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Abstract 

Magnesium alloys are prospective materials for many industrial applications. 

Due to the low density, high specific strength and stiffness and other unique features 

magnesium alloys can be an attractive replacement for steel or aluminum alloys. 

Nevertheless, the industrial use of magnesium alloys is limited by their weak wear and 

corrosion resistance.  In recent years, the new surface engineering methods are 

developed to enhance these properties. It seems that producing a diffusive 

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

achieve this. The hybrid method combine the glow discharge nitriding of the 

magnesium alloy precoating with titanium or titanium with aluminum sublayer using 

the magnetron sputtering technique.  

The main purpose of the work was to produce multicomponent titanium nitride 

layers on AZ91D magnesium alloy by hybrid method which will increase its wear 

resistance. The characteristic of the obtained layers consisted of structural and 

mechanical properties tests, and compare to the wear resistance of the titanium nitride 

layers produced by Arc-PVD method. Moreover, the influence of the aluminum 

sublayer on wear resistance was investigated. It was found that multicomponent 

titanium based coatings produced on AZ91D magnesium alloy by hybrid method 

strongly improve wear resistance.  

Significant for the surface engineering of magnesium alloys is to achieve the 

improvement of wear and corrosion resistance at the same time. According to that the 

results from wear resistance tests were compared with the one from corrosion tests. The 

best wear and corrosion resistance were obtained for titanium nitride layers with thick 

aluminum sublayer produced on AZ91D magnesium alloy by hybrid method. 
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1. WPROWADZENIE 

Na przestrzeni ostatniej dekady, ze względów ekonomicznych i ekologicznych 

w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, 

nasila się potrzeba ciągłej redukcji masy. Stąd w konstrukcjach coraz szerzej stosuje się 

stopy metali lekkich. W grupie tej szczególnego znaczenia nabierają stopy magnezu, 

charakteryzujące się  najniższą spośród metali konstrukcyjnych gęstością oraz wysokim 

współczynnikiem wytrzymałości do masy. Ograniczeniem stosowania stopów magnezu 

w różnego rodzaju wyrobach jest ich podatność na korozję w wielu środowiskach oraz 

niska odporność na zużycie tribologiczne. Dlatego w celu poprawy tych właściwości 

stopy magnezu poddaje się obróbkom inżynierii powierzchni takim jak utlenianie 

anodowe, nakładanie powłok elektrochemicznych, konwersyjnych, malarskich czy też 

wytwarzanie powłok metodami fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD). Metody te 

nie gwarantują jednak dostatecznej adhezji powłok do podłoża oraz niewystarczająco 

poprawiają własności tribologiczne i antykorozyjne w aspekcie nowych zastosowań 

stopów magnezu w obszarze zwiększonych narażeń na zużycie przez tarcie i na 

działanie agresywnego środowiska, stąd potrzeba rozwijania i opracowywania nowych 

rozwiązań inżynierii powierzchni [1,2]. Jedną z bardziej interesujących metod wydaje 

się być wytwarzanie na stopach magnezu warstw na bazie azotków, charakteryzujących 

się dobrą odpornością na zużycie przez tarcie i korozję. Warstwy tego rodzaju, obok 

metod PVD, można również wytwarzać metodami hybrydowymi, łączącymi w sobie 

azotowanie z uprzednim pokryciem obrobionego stopu powłoką odpowiedniego metalu 

[3]. Zaletą obróbek hybrydowych jest możliwość sterowania strukturą i własnościami 

warstw, warunkami poszczególnych obróbek, a w szczególności możliwość uzyskania 

połączenia dyfuzyjnego, nadającego warstwie dobrą przyczepność do podłoża  

i uszczelniającego zarazem warstwę. Metodę tę z powodzeniem stosowano  

do wytwarzania warstw azotku chromu na stopie magnezu AZ91D poprzez połączenie 

osadzania powłoki chromu metodą rozpylania magnetronowego z azotowaniem  

w warunkach wyładowania jarzeniowego. Warstwy te charakteryzowały się bardzo 

dobrą odpornością na zużycie przez tarcie, jednak poprawa własności antykorozyjnych 

była bardzo umiarkowana, ponieważ z uwagi na małą ciągliwość chromu tworzeniu się 

warstw metodą hybrydową towarzyszył efekt powstawania w nich siatki pęknięć. 
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W pracy podjęto próbę kształtowania własności stopu magnezu AZ91D za 

pomocą wieloskładnikowych, dyfuzyjnych warstw na bazie tytanu z wierzchnią 

warstwą azotków tytanu pod kątem własności mechanicznych, a zwłaszcza 

przyczepności do podłoża i odporności na zużycie przez tarcie. Warstwy otrzymane 

metodą hybrydową, łączącą magnetronowe rozpylanie powłoki tytanu z późniejszym 

azotowaniem w warunkach wyładowania jarzeniowego, porównywano pod kątem 

budowy struktury i własności mechanicznych z warstwami azotków tytanu 

wytwarzanych metodami PVD, których główną wadą jest adhezyjny charakter 

połączenia z podłożem. Oczekiwaniem pracy było również, że poprzez zastąpienie 

chromu bardziej plastycznym tytanem wytworzone warstwy będą wolne od 

negatywnego efektu tworzenia się siatki pęknięć, a w konsekwencji będą jednocześnie 

odporne na korozję i zużycie przez tarcie. 
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2. STAN ZAGADNIENIA 

2.1. Magnez i jego stopy 

2.1.1. Charakterystyka i zastosowanie magnezu 

 Magnez jest zaliczany do metali lekkich, czyli o gęstości poniżej 4,5 g/cm
3
. Pod 

względem zawartości w skorupie ziemskiej magnez plasuje się na ósmym miejscu  

z udziałem 2,35% i nie występuje w stanie naturalnym, lecz pod postacią minerałów: 

magnezytu (MgCO3), karnalitu (MgCl2 · KCl · 6H2O), czy dolomitu (MgCO3 · 

CaCO3) [4].  

Najczęściej stosowanymi metodami wytwarzania magnezu są: 

 Metoda silikotermiczna, czyli bezpośrednia redukcja MgO żelazokrzemem 

otrzymanym z rud węglanowych 

 

Rys. 1 Otrzymywanie magnezu na drodze silikotermicznej metodą Pidgeon [5] 
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Reakcja chemiczna zachodząca podczas otrzymywania tą metodą ogólnie przebiega 

następująco: 

2CaO + 2MgO + FeSi → 2Mg + Ca2SiO4 + Fe 

 W procesie tym stosuje się obniżone ciśnienie w agregatach metalurgicznych,  

co umożliwia obniżenie temperatury reakcji, a także zabezpiecza przed utlenianiem się 

par magnezu 

 Metoda elektrolityczna, składająca się z trzech podstawowych etapów: 

1. otrzymywanie chlorku magnezu MgCl2 

2. odwodnienie otrzymanego MgCl2 w T=820 K w atmosferze chloru  

lub bezwodnego HCl 

3. elektroliza bezwodnego, stopionego MgCl2 w mieszaninie z NaCl  

i CaCl2 w T=1000 K 

Ogólny schemat procesu przedstawiono na Rys. 2 

 

Rys. 2 Schemat otrzymywania magnezu metodą elektrolityczną [5] 
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 W roku 2006 światowa produkcja czystego magnezu wyniosła 732 tys. ton  

i zauważyć można wzrostową tendencję produkcji, szczególnie w aspekcie 

zapotrzebowania dla przemysłu samochodowego i lotniczego. Głównym dostawcą tego 

metalu są Chiny (73% światowej produkcji) oraz Kanada (7%), Rosja (7%), USA (6%), 

a także Kazachstan (3%), Izrael (3%) i inne kraje (1%). W Polsce na skalę przemysłową 

nie wydobywa się czystego magnezu [5]. 

 Czysty magnez charakteryzuje się bardzo małą gęstością ρ=1,738 g/cm
3
,  

co oznacza że jest o o 35,5% lżejszy od aluminium               ) i o 77,9%  

od żelaza (             ). Jest najlżejszym metalem stosowanym do celów 

konstrukcyjnych [5]. 

 Magnez, podobnie jak cynk, krystalizuje w sieci heksagonalnej zwartej, typu A3 

o parametrach         ,          i         . Heksagonalność sieci magnezu 

przyczynia się do faktu, że jego pojedynczy kryształ wykazuj wybitne własności 

anizotropowe. Własności fizyczne czystego magnezu zestawiono w tabeli 1,  

a własności mechaniczne w tabeli 2 [6]. 

Tabela 1 Własności fizyczne czystego magnezu [6] 

Własności 
Wartość 
liczbowa 

Jednostka 

Masa atomowa 24,32 
 

Budowa krystaliczna:  typ A3 
  

 parametr a 3,20 Å 

 parametr c 5,20 Å 

 stosunek c/a 1,62 
 

Ciężar właściwy w temp. 20°C 1,74       

Ciepło właściwe w temp. 20°C 0,25        

Ciepło topnienia 89       

Temperatura topnienia 650   

Temperatura wrzenia 1110   

Współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej w temp. 20°C 

26 · 106 
 

 
 

Przewodność cieplna 
 w temperaturze 20°C 

0,38              

Przewodność elektryczna  
w temperaturze 20°C 

22,42         

Współczynnik cieplny oporu 0,0041 
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Tabela 2 Własności mechaniczne czystego magnezu [6] 

Własności 
Wartość 
liczbowa 

Jednostka 

Współczynnik sprężystości podłużnej E około 4360        

Wytrzymałość na rozciąganie    
  

 prasowanego 25        

 odlanego w kokili 13        

 odlanego w piasku 10        

Wydłużenie     
  

 prasowanego 10 % 

 odlanego w kokili 7 % 

 odlanego w piasku 5 % 

Twardość Brinella HB około 35        

 

 Magnez odznacza się bardzo wysoką aktywnością chemiczną. Z szeregu 

elektrochemicznego wynika, że jego potencjał elektrochemiczny (-1,55 V) jest dużo 

niższy nawet od potencjału elektrochemicznego cynku (-0,762 V). Czysty magnez  

w wilgotnym powietrzu i w wielu roztworach wodnych pokrywa się warstewką białego, 

porowatego wodorotlenku, która nie chroni go przed dalszą korozją ze względu na małą 

ścisłość. Magnez bardzo łatwo i egzotermicznie łączy się z tlenem, dając tlenek 

magnezu MgO. Odznacza się także dużym powinowactwem do azotu  

w podwyższonych temperaturach, tworząc azotek magnezu Mg3N2 w postaci 

żółtozielonego, jasnego proszku. Azotek ten jest jednak nietrwały i reaguje z wodą,  

na skutek czego powstaje amoniak [6,7]. 

 Na czysty magnez działają także: alkohol etylowy i metylowy, azotan amonu, 

kwas mlekowy, kwas octowy, gliceryna, chlorek potasu, tlenek i dwutlenek węgla, 

chlorek magnezu, kwas solny, kwas siarkowy i wiele innych.  

 Magnez nie reaguje natomiast z: bezwodnym alkoholem etylowym, 

amoniakiem, fluorkiem amonu, bromkiem potasu, chromianem potasu, benzyną, rtęcią, 

dwutlenkiem siarki czy czterochlorkiem węgla. Stąd wynikają pewne zastosowania 

magnezu, np. na zbiorniki do paliwa oraz sposoby zabezpieczania przed korozją przez 

wygotowanie go w roztworach chromianów z dodatkiem kwasu azotowego,  
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czy posypywanie formy odlewniczej siarką (celem wytworzenia atmosfery ochronnej 

dwutlenku siarki przy odlewaniu magnezu i jego stopów) [6,7]. 

 Zastosowanie czystego magnezu jest stosunkowo niewielkie. Najczęściej 

stosowany jest jako odtleniacz (w formie kostek) w odlewnictwie metali, środek 

redukujący w metalurgii tytanu i w odlewnictwie żeliwa jako modyfikator (pod postacią 

stopu z miedzią lub niklem). Ponieważ magnez spalając się daje bardzo jasne światło  

i wysoką temperaturę, używany jest w pirotechnice, np. do wyrobu rakiet, lotniczych 

bomb zapalających, a dawniej w fotografii do oświetlania ciemnych pomieszczeń. 

Jednak głównym i najbardziej znaczącym zastosowaniem magnezu jest użycie go do 

wyrobu stopów o osnowie magnezowej lub jako dodatek stopowy do stopów 

aluminium, miedzi, niklu i innych [6]. Roczne zużycie w udziale procentowym 

czystego magnezu, poza uwzględnieniem zastosowania w stopach Mg, zestawiono  

w tabeli 3 [7]. 

Tabela 3 Udział różnych zastosowań w rocznym zużyciu magnezu [7] 

Zastosowanie Udział, % 

Konstrukcyjne, w tym: 15 

 odlewy 12,1 

 produkty walcowane 2,9 

Niekonstrukcyjne, w tym: 85 

 dodatek stopowy w stopach Al 53,5 

 odsiarczanie 11,5 

 chemikalia 6,4 

 modyfikacja żeliwa 6,3 

 redukcja metali 4,1 

 inne 3,2 
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2.1.2. Stopy magnezu 

2.1.2.1. Podział i własności stopów magnezu 

 W zależności od zastosowania i pożądanych właściwości stopy magnezu 

zawierają różne dodatki stopowe. Głównymi składnikami stopów magnezu są: 

aluminium, cynk, mangan i krzem. Ponadto składnikami pobocznymi, stosowanymi 

rzadziej lub znajdującymi się w magnezie jako zanieczyszczenia są: cer, cyrkon, miedź, 

kadm, cyna, srebro i wapń. Zarówno składniki główne, jak i poboczne tworzą  

z magnezem przeważnie twarde i kruche fazy międzymetaliczne. 

 Stopy magnez – aluminium (od strony magnezu) krzepną jako układ podwójny  

z eutektyką (437°C) o zawartości 67,7% Mg, złożoną z kryształów roztworu stałego 

granicznego aluminium w magnezie (δ) o zawartości 12,7% Al i kryształów roztworu 

stałego prawdopodobnej fazy międzymetalicznej, odpowiadającej wzorowi Mg17Al12 

(γ) o zawartości 59,8% Mg (rys.3) [6]. 

 

Rys. 3 Układ aluminium - magnez 

 Aluminium jest składnikiem większości stopów magnezu i jego zawartość jest 

na poziomie 3 11%, przy czym w większych ilościach występuje w stopach 

odlewniczych. Al do zawartości 6% zwiększa wytrzymałość i wydłużenie stopów  

w stanie lanym, a w stanie przerobionym plastycznie do ok. 10%. Większa zawartość 
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aluminium wywołuje gwałtowny spadek plastyczności stopów. Poza tym aluminium 

poprawia lejność i zmniejsza skurcz, lecz niestety powoduje kruchość na gorąco [8]. 

 

Rys. 4 Rozpuszczalność manganu, cynku i aluminium w magnezie w stanie stałym, przedstawiona 

w postaci zakresu występowania odpowiednich roztworów stałych na wykresach układów 

równowagi Mg-Mn, Mg-Al i Mg-Zn [8] 

Poza Al do stopów Mg dodawany jest także cynk Zn (rys. 4). Stężenie tego 

pierwiastka nie przekracza zwykle 5,5%. Tworzy z Mg roztwór stały graniczny α  

o zmniejszającej się rozpuszczalności Zn wraz z obniżeniem temperatury, roztwór β  

na osnowie fazy międzymetalicznej Mg7Zn3 ulegającej rozpadowi eutektoidalnemu  

na mieszaninę roztworu α i roztworu stałego γ na osnowie międzymetalicznej MgZn.  

Dodawany jest razem z aluminium. Cynk zwiększa wytrzymałość i wydłużenie stopów 

magnezu, a także poprawia ich lejność. 

Ponadto jako dodatek stopowy stosuje się także mangan (rys. 4), którego 

stężenie nie przekracza zwykle 0,5%. Jego obecność skutkuje zwiększeniem 

wytrzymałości, poprawą odporności na korozję, a także umożliwia spawanie stopów 

magnezu. 

Krzem do zawartości 0,2%, który poprawia własności odlewnicze. Cyrkon i cer 

dodawane są do niektórych stopów do przeróbki plastycznej w ilości < 1%. Dodatki te 

rozdrabniają ziarno i podnoszą przede wszystkim własności wytrzymałościowe stopów 

przy podwyższonych temperaturach [8]. 



14 
 

Stopy magnezu można podzielić, w zależności od przeznaczenia, na stopy 

odlewnicze i stopy do przeróbki plastycznej. 

