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PRZECIWZU¯YCIOWE MATERIA£Y EUTEKTYCZNE
NA BAZIE FE-MN-C-B I MO¯LIWOCI ICH BADAÑ
NA ZMODERNIZOWANEJ MASZYNIE AMSLERA
Streszczenie. W pracy przedstawiono za³o¿enia teoretyczne otrzymywania nowej rodziny
stopów eutektycznych. W zakresie mo¿liwoci oceny odpornoci na zu¿ycie otrzymanych
materia³ów przedstawiono mo¿liwoci prowadzenia takich badañ na zmodernizowanej maszynie Amslera z wykorzystaniem wspomagania komputerowego do rejestracji i oceny uzyskiwanych wyników. Zastosowano zmianê g³owicy pomiarowej oraz uk³adów mechanicznych rejestruj¹co-pomiarowych. Pomiar dotyczy schematu badawczego trzpieñ  tarcza.

WPROWADZENIE
Jednym z g³ównych kierunków badañ zwi¹zanych z doborem materia³ów na elementy podlegaj¹ce procesom zu¿ycia s¹ prace nad nowymi materia³ami. Zagadnienia
te mog¹ dotyczyæ ca³ego materia³u lub te¿ uszlachetniania warstw powierzchniowych
[12]. W dotychczas stosowanych materia³ach par tr¹cych pracuj¹cych w warunkach szczególnie podatnych na zu¿ycie tribologiczne (g³ównie cierne) w ma³ym stopniu
wykorzystywane s¹ techniki otrzymywania specjalnych warstw powierzchniowych
elementów wêz³ów tarcia. Dotyczy to miêdzy innymi uzyskiwania du¿ej trwa³oci
powierzchni wyrobów w wyniku formowania jej z materia³ów eutektycznych.
Ró¿norodnoæ charakteru pracy par tr¹cych i wymagania okrelone charakterystykami kinematyki czy wielkociami obci¹¿eñ daj¹ szerokie mo¿liwoci zastosowania racjonalnie dobieranych materia³ów eutektycznych wielofazowych stopowanych
odpowiednio wybranymi pierwiastkami daj¹cymi okrelone ich w³asnoci.
Podstawowym zagadnieniem przedstawionych badañ s¹ prace nad otrzymaniem
stopów eutektycznych na bazie uk³adu poczwórnego Fe-Mn-C-B. Oznacza to poszukiwanie odpowiedzi dotycz¹cej mo¿liwoci uzyskiwania eutektycznych stopów, jako
rodziny stopów kompozycyjnych wielofazowych dyspersyjnie wzmocnionych z gradientem strukturalnym.
Przedstawiona praca podaje w sposób syntetyczny podstawowe zagadnienia dotycz¹ce otrzymywania i oceny w³asnoci odpornoci na zu¿ycie nowej rodziny stopów eutektycznych na bazie uk³adu Fe-Mn-C-B.
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Okrelono zakresy istnienia eutektyki przyjêtego bazowego uk³adu oraz sk³ady
chemiczne pierwiastków. Podano mo¿liwoci otrzymywania nowej rodziny stopów
eutektycznych bazowego uk³adu poprzez stopowanie jego takimi pierwiastkami, jak:
Si, Ni, Cr.
W badaniach strukturalnych wykorzystano spektroskopiê Augera, rentgenowsk¹
analizê sk³adu fazowego otrzymanych stopów, mikrorentgenowsk¹ i mikrostrukturaln¹ analizê zawartoci pierwiastków.
W zakresie mo¿liwoci oceny odpornoci na zu¿ycie otrzymanych materia³ów
przedstawiono mo¿liwoci prowadzenia takich badañ na zmodernizowanej maszynie
Amslera z wykorzystaniem wspomagania komputerowego do rejestracji i oceny uzyskiwanych wyników. Stanowisko badawcze charakteryzuje siê zmian¹ g³owicy pomiarowej oraz uk³adów mechanicznych rejestruj¹co-pomiarowych. Pomiar dotyczy
schematu badawczego trzpieñ  tarcza.

