopów magnezu, pomimo szeregu atrakcyjnych 

własności, ograniczone jest w pewnym zakresie ich niskimi własnościami użytkowymi 

powierzchni, takimi jak niska odporność na zużycie przez tarcie i korozję. Zneutralizo-

wanie słabej odporności na korozję i zużycie przez tarcie stopów magnezu stanowi 

warunek konieczny do zwiększania ich przemysłowego wykorzystania, w zastosowa-

niach w bardziej wymagających środowiskach – w warunkach wysokiego obciążenia  

i mocno narażonych korozyjnie. Własności te kształtuje się poprzez modyfikacje 

powierzchni stopów magnezu wieloma metodami inżynierii powierzchni, z których 

najpowszechniej stosowanymi w przemyśle są utlenianie anodowe, elektrochemiczne 

nanoszenie powłok metalicznych, wytwarzanie powłok konwersyjnych oraz pokrywa-

nie powłokami malarskimi i polimerowymi, omówionymi szczegółowo w poprzednim 

rozdziale. Jednak technologie te, często nie zapewniają wystarczającego wzrostu 

własności użytkowych powierzchni stopów magnezu, uniemożliwiając ich zastosowa-

nie na elementy pracujące w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Obiecującym 

rozwiązaniem jest wytwarzanie na powierzchni stopów magnezu warstw azotków 

chromu, tytanu i cyrkonu, charakteryzujących się dużą twardością, odpornością na 

ścieranie i korozję [4]. Do tego celu stosuje się głównie technologie bazujące na 

metodzie PVD. Powłoki wytworzone na drodze tych procesów znacząco poprawiają 

odporność na zużycie przez tarcie stopów magnezu, cechują się jednak porowatością 

oraz wadami budowy, takimi jak tzw. krople, co z kolei istotnie obniża ich odporność 

na korozję [2]. Ponadto wadą ich pozostaje adhezyjne połączenie z podłożem oraz 

skokowa zmiana własności między twardą powłoką, a łatwo odkształcalnym podłożem 

[2]. Ostatnie badania nad poprawą tych własności skupiają się na wytwarzaniu 

wieloskładnikowych warstw dyfuzyjnych lub kompozytowych [2÷4, 26].  

Zastosowanie do wytwarzania warstw metody hybrydowej, łączącej azotowanie 

jarzeniowe z uprzednim osadzaniem na powierzchni stopów magnezu powłok chromu 

metodą magnetronową stwarza możliwość wytwarzania warstw o charakterze dyfuzyj-

nym. Dotychczasowe badania wskazują na możliwość wytwarzania tą metodą dyfuzyj-

nych warstw azotków chromu typu CrN-Cr na powierzchni stopów magnezu o grubości 

do 10μm i gradientowym charakterze zmian własności mechanicznych. Jednak, 

tworzeniu warstw azotków chromu metodą hybrydową, towarzyszy pękanie powłoki 

spowodowane dużą różnicą współczynników rozszerzalności cieplnej chromu  
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i magnezu (Tabela 8). Obecność pęknięć w powłokach może być zjawiskiem 

korzystnym w przypadku pracy w warunkach tarcia z udziałem środka smarującego, 

stanowi jednak niebezpieczeństwo dla odporności na korozję [2]. Dla wytworzonych 

warstw azotku chromu nie stwierdzono radykalnej poprawy odporności na korozję,  

co związane jest również z obecnością w ich strukturze wymienionych wcześniej wad 

ich budowy, niemożliwych do zniwelowania w procesie azotowania [2,3].  

Tabela 8 Wartości współczynników rozszerzalności cieplnej dla stopów magnezu i metali 

stosowanych na ich powłoki [28] 

T [°C]  

Stopy magnezu Al Cr Ti 

20 ÷ 100 26 24,0 6,2 8,9 

250 27 25,5 - - 

500 28 27,4 - - 

1000 - - - 10,1 

Celem zwiększenia efektów poprawy odporności na korozję warstw azotków 

chromu wytwarzanych na powierzchni stopów magnezu obiecujące wydają się rozwią-

zania zmierzające do uszczelnienia wytworzonych warstw, między innymi stosując 

końcowy zabieg tlenoazotowania, wprowadzając do struktury różnego rodzaju powłok 

pośrednich – na przykład aluminium lub stosując końcowy zabieg impregnacji warstw 

odpowiednimi preparatami [2]. Również zastąpienie chromu, bardziej plastycznym niż 

inne metale azotkotwórcze tytanem w celu uniknięcia powstawania pęknięć w czasie 

obróbki hybrydowej, wydaje się być słuszną koncepcją [26. Ponadto, zastosowanie 

tytanu, jako materiału powłoki wyjściowej, może być korzystne z punktu widzenia 

procesu azotowania, wymagającego w przypadku magnezu w konsekwencji jego niskiej 

temperatury topnienia (Tabela 2) stosowania niskich temperatur ≤500°C. Oczekuje się, 

iż dyfuzyjne warstwy azotków tytanu, który cechuje się dużą odpornością na korozję, 

wpłyną na jej wzrost również w przypadku stopów magnezu, zwiększając jednocześnie 

własności mechaniczne tych stopów przyczepność, twardość i odporność na zużycie 

przez tarcie [26]. 

W ciągu ostatnich lat, zainteresowanie przemysłu warstwami azotku tytanu w celu 

poprawy własności utylitarnych różnego rodzaju narzędzi i części maszyn, było bardzo 

duże. Wynikiem tego jest szereg publikacji dotyczących warstw TiN głównie na 

elementach wykonanych ze stali. Wiedza w zakresie osadzania TiN na powierzchniach 

ze stopów magnezu nie jest tak rozlegle udokumentowana [30]. 
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Dostępne są jednak dane literaturowe wskazujące na możliwość poprawy -

odporności na korozję i zużycie przez tarcie stopów magnezu w wyniku osadzania na 

ich powierzchni warstw azotków tytanu. Osadzanie m.in. warstw TiMgAlN o różnej 

zawartości magnezu w powłoce (w przedziale od 1at.% ÷ 60at.%) powoduje poprawę 

wymienionych własności w funkcji udziału magnezu w powłoce [29]. Zastosowanie 

między innymi obróbki powierzchniowej, polegającej na bombardowaniu powierzchni 

jonami przy użyciu metody Multi ARC i wytwarzanie twardych powłok TiN oraz 

Ti70Al30N zwartej strukturze na powierzchni ze stopu magnezu AZ91 wpływa na wzrost 

twardości i odporności na korozję rzędu dwóch razy w stosunku do stanu wyjściowego 

[30]. Również wykorzystanie bardziej złożonych procesów obróbki, łączących osadza-

nie tytanu metodą implantacji jonowej z procesami PVD wpływa na wytworzenie 

warstw o większej odporności na korozję oraz zużycie przez tarcie [32]. Ponadto, 

udokumentowane jest, iż zastosowanie systemów wielowarstwowych np. CrN-TiN [27] 

oraz AlN-TiN [33] na podłożu ze stopu magnezu AZ91 pociąga za sobą poprawę 

własności mechanicznych stopu [34]. 

Pomimo, iż powłoki azotków wytwarzane na powierzchni stopów magnezu różnymi 

metodami PVD poprawiają odporność na zużycie przez tarcie, nie gwarantują one, 

jednak wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Cytowane powyżej prace  

w zakresie osadzania na powierzchni stopów magnezu powłok azotków tytanu, ze 

względu na obecność pogarszających szczelność powłok defektów budowy typowych 

dla metod PVD (m.in. tzw. krople) oraz adhezyjne połączenie z podłożem, nie gwaran-

tują radykalnej poprawy odporności na korozję. Ponadto warstwy TiN podatne są na 

działanie korozji galwanicznej, co związane jest z powstawaniem ogniw galwanicznych 

pomiędzy bardziej szlachetną powłoką azotku tytanu a magnezem [27]. Należy jednak 

podkreślić, iż warstwy azotków, zarówno chromu, jak i tytanu mogą stanowić  

w stosunku do innych przemysłowo stosowanych powłok potencjalnie najlepsze 

zabezpieczenie przed korozją stopów magnezu, a jej dalsza poprawa w dużej mierze 

zależy od szczelności wytwarzanych powłok.  

Perspektywicznym z punktu widzenia zwiększenia odporności na korozję stopów 

magnezu, jest wytwarzanie na nich dyfuzyjnych, wieloskładnikowych warstw na bazie 

tytanu z wierzchnią strefą azotków, stosując metodę hybrydową [26]. Proces hybry-

dowy składa się w tym przypadku z osadzania na powierzchni stopu magnezu powłok 

tytanu bezpośrednio lub na powłoce pośredniej i następnego jej azotowania w warun-
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kach wyładowania jarzeniowego. W wariancie alternatywnym proces hybrydowy łączy 

osadzanie powłoki azotku tytanu bezpośrednio lub na powłoce pośredniej z jej obróbką 

w warunkach wyładowania jarzeniowego [26]. Oczekiwać można, że tak wytworzone 

warstwy dzięki dyfuzyjnemu połączeniu z podłożem i naazotowaniu cechują się 

znaczącym uszczelnieniem, większą przyczepnością oraz gradientowym rozkładem 

własności mechanicznych, a w konsekwencji pozbawione są wad charakterystycznych 

dla metod PVD. 

Przedmiotem badań realizowanych w ramach pracy była ocena możliwości wytwa-

rzania na powierzchni ze stopu magnezu AZ91D dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu  

z wierzchnią strefą azotków opisaną powyżej metodą hybrydową oraz ich wpływu na 

odporność na korozję stopu.   

Biorąc pod uwagę istotne znaczenie uzyskania jednoczesnej poprawy odporności na 

korozję i zużycie przez tarcie obrabianych powierzchniowo stopów magnezu, 

otrzymane w pracy wyniki elektrochemicznych badań korozyjnych wytworzonych 

metodą hybrydową warstw, konfrontowano z wynikami uzyskanymi w toku komple-

mentarnie prowadzonych badań odporności na zużycie przez tarcie, tych samych 

wariantów warstw, realizowanych w ramach innej, równoległej pracy [35].  
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3. Cel i zakres pracy 

 

Cel pracy stanowiło zbadanie możliwości kształtowania odporności na korozję 

stopu magnezu AZ91D poprzez wytwarzanie na jego powierzchni dyfuzyjnych wielo-

składnikowych warstw na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków w oparciu o metodę 

hybrydową łączącą azotowanie lub tlenoazotowanie jarzeniowe z uprzednim osadza-

niem na obrabianym stopie powłok tytanu metodą rozpylania magnetronowego.  