Stopy odlewnicze charakteryzują się zmiennymi właściwościami 

mechanicznymi, w zależności od sposobu ich odlewania. Wyróżniamy stopy 

odlewnicze odlewane w formach piaskowych, kokilach i odlewane ciśnieniowo. 

Najczęściej są stosowane stopy zawierające aluminium (do 11%) wraz z cynkiem (do 

2%) i manganem (do 0,5%). Inną grupę stopów odlewniczych stanowią stopy 

niezawierające Al, a ich głównymi składnikami stopowymi są cynk (do 6%), metale 

ziem rzadkich (do 4%), a także cyrkon, srebro i inne (< 1%) [6÷8]. 

Najbardziej rozpowszechnionym w przemyśle stopem odlewniczym jest stop 

MgAl9Zn1. Dokładny skład chemiczny, na podstawie normy PN-EN 1753:2002 stopu 

MgAl9Zn1, znanego bardziej pod oznaczeniem AZ91 (wg ASTM – American Society 

for Testing of Materials), przedstawiono w tabeli 4 [9]. 

Tabela 4 Skład chemiczny stopu MgAl9Zn1 (AZ91D) wg normy PN-EN 1753:2002 [9] 

Skład chemiczny stopu MgAl9Zn1 (AZ91) 

Symbol Mg Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Inne 

EN-

MCMgAl9Zn1 

Reszta 8,3 ÷ 

9,7 

0,35 ÷ 

1,0 

min. 

0,1 

max. 

0,1 

max. 

0,005 

max. 

0,03 

max. 

0,002 

max. 

0,01 

 

Właściwości fizyczne stopu MgAl9Zn1 (AZ91) w porównaniu do czystego 

magnezu zestawiono w tabeli 5 [4]. Najbardziej widoczny jest spadek przewodności 

cieplnej i elektrycznej, temperatury topnienia, a także nieznaczny wzrost gęstości,  

co jest oczywiście skutkiem dodatków stopowych. 
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Tabela 5 Właściwości fizyczne czystego magnezu i stopu AZ91; RT – Room Temp. (temp. 

pokojowa), [4] 

 Mg AZ91 

Gęstość [g cm-3, RT] 1,74 1,81 

Temperatura topnienia [°C] 650 598 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej  

[10-6 K-1, 20 – 100 °C] 
24,8 26,0 

Entalpia [kJ kg-1] 382 370 

Ciepło właściwe [kJ kg-1 K-1, RT] 1,03 1,02 

Przewodność cieplna [W K-1 m-1, RT] 156 51 

Przewodność elektryczna [106 Ω-1 m-1, RT] 22,6 6,6 

 

Właściwości mechaniczne stopu MgAl9Zn1, jak wszystkich stopów 

odlewniczych, zależne są od sposobu odlewania, a także stanu po obróbce cieplnej. 

Właściwości te przedstawiono w tabeli 6 [9]. 

Tabela 6 Właściwości mechaniczne stopu magnezu MgAl9Zn1 (AZ91) w zalewności od sposobu 

odlania wg normy PN-EN 1753:2002 [9] 

Właściwości mechaniczne stopu magnezu MgAl9Zn1 odlanego: 

Sposób 

odlania 

Oznaczenie 

obróbki 

cieplnej 

Wytrzymałośd 

na rozciąganie 

Rm [N/mm2] 

Umowna 

granica 

plastyczności 

Rm [N/mm2] 

Wydłużenie 

A [%] 

Twardośd 

Brinella 

[HB] 

w formach 

piaskowych 

F 160 90 2 50 do 65 

T4 240 110 6 55 do 70 

T6 240 150 2 60 do 90 

w kokilach 

F 160 110 2 55 do 70 

T4 240 120 6 55 do 70 

T6 240 150 2 60 do 90 

ciśnieniowo F 200 do 260 140 do 170 1 do 7 60 do 85 
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Jak można zauważyć, właściwości te są do siebie zbliżone. Różnice wynikają  

ze stanu po obróbce cieplnej. W tabeli 6 użyto ogólnie przyjęte oznaczenia, to jest: 

 F – stan surowy 

 T4 – stan przesycony i naturalnie starzony 

 T6 – stan przesycony i sztucznie starzony [9] 

Inną grupę stopów odlewniczych stanowią stopy niezawierające Al,  

a ich głównymi składnikami stopowymi są cynk (do 6%), metale ziem rzadkich  

(do 4%), a także cyrkon, srebro i inne (< 1%). 

Ze względu na wysokie powinowactwo magnezu z tlenem i ryzyko samozapłonu 

magnezu w temperaturach >700°C odlewanie stopów magnezu jest nieco trudniejsze  

i bardziej kosztowne niż innych stopów lekkich. Odlewanie należy zawsze prowadzić  

w obecności atmosfery ochronnej na bazie dwutlenku siarki. 

Stopy do przeróbki plastycznej zawierają głównie takie dodatki stopowe, jak Al, 

Mn, Zr, Nd, Th i Ca. Stopy magnezu są podatne do przeróbki plastycznej na gorąco  

w temperaturze 250÷450°C. Można poddawać je kuciu (w temperaturze 200÷400°C), 

walcowaniu (w temperaturze 250÷400°C), a także wyciskaniu na gorąco  

(w temperaturze 300÷400°C). Ponadto stopy Mg można także obrabiać na zimno,  

np. za pomocą walcowania na zimno – wywołuje to jednak tak duże naprężenia 

wewnętrzne, że konieczne jest zastosowanie odprężania w temperaturze 150÷200°C 

[6,10]. 

Największe zastosowanie spośród stopów metali do przeróbki plastycznej także 

odgrywają stopy z serii Mg – Al – Zn, zawierające 4÷10% Al, 1÷3% Zn i do 3% Mn. 

Właściwości mechaniczne tych stopów są zmienne w zależności od temperatury – do 

100°C są stałe, a powyżej 100°C maleją własności wytrzymałościowe kosztem 

rosnących właściwości plastycznych. Własności technologiczne kilku wybranych 

stopów do przeróbki plastycznej przedstawiono w tabeli 7 [6,10]. 
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Tabela 7 Własności technologiczne wybranych stopów magnezu do przeróbki plastycznej [10] 

Stop Własności technologiczne 

MgMn2 

Obrabiany plastycznie na gorąco w temp. 260÷450°C, mało 

podatny do obróbki plastycznej na zimno, odporny na 

korozję, dobrze spawalny 

MgAl3ZnMn 
Obrabiany plastycznie na gorąco w temperaturze 230÷420°C, 

mało podatny do obróbki na zimno, spawalny 

MgAl6Zn3Mn 
Obrabiany plastycznie tylko w temp. 320÷350°C, dobrze 

skrawalny, spawalny 

MgZn3Zr 
Obrabiany plastycznie na gorąco w temp. 300÷400°C i na 

zimno, dobrze skrawalny, odporny na korozję 

MgMn2Ce 
Obrabiany plastycznie na zimno i gorąco, bardzo dobrze 

skrawalny, odporny na korozję 

 

Stopy magnezu, przy użyciu odpowiednich środków, dają się spawać 

(szczególnie stopy z grupy Mg – Mn o zawartości do 2% Mn), przy czym na drut do 

spawania stosuje się stop o takim samym lub zbliżonym składzie chemicznym,  

co spawany materiał. Ważnym jest, aby gotową spoinę, po ogrzaniu do temperatury 

300°C, wyrównać młotkiem, po czym zanurzyć w dwuchromianowej kąpieli w celu 

wytworzenia warstwy ochronnej [6,10]. 

Stopy magnezu do przeróbki plastycznej można także poddawać obróbce 

skrawania, przy czym podczas tego procesu zawsze istnieje niebezpieczeństwo zapłonu. 

Szczególnie uważać należy przy skrawaniu małym wiórem i wystrzegać się używania 

nieodpowiednich lub tępych narzędzi. Do gaszenia wiórów należy zawsze stosować 

piasek, nigdy wody – magnez rozkłada wodę na tlen i wodór [6]. 
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2.1.2.2. Obróbka cieplna stopów magnezu 

Stopy magnezu, zarówno odlewnicze jak i do przeróbki plastycznej, można 

poddawać następującym rodzajom obróbki cieplnej:  

 wyżarzaniu ujednorodniającemu, połączonemu zazwyczaj z przesycaniem, 

 utwardzaniu dyspersyjnemu, czyli przesycaniu i starzeniu, 

 wyżarzaniu zmiękczającemu. 

Obróbka ujednorodniania stopów magnezu polega na wyżarzeniu stopów  

w temperaturach bliskich solidusu, powyżej krzywej zmiany rozpuszczalności składnika 

stopowego w magnezie w stanie stałym. Zazwyczaj obróbka ta odbywa się  

w przedziale 345÷420°C w czasie 16 do 20 godzin, a schłodzenie odbywa się na 

powietrzu. Obróbka ta ma na celu usunięcie likwacji dendrytycznej i stosuje się do 

odlewów. Podczas obróbki część dodatków stopowych przechodzi do roztworu i po 

schłodzeniu pozostaje w nim, jako składnik przesycający. Powoduje to wzrost 

wytrzymałości stopu na rozciąganie i jego ciągliwość. Stopy w ten sposób obrobione 

wykazują największą odporność na wstrząsy i obciążenia dynamiczne [6÷8,10].  

Utwardzanie dyspersyjne stopów magnezu sprowadza się do wygrzania ich  

w temperaturze 345÷420°C w czasie 16 do 20 godzin, po czym stosuje się chłodzenie 

na powietrzu, w czasie którego następuje przesycenie stopu składnikami stopowymi. 

Dalej stosuje się ponowne wyżarzanie w niższej temperaturze rzędu 150÷200°C  

w ciągu 12-16 godzin, podczas którego zachodzi starzenie stopu, co przyczynia się do 

zwiększenia wytrzymałości, granicy plastyczności i twardości przy niewielkim spadku 

wydłużenia. Stosunkowo niska temperatura starzenia zabezpiecza przed zbytnią 

koagulacją  wydzielonych składników, co mogłoby doprowadzić do spadku twardości. 

Obróbka utwardzania dyspersyjnego stosowana jest najczęściej do stopów obrabianych 

plastycznie. Stopy po tej obróbce wykazują stosunkowo małą odporność na gwałtowne 

zmiany obciążenia [6÷8,10]. 

Wyżarzanie zmiękczające stopów magnezu to obróbka polegająca na 

wygrzewaniu ich w temperaturze 320÷420°C, leżących nieco poniżej granicznej 

rozpuszczalności składników stopowych, w czasie 2 do 6 godzin. Proces ten prowadzi 

do całkowitej koagulacji wydzielonych składników, co szczególnie po przeprowadzeniu 

wcześniej ujednorodniania, powoduje spadek twardości, lecz jednocześnie 
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maksymalizacji ciągliwości. Stopy poddane wyżarzaniu zmiękczającemu wykazują 

najwyższą wytrzymałość na pełzanie [6÷8,10]. 

2.1.2.3. Zastosowanie stopów magnezu 

Stopy magnezu, zarówno do obróbki plastycznej, jak i odlewnicze, dzięki niskiej 

gęstości i korzystnemu współczynnikowi wytrzymałości, są coraz szerzej stosowane  

w przemyśle. Głównym odbiorcą elementów wykonanych ze stopów magnezu jest 

przemysł samochodowy. Już dziś znacznie większa ilość części produkowana jest ze 

stopów magnezu, np. kolumny kierownicze, obudowy silnika, części karoserii, 

elementy osi przedniej i tylnej, obudowy wału silnika czy deski rozdzielczej, a także 

osłony chłodnicy, miski olejowe, wsporniki pedałów i inne. Obecnie masa wszystkich 

elementów ze stopów magnezu wynosi maksymalnie 30 kg, jednak dąży się, aby w roku 

2020 zwiększyć ją do 100 kg, co znacznie ograniczy całkowity ciężar pojazdu, a tym 

samym pozwoli oszczędzić spalanie paliwa. Z podobnych powodów stopy magnezu 

stosuje się także w lotnictwie, przemyśle rakietowym i zbrojeniowym (elementy 

helikopterów, elementy uzbrojenia i specjalnego wyposażenia żołnierzy) [5÷8, 10, 11]. 

Jednak stopy magnezu znajdują także zastosowanie w innych dziedzinach 

przemysłu. Stosuje się je także do produkcji telefonów komórkowych na obudowy 

anten, telefonów i wideofonów, ze względu na doskonałe ekranowanie przed 

promieniowaniem. Dlatego stopy magnezu zaczynają wypierać tworzywa sztuczne  

w tej dziedzinie, gdyż o wiele lepiej ekranują promieniowanie pól 

elektromagnetycznych, które niekorzystnie wpływają na działanie urządzeń  

w samolocie czy szybkich kolejach, ale także na człowieka. Z tych samych powodów 

coraz częściej stopy magnezu stosuje się na obudowy laptopów, kamer czy GPS. 

Oczywiście kolejnym atutem stopów magnezu jest ich dekoracyjność, dlatego  

z powodzeniem znajdują zastosowanie w przedmiotach elektronicznych codziennego 

użytku [5÷8, 10, 11]. 

Ponadto stopy magnezu są stosowane także w przemyśle włókienniczym 

(gniazda krosien tkackich i wysokoobrotowych części tj. cewki, szpule itp.),  

w produkcji sprzętu sportowego (części konstrukcyjne rowerów, rolek, elementy do 

wspinaczki wysokogórskiej), a także w branży budowlanej (klamki okienne i drzwiowe, 

szyldy drzwiowe, rygle, zasuwki, obudowy zamków oraz akcesoria dekoracyjne  

i wyposażenia wnętrz [11]. 
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2.2.  Metody obróbki powierzchniowej stopów magnezu 

Stopy magnezu, jak w wielu przypadkach zastosowań stopów innych metali 

lekkich, właściwie nie są stosowane w stanie nieobrobionym powierzchniowo. Zależnie 

od wymagań, jakie stawiane są wyrobom ze stopów magnezu, poddawane są one 

różnym obróbkom powierzchniowym, które mają na celu poprawę ich właściwości 

użytkowych, najczęściej  w zakresie odporności na zużycie przez tarcie i odporności 

korozyjnej stopów magnezu. Ponadto przyczyniają się one do poprawy walorów 

dekoracyjnych, gdy od wyrobu wymaga się ładnego wyglądu. W praktyce 

przemysłowej stopy magnezu poddaje się obróbkom powierzchniowym takim jak: 

 Utlenianie anodowe 

 Wytwarzanie powłok konwersyjnych 

 Elektrochemiczne osadzanie powłok konwersyjnych 

 Nakładanie powłok organicznych i polimerowych 

W skali laboratoryjnej oraz jednostkowej stosuje się nowe rozwiązania inżynierii 

powierzchni, skupiające się w takich obszarach jak: 

 Natryskiwanie 

 Chemiczne osadzanie z fazy gazowej – metody CVD 

 Fizycznie osadzanie z fazy gazowej – metody PVD [6-8,10,12] 

2.2.1. Utlenianie anodowe 

Utlenianie anodowe to elektrolityczny proces tworzenia warstw tlenków metalu 

o zwartej, stabilnej budowie na powierzchni wytwarzanego detalu. Stosuje się je w celu 

przygotowania powierzchni obrabianego elementu do obróbki barwienia, poprawy 

przyczepności farby do podłoża a także jako warstwy pasywne, chroniące przed korozją 

[12,13].  

 Proces anodowego utleniania składa się z następujących etapów: 

1. wstępna obróbka mechaniczna,  

2. odtłuszczanie, mycie i usuwanie zanieczyszczeń metodami chemicznymi  

i elektrochemicznymi 

3. polerowanie 

4. anodowanie przy użyciu stałego lub zmiennego prądu 
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5. barwienie i/lub obróbka wykończeniowa 

6. uszczelnianie 

Wskutek tak przeprowadzonego procesu na powierzchni stopu magnezu 

powstaje powłoka tlenkowa złożona z dwóch warstw (Rys.5) [13]. Pierwsza, 

wytworzona bezpośrednio na powierzchni stopu, charakteryzuje się szczelnością i niską 

grubością, druga natomiast, zewnętrzna, jest znacznie grubsza, mikroporowata  

o strukturze kolumnowej [13]. 