OTRZYMYWANIE MATERIA£ÓW EUTEKTYCZNYCH NA BAZIE
UK£ADU FE-MN-C-B
Otrzymywanie roztworów sta³ych, zwi¹zków chemicznych, mieszaniny okrelonych pierwiastków o odpowiedniej okrelonej budowie i zawartoci stopu daje mo¿liwoæ przewidywania w³asnoci otrzymanych stopów na podstawie w³asnoci sk³adników wejciowych. Innymi s³owami, istnieje okrelona zale¿noæ miêdzy uk³adem
równowagi i w³asnociami stopów.
W praktyce wiele materia³ów stopowych ma wiêcej ni¿ dwa sk³adniki, chocia¿
w literaturze opisane i przebadane uk³ady dotycz¹ g³ównie dwusk³adnikowych, niewiele przebadano uk³adów trójsk³adnikowych, a niemal zupe³nie brak opracowañ
uk³adów o wiêkszej liczbie sk³adników.
Maj¹c na uwadze pozytywny wp³yw borków i wêglików (a w szczególnoci
¿elaza i manganu) na w³asnoci fizyczno-mechaniczne, charakterystyki eksploatacyjne materia³ów i warstw powierzchniowych oraz szczególne cechy otrzymywania warstw eutektycznych, przeanalizowano uk³ady równowagi z przemian¹ eutektyczn¹ z okrelonymi pierwiastkami (sk³adnikami). Z analizy wynika, ¿e uk³ady o charakterze eutektycznym uzyskujemy w uk³adach Fe-C, Fe-B, FeMn-C,
Fe-Cr-C, Fe-Ni-C [3, 4].
Dla otrzymania materia³ów z okrelonymi w³asnociami odpornoci na zu¿ycie
tribologiczne dobrano wêgliki Fe3C oraz borki, FeB i Cr2B. Wybór wêglików i borków jako faz dyspersyjnych (wzmacniaj¹cych) w strukturze stopu podyktowany jest
ich wysok¹ twardoci¹, odpornoci¹ na zu¿ycie, korozjê i termiczn¹ stabilnoci¹.
Ponadto dodatek manganu pozwala zwiêkszyæ plastycznoæ wêglika ¿elaza Fe3C
i uzyskiwanego stopu eutektycznego. Tworzy on (Mn) roztwór sta³y z ¿elazem, rozszerza temperaturo-koncentracyjny obszar istnienia wêglików uk³adu Fe3C  Mn3C
i jednoczenie zwiêksza dyspersyjnoæ ich rozmieszczenia [2, 4, 5].
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We wszystkich uk³adach równowagi tworzenie obszarów eutektycznych spowodowane jest oddzia³ywaniem takich pierwiastków, jak: Fe, Mn, C, B, Si, Ni, Cr.
Prowadzone badania ukierunkowane s¹ na podwy¿szenie plastycznoci warstw
wierzchnich przy zapewnieniu ich wysokiej twardoci. Mo¿na to osi¹gn¹æ dziêki
wytworzeniu ró¿norodnych warstw eutektycznych poprzez wprowadzenie (stopowanie) pierwiastków zwiêkszaj¹cych twardoæ i plastycznoæ. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze i analizuj¹c w³aciwoci sk³adników fazowych, najbardziej efektywny okazuje siê uk³ad Fe-B-C, a nastêpnie uk³ad Fe-Mn-C. Dlatego celowym jest otrzymywanie i wytwarzanie materia³ów proszkowych i warstw eutektycznych uk³adu
Fe-Mn-C-B.
Na podstawie rentgenostrukturalnych i mikrostrukturalnych badañ oraz analizy
termicznej stopów uk³adu Fe-Mn-C-B ustalono zawartoæ pierwiastków w obszarach
eutektycznych uk³adów Fe-Mn-C, Fe-B-C [4, 6, 10].
Tabela 1. Zawartoæ (% masowych) pierwiastków w obszarach eutektycznych uk³adów
Fe-Mn-C, Fe-B-C
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Uwzglêdniaj¹c specyfikê i szczegó³y technologiczne otrzymywania stopów eutektycznych i warstw powierzchniowych, jak i otrzymywane w³asnoci, a w szczególnoci zmniejszenie sk³onnoci do pêkania wskazane jest przyj¹æ zawartoæ wêgla i boru, tak jak w eutektyce Fe-Mn-C. Pierwiastki uk³adu Fe-Mn-C stwarzaj¹
mo¿liwoæ stopowania takimi sk³adnikami, jak Si, Ni, Cr, Ni-Cr i innymi. Umo¿liwia
to otrzymywanie materia³ów proszkowych ze zró¿nicowanymi w³asnociami, czyli
daje mo¿liwoæ wp³ywu na w³asnoci wytwarzanych warstw powierzchniowych.
W zwi¹zku z powy¿szym, uzasadnionym jest wybór jako podstawowych pierwiastków dla otrzymywania bazowego materia³u eutektycznego proszkowego: ¿elaza, manganu, wêgla i boru.
Próbki do badañ uk³adu równowagi fazowej Fe-Mn-C-B przygotowano z proszków ¿elaza karbonylkowego (99,99 %), manganu (99,5 %), boru amorficznego
(99,3 %), grafitu syntetycznego (99,94 %), metod¹ ich stopowania w piecu elektrycznym, w atmosferze oczyszczonego argonu. Wy¿arzanie próbek przeprowadzono w pró¿niowych pojemnikach kwarcowych w temperaturze 1273 K w ci¹gu 350
godzin. W celu okrelenia próbek ze struktur¹ eutektyczn¹ przeprowadzono badania
termiczne i metalograficzne (Neophot-2, MIM-8, DAT, AÒ) oraz przeanalizowano
stê¿enie pierwiastków (Kamebax, Superprobe  733) stopów w stanie wy¿arzo-
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nym (1273K, 350 godzin) i w stanie znormalizowanym. W efekcie uzyskanych danych opracowano quasipotrójny uk³ad Fe-Mn-C-B. Zawartoæ sk³adników w poszczególnych przeciêciach zmieniano co dziesiêæ molowych czêci. Obszar stê¿enia
¿elaza wynosi 0,67.....0,79 procentów atomowych [7, 8, 10].
Przeprowadzono analizê rentgenowsk¹ sk³adu fazowego otrzymanych stopów i mikrorentgenostrukturaln¹ analizê zawartoci pierwiastków.
W wyniku przeprowadzonych badañ otrzymano materia³y eutektyczne, których
mikrostruktury pokazano na rysunkach 1 i 2.
a)