W wariancie alternatywnym metody hybrydowej zamiast powłoki tytanu osadzano 

powłokę azotku tytanu, którą później wygrzewano. 

Zakres pracy obejmował wytworzenie na powierzchni stopu magnezu AZ91D 

różnych wariantów dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków za 

pomocą metody hybrydowej oraz scharakteryzowanie struktury i wpływu otrzymanych 

warstw na odporność na korozję stopu magnezu AZ91D. W pracy badano warstwy 

otrzymane z wyjściowej powłoki tytanu względnie azotku tytanu, jak również warstwy 

o budowie złożonej, tj. z pośrednią powłoką chromu lub aluminium. Wytworzone 

warstwy powierzchniowe poddano badaniom strukturalnym z wykorzystaniem badań 

metalograficznych, skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii energody-

spersyjnej promieniowania rentgenowskiego, rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, 

spektroskopii fotoelektronów oraz spektroskopii masowej jonów wtórnych. 

Wpływ wytworzonych warstw na odporność na korozję stopu AZ91D oceniano  

w oparciu o badania polaryzacyjne i spektroskopii impedancyjnej. Badania odporności 

na zużycie przez tarcie wytworzonych warstw były przedmiotem innej 

komplementarnej równolegle prowadzonej pracy [35] 
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4. Metodyka badań 

4.1. Materiał i metoda wytwarzania 

Materiał podłoża, na którym wytwarzane były warstwy na bazie tytanu z wierzchnią 

strefą azotków, stanowił najszerzej stosowany stop magnezu do odlewania ciśnienio-

wego typu AZ91D, będącego odpowiednikiem stopu MgAl9Zn1 [PN-EN 1753:2002]. 

Stop ten należy do grupy stopów Mg – Al – Zn, a jego głównymi dodatkami stopowymi 

są aluminium, cynk i mangan w ilości odpowiednio 9% Al, 0,7% Zn i 0,15% Mn. Skład 

chemiczny stopu AZ91D podano w Tabeli 9. 

Tabela 9 Skład chemiczny odlewów ze stopu magnezu AZ91D [15] 

Grupa 

stopów 
Skład chemiczny stopu AZ91D  

MgAlZn 

Sposób 

odlewania 
Pierw. Mg Al Zn Mn Si Fe Cu Ni inne 

D  

– odlewanie 

ciśnieniowe 

min. reszta 8,3 0,35 0,1 - - - - - 

max. - 9,7 1,0 - 0,10 0,005 0,030 0,002 0,01 

 

Ze stopu AZ91D wykonane były płaskie próbki o wymiarach 25x10x3 mm, które 

szlifowano na papierze o gradacji 600, 800, 1000 i polerowano mechanicznie, a następ-

nie poddawano obróbce metodą hybrydową w wariancie podstawowym, łączącą azoto-

wanie/tlenoazotowanie w warunkach wyładowania jarzeniowego z uprzednim osadza-

niem powłoki tytanu metodą rozpylania magnetronowego (Rys. 2).  

Zastosowanie takiej kombinacji metod miało na celu wytworzenie warstw o wyso-

kiej jakości, gdzie proces rozpylania magnetronowego pozwala na skuteczne oczysz-

czenie powierzchni tlenków oraz gwarantuje dobrą kontrolę i precyzję osadzania 

powłok tytanu. Ponadto w zestawieniu do innych metod typu PVD, z założenia ograni-

cza niekorzystny udział defektów budowy powłok tzw. kropel (aglomeratów kryształów 

tytanu). Zastosowanie zaś procesu azotowania w warunkach wyładowania jarzenio-

wego, umożliwia efektywne katodowe rozpylenie naturalnej warstewki tlenku, 

tworzącej się na powierzchni nałożonej powłoki tytanu, stwarzając tym samym warunki 

dla zajścia procesów dyfuzyjnych. Wykorzystanie wyładowania jarzeniowego pozwala 

również na zintensyfikowanie procesu azotowania, a co najistotniejsze na obniżenie 
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temperatury procesu, kluczowe w przypadku stopów magnezu, ze względu na ich niską 

temperaturę topnienia, która może być usytuowana niemal poniżej 500°C. 

 

Rys. 2 Schemat wytwarzania wieloskładnikowych dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu na stopie 

AZ91D metodą hybrydową w wariancie podstawowym 

Alternatywnie, wykonano również inny wariant obróbki hybrydowej, składający się 

z osadzenia na powierzchni stopu magnezu warstwy azotku tytanu TiN metodą łukową  

i następnego jej azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego (Rys. 3).  

 

Rys. 3 Schemat wytwarzania wieloskładnikowych dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu na stopie 

AZ91D metodą hybrydową w wariancie zmodyfikowanym – dla wyjściowej powłoki azotku tytanu 

 

W pracy badano również warstwy otrzymane w wyniku zmodyfikowanej metody 

hybrydowej, w której na podłożu stopu magnezu osadzano metodą magnetronową 

warstwę pośrednią chromu lub aluminium, a następnie warstwę Ti bądź TiN i przepro-

wadzano proces obróbki cieplnej w warunkach wyładowania jarzeniowego (Rys. 4, 

Rys. 5). 
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Rys. 4 Schemat wytwarzania wieloskładnikowych dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu na stopie 

AZ91D metodą hybrydową w wariancie podstawowym z wykorzystaniem warstwy pośredniej 

 

Rys. 5 Schemat wytwarzania wieloskładnikowych dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu na stopie 

AZ91D metodą hybrydową w wariancie zmodyfikowanym – dla wyjściowej powłoki azotku tytanu 

z wykorzystaniem warstwy pośredniej 

Otrzymane w wyniku przeprowadzenia rożnych wariantów obróbki hybrydowej 

warstwy zestawiono w Tabeli 10. Próbki otrzymane w procesie azotowania i tlenoazo-

towania oznaczone są kodem odpowiednio AZ i AZOX. Stan wyjściowy (nieobrobiony) 

danych powłok oznaczony jest kodem SW, warstwy z procesu utleniania kodem OX, 

zaś uszczelnianie odpowiednimi preparatami impregnującymi w różnych warunkach 

kodami TF, TFZ, TFC, objaśnionymi w Tabeli 10. 

Celem osadzania warstw przy wykorzystaniu metody hybrydowej była próba 

wytworzenia na powierzchni stopu magnezu wieloskładnikowej dyfuzyjnej warstwy na 

bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków lub tlenoazotków. Warstwy takie powinny 

zapewnić gradientowy rozkład własności pomiędzy warstwą a podłożem. 

Do wytwarzania wieloskładnikowych warstw korzystano z powłok tytanu o grubo-

ści nominalnej 5μm oraz powłok pośrednich chromu lub aluminium o grubościach 5μm 

i 10μm. Rzeczywiste grubości warstw wynosiły o ok. 30% mniej, od nominalnie zało-

żonych. 

Osadzanie 

łukowe 

Wygrzewanie  
w atmosferze N2 

 

AZ91D AZ91D 

warstwa pośrednia 

TiN 

AZ91D 

warstwa pośrednia 

TiN-Ti 

Rozpylanie 

magnetronowe 

Azotowanie 
(tlenoazotowanie) 

AZ91D AZ91D 

warstwa pośrednia 

Ti 

AZ91D 

warstwa pośrednia 

TiN-Ti 
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Proces azotowania jarzeniowego zrealizowano w temperaturze 430°C w czasie do 

16 godzin, w atmosferze N2, przy ciśnieniu roboczym 3mbar i zasilaniu stałoprądowym. 

Tabela 10 Oznaczenie próbek omawianych w pracy z zaznaczeniem rodzaju powłoki wyjściowej 

oraz metody wytwarzania 

Oznaczenie 

(rodzaj i grubość 

powłoki 

wyjściowej) 

Powłoka 

zewnętrzna 

typ – grubość 

[μm] 

Powłoka 

pośrednia typ – 

grubość [μm] 

Metoda 

Ti5_SW tytan 5μm - PVD 

TiN2_SW 
azotek  

tytanu 2μm 
- PVD 

Ti5_AZ tytan 5μm - Azotowanie 

Ti5Al5_AZ tytan 5μm aluminium 5μm Azotowanie 

Ti5Cr5_AZ tytan 5μm chrom 5μm Tlenoazotowanie 

Ti5_AZOX tytan 5μm - Tlenoazotowanie 

Ti5Al5_AZOX tytan 5μm aluminium 5μm Tlenoazotowanie 

Ti5Cr5_AZOX tytan 5μm chrom 5μm Tlenoazotowanie 

Ti5Al10_AZOX tytan 5μm aluminium 10μm Tlenoazotowanie 

Ti5Cr2_AZOX tytan 5μm chrom 2μm Tlenoazotowanie 

TiN2Al10_SW 
azotek  

tytanu 2μm 
aluminium 10μm PVD 

Ti5_OX_TF_90 tytan 5μm - 
Uszczelnianie (Temp. próbki 

150°C, temp. emulsji 90°C) 

Ti5_OX_TF_INH tytan 5μm - 

Uszczelnianie, emulsja z 

dodatkiem % inhibitora (Temp. 

próbki 150°C, temp. emulsji 

60°C) 

Ti5_OX tytan 5μm - Utlenianie 

Ti5_OX_TFC tytan 5μm - 

Utlenianie + uszczelnianie na 

ciepło (Temp. próbki 150°C, 

temp. emulsji 60°C) 

Ti5_OX_TFZ tytan 5μm - 

Utlenianie + uszczelnianie na 

zimno (Temp. próbki 150°C, 

temp. emulsji - pokojowa) 

 

4.2. Metody badawcze 

Badania struktury warstw 

 Zakres badań struktury warstw obejmował analizę składu chemicznego i fazo-

wego oraz opis mikrostruktury wytworzonych warstw i powłok wytworzonych na sto-

pie AZ91D. Do tego celu wykorzystano następujące techniki badawcze: 
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 Rentgenowska analiza dyfrakcyjna  

 Badania rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) zostały przeprowadzone na 

dyfraktometrze rentgenowskim Siemens D500 przy użyciu lampy miedzianej Cu Kα  

o długości fali λ = 1,5418 Ǻ. 