 

Rys. 5 Model warstwy tlenkowej na magnezie: 1 – stop magnezu, 2 - szczelna warstewka tlenku,  

3 - kapilarne pory [13] 

Sterując warunkami procesu utleniania anodowego, takimi jak rodzaj i stężenie 

użytego elektrolitu, temperatura, a także gęstość prądu i przyłożone napięcie można 

wpływać na rozmiar mikroporów w powłoce [13]. Ponadto  obniżając temperaturę 

roztworu i jednocześnie zwiększając gęstość prądu, w porównaniu do 

konwencjonalnego anodowania, otrzymać można warstwę tlenków o podwyższonej 

twardości i odporności na zużycie przez tarcie – jest to tak zwane twarde anodowanie 

[12]. 

Często bezpośrednio po utlenianiu anodowym przeprowadza się proces 

barwienia warstwy tlenków poprzez absorbowanie organicznych barwników lub 

nieorganicznych pigmentów przez mikropory. 

Ostatni etap utleniania anodowego to proces uszczelniania mikroporów 

zewnętrznej warstwy. Polega na zanurzeniu detalu w gotującej się wodzie  

lub ekspozycji w parze wodnej, podczas którego warstwa tlenków zmienia się  

w uwodniony tlenek metalu charakteryzujący się większą objętością niż sam tlenek. 

Przyłączenie wody powoduje zmiany w sieci krystalicznej, a tym samym pęcznienie 
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powłoki. W wyniku tego procesu pory następuje zablokowanie fazą stałą i zamknięcie 

substancji zaabsorbowanych w kapilarnych porach, np. barwników [13]. 

Wytwarzaniu anodowych powłok tlenkowych może towarzyszyć problem 

nierównego osadzania tlenków na powierzchni obrabianego detalu. Powodem tego 

może być obecność wad powierzchniowych, porów czy zanieczyszczeń pozostałych po 

obróbce mechanicznej. Nierównomierność powłoki może także występować  

w głębokich wnękach, wąskich ubytkach i na ostrych krawędziach obrabianego detalu.  

Innym problemem występującym podczas procesu utleniania anodowego  może być 

spadek wytrzymałości zmęczeniowej podłoża wskutek miejscowego przegrzania, 

występującego podczas procesu [12]. 

Jedną z innowacyjnych metod wytwarzania tlenków na stopach magnezu jest 

proces PEO – Plasna Electrolytic Oxidation, polegający na zanurzeniu detalu ze stopu 

magnezu w odpowiednim elektrolicie i przyłożeniu prądu. Poprzez powstające mikro-

wyładowania na granicy powierzchnia – elektrolit wytwarzana jest warstwa ceramiczna 

na bazie tlenków, charakteryzująca się wysoką twardością, bardzo dobrą 

przyczepnością, odpornością na zużycie przez tarcie oraz bardzo dobrą odpornością 

korozyjną. W metodzie PEO nie wykorzystuje się metali ciężkich, silnych kwasów i nie 

powstają w niej żadne produkty uboczne, przez co jest uznawana za bardzo ekologiczną 

[14]. 

2.2.2. Wytwarzanie powłok konwersyjnych 

Powłoki konwersyjne wytwarzane są na skutek chemicznych lub 

elektrochemicznych obróbek powierzchniowych, w wyniku których powstają warstwy 

związków tlenków, chromianów czy też fosforanów obrabianego metalu, tworzących 

wiązania chemiczne z podłożem. Na magnezie i jego stopach warstwy te nakłada się 

głównie w celu poprawy odporności korozyjnej, które działają niczym bariera izolująca 

podłoże od agresywnego środowiska lub pełnią rolę inhibitora korozji. Powłoki 

konwersyjne idealnie sprawdzają się także jako podkład do późniejszego pokrycia 

warstwami malarskimi [12,13]. 

Dużym problemem wytwarzania powłok konwersyjnych, a zarazem ich 

największą wadą z punktu widzenia ekologicznego, tak ważnego w przemyśle, jest 

toksyczność i rakotwórczość związków chromu, będących głównym składnikiem 
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roztworu stosowanego w tworzeniu konwencjonalnych powłok konwersyjnych. Dlatego 

też nieustannie trwają prace nad opracowaniem nowych, mniej szkodliwych kąpieli, 

stosowanych do wytwarzania tego rodzaju powłok [12]. 

Chromianowe powłoki konwersyjne. 

Chromianowe powłoki konwersyjne należą do jednych z najczęściej 

stosowanych powłok wytwarzanych tą metodą. Stosowane są głównie jako obróbka 

końcowa po powlekaniu elektrochemicznym w celu poprawy właściwości 

antykorozyjnych, dekoracyjnych lub jako podkład do malowania. 

Mechanizm tworzenia się chromianowej powłoki konwersyjnej oparty jest na 

reakcji podłoża metalu z roztworem. Zachodząca redukcja wody i tlenków do jonów 

hydroksylowych powoduje lokalny wzrost pH przy powierzchni metalu, na której 

powstają związki metalu z trzywartościowym i sześciowartościowym chromem. Proces 

wzrostu powłoki można przyspieszyć stosując dodatki do roztworu, takie jak siarczki, 

chlorki, fluorki, azotki i inne. 

Chromianowa powłoka konwersyjna, wytworzona na stopach magnezu, 

zapewnia odporność korozyjną dzięki obecności w jej strukturze związków Cr(OH)3. 

Ponadto dodanie jonów cynku do roztworu kąpieli poprawia właściwości ochronne 

chromianowych powłok konwersyjnych [12]. 

2.2.3. Elektrochemiczne osadzanie powłok metalicznych 

Metody elektrochemiczne (galwanizacja, powlekanie elektrochemiczne) to jedne 

z najpopularniejszych metod obróbki powierzchni stopów magnezu. Stosuje się ją 

głównie w celu poprawy odporności korozyjnej, odporności na ścieranie, przewodności 

elektrycznej a także właściwości dekoracyjnych [12]. 

 Proces wytwarzania powłoki metodą elektrochemiczną następuje wskutek  

redukcji soli metalu do jonów metalu w roztworze, po czym jony te osadzają się na 

powierzchni obrabianego detalu. 

Powłoki osadzone tą metodą znajdują zastosowanie w wielu gałęziach 

przemysłu i tak na przykład powłoki typu Cu – Ni – Cr poprawia odporność korozyjną 

w umiarkowanych warunkach – niestety nie sprawdza się w środowisku morskim,  

co nie eliminuje jej innych zastosowań. Powłoki niklowe na stopach magnezu, 
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wytworzone metodą bezprądową, stosowane jest są w przemyśle elektronicznym  

i komputerowym, ponieważ podnoszą odporność na korozję i zużycie przez tarcie,  

ale przede wszystkim poprawiają lutowanie i zapewnia powstawanie stabilnych styków 

elektrycznych. Powłoki typu Ni – Au są stosowane w wielu aplikacjach przemysłu 

kosmicznego, gdyż zwiększają przewodność elektryczną oraz współczynnik odbicia 

światła [12]. 

W celu pomyślnego wytworzenia powłoki metodą powlekania 

elektrochemicznego musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim 

problemem jest fakt, że magnez i jego stopy są bardzo reaktywne z tlenem, na skutek 

czego powstaje pasywna warstwa tlenków. Należy ją koniecznie usunąć przed 

nałożeniem docelowej warstwy, w przeciwnym wypadku jej przyczepność nie będzie 

najlepsza. Aby rozwiązać ten problem, stosuje się powłoki ochronne, które skutecznie 

powstrzymują proces utleniania powierzchni, ale jednocześnie łatwo usuwają się 

podczas galwanizacji [12]. 

Kolejnym problemem jest skłonność magnezu i jego stopów do korozji 

galwanicznej, ponieważ większość metali posiada wyższy potencjał elektrochemiczny. 

Kontakt z innym metalem może także spowodować zajście lokalnej korozji wżerowej. 

Dlatego tak ważna jest jakość wytwarzanej powłoki – musi być całkowicie wolna  

od porów. Stąd minimalna grubość dla wspomnianej powłoki Cu – Ni – Cr wynosi 50 

µm [12]. 

Stosowanie metod elektrochemicznych może się wiązać z  nierównomiernym 

wzrostem powłoki ma elementach o skomplikowanych kształtach, w szczególności  

w dziurach i zagłębieniach. Ponadto metoda ta zużywa dużą ilość energii, co znacznie 

zwiększa całkowity koszt procesu. Inaczej jest w przypadku powlekania bezprądowego 

– grubość powłoki jest niezmienna, nawet w zagłębieniach, a koszt procesu jest niższy 

[12]. 

Należy jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu powierzchni stopów 

magnezu przed przystąpieniem do właściwego procesu wytwarzania powłok. W tym 

celu obecnie stosuje się dwie metody obróbki wstępnej. Jest to cynkowanie 

zanurzeniowe oraz niklowanie. Wytworzone warstwy podkładowe muszą być jednolite 

i pozbawione porowatości – w przeciwnym wypadku będzie to skutkowało podobnymi 

defektami w powłoce docelowej. Obecne procesy zawierają wiele etapów i należy 

precyzyjnie kontrolować warunki kolejnych kroków, np. temperaturę, czas czy warunki 
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prądowe procesu, aby uzyskać pożądane właściwości, takie jak grubość, przyczepność 

lub odporność korozyjną wytworzonej powłoki [12]. 

2.2.4. Powłoki organiczne i polimerowe 

 Nanoszenie powłok organicznych i polimerowych jest najczęściej finalnym 

etapem obróbki powierzchniowej stopów magnezu. Stosowane są w celu poprawy 

odporności korozyjnej, odporności na zużycie przez tarcie, ale także w celach 

dekoracyjnych. Powłoki te nakłada się w procesach takich jak: malowanie, 

lakierowanie, emaliowanie czy nanoszenie powłok proszkowych. Głównym 

składnikiem powłok organicznych i polimerowych są żywice akrylowe, alkidowe, 

nylonowe, poliestrowe, polietylenowe, polipropylenowe, poliuretanowe czy 

sylikonowe. 

 Najważniejszą kwestią podczas nanoszenia tego typu powłok jest 

przygotowanie powierzchni stopu. Musi być ona wolna od zanieczyszczeń, przede 

wszystkim węglowych i krzemianowych, co uzyskuje się poprzez obróbkę mechaniczną 

powierzchni, a następnie chemiczne czyszczenie – podobnie jak w przypadku 

przygotowania powierzchni stopu przed obróbką utleniania anodowego. 

Niedopuszczalna wręcz jest obecność na powierzchni lub w ewentualnych porach 

wilgoć, co może skutkować powstawanie dziur i ubytków w powłoce na etapie 

utwardzania. 

Podstawowym zadaniem nanoszonych powłok polimerowych i organicznych 

jest oddzielenie powierzchni stopu od środowiska, blokując transport jonów, wody czy 

tlenu do podłoża. Ponadto stosując dodatki pigmentów, pełniących rolę inhibitorów 

korozji, można uzyskać powłokę o charakterze samoleczniczym (self – healing). 

W przypadku wystąpienia zniszczenia czy zarysowania powłoki pełni ona rolę 

protektora – występuje ochrona anodowa powierzchni stopu magnezu [12]. 

Malowanie 

Najważniejszym etapem w procesie malowania powierzchni stopów magnezu 

jest dobór odpowiedniego podkładu. Warstwa podkładu najczęściej bazuje na żywicy 

akrylowej, poliuretanowej lub epoksydowej i jest odporna na alkalia. Ponadto stosując 

jako pigmenty dodatki chromianu cynku lub dwutlenku tytanu zwiększa się odporność 

na korozję warstwy podkładowej. 
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Pokryty dwuwarstwową farbą stop magnezu AZ91D poddano badaniom 

odporności korozyjnej, które wykazały, że nałożona powłoka malarska ma bardzo dobrą 

przyczepność i oczekiwany,  zadawalający wygląd, a ponadto charakteryzowała się 

bardzo dobrą odpornością korozyjną. Po 4000 godzin ekspozycji w mgiełce soli oraz po 

3 latach ekspozycji w środowisku atmosferycznym nie zauważono żadnych oznak 

korozji [12]. 

Nanoszenie powłok proszkowych 

Malowanie proszkowe jest procesem polegającym na zaaplikowaniu 

sproszkowanych pigmentów żywicy na powierzchni obrabianego detalu, a następnie 

wygrzaniu w celu związania ich z podłożem. Dzięki niewielkiemu szkodliwemu 

wpływowi na środowisko proces ten stanowi alternatywę dla konwencjonalnego 

malowania farbą. Ponadto w łatwy i szybki sposób można nanieść zwartą i grubą 

powłokę na detalach o chropowatej powierzchni. Dodatkowym atutem malowania 

proszkowego jest fakt małego zużycia materiału podczas nanoszenia powłok. 

 Malowanie proszkowe jest jednak związane z pewnymi niedogodnościami, 

takimi jak: 

 osadzany proszek musi być jednorodny i całkowicie pozbawiony wilgotności, 

 możliwe niedopasowanie i niejednorodność koloru powłoki, 

 trudne do osiągnięcia małe grubości nanoszonych powłok, 

 wysoka temperatura utwardzania powłoki może być przeszkodą w przypadku  

nanoszenia niektórych materiałów. 

 

Wyróżnia się wiele sposobów nanoszenia powłok proszkowych, m.in. 

elektrostatyczne rozpylanie proszku, rozpylanie ogniowe lub nanoszenie w złożu 

fluidalnym. We wszystkich tych metodach najważniejsze jest jednak przygotowanie 

powierzchni obrabianego detalu – podobnie jak w innych obróbkach inżynierii 

powierzchni – musi być ona dokładnie wyczyszczona w celu zapewnienia odpowiedniej 

przyczepności nakładanej powłoki proszkowej. Stąd też nakładanie tych powłok na 

stopy magnezu, ze względu na bardzo szybkie utlenianie się ich powierzchni, powinno 

odbywać się w komorach o obniżonym ciśnieniu [12]. 
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2.2.5. Powłoki osadzane z fazy gazowej 

Kolejne metody wytwarzania powłok na stopach magnezu oparte są na 

osadzaniu z fazy gazowej. W porównaniu do poprzednio opisanych metod, obróbka ta, 

jako źródło osadzanej warstwy, wykorzystuje fazę gazową, a nie kąpiele chemiczne. 

Takim sposobem można osadzać niemalże każdy metal czy związek, a także materiały 

ceramiczne lub polimerowe. Do zalet osadzania z fazy gazowej można zaliczyć niski, 

negatywny wpływ na środowisko, jednak zaawansowanie procesów powoduje, że jest 

to jedna z droższych metod obróbki powierzchniowej stopów magnezu [12, 15,16]. 

Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) 

Proces chemicznego osadzania z fazy gazowej (Chemical Vapour Deposition – 

CVD) polega na wytworzeniu warstwy powierzchniowej na obrabianym detalu wskutek 

reakcji chemicznej składników atmosfery gazowej z podłożem. Niewątpliwie zaletą 

metody CVD jest możliwość otrzymania jednolitej warstwy na detalach  

o skomplikowanym kształcie, zawierających różnego rodzaju dziury i zagłębienia. 

Metody CVD charakteryzują się wysokim współczynnikiem osadzania warstwy, dzięki 

czemu można uzyskiwać grube warstwy, kontrolować ich strukturę (rozmiar i orientacja 

ziaren) oraz ich gęstość teoretyczną. 

Wadą procesów chemicznego osadzania z fazy gazowej jest wysoka temperatura 

procesu, przez co materiały stosowane do osadzania muszą być stabilne powyżej  

temperatury 600°C. Takie warunki właściwie uniemożliwiałyby zastosowanie tego 

rodzaju procesu do obróbki powierzchniowej stopów magnezu, jednak dąży się do 

obniżenia wymaganej temperatury procesu m.in. poprzez: 

 aktywację elektryczną środowiska gazowego i obrabianej powierzchni za 

pomocą zjawiska wyładowania jarzeniowego – proces PACVD (Plasma 

Assisted Chemical Vapour Deposition) 

 zastosowanie atmosfer gazowych zawierających związki metaloorganiczne – 

procesy MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposition) [13]. 

 

Dzięki zastosowaniu modyfikacji, udało się z powodzeniem wytworzyć warstwy 

TiCN i ZrCN na stopach AZ91 oraz AS21 metodą PAMOCVD w temperaturze poniżej 

180°C w atmosferze związków metaloorganicznych. Otrzymane warstwy odznaczały 
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się gładką powierzchnią z lokalnymi wypukłościami, dobrą przyczepnością oraz 

wysoką twardością [12]. 