b)

Rys. 1. Mikrostruktura (x200) stopu nadeutektycznego: a  po normalizacji,
b  po wy¿arzaniu
a)

b)

Rys. 2. Mikrostruktura (x200) stopu podeutektycznego: a  po normalizacji,
b  po wy¿arzaniu

Otrzymane wyniki badañ by³y podstaw¹ opracowania ogólnych wytycznych projektowania materia³ów eutektycznych oraz oceny stanu warstwy powierzchniowej
stopów eutektycznych w badaniach procesów zu¿ycia na maszynie Amslera.
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PRZEBIEG PROCESU BADAÑ ZU¯YCIA
I MO¯LIWOCI REJESTRACJI OTRZYMYWANYCH WYNIKÓW
NA ZMODERNIZOWANEJ MASZYNIE AMSLERA
Ocenê odpornoci na zu¿ycie cierne materia³ów eutektycznych przeprowadzono na zmodernizowanej maszynie Amslera. Wyposa¿ono j¹ w opracowany uk³ad
pomiarowo-rejestruj¹cy ze wspomaganiem komputerowym. Zaprojektowane stanowisko pomiarowe z mikroprocesorowym rejestratorem X-Y i Y-t zamontowano na
maszynie Amslera (rys. 3).
Zaprojektowana i wykonana g³owica badawcza z czujnikiem momentu tarcia
umo¿liwia badanie procesu tarcia wg schematu trzpieñ  tarcza (pin of disk). Istnieje
mo¿liwoæ jednoczesnego badania jednej, trzech lub wiêkszej iloci próbek [9, 10].