 Spektroskopia fotoelektronów  

Spektroskopia fotoelektronów XPS jest odmianą spektroskopii elektronowej służącą 

do ilościowych badań składu chemicznego i fazowego warstw. Widmo XPS uzyskuje w 

wyniku oddziaływania na powierzchnię badanego materiału wiązki promieni rentge-

nowskich i jednoczesnego pomiaru energii kinetycznej i liczby elektronów wybijanych 

przez to promieniowanie z warstwy na głębokość od 1 d 10 nm. Metoda ta wymaga 

stosowania wysokiej próżni [6].  

Spektroskopia fotoelektronów pozwala badać w sposób niedestrukcyjny powierzch-

nie ciał stałych oraz substancje na nich zaadsorbowane. Metoda ta cechuje się dużą 

czułością powierzchniową. Fotoelektrony emitowane są z maksymalnej głębokości 

10nm, jednak kolejne warstwy powierzchniowe próbki można sukcesywnie usuwać za 

pomocą bombardowania jonami argonu lub innego pierwiastka, odsłaniając do badań 

głębiej położone obszary. XPS pozwala wykryć praktycznie wszystkie pierwiastki 

znajdujące się w warstwie oraz określić stosunek udziału poszczególnych atomów  

i ustalić stopień utlenienia pierwiastków na podstawie badania energii wiązań 

elektronów w atomie, a poprzez to ujawnia skład fazowy w badanych obszarach [6]. 

Badanie za pomocą spektroskopii fotoelektronów przeprowadzono przy użyciu 

skaningowego mikroskopu typu Auger, opcjonalnie wykorzystywanego, jako spektro-

metr fotoelektronów MicroLab 350 z miękkim promieniowaniem rentgenowskim  

o  E=1,5eV oraz trawieniu jonami Ar. 

 Spektroskopia masowa jonów wtórnych 

 Celem badania przy wykorzystaniu metody spektroskopii masowej jonów 

wtórnych (SIMS) było zbadanie składu chemicznego cienkich stref przypowierzchnio-

wych, niemożliwe do zrealizowania za pomocą dyfrakcji spektroskopii energii promie-

niowania rentgenowskiego (EDS) ze względu na niewystarczającą rozdzielczość  

i czułość mikroanalizy.  
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Badania za pomocą spektroskopii masowej jonów wtórnych (SIMS) przeprowa-

dzono przy użyciu spektrometru firmy Cameca typu IMS6F. 

 Skaningowa mikroskopia elektronowa połączona ze spektroskopią energii 

promieniowania rentgenowskiego 

 Analizę morfologii powierzchni i mikrostruktury wytworzonych warstw 

przeprowadzono na skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) firmy Hitachi S-

3500N, wyposażonym w przystawkę do mikroanalizy rentgenowskiej typu EDS. 

Badania przeprowadzone zostały przy napięciu przyspieszającym wiązkę 10eV i 15eV. 

Morfologię powierzchni wytworzonych warstw badano również przy użyciu wysoko-

rozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego (HRSEM) typu SU-70/Hitachi 

5500, napięcie przyspieszające wiązkę wynosiło 3eV.  

Badania właściwości warstw 

Omówienie właściwości warstw wykonano na postawie badań twardości [35], 

odporności na zużycie przez tarcie [35] oraz odporności na korozję. 

 Pomiary twardości warstw 

 Pomiary mikrotwardości powierzchniowej przeprowadzono metodą Vickersa na 

mikrotwardościomierzu ZWICK Materialprüfung 3212007, przy obciążeniu 0,05N. 

 Elektrochemiczne badania korozyjne 

Odporność na korozję wytworzonych warstw badano przy pomocy metody 

potencjodynamicznej oraz spektroskopii impedancyjnej. Pomiary przeprowadzono  

w roztworze 0,5M NaCl o temperaturze pokojowej, który stanowi typowe, dosyć 

agresywne środowisko stosowane w badaniach korozji wżerowej stali. Z uwagi na 

katodowy charakter warstw wytworzonych na stopie magnezu, uzasadnione jest 

wykorzystanie roztworu NaCl w celu oceny ich szczelności.  

Badania realizowano przy pomocy skomputeryzowanego zestawu do badań 

elektrochemicznych AutoLab PGSTAT100 firmy Eco Chemie B.V.  

 Pomiary korozyjne wykonano w układzie trójelektrodowym w naczyniu 

korozyjnym z kapilarą Ługina. Elektrodę badaną stanowiła próbka, której odporność 

korozyjną oceniano, elektrodę odniesienia – elektroda kalomelowa (Hg/Hg2Cl2/KCl 

nas.), a elektrodę pomocniczą – platynowa, umożliwiająca przepływ prądu przez układ.  
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 Metodą potencjodynamiczną wykonano krzywe polaryzacji katodowej i anodo-

wej, polaryzując próbki z szybkością zmian potencjału wynoszącą 0,1mV/s dla poten-

cjałów usytuowanych w zakresie -1700 mV ÷ -500 mV w temperaturze pokojowej.  

Metodą spektroskopii impedancyjnej wykonano krzywe zależności modułu 

impedancji i kąta fazowego w funkcji częstotliwości. 

 Próbki po badaniach korozyjnych poddano jakościowej ocenie degradacji 

powierzchni warstw w oparciu o obserwacje makroskopowe. 
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5. Wyniki badań 

5.1. Struktura warstw 

5.1.1.  Morfologia powierzchni 

Wyjściowym etapem wytwarzania metodą hybrydową wieloskładnikowych 

warstw powierzchniowych na bazie tytanu było osadzenie na powierzchni stopu 

magnezu powłoki tytanu o grubości do 10μm metodą rozpylania magnetronowego. 

Mikrostruktura wytworzonej powłoki tytanu w skali makroskopowej charakteryzuje się 

jednorodnym pozbawionym pęknięć i złuszczeń wyglądem. W skali mikroskopowej 

(Rys. 6) powłoki wykazują strukturę typową dla metody rozpylania magnetronowego, 

czyli budowę ziarnistą, porowatą z widocznymi charakterystycznymi defektami  

w postaci tzw. kropli (Rys. 6a) – aglomeratami kryształów tytanu o rozmiarach 

większych niż zazwyczaj występujące. Widoczne są również sporadycznie pojawiające 

się drobne nieciągłości powierzchni w postaci szczelin, uskoków oraz otworów (Rys. 

6b). Przekrój poprzeczny wyjściowej powłoki tytanu (Rys. 7) uwidacznia jej dobre 

przyleganie do podłoża oraz jednorodną, pozbawioną pęknięć i nieciągłości budowę. 

 

 

Rys. 6 Powierzchnia powłoki tytanu osadzonej metodą rozpylania magnetronowego na stopie 

AZ91D, stan wyjściowy do azotowania: a) tzw. krople, b) rozpadlina (HRSEM) 

 

a) b) 
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Rys. 7 Przekrój wyjściowej powłoki tytanu na stopie AZ91D wytworzonej metodą rozpylania 

magnetronowego (SEM) 

 

 

 

Rys. 8 Morfologia powierzchni i typowe defekty wieloskładnikowej warstwy na bazie tytanu 

wytworzonej na stopie AZ91D metodą hybrydową wariancie azotowania (SEM): a) tzw. krople,  

b) pęknięcia, pofałdowania; powierzchnia w powiększeniu (HRSEM): c) powierzchnia pokryta 

tlenkami d) tzw. krople 

 

a) b) 

c) d) 
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Morfologię powierzchni warstw wytworzonych w drugim etapie metody hybry-

dowej tj. w procesie azotowania lub tlenoazotowania w warunkach wyładowana jarze-

niowego przedstawiono na Rys. 8. W przypadku procesu tlenoazotowania następuje 

pokrywanie powierzchni warstwy azotowanej cienką, ciągłą, powłoką tlenków bądź 

tlenoazotków (Rys. 8c), której grubość zależy od intensywności procesu utleniania. 

Efekt ten niewątpliwie przyczynia się do zabudowania części defektów i w konsekwen-

cji zwiększenia szczelności wytwarzanych warstw. Powierzchnia wytworzonych 

warstw pozbawiona jest siatki pęknięć, charakterystycznej dla warstw azotów chromu 

wytwarzanych metodą hybrydową [2,3]. Obserwuje się jedynie sporadycznie występu-

jące defekty warstw w postaci kropel (Rys. 8a,d) oraz miejscowe nieciągłości w postaci 

pęknięć lub pofałdowań (Rys. 8b). Defekty w powłokach osadzanych metodami PVD, 

są praktycznie nieuniknione i stanowią potencjalne źródło nieszczelności warstwy,  

a w konsekwencji uprzywilejowane miejsca tworzenia się ogniw korozyjnych. Należy, 

jednak odnotować, iż wytworzone warstwy na bazie tytanu cechują się stosunkowo 

małym stopniem zdefektowania w porównaniu z warstwami azotków chromu, które 

charakteryzowała obecność ciągłej siatki pęknięć oraz duża gęstość kropel i lokalnie 

kraterów, powstających po ich wypadnięciu [2,3]. Jednocześnie w skali mikroskopowej 

zaobserwować można wypełnianie przestrzeni między ziarnami tlenkami. W związku  

z tym, oczekiwać można ograniczenia ilości potencjalnych ognisk korozyjnych,  

a co za tym idzie zwiększonej odporności na korozję warstw na bazie tytanu 

wytworzonych metodą hybrydową. 

5.1.2.  Skład chemiczny warstw 

Wstępne badania składu chemicznego warstw na bazie tytanu wytworzonych 

metodą hybrydową prowadzono metodą EDS. Wyznaczone za jej pomocą rozkłady 

wybranych pierwiastków (Ti, Al, Mg) przedstawiono na Rys. 9 i Rys. 10. Na Rys. 9 

pokazano jakościowy rozkład powierzchniowy pierwiastków na przekroju poprzecznym 

warstwy, zaś na Rys. 10 rozkład liniowy. Jak widać zarówno rozkład powierzchniowy, 

jak i liniowy z uwagi na niewystarczającą rozdzielczość metody EDS, wynoszącą mak-

symalnie 1μm, a także na występującą pomiędzy tytanem i azotem koincydencję, nie 

pozwalają na śledzenie spodziewanych, subtelnych zmian dyfuzyjnych w wytwarza-

nych warstwach. 
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Rys. 9 Rozkład pierwiastków na przekroju wieloskładnikowej warstwy na bazie tytanu na 

powierzchni stopu AZ91D wytworzonej metodą hybrydową - (EDS) 

 

Rys. 10 Rozkład liniowy magnezu, tytanu i aluminium na przekroju wieloskładnikowej warstwy na 

bazie tytanu na powierzchni stopu AZ91D wytworzonej metodą hybrydową (EDS) 

Stąd też, celem zweryfikowania składu chemicznego wieloskładnikowych 

warstw na bazie tytanu wytwarzanych metodą hybrydową, a w szczególności oceny 

zasięgu dyfuzji azotu, przeprowadzono badanie rozkładu pierwiastków metodą SIMS. 