Jak dowodzą inne prace metodą PAMOCVD udało się także wytworzyć 

warstwę powierzchniową Ti(N,C,O) na stopie AZ91D w temperaturze 200°C. Warstwa 

charakteryzowała się dobrą przyczepnością (warstwy osadzane w niższych 

temperaturach odznaczały się zbyt niską adhezją do podłoża), twardością na poziomie 

16 GPa oraz znacznie podwyższoną odpornością na zużycie przez tarcie [17]. 

Metoda CVD posłużyła także do osadzenia warstwy SiO2 na stopie AZ91, a tym 

samym poprawy odporności korozyjnej. Badania wytworzonej warstwy wykazały brak 

oznak zajścia korozji po 240 godzinach ekspozycji w NaCl. Ponadto warstwa stabilnie 

zachowuje się także w środowiskach kwaśnych i organicznych [12]. 

Fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD) 

Fizyczne osadzanie warstw z fazy gazowej – Physical Vapour Deposition (PVD) 

– to proces nanoszenia warstwy na obrabianym podłożu pod obniżonym ciśnieniem,  

a jej wzrost zachodzi metodami fizycznymi z cząstek fazy gazowej. Na proces PVD 

składają się główne trzy etapy powstania  

Procesy Physical Vapour Deposition są określane jako procesy nanoszenia 

warstw pod obniżonym ciśnieniem, w których ich wzrsto zachodzi z cząsteczek fazy 

gazowej (pary) otrzymanej metodami fizycznymi. W procesie PVD można wyróżnić 

trzy etapy prowadzące do powstania warstwy: 

1. otrzymywanie par nanoszonego materiału, 

2. transport par na drodze źródło-podłoże 

3. wzrost warstwy z cząstek zaadsrbowanych na podłożu. 

Można wyróżnić dwie grupy procesów PVD, różniące się rodzajem fazy 

gazowej. Pierwsza to procesy naparowywania próżniowego, w których warstwa 

osadzana jest z niezjonizowanej fazy gazowej. Drugą grupę stanowią procesy 

parowania PAPVD (Plasma Assisted Physical Vapour Deposition), wykorzystujące fazę 

gazową z udziałem cząstek zjonizowanych [13]. 

Podstawowym problemem w procesach PVD stosowanych do obróbki stopów 

magnezu jest temperatura osadzania, która dla większości procesów waha się  
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w granicach 400 – 550°C. Tymczasem temperatura ta dla stopów magnezu powinna 

wynosić poniżej 180°C, a wytworzona warstwa odznaczać się dobrą przyczepnością  

i odpornością na korozję pomimo tak niskiej temperatury procesu. Rozwiązaniem tego 

problemu okazało się zastosowanie podczas osadzania napięciowego impulsu 

polaryzującego. Dzięki temu można znacznie zredukować temperaturę osadzania 

warstw. Wykorzystując tę metodę udało się wytworzyć warstwy TiN na stopie AZ91, 

charakteryzujące się dobrą przyczepnością i strukturą wolną od porów [12]. 

Dzięki dość łatwej kontroli nad warunkami oraz modyfikacjom procesu PVD 

wytworzono także warstwy Cr i CrN na stopie magnezu AZ91D. Warstwy  

te odznaczały się dość dobrą przyczepnością i odpornością na zużycie przez tarcie, 

jednak odporność na korozję była na bardzo niskim poziomie z powodu porowatości 

warstw [12]. 
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2.3.  Geneza pracy  

Ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych zauważalna jest tendencja do 

zwiększania wykorzystywania stopów magnezu w wielu gałęziach przemysłu, 

zwłaszcza w motoryzacyjnym [1,2]. Jednak z powodu słabych własności 

powierzchniowych stopów magnezu w warunkach narażeń tribologicznych  

i korozyjnych niezbędne są nowe rozwiązania inżynierii powierzchni. Obecnie  

w praktyce przemysłowej wykorzystuje się wiele metod inżynierii powierzchni do 

obróbki stopów magnezu, omówionych w poprzednich rozdziałach, do których należą 

utlenianie anodowe, elektrochemiczne pokrywanie powłokami metalicznymi  

i konwersyjnymi a także polimerowymi i malarskimi. Metody te są jednak 

niewystarczające z punktu widzenia nowych, potencjalnych zastosowań stopów 

magnezu, np. na części ruchome w motoryzacji [3]. Biorąc pod uwagę trudne warunki 

eksploatacyjne, takie jak agresywne środowisko, podwyższona temperatura, czy 

wysokie obciążenia, warstwy na stopach magnezu powinny odznaczać się jednocześnie 

dobrą odpornością korozyjną oraz odpornością na zużycie przez tarcie. Duże 

oczekiwania wiązano z metodami PVD i CVD. Wytwarzane tymi metodami warstwy 

azotków typu CrN, TiN czy AlN charakteryzowały się dobrą odpornością na zużycie 

przez tarcie, nie idącą jednak w parze z odpornością korozyjną oraz dobrą 

przyczepnością do podłoża, czego przyczynę upatrywać należy w naturalnym 

zdefektowaniu (brak szczelności) i adhezyjnym połączeniem z podłożem warstw 

wytworzonych metodami PVD. Niekorzystnym jest też skokowy charakter zmiany 

własności na granicy warstwa – podłoże [3]. 

Rozwiązaniem tego problemu wydaje się wytworzenie warstw azotków  

o charakterze dyfuzyjnym, jednak bezpośrednie azotowanie stopów magnezu jest 

bardzo trudne w realizacji i nie prowadzi do wytworzenia stabilnych azotków. 

Nietrwały azotek Mg3N2 reaguje z wodą, w wyniku czego powstaje amoniak [6]. Stąd 

idea wytwarzania na stopach magnezu dyfuzyjnych warstw azotków innych metali 

azotkotwórczych, jak na przykład warstw azotków chromu typu CrN lub Cr2N, 

charakteryzujących się dobrą odpornością korozyjną oraz odpornością na zużycie przez 

tarcie. Dyfuzyjne warstwy azotków chromu wytworzyć można metodami 

hybrydowymi, łączącymi zabieg azotowania z wcześniejszym nałożeniem na podłoże 

warstwy chromu metodą rozpylania magnetronowego [3]. 
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Wytworzone warstwy azotków chromu na stopie magnezu AZ91D 

charakteryzowały się powierzchniową siatką pęknięć, powstałą podczas procesu  

na skutek różnicy rozszerzalności cieplnej chromu i magnezu. Nie obserwowano jednak 

złuszczeń czy odprysków warstwy, widoczne natomiast były wady struktury warstw  

w postaci kropel i kraterów powstałych po ich wypadnięciu, charakterystycznych dla 

powłok osadzanych metodą rozpylania magnetronowego [3]. Wytworzone warstwy 

zawierały cienką, rzędu dziesiątych µm, strefę naazotowaną, strefę nienaazotowanego 

chromu oraz strefę dyfuzyjną typu AlxCry, zapewniającą dyfuzyjne połączenie  

z podłożem. Taka kompozytowa warstwa azotku chromu o budowie strefowej typu CrN 

– Cr dyfuzyjnie związana z podłożem charakteryzowała się wysoką twardością, dobrą 

przyczepnością do podłoża oraz bardzo dobrą odpornością na zużycie przez tarcie. 

Jednak odporność korozyjna wytworzonych warstw nie uległa znaczącej poprawie – 

zauważono jedynie nieznaczny spadek potencjału korozyjnego w stosunku do 

nieobrobionego stopu magnezu AZ91D. Słaba odporność korozyjna wytworzonych 

warstw jest skutkiem obecności nieuchronnych wad struktury, typowych dla procesu 

osadzania metodą PVD oraz siatki pęknięć,  tworzących się podczas procesu 

azotowania [3]. 

Powstała zatem koncepcja, aby na stopie magnezu wytworzyć warstwę azotków 

innego metalu azotkotwórczego. Korzystnym rozwiązaniem wydaje się zastąpienie 

powłoki chromu powłoką tytanu i wytworzenie dyfuzyjnej warstwy azotków tytanu  

w procesie azotowania [3, 18]. Ze względu na bardziej plastyczny charakter tytanu, 

spodziewana jest warstwa pozbawiona pęknięć, współodpowiedzialnych za słabą 

odporność korozyjną warstw na bazie azotku chromu. Warstwy azotków tytanu, 

wytwarzane z powodzeniem na stalach na skalę przemysłową, odznaczają się bardzo 

dobrą odpornością korozyjną jak i odpornością na zużycie przez tarcie [19]. 

W ostatnim okresie obserwuje się rosnące zainteresowanie zagadnieniem 

wytwarzania na stopach magnezu warstw azotków tytanu, odpornych na zużycie przez 

tarcie, a zarazem o dobrej odporności korozyjnej. Dostępna literatura [20÷23], donosi  

o podejmowanych w tym kierunku wysiłkach i tak Altun Hikmet i inni [20], próbowali 

wytworzyć na stopie magnezu AZ91 warstwy kompozytowe typu AlN/TiN i zbadać jej 

wpływ na właściwości mechaniczne. Warstwy osadzono metodą rozpylania 

magnetronowego, używając targetów Al i Ti oraz atmosfery azotu. Najpierw nanoszono 

warstwę AlN, w celu zapewnienia przyczepności do podłoża, a następnie warstwę TiN. 
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Przeprowadzone badania wytworzonych warstw o grubości ok. 3 µm  ujawniają typowe 

defekty jej struktury, tzw. krople i kratery, powstałe podczas osadzania metodą 

rozpylania magnetronowego. Wytworzone warstwy o strukturze amorficznej 

charakteryzowały się wzrostem twardości o 70% oraz czterokrotnie mniejszym 

zużyciem w próbie odporności tribologicznej w stosunku do stopu nieobrobionego [20]. 

Podobnie zwiększone własności powierzchniowe osiągnął Zhao Hui [21], 

wytwarzając na stopie magnezu AZ91 warstwy TiN oraz TiAlN na podwarstwie TiN 

metodą osadzania łukowego, przy czym całkowita grubość warstw wyniosła 

odpowiednio 2÷3 µm i 3÷4 µm. Badania morfologii powierzchni ujawniły pewne 

defekty w postaci siatki pęknięć na obu warstwach, jednak warstwa Ti70Al30N 

odznaczała się znacznie lepszym stanem powierzchni w stosunku do TiN. Badania 

składu fazowego pokazują obecność faz TiN oraz Ti70Al30N – odpowiednio  

w warstwach, a także piki α-Mg i Mg17Al12, pochodzące z podłoża AZ91. Wytworzone 

warstwy charakteryzowały się ponad dwukrotnym wzrostem twardości oraz od 15 do 20 

– krotnie mniejszym zużyciem przez tarcie w stosunku do nieobrobionego stopu 

AZ91D [21]. 

Metodą osadzania łukowego wytwarzano także warstwy kompozytowe CrN – 

TiN na stopie magnezu AZ91 [22]. Składały się one z dwunastu naprzemiennych, 

cienkich warstw CrN i TiN. Fazy wykryte w warstwach na podstawie badania dyfrakcji 

rentgenowskiej to: TiN, TiN2, CrN i Cr2N, a także α-Mg i Al3Mg2, pochodzące  

z podłoża stopu AZ91. Badania GDS ujawniają strefę gradientową składników Ti, Cr  

i N w warstwie do głębokości 2 µm, a jej obecność gwarantuje dobrą przyczepność do 

podłoża. Podobnie jak w pozostałych pracach dotyczących wytwarzania warstw 

azotków tytanu [20÷22], powierzchnia warstwy zawiera charakterystyczne defekty 

warstw osadzanych metodami PVD. Ponadto zbadano odporność na zużycie 

tribologiczne metodą kulka – tarcza.  Kompozytowa warstwa CrN – TiN odznacza się 

ponad 50-krotnie mniejszym zużyciem niż stop w stanie nieobrobionym. Porównano 

także czas zajścia korozji w warunkach mgły solnej 5% NaCl. Stop AZ91 z nałożoną 

warstwą CrN – TiN zaczął korodować dopiero w 64 godzinie testu, podczas gdy stop 

nieobrobiony już w 4 godzinie. Oznacza to że osadzenie kompozytowej warstwy CrN – 

TiN powoduje 16-krotny wzrost odporności stopu na korozję [22]. 
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Warstwy TiN próbowano wytworzyć także na stopie magnezu AZ31 (3% Al, 

1% Zn). Nałożono 2 warianty warstw – pierwszy to osadzenie warstwy TiN na stopie 

metodą osadzania w wyładowaniu łukowym; drugi polegał na implantacji jonowej 

jonów Ti, a następnie warstwy TiN także metodą osadzania łukowego [23]. Obserwacje 

mikrostruktury na przekroju ujawniają znaczną poprawę jakości warstwy TiN na 

uprzednio zaimplantowanej warstwie Ti – uzyskano jednorodną strukturę o grubości ok. 

4 µm ze znacznie mniejszą ilością pęknięć i defektów strukturalnych w stosunku do 

warstwy TiN osadzonej bezpośrednio na stopie magnezu. Wytworzoną warstwę Ti/TiN 

badano pod kątem odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną. Na podstawie 

uzyskanych krzywych polaryzacyjnych stwierdzono, że obrobiony stop AZ31  

z warstwą Ti/TiN charakteryzuje się dużym obszarem pasywacji, co znacząco poprawia 

jego odporność na korozję stopu. Wyliczono, że szybkość korozji (mm/rok) jest 

czterokrotnie mniejsza w przypadku stopu z warstwą w porównaniu do stopu 

nieobrobionego.  

Autorzy prac opisanych powyżej [20÷23] do wytwarzania warstw na bazie 

azotków tytanu na stopie magnezu z grupy Mg – Al – Zn stosowali różne metody 

fizycznego osadzania z fazy gazowej, takie jak rozpylanie magnetronowe, implantacja 

jonowa, osadzanie z wykorzystaniem wyładowania łukowego. W każdym przypadku 

warstwy te charakteryzowały się dobrą przyczepnością i znacząco wyższą odpornością 

na zużycie przez tarcie od stopu nieobrobionego. W przypadku odporności na korozję 

także odnotowywano pewien, aczkolwiek nie tak radykalny wzrost w porównaniu do 

stopu magnezu. Można zatem stwierdzić, że opisane w literaturze metody obróbki 

powierzchniowej stopu magnezu z wykorzystaniem warstw powierzchniowych na bazie 

azotków tytanu [20÷23] nie zapewniają w pełni satysfakcjonującej, jednoczesnej 

poprawy odporności na zużycie przez tarcie oraz odporności korozyjnej, a właśnie 

jednoczesny wzrost tych własności jest priorytetowy w przypadku tego typu warstw na 

stopie magnezu. 

Stąd w niniejszej pracy, wychodząc z wcześniejszych obiecujących wyników 

badań nad dyfuzyjnymi warstwami azotków chromu [3], wytworzonych na stopie 

magnezu metodą hybrydową, łączącą osadzanie chromu metodą rozpylania 

magnetronowego z późniejszym jej azotowaniem jarzeniowym, podjęto działania 

mające na celu wytworzenie metodą hybrydową dyfuzyjnych warstw na bazie azotków 

tytanu na stopie magnezu AZ91D. Zakładano, że zastosowanie powłoki tytanu  
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w pierwszym etapie obróbki hybrydowej pozwoli wyeliminować w efekcie końcowym 

powstawanie siatki pęknięć na powierzchni warstw, jakie można było obserwować na 

warstwach na bazie azotków chromu [3,18], co w efekcie powinno umożliwić 

uzyskanie radykalnej jednocześnie poprawy odporności na zużycie przez tarcie oraz 

odporności korozyjnej stopu magnezu AZ91D obrobionego metodą hybrydową.   

W niniejszej pracy badano strukturę i właściwości mechaniczne, a w szczególności 

odporność na zużycie przez tarcie wytworzonych warstw na bazie azotków tytanu, 

natomiast niezbędne do kompleksowej oceny dane dotyczące wpływu wytworzonych, 

dyfuzyjnych warstw azotków tytanu na odporność na korozję stopu AZ91D 

zaczerpnięto z równolegle realizowanej, komplementarnej pracy [24]. 
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3. CEL I ZAKRES PRACY 

Celem pracy było zbadanie możliwości kształtowania odporności na zużycie 

przez tarcie stopu magnezu AZ91D w oparciu o wieloskładnikowe, dyfuzyjne warstwy 

na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków tytanu, wytworzone metodą hybrydową, 

łączącą osadzanie magnetronowe powłoki tytanu z późniejszym jej azotowaniem lub 

tlenoazotowaniem w warunkach wyładowania jarzeniowego. Dla porównania 

stosowano również inny wariant obróbki hybrydowej, polegający na połączeniu 

osadzania metodą łukową na stopie magnezu AZ91D powłoki azotku tytanu z jej 

późniejszą obróbką cieplną (wygrzewanie) celem przekształcenia w warstwę dyfuzyjną. 