Rys. 3. Widok ogólny zmodyfikowanej maszyny Amslera: 1  zasilanie i sterowanie;
2  silnik elektryczny; 3  przek³adnia planetarna; 4  g³owica badawcza z czujnikiem
momentu tarcia; 5  czujnik si³y obci¹¿enia; 6  uk³ad obci¹¿aj¹cy; 7  przy³¹cza
do uk³adu rejestruj¹co-pomiarowego

l
l
l
l
l

Uk³ad rejestruj¹co-pomiarowy (rys. 4) umo¿liwia monitoring takich wielkoci jak:
si³y docisku;
prêdkoci wzglêdnej uk³adu pary tr¹cej;
drogi tarcia;
momentu tarcia;
wielkoci zu¿ycia liniowego.

Realizacja pomiarów za³o¿onych parametrów w procesie tarcia, polega na wykorzystaniu tensometrii pomiarowej i zast¹pienia uk³adu mechanicznego  uk³adem elektronicznym. Napêd realizowany jest od silnika pr¹du sta³ego z mo¿liwoci¹ regulacji
obrotów wa³u g³ównego.
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Rys. 4. Uk³ad rejestruj¹co-pomiarowy

Przedstawione na rys. 3 i 4 stanowisko badawcze wyposa¿one jest w uk³ad pomiarowo-rejestruj¹cy z programem komputerowym, pod nazw¹ Tribol 1. Program
Tribol 1 s³u¿y do pomiarów prêdkoci obrotowej g³owicy i siedmiu wielkoci analogowych oraz zamiany ich na dane cyfrowe z komputerow¹ rejestracj¹ danych.
Posiada on osiem kana³ów pomiarowych. Wybór ich zale¿y od przyjêtych do rejestracji monitorowanych parametrów badanego procesu zu¿ycia.
W wersji standardowej do kolejnych kana³ów przypisano pomiar wartoci nastêpuj¹cych wielkoci:
l kana³ 1  pomiar wartoci momentu si³y tarcia;
l kana³ 2  pomiar wartoci si³y nacisku na próbki;
l kana³ 3  pomiar wartoci liniowego zu¿ycia próbek;
l kana³y 4, 5 i 6  pomiary temperatur;
l kana³ 8  nie wykorzystywany.
Mo¿liwa jest zmiana wielkoci mierzonych w tych kana³ach po dokonaniu odpowiednich deklaracji w programie obs³ugi pomiarów.
Urz¹dzenie Tribol 1 wspó³pracuje z komputerem PC poprzez port drukarkowy
Centronics. Pomiary, zapis danych i ich odtwarzanie, a tak¿e graficzn¹ lub tabelaryczn¹ prezentacjê wyników pomiarów nadzoruje specjalny program obs³ugi
Triprog 1.
Program mo¿e realizowaæ nastêpuj¹ce procedury (rys. 5):
l POMIARY,
l ODCZYT Z DYSKU,
l PARAMETRY WYKRESÓW,
l SKALOWANIE,
l SYMULACJA,
l KONIEC PRACY.
Ka¿da z procedur posiada w³asne funkcje. Do wyboru procedur i ich funkcji
s³u¿¹ klawisze ze strza³kami oraz klawisz Enter. Wybór lub zadawanie wartoci
parametrów pracy programu u³atwiaj¹ pojawiaj¹ce siê na ekranie komunikaty.