Przykładowe wyniki dla warstwy otrzymanej w wariancie obróbki hybrydowej z tleno-

azotowaniem oraz dla powłoki tytanu w stanie nieobrobionym przedstawiono na 

N Ti 

Al Mg 

Mg 

Ti 

Al 
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Rys.11. Analiza otrzymanych wyników dowodzi zwiększonej zawartości azotu  

w cienkiej, około 100 ÷ 200 nm strefie przypowierzchniowej (Rys. 11b). Również na 

granicy powłoki tytanu i podłoża AZ91D obserwuje się subtelne zmiany rozkładu 

koncentracji poszczególnych pierwiastków. Dla warstwy otrzymanej w procesie 

tlenoazotowania (Rys. 11b) przebieg koncentracji tytanu ulega w strefie przejściowej 

złagodzeniu, przy jednoczesnym lokalnym zwiększeniu się koncentracji aluminium  

i magnezu, co wskazuje na tworzenie się cienkiej strefy dyfuzyjnej łączącej powłokę 

tytanu z magnezowym podłożem. Strefę dyfuzyjną, jak to wskazują badania 

rentgenowskie, tworzy faza AlxTiy, która najprawdopodobniej powstaje na skutek 

dyfuzji aluminium z podłoża (stop AZ91D zawiera 9% Al) do powłoki tytanu. Efekt 

taki, obserwowano już wcześniej w dyfuzyjnych warstwach chromu z wierzchnią strefą 

azotków wytwarzanych metodą hybrydową [26]. Przeprowadzone badania SIMS 

wskazują zatem na efekt, że w wyniku zastosowania procesu azotowania wcześniej 

osadzonych powłok tytanu, następuje ich przekształcenie w warstwy azotków tytanu  

o charakterze dyfuzyjnym. 
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Rys. 11 Przykładowy rozkład wybranych pierwiastków w strefie przypowierzchniowej stopu 

magnezu AZ91D z powłoką tytanu naniesioną metodą magnetronową a) w stanie nieobrobionym, 

b) po procesie tlenoazotowania (SIMS) 
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5.1.3.  Skład fazowy warstw 

Identyfikację składu fazowego wytworzonych warstw, będącego efektem proce-

sów dyfuzyjnych zachodzących w trakcie obróbki jarzeniowej prowadzono metodą 

dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej. Na Rys. 12 pokazano przykładowy zapis rentge-

nowski warstwy typu Ti5_AZOX wytworzonej w procesie hybrydowym w wariancie  

z tlenoazotowaniem, natomiast Rys. 13 stanowi zapis dla warstwy typu Ti5Al0_AZOX 

z pośrednią strefą aluminium wytworzoną również w wariancie tlenoazotowania. Jak 

widać intensywność poszczególnych pików jest w wielu przypadkach bardzo słaba. 

Wynika to z wykazanej w badaniach SIMS (Rys. 11) małej grubości analizowanych 

stref a także z prawdopodobnej drobnodyspersyjności i niepełnego skrystalizowania faz 

wytworzonych w warstwie. W konsekwencji interpretacja otrzymanych dyfraktogra-

mów jest skomplikowana, a zmiany zachodzące w wyniku procesów dyfuzyjnych są 

trudne do wychwycenia fazowo. Stąd potrzeba weryfikacji wyników za pomocą 

bardziej czułych badań – metodą XPS, komentowanych poniżej (Tabela 11, Rys. 14). 

Niemniej, badania rentgenowskie sugerują w zależności od warunków obróbki hybry-

dowej występowanie w budowie warstw takich faz, jak: Mg, Al12Mg17 i Ti, azotków 

typu: Ti2N oraz tlenków typu: Al2TiO5 i Ti2O. 

Obecność wymienionych faz potwierdza azotowanie się powłoki tytanu oraz 

świadczy o złożonej budowie warstw, zależnej od wariantu obróbki hybrydowej i para-

metrów obróbki jarzeniowej. Wytworzone warstwy składają się z różnych azotków  

i tlenków  

W zewnętrznej strefie warstw wytworzonych metodą hybrydową w wariancie 

azotowania występują azotki typu Ti2N (Rys. 12), zaś w przypadku warstw otrzyma-

nych w procesie tlenoazotowania powierzchnia pokryta jest tlenkiem tytanu typu Ti2O 

oraz Al2TiO5 (Rys. 13). Dyfrakcja rentgenowska wykazuje również, iż w przypadku 

warstw z powłoką pośrednią aluminium (Rys. 13), pomiędzy warstwą a podłożem 

tworzy się strefa dyfuzyjna fazy Al12Mg17 powstająca w wyniku dyfuzji aluminium do 

podłoża i magnezu do powłoki. W warstwach bez podwarstwy aluminium strefę 

dyfuzyjną przy podłożu stanowi najprawdopodobniej faza typu AlxTiy. 
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Rys. 12 Dyfraktogram warstwy wieloskładnikowej na bazie tytanu, typu Ti5_AZ, na stopie AZ91D 

wytworzonej metodą hybrydową  

 

Rys. 13 Dyfraktogram warstwy wieloskładnikowej na bazie tytanu z pośrednią powłoką 

aluminium, typu Ti5Al10_AZOX, na stopie AZ91D wytworzonej metodą hybrydową  

W celu potwierdzenia składu fazowego strefy przypowierzchniowej warstw 

przeprowadzono badania metodą XPS. Stwierdzono, iż na całej powierzchni powłoki 

tytanu występuje zwiększony poziom azotu w stosunku do stanu wyjściowego – 

nieobrobionej powłoki tytanu. Skład fazowy zewnętrznej strefy warstwy jest złożony  

i zależny od warunków poszczególnych procesów azotowania. Wyniki badania składu 

fazowego metodą XPS przedstawiono w Tabeli 11, a przykładowy zapis widma na 

Rys.15. Analiza ujawnia również zwiększony poziom tlenu w przypadku procesu 
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tlenoazotowania. W wariancie tym zarejestrowano obecność w warstwie tytanu oraz 

jego tlenków typu: TiO2, TiO oraz Ti2O3. Badania metodą XPS potwierdzają, 

występowania azotu TiN w strefie zewnętrznej warstwy. 

 

Tabela 11 Przykładowy skład fazowy w strefie przypowierzchniowej warstwy wieloskładnikowej na 

bazie tytanu wytworzonej metodą hybrydową w wariancie tlenoazotowania wyznaczony metodą 

XPS 

Energia wiązania [eV] Rodzaj wiązania 
chem. 

Składnik 
At. 
% Mg2p Ti2p3/2 Fe2p3/2 N1s 

582,9   
 

Ni  zanieczyszczenia 
powierzchniowe Ni 

18,8 
584,9   

 
NiO 

 
459,0  - TiO2 Ti 26,1 

 
457,6  - Ti2O3 N 2,7 

 
456,4  - TiO C 10,9 

 
455,5  396,9 TiN  O 41,5 

 
454,2  - Ti 
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Rys. 14 Przykładowy zapis widma XPS w strefie przypowierzchniowej warstwy wieloskładnikowej 

na bazie tytanu wytworzonej metodą hybrydową w wariancie tlenoazotowania wyznaczony metodą 

XPS 
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5.1.4.  Budowa warstw 

Wyniki badań strukturalnych przedstawione w poprzednich rozdziałach podsu-

mowuje model budowy dyfuzyjnych, wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu 

otrzymanych metodą hybrydową przedstawiony na Rys. 15. Wytworzone warstwy mają 

budowę strefową i zbudowane są z zewnętrznej strefy typu TiN-TiO2 bądź mieszaniny 

TiN – TiO – Ti2O3 – Ti, pod którą znajduje się nienaazotowana strefa tytanu Ti 

połączona z podłożem ze stopu AZ91D strefą dyfuzyjną AlxTiy. Można oczekiwać, że 

taka struktura skutkować będzie gradientowym, a więc korzystnym z punktu widzenia 

właściwości mechanicznych rozkładem własności, a w szczególności twardości. 

 

 

Rys. 15 Schemat budowy wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu na stopie AZ91D 

wytwarzanych metodą hybrydową 

AZ91D 

Ti 

Al – Ti  

TiN – TiO – Ti2O3 – Ti  

TiO2 - TiN 
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5.2. Właściwości warstw 

5.2.1. Twardość i przyczepność warstw 

Wyniki pomiarów twardości wieloskładnikowych warstw powierzchniowych na 

bazie tytanu wytworzonych metodą hybrydową zestawiono w Tabeli 12, zaś wyniki 

badań przyczepności warstw metodą Scratch Test dla tych samych wariantów warstw 

otrzymanych na drodze równolegle prowadzonych badań odporności na zużycie  

w Tabeli 13 [35]. 

Zachodzące w wyniku azotowania/tlenoazotowania jarzeniowego przekształce-

nie powłoki tytanu w wieloskładnikową warstwę azotku tytanu o budowie strefowej  

i dyfuzyjnym połączeniu z podłożem skutkuje, co najmniej dwukrotnym wzrostem 

twardości (Tabela 12 – Ti5_AZ) w stosunku do powłoki tytanu osadzanej metodą 

magnetronową (Tabela 12 – Ti5_SW), a w skrajnym przypadku może prowadzić do 

zwiększenia twardości nawet o rząd wielkości (Tabela 12 – TiN2Al10_SW) [35].  

Również z punktu widzenia przyczepności, wieloskładnikowe dyfuzyjne 

warstwy na bazie tytanu wytworzone metodą hybrydową w wariancie azotowania 

(Tabela 13 – Ti5_AZ) cechują się lepszymi własnościami w stosunku do nieobrobionej 

powłoki tytanu (Tabela 13 – Ti5_SW). Dla warstw otrzymanych w procesie hybrydo-

wym (Tabela 13 – Ti5_AZ) pierwsze pęknięcia odnotowuje się przy sile nacisku rzędu 

3N, a całkowite usunięcie warstwy przy 22N, gdzie dla powłoki tytanu osadzonej 

magnetronowo siła ta wynosi zaledwie ok. 8N [35]. 