W zakres pracy wchodziło wytworzenie warstw na bazie tytanu z wierzchnią 

strefą azotków tytanu, w tym również wariantów warstw z podwarstwą aluminium i ich 

charakterystyka, obejmująca badania mikrostruktury oraz własności mechanicznych  

w aspekcie twardości, przyczepności i przede wszystkim odporności na zużycie 

tribologiczne. Wytworzone warstwy poddano badaniom strukturalnym, obejmującym 

badania metalograficzne, skaningową mikroskopię elektronową, spektroskopię 

energodyspersyjną promieniowania rentgenowskiego, rentgenowską analizę 

dyfrakcyjną oraz spektroskopię masową jonów wtórnych. Odporność na zużycie przez 

tarcie obrabianego metodą hybrydową stopu AZ91D oceniono w próbie zużycia przez 

tarcie metodą typu Amsler w warunkach smarowania i w zakresie obciążeń do 50 N. 

Niezbędne do kompleksowej oceny dane dotyczące wpływu wytworzonych, 

dyfuzyjnych warstw azotków tytanu na odporność na korozję stopu AZ91D 

zaczerpnięto z równolegle realizowanej, komplementarnej pracy [24]. 
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4. METODYKA BADAŃ 

W pracy jako podłoże do wytwarzania warstw na bazie azotków tytanu 

wykorzystano próbki w kształcie płytek o rozmiarach            z najszerzej 

stosowanego stopu magnezu do odlewania ciśnieniowego AZ91D. Skład chemiczny 

stopu przedstawiono w Tabeli 4, w rozdziale 2.1.2.1.  

Wytwarzanie wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu z wierzchnią strefą 

azotków tytanu odbywało się metodą hybrydową, łączącą w sobie obróbki 

powierzchniowe: 

 osadzanie powłoki tytanu i ewentualnych podpowłok metodą rozpylania 

magnetronowego, 

 azotowanie w warunkach wyładowania jarzeniowego w temperaturze 430°C  

i czasie do 16 godzin, przy ciśnieniu roboczym 3 mbar i zasilaniu 

stałoprądowym. 

Równocześnie, w celach porównawczych, wytwarzano warstwy azotków tytanu 

metodą odparowania w łuku, które w wybranych wariantach obróbki poddawano 

wygrzewaniu celem przekształcenia w warstwy dyfuzyjne. 

Próbki z różnymi wariantami wytworzonych warstw poddano badaniom pod 

kątem struktury i własności warstw. Zestawienie badanych próbek przedstawiono  

w Tabeli 8. 

Tabela 8 Oznaczenia próbek z wytworzonymi warstwami, wykorzystane w pracy 

Oznaczenie próbki  
Warstwa  

typ – grubość [µm] 
Metoda wytwarzania  

AZ91D_SW – – Stop Mg, stan nieobrobiony 

Ti5 Ti 5 – Rozpylanie magnetronowe 

Ti5_AZ Ti 5 – Azotowanie jarzeniowe 

Ti5Al10_AZOX Ti 5 Al 10 Tlenoazotowanie jarzeniowe 

TiN2 TiN 2 – Osadzanie łukowe, stan wyjściowy 

TiN2_OC TiN 2 – Osadzanie łukowe, stan wygrzany 

TiN2Al10 TiN 2 Al 10 Osadzanie łukowe, stan wyjściowy 
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4.1.  Badania struktury warstw  

 Obserwacje morfologii powierzchni przy użyciu skaningowego mikroskopu 

elektronowego SEM Hitachi S-3500N przy napięciu przyspieszającym wiązkę 

15kV oraz SEM Hitachi SU70 przy napięciu przyspieszającym wiązkę 3kV 

 Obserwacje mikrostruktury warstw na przekroju poprzecznym przy 

użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM Hitachi S-3500N przy 

napięciu przyspieszającym wiązkę 15kV 

 Badanie składu fazowego warstw metodą dyfrakcyjnej analizy 

rentgenowskiej przy użyciu mikroanalizatora rentgenowskiego Philips 1830  

z lampą Cu Kα oraz Cr Kα 

 Badanie składu chemicznego warstw metodą energodyspersyjnej 

spektroskopii masowej EDS (mikrosonda Cameca Semprobe Su-30) 

 Badanie składu chemicznego stref przypowierzchniowych warstw metodą 

spektrometrii mas jonów wtórnych SIMS przy użyciu spektrometru IMS6F - 

Cameca 

W celu przeprowadzenia obserwacji mikrostruktury warstw na przekroju 

poprzecznym, opracowano preparatykę, składającą się z następujących etapów: 

 Przecięcie próbki na pile elektroiskrowej lub przy pomocy ręcznego 

brzeszczotu precyzyjnego, 

 Inkludowanie w żywicy Epidian 5, 

 Szlifowanie na papierze ściernym o granulacji do 2000, używając jako środka 

chłodzącego 96% alkoholu etylowego, 

 Polerowanie wstępne na tarczy Struers MD-Dac o wysokiej twardości  

i średniej sprężystości, w zawiesinie diamentowej Dia Pro 3 μm, używając jako 

środka chłodzącego niebieskiego lubrykantu, 

 Polerowanie końcowe na tarczy Stuers MD-Chem o obniżonej twardości  

i wysokiej sprężystości, w zawiesinie diamentowej Dia Pro 1 μm używając 

jako środka chłodzącego niebieskiego lubrykantu, 
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 Próżniowe napylanie przewodzącej powłoki węgla przy użyciu napylarki 

jonowej firmy GATAN. 

 

4.2.  Badanie własności warstw 

 Badanie twardości  

Badanie mikrotwardości powierzchniowej warstw przeprowadzono metodą 

Vickersa na twardościomierzu ZWICK Materialprüfung 3212007 pod obciążeniem 50g. 

(HV0,05) 

 Badanie przyczepności warstw – scratch test  

Przyczepność warstw oceniono na podstawie próby rysy (scratch test), 

polegającej na zarysowaniu warstwy wgłębnikiem i rejestracji występujących sił tarcia, 

współczynnika tarcia i emisji akustycznej. Następnie wyznacza się siły, przy których 

dochodzi do uszkodzeń warstwy (Rys. 6): 

LC1 – pierwsze pęknięcie w warstwie 

LC2 – pierwszy odprysk warstwy 

LC3 – całkowite usunięcie warstwy 

 

Rys. 6 Schematyczny wygląd rysy po przeprowadzonym badaniu na przyczepność warstwy metodą 

testu rysy (scratch test) 

Badanie przeprowadzono na urządzeniu Revetest firmy CSEM. Próba została 

przeprowadzona przy rosnącym obciążeniu w zakresie od 0 do 60 N, z zastosowaniem 

wgłębnika typu Rockwell C. 

  

LC3 LC1 LC2 
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 Badanie odporności na zużycie przez tarcie metodą typu Amsler  

Metoda ta polega na stworzeniu warunków, w których występuje tarcie 

ślizgowe. Do unieruchomionej próbki przykładany jest pod różnym obciążeniem krążek 

z ulepszonej cieplnie stali 45, obracający się z zadaną prędkością 200 obr/min (Rys. 7). 

Podczas próby mierzona jest szerokość, skąd następnie wyliczana jest głębokość 

powstałego śladu wytarcia – zużycie liniowe w μm. Parametry próby zestawiono  

w Tabeli 9. 

 

Rys. 7 Schemat badania odporności na zużycie przez tarcie metodą typu Amsler 

Tabela 9 Zestawienie parametrów próby odporności na zużycie przez tarcie metodą typu Amsler 

Próba odporności na zużycie przez tarcie 

Typ urządzenia Amsler A-135 

Układ 
krążek (φ=35 mm) z ulepszonej cieplnie  

stali 45 – próbka płaska 

Obciążenia 10, 25, 50 [N] 

Czas próby 60 min 

Częstość pomiaru co 15 min 

Prędkość obrotowa 200 obr/min 

Rodzaj tarcia ślizgowe 

Gatunek smaru olej LUX-10 

Sposób smarowania zanurzeniowo 
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5. WYNIKI BADAŃ 

5.1.  Mikrostruktura warstw 

Powłoka tytanu na stopie magnezu AZ91D (Ti5) 

Pierwszym etapem obróbki hybrydowej próbek ze stopu magnezu AZ91D było 

wytworzenie metodą rozpylania magnetronowego powłoki tytanu o nominalnej 

grubości 5 µm. Morfologię powierzchni próbki z powłoką Ti5 przedstawiono na Rys. 8 

i Rys. 9.  

 

Rys. 8 Morfologia powierzchni powłoki tytanu o grubości 5 µm na stopie magnezu AZ91D (Ti5) 

wytworzonej metodą rozpylania magnetronowego (SEM) 

 

Rys. 9 Defekty struktury występujące w powłokach tytanu wytwarzanych metodą rozpylania 

magnetronowego: a) charakterystyczne krople i b) kratery powstałe po ich wypadnięciu (SEM) 

Jak można zauważyć, wytworzona powłoka charakteryzuje się gładką, 

jednorodną powierzchnią, na której nie widać pęknięć i złuszczeń. Obecne są natomiast 
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punktowe, równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni defekty w postaci kropel  

i kraterów powstałych po ich wypadnięciu. Tego rodzaju wady powierzchniowe są 

charakterystyczne dla powłok osadzanych metodą rozpylania magnetronowego. 

[3,15,16] 

Wygląd powłoki tytanu na stopie AZ91D na przekroju poprzecznym 

przedstawiono na Rys 10. Jak widać, wytworzona powłoka odznacza się zwartą 

budową, jest pozbawiona porów, pęknięć i dobrze przylega do podłoża. Na podstawie 

obserwacji rzeczywista grubość powłoki oszacowano na ok. 4 µm. 

 

Rys. 10 Widok powłoki Ti5 na stopie AZ91D na przekroju (SEM) 

Wytworzoną powłokę tytanu na stopie magnezu AZ91D poddano badaniu 

składu fazowego metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej przy użyciu lampy 

miedzianej. Zapis analizy dyfrakcyjnej badanej próbki Ti5 przedstawiono na Rys. 11. 
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Rys. 11 Zapis dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej stopu magnezu AZ91D z powłoką tytanu 

wytworzoną metodą rozpylania magnetronowego 

Badanie składu fazowego próbki Ti5, zgodnie z przewidywaniami,  

wykazuje jedynie obecność czystego tytanu w wytworzonej powłoce (Rys. 11 czerwona 

linia przerywana). Ponadto w próbce wykryto podstawową fazę stopu AZ91D – α-Mg 

(zielona linia przerywana) oraz utwardzającą stop fazę międzymetaliczną γ-Mg17Al12 

(różowa linia kropkowana). 

 

Dyfuzyjna warstwa na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków tytanu (Ti5_AZ) 

W celu wytworzenia wieloskładnikowej warstwy azotków tytanu, połączonej 

dyfuzyjnie ze stopem magnezu, zrealizowano kolejny etap obróbki hybrydowej stopu 

magnezu AZ91D. Próbki z wytworzoną powłoką tytanu poddano procesowi azotowania 

w warunkach wyładowania jarzeniowego. Próbkę Ti5_AZ (Rys. 12) z wytworzoną 

warstwą metodą hybrydową poddano kompleksowym badaniom określającym jej 

budowę i właściwości. 
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Rys. 12 Wygląd próbki Ti5_AZ wykorzystanej do oceny wytworzonej warstwy azotków tytanu na 

stopie AZ91D metodą hybrydową 

Powierzchnia próbki jest barwy złotej, charakterystycznej dla azotku tytanu, 

odznacza się widocznym makroskopowo rozwinięciem powierzchni i połyskiem.  

Brak widocznej siatki pęknięć czy złuszczeń. Morfologię powierzchni próbki Ti5_AZ  

z wytworzoną warstwą przedstawiono na Rys. 13 

 

Rys. 13 Morfologia powierzchni warstwy Ti5_AZ z ujawnionymi defektami w postaci różnej 

wielkości kropel; (SEM) 

 Przy niewielkich powiększeniach można zauważyć, że powierzchnia 

wytworzonej warstwy jest jednorodna, bez widocznej siatki pęknięć. Odnotowano 

jedynie sporadyczne występowanie podłużnych defektów w postaci pęknięć lub 
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wykruszeń warstwy. Badanie przy użyciu EDS dowodzi, że wykruszenia odsłaniają 

podłoże stopu magnezu. 

Ponadto zauważyć można różnej wielkości aglomeraty (Rys. 13a) na 

powierzchni warstwy. Większe, wielkości kilkunastu mikrometrów, zawierają głównie 

takie pierwiastki, jak żelazo, chrom, nikiel czy tlen, co wykazują badania przy użyciu 

EDS. Aglomeraty te są najprawdopodobniej tlenkami wymienionych metali, 

powstałymi wskutek rozpylania z elementów oprzyrządowania komory urządzenia  

do azotowania [3,25] 

Natomiast mniejsze aglomeraty kryształów tytanu (Rys 14), wielkości rzędu 

kilku mikrometrów, są typowymi defektami występującymi w warstwach osadzanych 

metodami PVD, które widoczne były już na wyjściowej powłoce tytanu na próbce Ti5 

(Rys. 9). Po procesie azotowania jarzeniowego ulegają one wygładzeniu lub 

częściowemu rozpyleniu. 

 

Rys. 14 Warstwa typu Ti5_AZ z pokazanymi typowymi defektami powierzchniowymi – tzw. 

kroplami (HRSEM) 

Obserwacje mikrostruktury wytworzonej warstwy Ti5_AZ na stopie magnezu 

AZ91D metodą hybrydową realizowano na przekroju przy użyciu skaningowego 

mikroskopu elektronowego. Wyniki obserwacji przedstawiono na Rys. 15. 
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Rys. 15 Wygląd azotowanej warstwy na bazie tytanu typu Ti5_AZ na przekroju (SEM) 

Jak można zauważyć, wytworzona warstwa jest zwarta, pozbawiona porów  

i dobrze przylega do podłoża. Sporadycznie widoczne są pęknięcia w warstwie  

(Rys. 15a), przebiegające przez całą grubość warstwy, jednak nie propagują one do 

podłoża stopu magnezu. Grubość warstwy, podobnie jak w przypadku powłoki Ti5, 

wynosi ok. 4 µm. Można zauważyć także miejscowe wykruszenia warstwy, powstałe 

najprawdopodobniej w trakcie preparatyki zgładów przygotowanych do obserwacji 

metalograficznych. 



46 
 

Pod warstwą, w stopie magnezu, widoczne są nieco jaśniejsze obszary  

(Rys. 15b), zidentyfikowane przy pomocy energodyspersyjnej spektrometrii mas (EDS)  

jako miejsca wzbogacone w Al, które są najprawdopodobniej utwardzającymi stop 

wydzieleniami fazy γ-Mg17Al12 (Rys. 16). 

 

Rys. 16 Przestrzenny rozkład pierwiastków chemicznych na przekroju poprzecznym warstwy 

Ti5_AZ (EDS mapping) 

Rys. 17 przedstawia liniowy rozkład atomowego stężenia tytanu (linia biała), 

magnezu (linia niebieska) i aluminium (linia żółta) na przekroju próbki z wytworzoną 

warstwą. Na pograniczu warstwy i podłoża zauważyć można łagodny spadek zawartości 

tytanu i jednoczesny wzrost magnezu i aluminium. Zmiany stężenia składników 

chemicznych nie są jednak gwałtowne, zachodzą na długości 2 µm. Może to świadczyć 

o obecności strefy dyfuzyjnej, która jak wskazuje rentgenowska analiza dyfrakcyjna 

może być strefą Ti – Al, tworzącą się wskutek selektywnej dyfuzji aluminium ze stopu 

magnezu do warstwy [26]. 
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Rys. 17 Liniowy rozkład Ti, Mg i Al na przekroju warstwy Ti5_AZ (EDS linescan) 

W celu dokładniejszego prześledzenia rozkładu pierwiastków chemicznych  

w wytworzonej warstwie próbkę typu Ti5_AZ obrobioną metodą hybrydową poddano 

badaniu spektrometrii masowej jonów wtórnych (SIMS). Wynik badania przedstawiono  

na Rys. 19. 