14

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR

3, 2009

Rys. 5. Procedury realizowane przez program

BADANIA PROCESU TARCIA MATERIA£ÓW EUTEKTYCZNYCH
NA BAZIE UK£ADU FE-MN-C-B
Badania odpornoci na zu¿ycie przeprowadzono na zmodernizowanej maszyny
Amslera (rys. 3). Schemat tarcia: tarcza-trzpieñ (pin of disk). Próbki wykonane by³y
ze stali 45 o rednicy zewnêtrznej 10 mm i d³ugoci 20 mm z eutektyczn¹ warstw¹
wierzchni¹, na powierzchni czo³owej próbki (rys. 6). Jako przeciwpróbki wykorzystano piercienie ze stali 45 po hartowaniu i niskim odpuszczaniu HRC 5456. Prêdkoæ polizgu stanowi³a 0,8 m/s, cinienie jednostkowe 4 MPa, czas badañ  6 godzin. Jako smar wybrano olej MI-20A (GOST 20799-75) oraz M10, który by³ podawany w obszar tarcia kroplami, 15  20 na minutê.
Dla okrelenia wp³ywu struktury warstw eutektycznych i struktur wtórnych na
odpornoæ na zu¿ycie warstwy powierzchniowe otrzymano z opracowanego stopu
eutektycznego metodami napawania plazmowego [6, 10].
a)

b)

Rys. 6. Widok próbki z naniesion¹ warstw¹ eutektyczn¹ (a) i jej zamocowanie (b)
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ZAKOÑCZENIE
Badania struktury i mikrotwardoci warstw eutektycznych po próbach na zu¿ycie nie wykazuj¹ widocznych zmian charakterystyk w porównaniu ze stanem wejciowym (do badañ). Analiza mikrozg³adów powierzchni tarcia wskazuje na obecnoæ mikroskrawania w kierunku przemieszczania cz¹steczek ciernych. Wyniki elektrono-mikroskopowej analizy powierzchni tarcia warstwy eutektycznej wskazuj¹ na
jej polerowanie w kierunku tarcia z okrelon¹ zmian¹ chropowatoci powierzchni.
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e stop eutektyczny
uk³adu Fe-Mn-C-B w porównaniu z takimi materia³ami, jak PG-SR3 (Rosja) lub
PG-10N-0101 (licencja firmy Castolin  Szwajcaria) charakteryzuje siê wiêksz¹
odpornoci¹ na zu¿ycie cierne [11].
Przyk³adowo utrata masy eutektycznej warstwy otrzymanej metod¹ plazmowego napawania wynosi 4 mg z jednostki powierzchni próbki o rednicy 10 mm.
Dla porównania danych firmowych, utrata masy stopu PG-SR3 stanowi  20 mg,
a PG-10N-01 8 mg, przy v = 0,8 m/s, p = 0,15 MPa, t = 8 godz.
Jednym z ciekawszych zjawisk zaobserwowanych po badaniach zu¿ycia to fakt
zwiêkszenia na powierzchni tarcia pierwiastków C, B i Si okrelonych w wyniku
analizy segregacji atomów za pomoc¹ spektroskopii Augera. Na rysunku 7. pokazano rozk³ad pierwiastków na powierzchni tarcia i w stopie uk³adu Fe-Mn-C-B stopowanego Cr.

Rys. 7. Rozk³ad pierwiastków na powierzchni tarcia i w stopie w postaci proszku
uk³adu Fe-Mn-C-B stopowanego Cr

Zaobserwowany efekt mo¿e oznaczaæ i¿ na fizycznych powierzchniach tarcia
materia³ów eutektycznych mo¿liwe jest formowanie faz tlenków uk³adu B2O3  SiO2.
Zjawisko to mo¿e miêdzy innymi wyjaniaæ efekt wysokich w³asnoci przeciwzu¿yciowych opracowanych materia³ów eutektycznych.
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The eutectic materials on base Fe-Mn-C-B and possibility
of their investigations on modernized Amsler machine
Summary
The theoretical foundations of receiving the new family of eutectic alloys were introduced
in the paper. On range of possibility of opinion resistance on waste of received materials
was introduced and chosen results of leadership of such investigations on modernized Amsler
machine from it utilization the computer aid to registration and the opinion of got results.
It change was applied as well as arrangements mechanical measuring head recording-measuring. Measurement concerns investigative patern pin of disk.
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