 

Tabela 12 Twardość HV0,05 wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu wytworzonych na stopie 

AZ91D metodą hybrydową [35] 

Lp. Warstwa Twardość HV0,05 

1. AZ91D 100 

2. Ti5_SW 120 

3. Ti5_AZ 280 

4. Ti5Al10_AZOX 420 

5. TiN2_SW 425 

6. TiN2Al10_SW 1300 
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Tabela 13 Krytyczne wartości obciążeń i towarzyszące im uszkodzenia uzyskane w próbie 

zarysowania wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu wytworzonych metodą hybrydową [35] 

Uszkodzenie warstwy 

 Siła [N] 

Ti5_SW Ti5_AZ TiN2_SW TiN2Al10_SW 

Pierwsze pęknięcie (Lc1) 0,72 3,02 - - 

Pierwszy odprysk (Lc2) - 5,04 2,89 3,11 

Usunięcie warstwy (Lc3) 8,18 22,0 23,82 27,42 

Znaczny ok. 3,5-krotny wzrost twardości w stosunku do stanu wyjściowego 

(Tabela 12 - AZ91D) uzyskano również dla warstw z powłoką pośrednią aluminium 

wytworzonych metodą hybrydową w wariancie tlenoazotowania (Tabela 12 – 

Ti5Al10_AZ). Wzrost twardości na tym samym poziomie odnotowano również dla 

warstw TiN2 osadzanych metodą łukową na podłożu ze stopu AZ91D (Tabela 12 – 

TiN2_SW). Warstwy te cechują się jednak, mniejszą przyczepnością do podłoża  

w stosunku do warstw wytworzonych w procesie hybrydowym. Pierwsze odpryski w 

tych warstwach, które stanowią zagrożenie w przypadku pracy w środowisku 

korozyjnym, obserwuje się przy sile nacisku wynoszącej niespełna 3N. Ponadto, 

stwierdzono iż warstwy te cechują się większą ilością wykruszeń w rysie i na jej 

krawędziach, niż warstwy poddane obróbce hybrydowej (Ti5_AZ) [35]. 

Najlepsze wyniki otrzymano dla warstw typu TiN2Al10, z grubą warstwą 

pośrednią aluminium i zewnętrzną warstwą azotku tytanu. W warstwach tych już  

w stanie wyjściowym zachodzą procesy dyfuzyjne, co przekłada się na ich dobre 

własności mechaniczne [35]. Warstwy TiN2Al10 wykazują twardość na poziomie 1300 

HV0,05 (Tabela 12 – TiN2Al10_SW) i odznaczają się najlepszą przyczepnością 

spośród analizowanych wariantów. Końcowe zużycie warstwy odnotowuje się dla siły 

nacisku wynoszącej ponad 27N, ponadto nie obserwuje się złuszczeń warstwy wzdłuż 

krawędzi rysy, a zmiany w miejscach przecierania się przez kolejne warstwy mają 

łagodny, płynny charakter [35].  
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5.2.2. Odporność na korozję warstw 

Badania odporności na korozję obejmowały badania polaryzacyjne i spektrosko-

pii impedancyjnej oraz analizę śladów korozji. Wyniki badań odporności na korozję 

przedstawiono w postaci krzywych polaryzacyjnych i impedancyjnych na Rys. 16, 

18÷22, 27, 29.  

Analiza krzywych polaryzacji wykazuje, iż rezultatem przekształcenia wyjścio-

wej powłoki tytanu w wieloskładnikową warstwę dyfuzyjną z wierzchnią strefą 

azotków i tlenków tytanu jest zauważalna zmiana odporności na korozję, przejawiająca 

się przesunięciem potencjału korozyjnego w kierunku wartości bardziej dodatnich. 

Powłoka tytanu wytwarzana metodą PVD (Rys. 16 – krzywa Ti5_SW),  

ze względu na defekty struktury typowe dla powłok osadzanych metodą magnetronową, 

cechuje się nawet nieznacznym pogorszeniem odporności na korozję w stosunku do 

nieobrobionego stopu magnezu AZ91D.  

Również zastosowanie powłoki azotku tytanu o grubości 2μm w stanie nieobro-

bionym (Rys. 16 – krzywa TiN2_SW) skutkuje nieznaczną zmianą odporności na 

korozję, przejawiającą się przesunięciem potencjału korozyjnego o ok. 30mV oraz 

obniżeniem gęstości prądu korozji w stosunku do nieobrobionego podłoża AZ91D (Rys. 

17 – krzywa AZ91D). Brak istotnych zmian odporności na korozję warstw azotku 

tytanu związany jest najprawdopodobniej z obecnością na powierzchni warstw azotku 

tytanu wytwarzanych metodą łukową, kropli i kraterów. Morfologię powierzchni 

warstw azotku tytanu wytwarzanych metodą łukową pokazano na Rys. 17. Jak zostało 

dowiedzione przez innych autorów [29], kratery odsłaniając podłoże magnezu, stanowią 

uprzywilejowane miejsca korozyjne, zmniejszając tym samym odporność na korozję 

wytworzonych warstw azotku tytanu.  
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Rys. 16 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i dla różnych wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych 

metodą hybrydową 

 

Rys. 17 Morfologia powierzchni warstwy azotku tytanu (TiN2_SW) wytwarzanej metodą osadzania 

łukowego na podłożu ze stopu magnezu - defekty w postaci tzw. kropli i kraterów (SEM) 
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 Przekształcenie wyjściowej powłoki tytanu w warstwę dyfuzyjną z wierzchnią 

strefą azotku tytanu skutkuje zauważalną zmianą zachowań korozyjnych (Rys. 18 – 

krzywa Ti5_AZ). Potencjał korozyjny badanej warstwy ulega przesunięciu w kierunku 

wartości dodatnich o około 80mV w stosunku do nieobrobionego podłoża ze stopu 

magnezu AZ91D. Świadczy to o obniżeniu aktywności chemicznej obrabianego stopu 

magnezu, a w konsekwencji wzroście odporności na korozję. Zastosowanie obróbki 

hybrydowej w wariancie z tlenoazotowaniem (Rys. 18 – krzywa Ti5_AZOX) powoduje 

zwiększenie efektu poprawy odporności na korozję, przejawiający się dalszym, 

nieznacznym wprawdzie, spadkiem potencjału korozyjnego oraz wyraźnym obniżeniem 

gęstości prądu korozyjnego. 

Zarówno w przypadku obróbki hybrydowej w wariancie podstawowym – 

azotowania (Rys. 18) oraz w przypadku tlenoazotowania (Rys. 19), wprowadzenie do 

struktury wytwarzanych warstw dyfuzyjnych z wierzchnią strefą azotku tytanu warstw 

pośrednich chromu (Rys. 18 – krzywa Ti5Cr5_AZ, Rys. 19 – krzywa Ti5Cr5_AZOX) 

oraz aluminium (Rys. 18 – krzywa Ti5Al5_AZ, Rys. 19 – krzywa Ti5Al5_AZOX) 

skutkuje dalszą poprawą odporności na korozję, przejawiającą się obniżeniem gęstości 

prądu korozyjnego (Rys. 18 – krzywa Ti5Al5_AZ) bądź przesunięciem potencjału 

korozyjnego w kierunku wartości bardziej dodatnich (Rys. 18 i Rys. 19).  

Analiza otrzymanych wyników, dla badanych wariantów obróbki hybrydowej  

z warstwami pośrednimi, wykazała iż najlepsze efekty poprawy odporności na korozję 

w przypadku zastosowania powłok aluminium (Rys. 19 – krzywa Ti5Al5_AZOX) oraz 

chromu (Rys. 19 – krzywa Ti5Cr5_AZOX) uzyskuje się dla procesu obróbki hybrydo-

wej z tlenoazotowaniem. Dla warstw ze strefą pośrednią aluminium o wyjściowej 

grubości 5  obserwuje się w tym przypadku przesunięcie potencjału korozyjnego  

o około 55mV w stosunku do nieobrobionego stopu magnezu (Rys. 19 – krzywa 

AZ91D) oraz łagodniejsze narastanie prądów korozji w zakresie katodowym, zaś dla 

warstw ze strefą pośrednią chromu potencjał korozyjny w stosunku do warstwy 

Ti5_AZOX przesuwa się o 100mV, a w odniesieniu do nieobrobionego stopu magnezu 

(Rys. 19 – krzywa AZ91D) o 180mV.  



 
60 

 

 

Rys. 18 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i dla różnych wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych 

metodą hybrydową w wariancie azotowania  

 

Rys. 19 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i dla różnych wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych 

metodą hybrydową w wariancie tlenoazotowania 
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Wcześniejsze wyniki badań korozyjnych stopu magnezu AZ91D z dyfuzyjnymi 

warstwami wierzchnimi azotków chromu typu Cr-CrN ujawniły, iż zastosowanie 

wyjściowej powłoki chromu o mniejszych nominalnych grubościach skutkuje większą 

poprawą odporności na korozję niż w przypadku grubych warstw wyjściowych [2].  

W odniesieniu do tych danych, obróbce metodą hybrydową w wariancie  

z tlenoazotowaniem poddano podłoża ze stopu AZ91D z powłokami Ti5Cr2, gdzie 

wyjściowo osadzono chrom o grubości 2 , a następnie tytan o grubości 5um. Jak 

widać na Rys. 20 zastosowanie cieńszej powłoki chromu skutkuje, wbrew 

przewidywaniom, obniżeniem odporności na korozję (Rys. 20 – krzywa 

Ti5Cr2_AZOX) w stosunku do warstwy ze strefą pośrednią chromu o grubości 5um 

(Rys. 20 – krzywa Ti5Cr5_AZOX). 

W pracy badano również wpływ obróbki hybrydowej w wariancie z tlenoazoto-

waniem na odporność na korozję wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu z pod-

warstwą aluminium o grubości 10μm wytwarzanych na stopie AZ91D. Dodatkową 

motywację do oceny odporności na korozję takiego układu warstw stanowiły zachęca-

jące wyniki elektrochemicznych badań korozyjnych, jakie uzyskano w toku równolegle 

prowadzonych badań dyfuzyjnych warstw na bazie aluminium wytwarzanych metodą 

hybrydową na stopie AZ91D [36]. Wyniki te wskazują na bardzo korzystny wpływ 

warstwy Al o grubości 10μm osadzanej metodą magnetronową na odporność korozyjną 

stopu AZ91D. Przesunięcie potencjału dla takiej warstwy wynosi 900mV (Rys. 21 – 

krzywa Al10_SW) w stosunku do stanu wyjściowego (Rys. 21 – krzywa AZ91D).  