 

Rys. 18 Rozkład wybranych pierwiastków w warstwie Ti5_AZ (SIMS) 

Można zauważyć, że w wytworzonej warstwie, naazotowanie zachodzi  

w cienkiej strefie przypowierzchniowej (100÷200 nm), a łagodniejszy niż w stanie 
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wyjściowym rozkład Al i Ti na pograniczu warstwy i podłoża wskazuje na zachodzenie 

procesów dyfuzyjnych najprawdopodobniej w kierunku tworzenia się strefy typu Ti-Al. 

Próbki typu Ti5_AZ z wytworzoną warstwą metodą hybrydową poddawano 

także rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej przy użyciu lampy miedzianej. Przykładowy 

zapis dyfrakcyjny badania zamieszczono na Rys. 18.  

 

Rys. 19 Dyfraktogram rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej próbki Ti5_AZ  

W badanej próbce zidentyfikowano występowanie czterech faz: 

 Ti2N – azotek tytanu 

 Ti – czysty tytan, znajdujący się w warstwie, który nie został 

naazotowany 

 Mg – czysty magnez, pik ten pochodzi od podłoża stopu AZ91D 

 Mg17Al12 – utwardzająca stop AZ91D faza γ 

Badanie składu fazowego nie wykazało jednak obecności strefy Ti – Al, gdyż 

jest ona w badanej próbce najprawdopodobniej na tyle cienka, że niewykrywalna 

podczas rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej. Podobnie w opisywanej próbce 

niewykrywalna była faza azotku tytanu typu TiN i różnego typu tlenki tytanu  

(TiO, TiO2, Ti2O3), obserwowane w badaniach bardziej czułą metodą XPS [26].  
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Jak można zauważyć, szerokość pików na zapisie dyfrakcyjnym jest dość duża,  

co świadczyć może o amorficznej lub nanokrystalicznej budowie wytworzonej 

warstwy, co z kolei przekłada się na utrudnienia w analizie składu fazowego i istniejącą 

możliwość niezidentyfikowania wszystkich występujących faz w badanej warstwie. 

Na podstawie przeprowadzonych badań składu chemicznego oraz fazowego 

badanej próbki Ti5_AZ można wnioskować, że metoda hybrydowa, składająca się  

z azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego z uprzednim rozpylaniem 

magnetronowym, prowadzi do wytworzenia na stopie magnezu AZ91D dyfuzyjnej, 

wieloskładnikowej warstwy na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków i tlenków 

tytanu, pośrednią strefą nienaazotowanego tytanu i strefą typu Ti – Al, łączącą 

dyfuzyjnie warstwę z podłożem. Należy oczekiwać, że opisana strefowa budowa 

warstw wytworzonych metodą hybrydową gwarantuje dużą przyczepność do podłoża  

i gradientowy rozkład twardości od twardej, powierzchniowej strefy azotków  

do relatywnie miękkiego podłoża, ważny z punktu widzenia odporności na zużycie 

przez tarcie. 

 

Powłoka azotku tytanu na stopie AZ91D (TiN2) 

W pracy badano powłoki TiN jako stan odniesienia dla warstw na bazie tytanu 

wytworzonych metodą hybrydową, opisanych wcześniej. Wygląd makroskopowy 

próbki z powłoką azotku tytanu osadzoną na stopie magnezu AZ91D metodą łukową 

przedstawiono na Rys. 20. 

 

Rys. 20 Wygląd próbki stopu magnezu AZ91D z powłoką azotku tytanu (TiN2) wytworzonej 

metodą odparowania z łuku 
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Powierzchnia warstwy jest koloru złotego, gładka i bez widocznej siatki 

pęknięć. Nie zauważono odprysków warstwy ani jej złuszczeń. Grubość warstwy 

wynosi ok. 2 µm. 

Obserwacje morfologii powierzchni badanej powłoki TiN2 przy pomocy 

skaningowego mikroskopu elektronowego (Rys. 21) potwierdzają brak występowania 

pękania, złuszczania i odpryskiwania warstwy. Widoczne są jednak bardzo licznie 

występujące i równomiernie rozmieszczone defekty strukturalne w postaci kropel  

i kraterów. Można zauważyć, że jest ich nieporównywalnie więcej w stosunku  

do powłok osadzanych metodą rozpylania magnetronowego. Analiza składu 

chemicznego powstałych kraterów, przeprowadzona metodą EDS (Rys. 22), wykazuje, 

że zagłębienia te nie docierają do podłoża stopu magnezu AZ91D, co z punktu widzenia 

zarówno odporności tribologicznej, jak i korozyjnej jest dobrą informacją. Wyniki 

punktowego pomiaru stężenia wagowego pierwiastków chemicznych w kraterach 

zamieszczono  

w Tabeli 10. 

 

Rys. 21 Morfologia powierzchni powłoki TiN2 (SEM) 
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Rys. 22 Miejsca punktowej analizy składu chemicznego przeprowadzonej przy użyciu EDS 

Tabela 10 Wyniki punktowej analizy chemicznej przeprowadzonej przy użyciu EDS 

 Zawartość atomowa [%] 

Miejsce analizy C N Al Ti 

Punkt   1 0.54 1.75 0.10 97.61 

Punkt   2  4.28  95.72 

Punkt   3  21.54  78.46 

 

 

Powłoka azotku tytanu na stopie AZ91D obrabiana cieplnie (TiN2_OC) 

W toku postępujących badań zdecydowano o próbie poddania wytworzonej 

powłoki azotku tytanu na stopie magnezu AZ91D wygrzewaniu w temperaturze 415°C 

w ciągu 8h w atmosferze argonu. Zabieg ten miał na celu podjęcie próby wytworzenia 

dyfuzyjnego połączenia pomiędzy powłoką TiN a podłożem stopu magnezu na skutek 

selektywnej dyfuzji aluminium do warstwy. 

Makroskopowy wygląd wygrzanej próbki TiN2_OC przedstawiono na Rys. 23. 

Jak można zauważyć, podobnie jak w przypadku próbki TiN2, powierzchnia jest barwy 

złotej, gładka i błyszcząca. Już nieuzbrojonym okiem można jednak dostrzec,  

że miejscowo występują pęknięcia i złuszczeń warstwy. 
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Rys. 23 Wygląd próbki TiN2_OC wykorzystanej do oceny procesu wygrzewania powłok azotków 

tytanu wytworzonej na stopie AZ91D 

Morfologia powierzchni obrobionej cieplnie warstwy TiN2_OC na stopie 

magnezu jest porównywalna do morfologii próbki TiN2. Widoczne są, podobnie jak na 

nieobrobionej powłoce, liczne defekty strukturalne w postaci kropel i kraterów, które 

jednak nie sięgają do podłoża stopu magnezu (Rys. 24). Jednakże, jak to można było 

zauważyć podczas obserwacji makroskopowych, na powierzchni warstwy występują 

nieliczne, choć sporych rozmiarów wykruszenia warstwy (Rys. 25). Ubytki warstwy 

powodują odsłonięcie podłoża stopu magnezu, co sprawdzono przy pomocy EDS. 

Oczywistym jest, że z punktu widzenia odporności korozyjnej, jest to bardzo 

niekorzystny efekt. 

 

Rys. 24 Morfologia powierzchni próbki TiN2_OC z widocznymi defektami w postaci kropel  

i kraterów (SEM) 
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Rys. 25 Morfologia powierzchni próbki TiN2_OC z widocznymi wykruszeniami powłoki azotków 

tytanu (SEM)  
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5.2.  Własności warstw 

5.2.1. Twardość warstw 

Wyniki pomiarów twardości powierzchniowej nieobrobionego stopu magnezu 

AZ91D oraz wytworzonych na nim warstw różnymi metodami inżynierii powierzchni 

przedstawiono w Tabeli 11. 

Tabela 11 Wyniki pomiarów twardości powierzchniowej HV0,05 badanych próbek  

z wytworzonymi warstwami oraz nieobrobionego stopu magnezu AZ91D 

Próbka Pomiary HV0,05 
Wartość średnia 

HV0,05 

AZ91D_SW 99 98 103 - - 100 

Ti5 120 118 122 - - 120 

Ti5_AZ 270 281 292 325 407 315 

TiN2 326 335 329 338 342 334 

TiN2_OC 380 323 312 317 311 329 

 

Twardość stopu AZ91D z wytworzoną powłoką tytanu Ti5 metodą rozpylania 

magnetronowego wynosi średnio 120 HV0,05, co oznacza wzrost o 20% twardości 

powierzchniowej w stosunku do stopu nieobrobionego.  

Warstwa Ti5_AZ, wytworzona na stopie magnezu metodą hybrydową, odznacza 

się wzrostem twardości powierzchniowej w stosunku do powłoki tytanu, która była 

stanem wyjściowym do obróbki azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego. 

Znaczny wzrost twardości powierzchniowej warstwy Ti5_AZ należy tłumaczyć 

obecnością azotków Ti2N, która z natury wykazuje bardzo wysoką twardość. 

Jak można zauważyć wyniki pomiarów twardości powierzchniowej kolejnych 

powłok TiN2 i TiN2_OC są do siebie zbliżone i podobnie jak warstwa Ti5_AZ 

wynoszą ponad 300 HV0,05. Nie są to wartości typowe dla warstw azotowanych  

na tytanie, tj. na poziomie od 1700 do 2000 HV0,05, co można tłumaczyć małą 

grubością otrzymanych warstw. Ponadto na wyniki pomiarów twardości 

powierzchniowej niewątpliwie ma wpływ dosyć miękkie podłoże stopu magnezu. 
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5.2.2. Przyczepność warstw 

Badanie przyczepności wytworzonych warstw na stopie magnezu AZ91D 

przeprowadzono metodą próby zarysowania (scratch test). Rys. 26 przedstawia 

przykładowy zapis mierzonych parametrów w funkcji przykładanego obciążenia  

i długości drogi zarysowania. Na podstawie mierzonych parametrów, tj. siły normalnej, 

siły tarcia, współczynnika tarcia oraz emisji akustycznej, a także obserwacji 

metalograficznych powstałej rysy, można ocenić przyczepność warstwy do podłoża 

stopu magnezu. 

 

Rys. 26 Zapis wielkości mierzonych podczas próby adhezji warstwy do podłoża próbki Ti5_AZ  

po obróbce hybrydowej, przeprowadzonej metodą próby zarysowania 

Wartości krytycznych obciążeń i towarzyszące im uszkodzenia warstwy w badanych 

wariantach warstw na stopie magnezu AZ91D zestawiono w Tabeli 12. 

Tabela 12 Krytyczne obciążenia i towarzyszące im uszkodzenia badanych warstw podczas próby 

zarysowania 

Uszkodzenie warstwy 
Siła [N] 

Ti5 Ti5_AZ TiN2 TiN2_OC 

Pierwsze pęknięcie (LC1) 0,72 3,02 – – 

Pierwszy odprysk (LC2) – 5,04 2,89 2,5 

Usunięcie warstwy (LC3) 8,18 22,0 23,82 21,92 
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Powłoka tytanu na stopie magnezu AZ91D (Ti5) 

Na podstawie wyników pomiaru zamieszczonych w Tabeli 12 jak i obserwacji 

powstałej rysy przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego (Rys. 27) 

można wnioskować, że przyczepność powłoki Ti5, osadzonej metodą rozpylania 

magnetronowego, jest bardzo słaba. Pierwsze pęknięcia pojawiają się na samym 

początku rysy przy sile nacisku wgłębnika wynoszącej 0,72 N, a usunięcie powłoki 

następuje już przy nieco ponad 8 N. Ponadto zauważyć można sporych rozmiarów 

odpryski, występujące na całej długości rysy, a także obszary w środkowej części rysy, 

gdzie powłoka traci przyczepność i złuszcza się. 

 

Rys. 27 Rysa powstała po badaniu przyczepności metodą próby zarysowania powłoki tytanu 

wytworzonej na próbce Ti5 metodą rozpylania magnetronowego (SEM) 

 

Dyfuzyjna warstwa na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków tytanu (Ti5_AZ) 

W przypadku warstwy Ti5_AZ wytworzonej metodą hybrydową wygląd rysy  

po teście zarysowania jest zupełnie inny (Rys. 28). Pierwsze pęknięcia w warstwie 

zauważalne są po ok. 1,5 mm od początku rysy, przy całkowitej długości zarysowania  

6 mm, a pierwsze odpryski przy sile nacisku wgłębnika wynoszącej nieznacznie ponad 

5 N. W środkowej części rysy widoczne jest miejsce perforacji warstwy,  

co przedstawiono na Rys. 29. W obszarze tym zauważyć można niewielkie pęknięcia 

oraz odpryski warstwy, występujące wzdłuż krawędzi rysy. Ponadto na krawędzi rysy 

widoczne są obszary odkształconego plastycznie podłoża stopu magnezu, zwiększające 

nieco wykruszanie się warstwy. Całkowite usunięcie warstwy do podłoża następuje 

przy obciążeniu 22 N, jednakże pozostałości warstwy rozciągnięte są na całą długość 

rysy. 



57 
 

 

 

Rys. 28 Fragment rysy powstałej po badaniu przyczepności metodą próby zarysowania warstwy 

azotków tytanu wytworzonej na próbce Ti5_AZ metodą hybrydową, z zaznaczonym obszarem  

z Rys. 29 (SEM) 

 

Rys. 29 Fragment rysy powstałej po badaniu przyczepności metodą próby zarysowania warstwy 

azotków tytanu wytworzonej na próbce Ti5_AZ metodą hybrydową – widoczne miejsce perforacji 

warstwy z drobnymi pęknięciami i odpryskami przy krawędzi rysy; powiększony obszar z Rys. 28 

(SEM) 

Powłoka azotku tytanu (TiN2) oraz wygrzewana powłoka azotku tytanu 

(TiN2_OC) na stopie magnezu AZ91D 

Wyniki badania przyczepności warstw na bazie azotków tytanu wytworzonych 

metodą osadzania łukowo TiN2 jak i później wygrzewanej TiN2_OC prezentują się na 

podobnym poziomie. Fragmenty powstałej rysy na próbce TiN2 przedstawiono  

na Rys 30, a na próbce TiN2_OC na Rys. 31. W początkowej części rysy, przy dosyć 
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niskich naciskach wynoszących poniżej 3 N, zauważyć można sporych rozmiarów 

odpryski warstwy, których ilość i obszar występowania gwałtownie wzrasta wraz  

z postępem próby zarysowania (Rys. 31), czego nie obserwuje się w przypadku warstw 

typu Ti5_AZ. W efekcie wykruszeń warstw jest znacznie więcej w stosunku  

do warstwy Ti5_AZ wytworzonej metodą hybrydową, także na krawędziach warstw 

(Rys. 28 i Rys. 29) 

 

Rys. 30 Fragment rysy powstałej po badaniu przyczepności metodą próby zarysowania warstwy 

azotków tytanu TiN2 wytworzonej na stopie magnezu AZ91d metodą PVD (SEM) 

 

 

Rys. 31 Fragment rysy powstałej po badaniu przyczepności metodą próby zarysowania warstwy 

azotków tytanu TiN2_OC wytworzonej na stopie magnezu AZ01D wraz z powierzchniowym 

rozkładem chemicznym magnezu i tytanu w miejscu wykruszeń warstwy (SEM) 
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Całkowite usunięcie warstwy następuje przy sile nacisku wynoszącej niespełna 

24 N dla warstwy TiN2 oraz 22 N dla TiN2_OC. Pomimo podobnej wartości siły 

nacisku dla penetracji warstw do podłoża w porównaniu z warstwą Ti5_AZ można 

wywnioskować, że przyczepność warstw azotków tytanu osadzanych łukowo jest 

gorsza w stosunku do warstwy wytworzonej metodą hybrydową z uwagi na 

towarzyszące zarysowaniu rozległe złuszczenia warstwy w stosunkowo dalekim 

sąsiedztwie rysy.  
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5.2.3. Odporność na zużycie przez tarcie 

Próbki z wytworzonymi warstwami poddano badaniu odporności na zużycie 

przez tarcie metodą typu Amsler. Przykładowy zapis wyników dla próbki Ti5_AZ  

w postaci wykresu zużycia liniowego w funkcji czasu przedstawiono na Rys. 32. 

Wyniki badań zestawiono w Tabeli 13 oraz wykresu słupkowego (Rys. 33), 

ujawniających wartości końcowego zużycia liniowego pod trzema obciążeniami dla 

różnych wariantów warstw wytworzonych na stopie magnezu AZ91D. 