Wyniki badań odporności na korozję warstw na bazie tytanu z wierzchnią strefą 

tlenoazotków tytanu i strefą pośrednią aluminium przedstawiono na Rys. 22. Przepro-

wadzenie procesu hybrydowego w wariancie z tlenoazotowaniem dla warstw tytanu  

z podwarstwą Al o grubości 10μm skutkuje przesunięciem potencjału korozyjnego  

w stosunku do tanu wyjściowego – nieobrobionego podłoża magnezu (Rys. 22 – krzywa 

AZ91D) o ponad 200mV (Rys. 22 – krzywa Ti5Al10_AZOX). 

Tak istotny wzrost potencjału korozyjnego warstw wytworzonych w wyniku 

tlenoazotowania podłoży ze stopu magnezu AZ91D z powłoką tytanu i pośrednią 

powłoką aluminium, wynikać może z przekształcenia powłoki aluminium, na sutek 

dyfuzji aluminium do podłoża i magnezu do powłoki w relatywnie szeroką strefę Al-

Mg. Rozkłady wybranych pierwiastków na przekroju poprzecznym wieloskładnikowej 

warstwy na bazie tytanu z powłoką pośrednią aluminium o grubości 10μm pokazano na 
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Rys. 24. Analiza tych rozkładów potwierdza powstawanie w strukturze warstwy szero-

kiej strefy dyfuzyjnej Al-Mg, identyfikowanej rentgenowsko (Rys. 13), jako faza 

Al12Mg17. Faza ta, dzięki cienkiej ciągłej warstewce pasywnej na jej powierzchni,  

cechuje się większą odpornością na korozję w roztworach chlorku sodu niż magnez 

[37]. Obecność ciągłej warstwy monofazowej Al12Mg17, charakteryzującej się 

wyższymi potencjałami korozyjnymi niż AZ91D, w strukturze dyfuzyjnych 

wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu zwiększa zatem odporność na korozję 

stopu AZ91D, stanowiąc barierę oddzielającą go od środowiska korozyjnego [37]. 

Ponadto, do wzrostu odporności korozyjnej wytworzonych warstw przyczynia się 

również szczelne pokrycie powierzchni warstw tlenkiem tytanu typu TiO (Rys. 25). 

Po przeprowadzonych badaniach odporności na korozję dyfuzyjnych wielo-

składnikowych warstw na bazie tytanu z podwarstwami chromu i aluminium o grubo-

ściach odpowiednio 2μm i 10μm wytworzonych metodą hybrydową w wariancie  

z tlenoazotowaniem dokonano obserwacji zniszczeń korozyjnych analizowanych 

warstw. Obrazy skorodowanych powierzchni próbek przedstawiono na Rys. 26. Dla 

warstw dyfuzyjnych z podwarstwą aluminium (Rys. 26a) obserwuje się lokalny typ 

korozji – korozja ma charakter wżerowy, przy czym ilość wżerów jest niewielka.  

W odniesieniu do próbek z podwarstwą chromu (Rys. 26b) na powierzchni widoczna 

jest znaczna ilość wżerów, korozja ma charakter quasi ogólny, co wpływa na obniżenie 

odporności na korozję tych warstw i znajduje odzwierciedlenie na krzywych 

korozyjnych (Rys. 20 – krzywa Ti5Cr2_AZOX). Obserwacja ta dowodzi wyższości 

warstw na bazie tytanu na podwarstwie aluminium nad warstwami z podwarstwą 

chromu. 
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Rys. 20 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i dla warstw powierzchniowych na bazie tytanu z podwarstwami chromu 

wytwarzanych metodą hybrydową  

 

Rys. 21 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i z warstwą aluminium o grubości 10μm osadzanej metodą magnetronową [36] 
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Rys. 22 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i dla różnych wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu z podwarstwami 

aluminium wytwarzanych metodą hybrydową  

 

Rys. 23 Przekrój wieloskładnikowej warstwy na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków 

wytworzonej w wariancie tlenoazotowania z warstwą pośrednią aluminium o grubości 10μm 
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Rys. 24 Rozkład liniowy magnezu, tytanu i aluminium na przekroju wieloskładnikowej warstwy na 

bazie tytanu z pośrednią powłoką aluminium o grubości 10μm na powierzchni stopu AZ91D 

wytworzonej metodą hybrydową (EDS) 

 

Rys. 25 Powierzchnia wieloskładnikowej dyfuzyjnej warstwy na bazie tytanu z podwarstwą 

aluminium o grubości 10μm i wierzchnią powłoką tlenków wytworzona metodą hybrydową  

w wariancie z tlenoazotowaniem (SEM)   

Mg 

Ti 

Al 

 

Al 

 

Ti 

 

Mg 
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a) b)  

Rys. 26 Powierzchnia stopu AZ91D z wierzchnimi warstwami azotku tytanu po badaniach 

korozyjnych w 0,5M NaCl: a) ze strefą pośrednią aluminium 10μm b) ze strefą pośrednią chromu 

2μm 

Korzystne wyniki uzyskane w efekcie zastosowania obróbki hybrydowej  

w wariancie z tlenoazotowaniem skłoniły nas do zweryfikowania wpływu na odporność 

na korozję stopu AZ91D obróbki hybrydowej w wariancie utleniania. Oczekiwano,  

iż wykorzystanie procesu utleniania przyczyni się do dodatkowego uszczelnienia 

wytwarzanych warstw, a w konsekwencji do zwiększenia ich odporności korozyjnej.  

W tym celu elektrochemicznym badaniom korozyjnym poddano warstwy wytworzone 

w zmodyfikowanym procesie hybrydowym, polegającym na utlenianiu powłok tytanu  

o nominalnej grubości 5μm, uprzednio osadzonych na stopie AZ91D metodą magnetro-

nową. Otrzymane wyniki badań korozyjnych przedstawiono na Rys. 27. Analiza 

krzywych polaryzacyjnych wykazała, iż utlenianie powoduje znaczące obniżenie 

gęstości prądu korozji oraz jego łagodniejsze narastanie w zakresie katodowym, co 

stanowi o poprawie odporności korozyjnej próbek po procesie utleniania. Również 

wyniki spektroskopii impedancyjnej potwierdzają wzrost odporności na korozję warstw 

utlenianych (Rys. 28 – krzywa Ti5_OX) w stosunku od stanu nieobrobionego stopu 

AZ91D (Rys. 28 – krzywa AZ91D). Warstwa Ti5_OX dla porównywalnych częstotli-

wości cechuje się wyższymi wartościami kąta fazowego w stosunku do stanu wyjścio-

wego AZ91D (Rys. 28a) oraz większymi wartościami modułu impedancji dla niższych 

częstotliwości (Rys. 28b). Ponadto, na powierzchni warstwy otrzymanej w procesie 

hybrydowym z utlenianiem ślady zniszczeń korozyjnych są minimalne. Korozja ma 

charakter wżerowy, jednak makroskopowo obserwuje się tylko jeden wżer Rys. 29. 

Warstwy wytworzone w zmodyfikowanym procesie hybrydowym z utlenianiem, 

w celu zintensyfikowania efektu uszczelnienia, a co za tym idzie odporności na korozję, 

poddano również procesowi impregnacji koloidalnym preparatem na bazie teflonu.  
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Rys. 27 Odporność na korozję warstwy otrzymanej w wariancie obróbki hybrydowej z utlenianiem 

(krzywa Ti5_OX) 

 

a) 
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b) 

 

Rys. 28 Wykres Bodego widma impedancyjnego stopu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie wyjściowym i 

dla warstwy powierzchniowej na bazie tytanu wytwarzanej metodą hybrydową w wariancie z 

tlenoazotowaniem 

 

 

Rys. 29 Powierzchnia wieloskładnikowej warstwy tytanu wytworzonej metodą hybrydową  

w wariancie z utlenianiem po badaniach korozyjnych w 0,5M NaCl 

Z uwagi jednak na nieuchronną obecność w strukturze wytwarzanych warstw 

defektów, pojawiających się w wyniku zastosowanej w pierwszym etapie obróbki typu 

PVD oraz w celu optymalizacji ich odporności na korozję wskazanym wydaje się 
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końcowe uszczelnienie wytworzonych warstw odpowiednimi preparatami 

impregnującymi. W celu zweryfikowania wpływu procesu uszczelniania na odporność 

korozyjną stopu AZ91D, przeprowadzono elektrochemiczne badania korozyjne dyfu-

zyjnych wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu otrzymanych metodą hybrydową 

w wariancie z utlenianiem, uszczelnionych impregnatem na bazie koloidalnej zawiesiny 

teflonu w różnych wariantach. Proces uszczelniania przeprowadzano w 3 różnych 

temperaturach kąpieli impregnującej: temperatura otoczenia, tzw. proces „na zimno” 

(TFZ), 60°C tzw. proces „na ciepło” (TFC) lub 90°C (TF_90) oraz z dodatkiem 

inhibitora korozji (TF_INH). Otrzymane wyniki elektrochemicznych badań 

korozyjnych uszczelnionych warstw przedstawiono na Rys. 30 i Rys. 31. 

Zabieg impregnacji, tzw. „na zimno”, wieloskładnikowych warstw na bazie 

tytanu wytworzonych metodą hybrydową, polegał na nagrzaniu obrabianej próbki  

w piecu, w atmosferze Ar, do temperatury 150°C i następnym zanurzaniu jej w kąpieli 

impregnującej o temperaturze pokojowej przez ok. 3 min. (Rys. 30 – krzywa 

Ti5_OX_TFZ). Proces prowadzony w podwyższonej temperaturze przebiegał 

analogicznie, jak proces „na zimno” a tą różnicą, ze substancja impregnująca podgrzana 

została do temperatury 60°C (Rys. 30 – krzywa Ti5_OX_TFC).  

Badania polaryzacyjne (Rys. 30) nie wykazują poprawy odporności na korozję 

w wyniku zastosowania opisanych powyżej zabiegów impregnacji (Rys. 30 – krzywe 

Ti5_OX_TFZ, Ti5-OX_TFC) w stosunku do warstwy otrzymanej w zmodyfikowanym 

procesie hybrydowym w wariancie z utlenianiem (Rys. 30 – krzywa Ti5_OX). 

Nieznacznemu obniżeniu ulega jedynie gęstość prądu korozji w przypadku procesu 

uszczelniania na ciepło (Rys. 30 – krzywa Ti5_OX_TFC). Również wyniki 

spektroskopii impedancyjnej nie wskazują na poprawę odporności na korozję warstw 

(Rys. 31). W zakresie porównywalnych częstotliwości warstwy uzyskanie w obu 

zabiegach uszczelniania (Rys. 31a – krzywe Ti5_OX_TFC, Ti5_OX_TFZ) charaktery-

zują się nieznacznie wyższymi wartościami kąta fazowego stosunku do stanu wyjścio-

wego AZ91D, nie obserwuje się jednak poprawy w odniesieniu do nieuszczelnianej 

warstwy utlenianej (Rys. 31 – krzywa Ti5_OX). Względnie lepsze efekty poprawy 

odporności na korozję, daje przeprowadzenie procesu impregnacji warstw na ciepło, tj. 

w temperaturze – 60°C i 90°C, przy czym w procesie realizowanym w 60°C w jednym 

wariancie do kąpieli impregnującej dodawano preparat impregnujący w stężeniu 1% 

inhibitora korozji (wariant Ti5_TF_INH). 
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Analiza otrzymanych krzywych polaryzacyjnych (Rys. 30 – krzywa 

Ti5_OX_TF_90) nie wskazuje na znaczną poprawę odporności na korozję w wyniku 

uszczelniania warstw w temperaturze 90°C, obserwuje się jedynie wyraźne spowolnie-

nie procesów korozyjnych zarówno w zakresie katodowym, jak i anodowym,  

co świadczy o zmniejszonej aktywności obrabianej warstwy. W przypadku warstw 

uszczelnianych w emulsji z dodatkiem inhibitora (Rys. 30 – krzywa Ti5_TF_INH) 

również nie odnotowano przesunięcia potencjału korozji w stosunku do warstwy 

utlenianej (Rys. 30 – krzywa Ti5_OX). Jednak słuszność stosowania końcowego 

zabiegu uszczelniania wytworzonych warstw wieloskładnikowych na bazie tytanu 

potwierdzają wyniki spektroskopii impedancyjnej (Rys. 30). W zakresie porównywal-

nych częstotliwości, powłoka tytanu uszczelniana w podwyższonej temperaturze 

(Rys.31 – krzywa Ti5_TF_90), charakteryzuje się największymi wartościami kąta 

fazowego dla szerokiego zakresu częstotliwości (Rys. 31a) oraz wyższymi wartościami 

modułu impedancji dla mniejszych częstotliwości (Rys. 31b) w stosunku do stanu 

wyjściowego AZ91D (Rys. 31 – krzywa AZ91D), co również potwierdza zwiększoną 

odporność na korozję. 

Rys. 30 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu wytwarzanych metodą hybrydową  

w wariancie z utlenianiem –wpływ różnych warunków zabiegu impregnacji warstw  
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a) 

b) 

 

Rys. 31 Wykres Bodego widma impedancyjnego stopu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie wyjściowym i 

dla warstw uszczelnianych: a) wykres kąta fazowego w funkcji częstotliwości, b) wykres modułu 

impedancji w funkcji częstotliwości 
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6. Podsumowanie i analiza wyników 

Metoda hybrydowa obróbki powierzchniowej łącząca azotowanie jarzeniowe  

z uprzednim osadzaniem metodą rozpylania magnetronowego na obrabianym podłożu 

powłok tytanu stanowi skuteczne narzędzie do wytwarzania na stopie AZ91D wielo-

składnikowych warstw na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków i tlenków dyfuzyj-

nie związanych z podłożem. Pomiędzy powłoką a podłożem tworzy się strefa dyfuzyjna 

najprawdopodobniej typu AlxTiy, która uszczelnia wytworzone warstwy od strony 

podłoża. Przekłada się to na korzystny wpływ wytworzonych warstw na odporność 

korozyjną stopu AZ91D, przy czym większą jej poprawę uzyskano stosując proces 

hybrydowy w wariancie z tlenoazotowaniem niż azotowaniem (por. Rys. 18 i Rys. 19). 

Wynika to również z faktu, iż w procesie z tlenoazotowaniem powierzchnia warstw 

pokryta jest tlenkami typu TiO (Rys. 25), które stanowią dodatkowe uszczelnienie  

i zabezpieczenie przed działaniem środowiska korozyjnego. Badania warstw otrzyma-

nych w procesie hybrydowym w wariacie z utlenianiem (Rys. 27÷29) potwierdzają 

również korzystny wpływ tlenków na odporność na korozję warstw, uzyskując znaczne 

obniżenie gęstości prądu korozji (Rys. 27 – krzywa Ti5_OX) i niewielkie zniszczenia 

korozyjne – pojedynczy wżer na powierzchni próbki po badaniach korozyjnych 

(Rys.28). 

W literaturze istnieje szereg danych wskazujących na dużą skuteczność, w aspekcie 

zwiększania odporności na korozję, zabiegów uszczelniania w odniesieniu do powłok 

konwersyjnych i wytwarzanych metodą utleniania anodowego [4]. Stąd, podjęto próbę 

zbadania możliwości uszczelniania warstw na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków 

i tlenków poprzez impregnację koloidalną zawiesiną teflonu. Uzyskane wstępne wyniki, 

w przeciwieństwie do bardzo zachęcających wyników wcześniejszych badań wykorzy-

stania impregnacji do oprawy odporności korozyjnej warstw azotków chromu wytwa-

rzanych metodą hybrydową [2] wskazują na umiarkowane efekty zabiegu impregnacji 

w odniesieniu do wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu. Niemniej, optymalizacja 

metody uszczelniania wymaga odpowiedniego doboru, w toku dalszych badań, rodzaju 

impregnatu i sposobu realizacji oraz warunków prowadzenia zabiegu, na które składają 

się m.in. temperatura kąpieli impregnującej czy rodzaj i stężenie inhibitora korozji.  

W szczególności, oczekuje się również, że do wzrostu odporności na korozję 
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impregnowanych warstw, przyczynić się może zabieg wygrzewania impregnowanej 

próbki, celem uzyskania efektu spiekania cząstek teflonu w litą powłokę.  

W przypadku inżynierii powierzchni stopów magnezu, kluczowym jest by zasto-

sowana obróbka zapewniła osiągnięcie jednoczesnej poprawy odporności na korozję  

i na zużycie przez tarcie. W związku z tym wyniki elektrochemicznych badań korozyj-

nych otrzymane w niniejszej pracy skonfrontowano z odpornością na zużycie przez 

tarcie tych samych warstw badanych w ramach wspomnianej wcześniej równoległej, 

komplementarnej pracy [35]. Badania odporności na zużycie przez tarcie różnych 

wariantów wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu wytworzonych metodą 

hybrydową prowadzone były metodą typu Amsler, w warunkach tarcia ślizgowego  

z zastosowaniem smarowania, na podstawie której określono zużycie liniowe. 

Odporność na zużycie przez tarcie badano dla 3 nominalnych obciążeń: 10N, 25N  

i 50N. Otrzymane wartości końcowego zużycia w czasie 60 minutowej próby 

zestawiono w Tabeli 14 oraz przedstawiono na Rys. 32 i Rys. 33 [35]. 

Zaobserwowano, iż wieloskładnikowe warstwy wytworzone metodą hybrydową 

w wariancie azotowania w radykalnym stopniu zwiększają odporność na zużycie przez 

tarcie stopu magnezu AZ91D. Wyniki badań odporności na zużycie przez tarcie dla 

warstw wytwarzanych w procesie hybrydowym w wariancie z utlenianiem wskazują 

natomiast, iż nie stanowią one wystarczającego zabezpieczenia w przypadku narażeń 

mechanicznych. Warstwy te cechują się, bowiem niską odpornością na zużycie przez 

tarcie (Rys. 32 – Ti5_OX) wykazując końcowe zużycie równe 27,16μm [35], tj. 1,5x 

większe niż nieobrobionego stopu. Tak znaczne pogorszenie odporności na zużycie 

przypisać można abrazyjnemu działaniu cząstek twardych tlenków tytanu wykruszo-

nych w wyniku tarcia z warstwy. 

Proces tlenoazotowania (Rys. 33 – Ti5_AZOX) oraz wprowadzenie warstwy 

pośredniej aluminium (Rys. 33 – Ti5Al5_AZ) nieznacznie zwiększają zużycie w sto-

sunku do warstw azotowanych (Tabela 14, Rys. 33 – Ti5_AZ, Ti5Al5_AZ), dopiero 

zwiększenie grubości podwarstwy do 10μm zmniejsza zauważalnie odporność na 

zużycie warstw (Rys. 33 – Ti5Al10_AZOX), czego prawdopodobną przyczyną jest 

tworzenie się grubej, dyfuzyjnej podwarstwy kruchej fazy Al12Mg17. W przypadku 

zastosowania podwarstw chromu (Rys. 33 – Ti5Cr5_AZ), jako powłoki pośredniej 

również stwierdzono zwiększenie zużycia, co tłumaczyć można faktem, że chrom jest  

z natury kruchy i w warunkach tarcia stanowić może ścierniwo potęgujące zużycie [35]. 
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Rys. 32 Zużycie liniowe w funkcji obciążenia stopu AZ91D w stanie wyjściowym i dla różnych 

wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych metodą hybrydową wg [3, 35] 

 

Tabela 14 Wartości zużycia liniowego stopu magnezu AZ91D w stanie wyjściowym i dla różnych 

wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych metodą hybrydową wg [35] 

 Lp. Warstwa 
Obciążenie [N] 

10 25 50 

Z
u

ży
ci

e 
li

n
io

w
e 

 

1. AZ91D 10,58 15,8 18,52 

2. Ti5_SW 8,43 11,7 15,44 

3. TiN2_SW 0,84 1,44 1,78 

4. Ti5_AZ 0,41 0,48 0,51 

5. Ti5_AZOX 0,34 0,75 1,32 

6. Ti5_OX 6,8 7,6 27,16 

7. Ti5Al5_AZ 0,68 1,03 1,71 

8. Ti5Cr5_AZ 1,72 2,92 4,72 

9. Ti5Al10_AZOX 4,92 5,4 6,45 

10. TiN2Al10_SW 0,16 0,18 0,52 
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Rys. 33 Zużycie liniowe w funkcji obciążenia stopu AZ91D w stanie wyjściowym i dla różnych 

wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych metodą hybrydową wg [35] 

Zachowanie korozyjne dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu wytworzonych 

metodą hybrydową porównano również z odpornością korozyjną powłok wytwarzanych 

na stopie AZ91D metodą utleniania anodowego [3], stanowiącą jedną z najpowszech-

niej stosowanych przemysłowo metod zabezpieczania powierzchni stopów magnezu. 