 

Rys. 32 Przykładowy wykres zależności zużycia liniowego od czasu pomiaru uzyskany podczas 

badania odporności na zużycie przez tarcie metodą typu Amsler dla próbki Ti5_AZ 

Tabela 13 Wyniki końcowego zużycia liniowego badanych próbek pod obciążeniami 10, 25, 50 N 

uzyskane podczas badania odporności na zużycie przez tarcie metodą typu Amsler 

Próbka 
Końcowe zużycie liniowe [µm] 

10 N 25 N 50 N 

AZ91D 10,58 15,8 18,52 

Ti5 8,43 11,7 15,44 

Ti5_AZ 0,41 0,48 0,51 

TiN2 0,82 1,44 1,78 

TiN2_OC 0,56 1,26 1,51 
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Rys. 33 Wykres zależności końcowego zużycia liniowego od zastosowanego obciążenia różnych 

wariantów badanych warstw i stopu nieobrobionego, uzyskanej w badaniu odporności na zużycie 

przez tarcie metodą typu Amsler 

Jak można zauważyć, powłoka tytanu Ti5 naniesiona metodą rozpylania 

magnetronowego nie zapewnia skutecznej odporności na zużycie przez tarcie – wartości 

zużycia liniowego są niewiele mniejsze od nieobrobionego stopu magnezu AZ91D.  

Jak wykazało badanie przyczepności powłoki do podłoża w teście zarysowania (Rys. 

27), jej przyczepność jest niewystarczająca, przez co zużycie przez tarcie znacząco 

rośnie i intensyfikuje się wskutek wykruszeń powłoki, działających jak dodatkowe 

ścierniwo. Zatem sama powłoka tytanu jest niewystarczającym zabezpieczeniem  

w aspekcie odporności na zużycie przez tarcie. 

Poddanie powłoki tytanu Ti5 obróbce azotowania jarzeniowego prowadzi do 

znaczącej poprawy odporności na zużycie przez tarcie. Próbka Ti5_AZ,  

z wytworzoną warstwą na bazie tytanu z wierzchnią warstwą azotków tytanu wskutek 

kompleksowej obróbki hybrydowej, charakteryzuje się bardzo niskimi wartościami 

zużycia liniowego. Przy największych obciążeniach, wynoszących 50 N, ubytek 

warstwy Ti5_AZ wynosi zaledwie 0,51 µm. To trzydziestokrotnie mniej, niż powłoka 

tytanu Ti5 nie poddana azotowaniu. 
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Rys. 34 Ślady wytarcia uzyskane podczas próby odporności na zużycie przez tarcie próbki  

z warstwą Ti5_AZ z zaznaczonymi miejscowymi zarysowaniami i drobnymi wykruszeniami (SEM); 

oś obrotu przeciwpróbki równoległa do dłuższej krawędzi zdjęcia 

Na Rys. 34 przedstawiono zdjęcie śladów wytarcia z próby odporności na 

zużycie przez tarcie, zrealizowanej metodą typu Amsler. Jak można zauważyć, nie 

występują złuszczenia warstwy dochodzące do podłoża. Widoczne są jedynie 

miejscowe zarysowania i drobne wykruszenia (Rys. 34, czerwone strzałki), powstałe 

najprawdopodobniej wskutek wykruszania się twardych cząstek (tlenki, azotki), 

działających jak ścierniwo. Jednak, jak wspomniano, końcowe zużycie liniowe przy 

obciążeniu 50 N wynosi nieco ponad 0,5 µm, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle 

pozostałych warstw. 

Powłoka TiN2, wytworzona metodą osadzania łukowego, wykazuje dobrą 

odporność na zużycie przez tarcie w próbie typu Amsler. Zużycia liniowe warstwy pod 

wszystkimi obciążeniami nie przekraczają 2 µm, co jest dobrym wynikiem. Niestety, 

pomimo niskiego zużycia, w warstwie pojawiają się bardzo dużych rozmiarów 

odpryski. Na Rys. 35 przedstawiono dwa ślady wytarcia (25 i 50 N) wraz z odpryskami. 
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Rys. 35 Ślady wytarcia powstałe podczas próby odporności na zużycie przez tarcie próbki  

z powłoką TiN2 z widocznymi odpryskami i wykruszeniami warstwy (SEM) 

Nie są to zarysowania, czy też miejscowe nieciągłości, ale duże i rozległe 

obszary niepokryte warstwą. Tym samym dochodzi do odsłonięcia podłoża stopu 

magnezu, co jest bardzo niekorzystnym efektem w przypadku jednoczesnych narażeń 

korozyjnych. 

W przypadku próbki TiN2_OC, wygrzanej w celu zapewnienia dyfuzyjnego 

połączenia  warstwy TiN2 z podłożem, wyniki próby odporności zużycia przez tarcie 

także prezentują się dobrze. W przypadku każdego obciążenia wartość zużycia 

liniowego wynosi poniżej 2 µm i jednocześnie są nieco niższe niż dla powłoki TiN2. 

Jednak charakter zużycia jest podobny do poprzedniej próbki (Rys. 36). Powłoka 

TiN2_OC w czasie badania wykrusza się i odpryskuje, podobnie jak TiN2, odsłaniając 

tym samym podłoże ze stopu magnezu, co potwierdzają badania rozkładu pierwiastków 

chemicznych przy użyciu energodyspersyjnej spektroskopii mas (EDS),  

co przedstawiono na Rys. 37. 
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Rys. 36 Ślady wytarcia uzyskane podczas próby odporności na zużycie przez tarcie próbki 

TiN2_OC z widocznymi odpryskami i wykruszeniami warstwy (SEM) 

 

Rys. 37 Powierzchniowy rozkład pierwiastków chemicznych w śladzie wytarcia uzyskanym podczas 

próby odporności na zużycie przez tarcie próbki TiN2_OC z widocznymi odpryskami  

i wykruszeniami warstwy (EDS mapping) 
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Na podstawie przeprowadzonych badań odporności na zużycie przez tarcie 

można wywnioskować, że najlepszą odporność wykazuje próbka Ti5_AZ z wytworzoną 

warstwą azotków tytanu metodą hybrydową, łączącą rozpylanie magnetronowe powłoki 

tytanu z azotowaniem w warunkach wyładowania jarzeniowego. Warstwa nie 

odpryskuje, w przeciwieństwie do powłok TiN2 oraz TiN2_OC, a posiada jedynie 

nieliczne, liniowe zarysowania. Warstwa Ti5_AZ bardzo dobrze wypada także na tle 

innych warstw na bazie azotków osadzanych metodą hybrydową na stopie magnezu 

AZ91D [3], a także w stosunku do najczęściej stosowanej w praktyce przemysłowej 

powłoki utlenianej anodowo (Rys. 38). 

 

Rys. 38 Wykres zależności końcowego zużycia liniowego od zastosowanego obciążenia różnych 

rodzajów warstw na bazie azotków oraz stopu AZ91D w stanie wyjściowym i utlenianym anodowo, 

uzyskanej w badaniu odporności na zużycie przez tarcie metodą typu Amsler wg [3] 

Jak można zauważyć na Rys. 38 warstwa Ti5_AZ przy obciążeniu 50 N 

odznacza się ponad czterokrotnie lepszą odpornością na zużycie przez tarcie w stosunku 

do warstwy na bazie azotków chromu (CrN_HB) oraz azotków żelaza z podwarstwą 

chromu (FeN_HB), wytworzonych metodą hybrydową. Stosunkowo słabą odpornością 

na zużycie przez tarcie odznacza się powłoka anodowana (ANOD), wytworzona na 

stopie AZ91D na drodze utleniania anodowego. W konsekwencji, pomimo, że powłoka 

ta charakteryzuje się dosyć dobrą odpornością korozyjną, to jej podatność na zużycie 

tribologiczne dyskwalifikuje ją w zastosowaniach, gdzie wymagana jest jednoczesna 

odporność na korozję i zużycie przez tarcie. 
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5.3.  Własności warstw azotków tytanu z podwarstwą aluminium  

W pracy podjęto próbę oceny wpływu podwarstwy aluminium na odporność na 

zużycie przez tarcie wieloskładnikowych warstw dyfuzyjnych wytwarzanych na stopie 

AZ91D metodą hybrydową. Motywację do badań tego rodzaju warstw stanowiły 

zachęcające wyniki uzyskane w toku równolegle prowadzonych prac nad odpornością 

na korozję wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu z pośrednią warstwą na bazie Al 

wytwarzanych na stopie AZ91D metodą hybrydową [24]. Należy pamiętać,  

że praktycznym celem badań, dotyczących wykorzystania metody hybrydowej na stopie 

magnezu AZ91D, jest wytworzenie wariantów warstw o jednoczesnej bardzo dobrej 

odporności na zużycie przez tarcie i odporności na korozję. 

Tlenoazotowana warstwa na bazie tytanu z podwarstwą na bazie aluminium 

(Ti5Al10_AZOX) 

Badaniom twardości i odporności na zużycie przez tarcie poddano warstwę  

o złożonej budowie, otrzymaną w wyniku zmodyfikowanej obróbki hybrydowej, 

składającej się z osadzania metodą rozpylania magnetronowego powłoki tytanu  

o nominalnej grubości 5 µm i podpowłoki aluminium o nominalnej grubości 10 μm  

i następnego jej azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego w wariancie  

z tlenoazotowaniem. 

Tabela 14 Wyniki pomiarów twardości powierzchniowej HV0,05 dla próbki Ti5Al10_AZOX  

w zestawieniu do stopu magnezu w stanie wyjściowym oraz pokrytego innymi warstwami na bazie 

tytanu 

Próbka 
Twardość powierzchniowa 

HV0,05 

AZ91D_SW 100 

Ti5 120 

Ti5_AZ 315 

Ti5Al10_AZOX 420 

 

Warstwy na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków tytanu i podwarstwą na 

bazie aluminium wykazują twardość na poziomie 420 HV0.05 (Tabela 14 – 

Ti5Al10_AZOX), co stanowi wzrost o 320 HV0,05 w stosunku do stopu w stanie 
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wyjściowym oraz o ponad 100 HV0,05 w stosunku do warstwy otrzymanej w procesie 

hybrydowym w wariancie azotowania (Tabela 14 – Ti5_AZ). 

Twardość taką warstwa zawdzięcza obecności w strukturze szerokiej strefy 

dyfuzyjnej Mg – Al, która jak wykazują badania EDS (Rys. 39), powstaje w wyniku 

dyfuzji aluminium z warstwy do podłoża AZ91D i magnezu z podłoża do warstwy Al. 

Strefa ta identyfikowana jest w analizie rentgenowskiej jako faza Al12Mg17 [25,26]. 

Ponadto wyższa twardość powierzchniowa warstwy Ti5Al10_AZOX w stosunku do 

warstw otrzymanych w procesie hybrydowym z azotowaniem, tj. Ti5_AZ, może być 

spowodowana obecnością na powierzchni tlenków powstających w końcowej części 

procesu tlenoazotowania. 

 

Rys. 39 Przekrój warstwy Ti5Al10_AZOX wraz z liniowym rozkładem pierwiastków chemicznych 

(SEM) 

Pomimo wysokiej twardości warstwy te cechują się niską odpornością na 

zużycie przez tarcie w stosunku do warstw otrzymanych w procesie azotowania  

(Rys. 40). Końcowe zużycie warstwy Ti5Al10_AZOX przy obciążeniu 50 N wynosi 

blisko 6,5 μm, co jest ponad 10 razy więcej niż w przypadku azotowanych warstw 

Ti5_AZ. Niska odporność na zużycie przez tarcie związana jest z obecnością  

w strukturze kruchej fazy Al12Mg17 [27]  i tlenków tytanu na powierzchni warstw 

tlenoazotowanych [26]. 
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Rys. 40 Wykres zależności końcowego zużycia liniowego od zastosowanego obciążenia próbki 

Ti5Al10_AZOX w zestawieniu do stopu magnezu w stanie wyjściowym oraz pokrytego innymi 

warstwami na bazie tytanu, uzyskanych w badaniu odporności na zużycie przez tarcie metodą typu 

Amsler 

Warstwa azotków tytanu z podwarstwą na bazie aluminium na stopie magnezu 

AZ91D (TiN2Al10) 

Kolejny etap badań stanowiła ocena wpływu podwarstwy aluminium  

na własności mechaniczne, a w szczególności na odporność na zużycie przez tarcie, 

warstw azotów tytanu osadzanych na stopie magnezu AZ91D metodą odparowania  

w łuku. 

W tym celu przeprowadzono dwuetapowy proces obróbki powierzchniowej, 

polegający na wytworzeniu na stopie magnezu AZ91D wieloskładnikowej warstwy 

azotków tytanu o grubości ok. 2 µm metodą osadzania z fazy gazowej w warunkach 

wyładowania łukowego z uprzednim nałożeniem na podłoże warstwy aluminium 

metodą rozpylania magnetronowego. Pośrednia warstwa Al o nominalnej grubości 10 

µm ma na celu zapewnienie dyfuzyjnego połączenia warstwy TiN z podłożem.  
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Wygląd obrobionej próbki TiN2Al10, przedstawiono na Rys. 41. Jak można 

zauważyć powierzchnia próbki jest barwy złotej, charakteryzuje się gładkością i dużym 

połyskiem. Nie odnotowano żadnych pęknięć, odprysków ani złuszczeń na powierzchni 

warstwy. 

 

Rys. 41 Wygląd warstwy TiN2Al10 wytworzonej na stopie magnezu AZ91D 

Morfologię powierzchni badanej warstwy TiN2Al10 przedstawiono na Rys. 42. 

 

Rys. 42 Morfologia powierzchni warstwy TiN2Al10 wytworzonej na stopie magnezu AZ91D 

Obserwacje powierzchni warstwy TiN2Al10 ujawniają typową morfologię dla 

warstw wytwarzanych metodą osadzania łukowego, analogiczną do warstw TiN2 oraz 

TiN2_OC. Można zauważyć sporą ilość kropel i kraterów powstałych po ich 

wypadnięciu, nie sięgają one jednak podwarstwy Al, co sprawdzono przy pomocy EDS. 
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Ponadto warstwa nie zawiera pęknięć, złuszczeń ani innych defektów 

powierzchniowych. 

Przekrój warstwy TiN2Al10, z wyraźnie widoczną podwarstwą aluminium oraz 

powierzchniowej warstwy azotków tytanu, przedstawiono na Rys. 43. Jak można 

zauważyć, wytworzona warstwa jest zwarta, dobrze przylega do podłoża i pozbawiona 

jest defektów w postaci pęknięć. Całkowita grubość warstwy wynosi ok. 10 µm.  

 

Rys. 43 Wygląd powłoki TiN2Al10 na stopie magnezu AZ91D na przekroju poprzecznym (SEM) 

Na Rys. 44 przedstawiono zgład sferyczny, wykonany metodą szlifu 

sferycznego przy pomocy urządzenia badawczego Kulotester. Przy pomocy Kulotestera 

można w szybki i łatwy sposób zmierzyć grubość wytwarzanych warstw, wykryć 

obecność cienkich podwarstw, a także w prosty sposób ujawniać strukturę do badań 

metalograficznych, badań mikrotwardości czy też jakościowej oceny adhezji  

wzajemnych warstw i warstw do podłoża [28]. 
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Rys. 44 Zgład sferyczny z uwidocznioną budową wieloskładnikowej warstwy TiN2Al10 na stopie 

magnezu AZ91D 

Zgład sferyczny przestawiony na Rys. 44 ujawnia wielostrefową budowę 

wytworzonej warstwy TiN2Al10. Można zauważyć cienką, dyfuzyjną strefę na granicy 

warstwy TiN z podwarstwą Al, najprawdopodobniej zbudowaną z związków Ti – Al. 

Zajście dyfuzji składników warstw sugeruje także analiza rozkładu poszczególnych 

pierwiastków przy pomocy spektrometrii masowej jonów wtórnych SIMS (Rys. 45). 

 

Rys. 45 Liniowy rozkład pierwiastków w warstwie TiN2Al10 na stopie magnezu AZ91D (SIMS) 
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Analiza SIMS rozkładu pierwiastków uwidacznia strefę dyfuzji Ti – Al,  

ale również strefę dyfuzyjną Al – Mg w postaci fazy Al12Mg17, co potwierdza także 

rentgenowska analiza dyfrakcyjna, której zapis przedstawiono na Rys. 46 Ponadto 

Rentgenowska analiza dyfrakcyjna potwierdza istnienie w warstwie stechiometrycznego 

azotku tytanu TiN. 