Porównanie to wykazuje, że wieloskładnikowe warstwy na bazie tytanu z wierzchnią 

strefą azotku tytanu i szeroką strefą dyfuzyjną aluminium (Rys. 33 – krzywa 

Ti5Al10_AZOX) odznaczają się odpornością na korozję bliską wartościom uzyskiwa-

nym dla powłok wytworzonych na stopie magnezu metodą utleniania anodowego 

(Rys.33 – krzywa ANOD). Przewiduje się, że dalszą poprawę odporności na korozję 

tego rodzaju warstw, uzyska się stosując zabieg uszczelniania odpowiednimi 

preparatami, wnikającymi w głąb nieciągłości warstw.  

Wyniki odporności na korozję wytworzonych warstw przewyższają również 

wartości uzyskane dla warstw azotku tytanu wytwarzanych przez innych autorów 

[27,29,31,33] metodami PVD. Dzięki dyfuzyjnemu połączeniu z podłożem ze stopu 

AZ91D, wieloskładnikowe warstwy na bazie tytanu wykazują ograniczoną porowatość, 

co przekłada się na bardziej dodatnie wartości potencjałów korozji warstw otrzymanych 

w procesie hybrydowym, a w konsekwencji poprawę odporności korozyjnej stopów 

magnezu. 
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Rys. 34 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i dla różnych wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych 

metodą hybrydową w odniesieniu do krzywych polaryzacyjnych dla stopu AZ91D utlenianego 

anodowo [3] 

Najwyższą odpornością na korozję, spośród wytworzonych dyfuzyjnych wielo-

składnikowych warstw na bazie tytanu uzyskano dla warstw z powłoką pośrednią 

aluminium o grubości 10μm wytwarzanych metodą hybrydową w wariancie z tleno-

azotowaniem (Rys. 22 – krzywa Ti5Al10_AZOX). Dla tego rodzaju warstw przesunię-

cie potencjału korozyjnego wynosi ponad 200mV w odniesieniu do nieobrobionego 

podłoża magnezu (Rys. 22 – krzywa AZ91D). Obserwowaną poprawę odporności na 

korozję warstwa ta zawdzięcza dyfuzji Al do podłoża i Mg do warstwy (Rys. 24) 

skutkującego tworzeniem się w strukturze względnie szerokiej strefy dyfuzyjnej fazy 

Al12Mg17, o relatywnie dużej odporności na korozję [37]. Jednak, pomimo korzystnego 

wpływu fazy Al12Mg17 na odporność korozyjną stopu AZ91D, ze względu na jej dużą 

kruchość, powoduje ona obniżenie odporności na zużycie przez tarcie warstwy 

Ti5Al10. W próbie Amslera, przy obciążeniach wynoszących 50N, zarejestrowano 

bowiem zużycie końcowe na poziomie 6,45μm [35]. Warstwa typu Ti5Al10 nie spełnia 

zatem kryterium optymalnej jednoczesnej poprawy odporności na korozję i zużycie 

przez tarcie.  

W tym kontekście w pracy zbadano również wariant z podwarstwą aluminium  

o grubości 10μm, w którym zewnętrzną warstwę stanowił azotek tytanu o grubości 2μm 
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(Rys. 16 – TiN2_SW), wykazujący znacznie wyższą odporność na zużycie przez tarcie 

niż sama powłoka tytanu (Tabela 14 – TiN2_SW, Rys. 33 – TiN2_SW). Wyniki 

elektrochemicznych badań korozyjnych tak wytworzonej warstwy cechują się znacz-

nym przesunięciem potencjału korozyjnego w stronę wartości dodatnich, osiągając 

przewagę nad komercyjnie stosowanymi powłokami anodowanymi (Rys. 35 – krzywa 

ANOD). Potencjał korozyjny warstwy TiN2Al10 przesuwa się o 500mV w stosunku do 

nieobrobionego stopu AZ91D, a o około 200mV w stosunku do powłok utlenianych 

anodowo, co więcej warstwa ta odznacza się znacznym obniżeniem gęstości prądu 

korozji, a przebieg krzywej w zakresie katodowym – obecność plateau – wskazują na 

skuteczną pasywację powłoki z potencjałem przebicia wynoszącym zaledwie ok. 

800mV, przy potencjalne korozyjnym stopu nieobrobionego 1500mV (Rys. 35).  

Na powierzchni warstwy TiN2Al10 ślady zniszczeń korozyjnych są niewidoczne, 

makroskopowo obserwuje się tylko jeden wżer (Rys. 36), będący efektem końcowego 

przebicia, wymuszonego potencjałem przebicia przesuniętym w stosunku do potencjału 

korozyjnego nieobrobionego stopu AZ91D o ok. 700mV (Rys. 21).  

  Z punktu widzenia wymaganego uzyskania jednoczesnej poprawy odporności 

korozyjnej oraz własności tribologicznych warstwy złożone typu TiN2Al10 cechują się 

najlepszymi wynikami odporności na zużycie przez tarcie, spośród badanych wariantów 

(Tabela 14 – TiN2Al10_SW, Rys. 33 – TiN2Al10_SW). Jak wykazują badania SIMS  

w drugim etapie obróbki hybrydowej, tj. w czasie osadzania metodą łukową na 

podwarstwie aluminium zewnętrznej powłoki azotku tytanu TiN realizowanego  

w temperaturze min. 200°C, warstwa ta podlega procesom dyfuzyjnym w wyniku, 

czego w strukturze warstwy tworzą się strefy dyfuzyjne typu: Mg-Al pomiędzy 

podłożem AZ91D a podwarstwą aluminium oraz Al-Ti na pograniczu z zewnętrzną 

warstwą azotku tytanu (Rys. 37). Tworzenie się stref dyfuzyjnych w warstwie skutkuje 

niewątpliwie jej uszczelnieniem, co tłumaczy jej dobrą odporność na korozję. Ponadto, 

już sama obecność grubej podwarstwy aluminium, dla której obserwuje się wysoki 

potencjał korozyjny (Rys. 21) może korzystnie wpływać na wzrost odporności na 

korozję [36], jak również zwiększać przyczepność oraz łagodzić skutki tarcia [35]. 

Podwarstwa aluminium zapewnia również gradientowy rozkład własności 

mechanicznych, co niewątpliwie sprzyja wzrostowi przyczepności i odporności na 

zużycie przez tarcie. 
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Warstwa dyfuzyjna typu TiN2Al10 stanowi zatem najlepsze rozwiązanie  

w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie jednoczesnej poprawy odporności na 

korozję i na zużycie przez tarcie stopów magnezu, jak również gdy wymagana jest 

możliwie maksymalna poprawa jednej z tych własności. 

Przewiduje się, iż dalsze zwiększenie odporności na korozję wieloskładniko-

wych warstw typu TiN2Al10 możliwe będzie do uzyskania poprzez zastosowanie 

zabiegu impregnacji warstw, celem zabudowania ewentualnych nieciągłości warstwy. 

 

 

Rys. 35 Przebieg krzywych polaryzacyjnych stopu magnezu AZ91D w 0.5M NaCl w stanie 

wyjściowym i dla różnych wariantów warstw powierzchniowych na bazie tytanu wytwarzanych 

metodą hybrydową [3] 
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Rys. 36 Powierzchnia wieloskładnikowej warstwy tytanu typu TiN2Al0_SW po badaniach 

korozyjnych w 0,5M NaCl 
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Rys. 37 Rozkład wybranych pierwiastków w strefie przypowierzchniowej stopu magnezu AZ91D z 

powłoką TIN2Al10 (SIMS) [35] 
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7. Wnioski końcowe 

Na podstawie otrzymanych wyników badań oraz ich analizy sformułowano 

następujące wnioski: 

1. Zastosowanie metody hybrydowej łączącej azotowanie lub tlenoazotowanie 

jarzeniowe z uprzednim osadzaniem na obrabianym stopie powłok tytanu 

metodą rozpylania magnetronowego umożliwia wytworzenie na powierzchni 

stopu magnezu AZ91D wieloskładnikowej warstwy typu TiN-Ti dyfuzyjnie 

związanej z podłożem. Warstwy wytworzone tą metodą zbudowane są z ze-

wnętrznej strefy azotków typu TiN i tlenków typu: TiO, TiO2, Ti2O3, strefy 

pośredniej nienaazotowanego tytanu i strefy dyfuzyjnej typu AlxTiy. Zakłada się, 

że struktura takich warstw zapewni gradientowy rozkład twardości od twardej 

zewnętrznej strefy azotków i tlenków tytanu, poprzez pośrednią strefę tytanu do 

relatywnie najbardziej miękkiego podłoża stopu AZ91D. 

2. Wytworzone metodą hybrydową dyfuzyjne warstwy z wierzchnią strefą azotków 

i tlenków tytanu korzystnie zmieniają własności stopu AZ91D, zapewniając 

odporność korozyjną porównywalną z tą otrzymaną w procesie anodowego 

utleniania magnezu. Wzrostowi odporności na korozję sprzyja stosowanie 

obróbki hybrydowej w wariancie tlenoazotowania oraz wprowadzenie warstw 

pośrednich chromu i aluminium do struktury warstw. Obok zwiększonej 

odporności na korozję, wieloskładnikowe warstwy dyfuzyjne z wierzchnią strefą 

azotków i tlenków tytanu wykazują jednocześnie wysoką odporność na zużycie 

przez tarcie, znacząco wyższą niż stop magnezu AZ91D w stanie 

nieobrobionym.  

3. Modyfikacja budowy warstw, polegająca na zastąpieniu zewnętrznej powłoki 

tytanu Ti, powłoką azotku TiN oraz zastosowanie grubej 10μm podwarstwy 

aluminium daje największą odporność na korozję stopu magnezu AZ91D, 

przewyższającą odporność korozyjną stopu utlenianego anodowo  

z przesunięciem potencjału korozyjnego o ponad 200mV. Warstwy takie 

wykazują również najniższe wartości zużycia przez tarcie, stanowiąc optymalny 

w konsekwencji wariant zapewniający jednoczesną poprawę obu wymienionych 

własności. 
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