 

Rys. 46 Dyfraktogram rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej próbki z warstwą TiN2Al10 na stopie 

magnezu AZ91D 

Próbkę z wytworzoną wieloskładnikową warstwą TiN2Al10 zbadano pod kątem 

twardości powierzchniowej, a wyniki pomiarów przedstawiono w Tabeli 15. 

Tabela 15 Wyniki pomiarów twardości powierzchniowej HV0,05 dla próbki TiN2Al10  

w zestawieniu do stopu magnezu w stanie wyjściowym oraz pokrytego innymi warstwami na bazie 

azotków tytanu 

Próbka 

Twardość 

powierzchniowa HV0,05 

AZ91D_SW 100 

TiN2 334 

TiN2_OC 329 

TiN2Al10 1297 

 

Wysokie wartości twardości powierzchniowej, wynoszący blisko 1300 HV0,05 

jest spowodowany najprawdopodobniej obecnością stosunkowo grubej strefy 

dyfuzyjnej Al – Mg. Eliminowany jest zatem wpływ miękkiego podłoża stopu 
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magnezu, podobnie jak w przypadku próbki Ti5Al10_AZOX, a tym samym realnie 

wzrasta wkład warstwy azotków tytanu do mierzonej twardości powierzchniowej. 

Próbkę TiN2Al10, analogicznie do pozostałych próbek z wytworzonymi 

warstwami, poddano badaniu przyczepności warstwy metodą próby zarysowania. 

Wyniki pomiarów sił oraz obserwacje występujących zniszczeń warstwy przedstawiono 

odpowiednio w Tabeli 16 oraz na Rys. 47. 

Tabela 16 Krytyczne obciążenia i towarzyszące im uszkodzenia badanej warstwy TiN2Al10 

podczas próby zarysowania 

 

Uszkodzenie warstwy 
Siła [N] 

TiN2Al10_HB 

Pierwszy odprysk (LC2) 3,11 

Usunięcie warstwy (LC3) 27,42 

 

 

Rys. 47 Rysa powstała po badaniu przyczepności warstwy TiN2Al10 metodą próby zarysowania 

(SEM) 

Pierwsze odpryski w warstwie pojawiają się przy sile nacisku wgłębnika 

wynoszącej 3,11 N. Odpryski te są jednak niewielkich rozmiarów. Pęknięcia  

w warstwie są widoczne do momentu całkowitego jej usunięcia, które następuje przy 

sile 27,42 N. Nie odnotowano natomiast złuszczeń warstwy wzdłuż krawędzi rysy, poza 

miejscem całkowitej penetracji warstwy do podłoża. W środkowej części rysy można 

zauważyć miejsce stopniowego przetarcia warstwy TiN2 do podwarstwy aluminium,  

a następnie podwarstwy Al do podłoża stopu magnezu. Powierzchniowy rozkład 

pierwiastków chemicznych w wyżej wymienionych obszarach, który ilustruje przebieg 

zarysowania przedstawiono na Rys. 48 oraz na Rys. 49.  
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Rys. 48 Przestrzenny rozkład pierwiastków chemicznych warstwy TiN2Al10 w śladzie rysy  

w miejscu przetarcia warstwy azotków tytanu do podwarstwy aluminium (EDS mapping) 

 

 

Rys. 49 Przestrzenny rozkład pierwiastków chemicznych warstwy TiN2Al10 w śladzie rysy  

w miejscu przetarcia warstwy aluminium do podłoża stopu magnezu (EDS mapping) 

Można zauważyć, że miejsca przecierania się przez kolejne warstwy nie są 

zmianami skokowymi, tylko płynnie przechodzącymi z jednej warstwy do drugiej. 
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Należy również odnotować, że usunięcie warstwy nastąpiło przy największej sile 

spośród wszystkich badanych warstw, wynoszącej blisko 30 N. 

Próbkę TiN2Al10 poddano w końcu badaniu odporności na zużycie przez tarcie 

metodą typu Amsler. Wyniki w postaci wykresu końcowego zużycia liniowego  

w funkcji obciążenia przedstawiono na Rys. 50 na tle pozostałych badanych warstw 

azotków tytanu. 

 

Rys. 50 Wykres zależności końcowego zużycia liniowego od zastosowanego obciążenia warstwy 

TiN2Al10 w zestawieniu z innymi warstwami azotków tytanu, uzyskanych w badaniu odporności 

na zużycie przez tarcie metodą typu Amsler 

Na podstawie wykresu można zauważyć, że warstwa TiN2Al10 wykazuje 

bardzo dużą odporność na zużycie przez tarcie, szczególnie przy obciążeniach 10 N  

i 25 N. Przy obciążeniu 50 N końcowe zużycie liniowe warstwy TiN2Al10 jest niemal 

równe zużyciu warstwy Ti5_AZ. Obserwacje śladów wytarcia, przy pomocy 

skaningowego mikroskopu elektronowego (Rys. 51), wykazują znikome zużycie 

warstwy. Nie zauważono żadnych oznak wykruszeń ani złuszczeń warstwy. Badania 

przy pomocy energodyspersyjnej spektrometrii mas (EDS) jednoznacznie wykazują 

brak przetarcia wieloskładnikowe warstwy TiN2Al10 do podłoża, a nawet  

do podwarstwy Al, co najprawdopodobniej wynika z faktu tworzenia się dyfuzyjnych 
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połączeń pomiędzy poszczególnymi strefami badanej warstwy (Rys. 43, Rys. 44), 

gwarantujących dobrą przyczepność. Ponadto wykryto sporą ilość żelaza, 

pochodzącego ze zużywającej się stalowej przeciwpróbki, o czym świadczą również 

ciemnoszare obszary widoczne w śladach wytarcia warstwy, co potwierdza bardzo dużą 

trwałość przeciwzmęczeniową wytworzonej warstwy. Warto dodać, że próbkę  

z warstwą TiN2Al10 poddano badaniu odporności na zużycie przez tarcie także pod 

obciążeniem większym niż standardowe, wynoszącym 100 N. Końcowe zużycie 

liniowe po 60 minutach przy tym obciążeniu wyniosło poniżej 1 µm, co jest bardzo 

dobrym wynikiem. Można zatem stwierdzić, że wieloskładnikowa warstwa TiN2Al10 

otrzymana metodą łączącą dwa rodzaje osadzania warstw, posiada bardzo dobrą 

odporność na zużycie przez tarcie. 

 

Rys. 51 Ślad wytarcia powstały podczas badania odporności na zużycie przez tarcie warstwy 

TiN2Al10 metodą typu Amsler (SEM) 
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6. PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW 

Głównym celem zastosowania badanych obróbek hybrydowych stopów 

magnezu, łączących różne rodzaje obróbek inżynierii powierzchni, było wytworzenie 

dyfuzyjnych, dobrze przylegających do podłoża warstw na bazie tytanu z wierzchnią 

strefą azotków tytanu, charakteryzujących się jednocześnie dobrą odpornością na 

zużycie przez tarcie i odpornością korozyjną. Stąd w niniejszym rozdziale, celem 

wyłonienia optymalnej obróbki hybrydowej, badane w pracy pod kątem odporności na 

zużycie przez tarcie warstwy, poddano również ocenie z punktu widzenia odporności na 

korozję, sięgając po dane korozyjne uzyskane w toku sygnalizowanej, komplementarnej 

pracy [24]. 

Wykres przedstawiający krzywe polaryzacyjne uzyskane podczas badań 

odporności korozyjnej warstw przedstawiono na Rys. 53 wg [24]. 

 

Rys. 52  Krzywe polaryzacji uzyskane w próbie odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną 

badanych wariantów warstw na stopie AZ91D oraz stopu AZ91D w stanie wyjściowym  

i utlenianym anodowo wg [24] 

Jak można zauważyć na wykresie, zastosowanie różnych wariantów obróbki 

hybrydowej korzystnie wpływają na odporność na korozję stopów magnezu.  

W przypadku próbki Ti5_AZ (Rys. 53 krzywa Ti5_AZ) obserwuje się przesunięcie 
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potencjału korozyjnego o ok. 100 mV w stosunku do nieobrobionego podłoża ze stopu 

AZ91D (Rys. 53 krzywa AZ91D_SW). Zdecydowaną poprawę odporności na korozję, 

zbliżoną do przemysłowo stosowanych warstw wytwarzanych metodą utleniania 

anodowego (Rys. 53 krzywa ANOD), odnotowuje się dla warstw na bazie tytanu  

z podwarstwą aluminium, dla której potencjał korozyjny przesuwa się w kierunku 

wartości dodatnich do ok. -1400 mV (Rys. 53 krzywa Ti5Al10_AZOX). Warstwa ta 

cechuje się jednak niską odpornością na zużycie przez tarcie (Rys. 40), przez co, 

pomimo relatywnie lepszej odporności na korozję, nie stanowi wystarczającego 

zabezpieczenia w przypadku pracy w warunkach tarcia [24]. 

W przypadku próbki TiN2 z wytworzoną warstwą azotków tytanu metodą 

osadzania łukowego odnotowuje się bardzo niską gęstość prądu korozyjnego, jednak 

potencjał korozyjny jest zbliżony do potencjału stopu AZ91D w stanie wyjściowym. 

Zastosowanie procesu wygrzewania nie wpływa na poprawę odporności korozyjnej 

(Rys. 53 krzywa TiN2_OC) – warstwa TiN2_OC odznacza się najsłabszą odpornością 

korozyjną spośród badanych wariantów. Tak słaby wynik można tłumaczyć 

występowaniem sporych rozmiarów wykruszeń warstwy (Rys. 36), co podobnie jak w 

przypadku powłoki tytanu Ti5 (Rys. 53 krzywa Ti5), powoduje odsłonięcie podłoża 

stopu magnezu, a tym samym obniżenie odporności na korozję [24].  

Dopiero wprowadzenie do struktury grubej podwarstwy aluminium powoduje 

znaczącą poprawę oporności korozyjnej (Rys. 53 krzywa TiN2Al10). Potencjał 

korozyjny przesuwa się  w stronę wartości dodatnich do ok. –1020 mV,  co stanowi  

o ponad 500 mV więcej niż dla stopu AZ91D w stanie nieobrobionym (Rys. 53 krzywa 

AZ91D_SW) i blisko 400 mV więcej niż dla próbki z warstwą typu Ti5Al10_AZOX 

(Rys. 53 krzywa Ti5Al10_AZOX). Ponadto dla warstwy TiN2Al10 odnotowano bardzo 

duży spadek gęstości prądu korozyjnego, co z punktu widzenia odporności korozyjnej 

jest bardzo korzystnym efektem [24]. 

Analizując wyniki przeprowadzonych obserwacji morfologii powierzchni  

i struktury wytworzonych warstw, a także badań właściwości mechanicznych  

i odporności korozyjnej można wywnioskować, że zastosowanie obróbki hybrydowej, 

składającej się z nałożenia powłoki tytanu metodą rozpylania magnetronowego  

z późniejszym jej azotowaniem w warunkach wyładowania jarzeniowego, prowadzi do 

poprawy tych właściwości. Próbka Ti5_AZ odznacza się zwartą budową warstwy, 
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dobrym przyleganiem do podłoża dzięki wytworzonej strefie dyfuzyjnej łączącej stop 

magnezu z warstwą. Ponadto warstwa Ti5_AZ charakteryzuje się bardzo dobrą 

odpornością na zużycie przez tarcie, jednak nie zapewnia ona odpowiednio dobrej 

odporności korozyjnej.  

Reasumując wyniki badań dotyczących próbek TiN2 z wytworzoną powłoką 

azotków tytanu metodą osadzania łukowego oraz TiN2_OC, dodatkowo wygrzewanej 

w celu wytworzenia dyfuzyjnego połączenia z podłożem stopu magnezu AZ91D, 

można wysnuć kilka wniosków. Pomimo dobrych wyników próby odporności na 

zużycie przez tarcie, których końcowe zużycie liniowe nie przekracza 2 µm należy 

odnotować słabą przyczepność tych warstw do podłoża. Obserwacje śladów wytarcia 

przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) jasno pokazują,  

że warstwa bardzo łatwo odpryskuje od podłoża, podobnie jak w przypadku próby 

zarysowania (scratch test). O ile w przypadku próbki TiN2 można było się tego 

spodziewać, bowiem warstwy osadzane metodami PVD charakteryzują się słabą 

adhezją do podłoża, o tyle w stosunku do próbki TiN2_OC oczekiwano poprawy 

przyczepności warstwy do stopu AZ91D, poprzez zastosowanie procesu wygrzewania. 

Proces ten miał na celu stworzenie warunków do zajścia dyfuzji składników 

chemicznych pomiędzy warstwą a podłożem i tym samym do utworzenia strefy 

dyfuzyjnej, zapewniającej jej dobrą przyczepność do stopu magnezu AZ91D.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że proces ten nie stworzył 

takich warunków, a tym samym nie wpłynął na poprawę przyczepności warstwy oraz 

jej odporności na zużycie przez tarcie. 

Podsumowując wyniki badań dotyczących struktury i właściwości 

wielostrefowej warstwy typu TiN2Al10 można wywnioskować, że nieco 

zmodyfikowana obróbka hybrydowa stopu magnezu AZ91D polegająca na nałożeniu 

kolejno warstwy aluminium metodą rozpylania magnetronowego i wytworzenia 

warstwy azotków tytanu metodą osadzania łukowego przyniosła oczekiwany rezultat. 

Warstwa jest zwarta, pozbawiona defektów powierzchniowych w postaci pęknięć  

i złuszczeń, charakteryzuje się wysoką twardością i bardzo dobrą przyczepnością do 

podłoża. Warstwa jest bardzo odporna w warunkach pracy zużycia tribologicznego,  

a także odznacza się bardzo dużą odpornością na działanie agresywnego środowiska. 

Taki rodzaj obróbki hybrydowej stopów magnezu, obejmującej wytworzenie pośredniej 
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warstwy aluminium, daje lepsze rezultaty niż bezpośrednie osadzanie na podłożu 

warstwy azotków tytanu metodami PVD, odznaczającej się słabą adhezją. 

Można zatem stwierdzić, że obróbka hybrydowa, przeprowadzona według wyżej 

wymienionego schematu, spełnia założenia dotyczące wytworzenia na stopie magnezu 

warstwy charakteryzującej się jednocześnie dobrymi właściwościami mechanicznymi  

i antykorozyjnymi. Warstwa typu TiN2Al10, dzięki uzyskanym właściwościom, wydaje 

się obiecująca w aspekcie zastosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych, 

obejmujących jednoczesne działanie silnych narażeń tribologicznego i agresywnego 

środowiska.  
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7. WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Hybrydowa metoda obróbki powierzchniowej, łącząca azotowanie w warunkach 

wyładowania jarzeniowego z uprzednim nałożeniem powłoki tytanu metodą 

rozpylania magnetronowego, jest skutecznym narzędziem wytwarzania na stopie 

magnezu AZ91D połączonych dyfuzyjnie z podłożem warstw na bazie tytanu  

z wierzchnią strefą azotków tytanu, pośrednią strefą nienaazotowanego tytanu  

i strefą dyfuzyjną typu Ti – Al.   

2. Warstwy na bazie tytanu z wierzchnią strefą azotków tytanu, wytworzone 

metodą hybrydową, odznaczają się równie dobrą odpornością na zużycie przez 

tarcie co warstwy azotków tytanu osadzonych metodami PVD przy jednocześnie 

znacznie większej przyczepności do podłoża, eliminującej złuszczanie się  

i wykruszanie w warunkach zwiększonych obciążeń. Warstwy te charakteryzują 

się ponad trzydziestokrotnie mniejszym zużyciem liniowym w warunkach tarcia 

pod obciążeniem 50 N w porównaniu do nieobrobionego stopu AZ91D. 

Wykazują przy tym również lepszą odporność na zużycie tribologiczne  

w stosunku do warstw innych azotków, jak azotków chromu czy azotków 

żelaza, otrzymanych metodą hybrydową. 

3. Wieloskładnikowe warstwy azotków tytanu, z pośrednią warstwą aluminium, 

wytwarzane zmodyfikowaną metodą hybrydową, łączącą osadzanie warstwy Al 

metodą rozpylania magnetronowego z późniejszym osadzaniem na niej metodą 

odparowania w łuku warstwy azotku tytanu typu TiN, wykazują, spośród 

wszystkich badanych wariantów warstw, najlepszą odporność na zużycie przez 

tarcie przy doskonałej przyczepności warstwy do podłoża, a przy tym cechują 

się jednocześnie najwyższą odpornością korozyjną. 
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