POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

Mykhaylo Pashechko1), Miros³aw Kindraczuk2)

ODPORNE NA ZU¯YCIE POW£OKI EUTEKTYCZNE UK£ADU
Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr OTRZYMANE METOD¥ NAPAWANIA
Z WYKORZYSTANIEM DRUTÓW PROSZKOWYCH
Streszczenie. W artykule omówiono w³aciwoci tribologiczne pow³oki eutektycznej na bazie uk³adu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr otrzymanej metod¹ napawania ³ukowego w os³onie gazowej
GMA z u¿yciem drutu proszkowego. Badanie przeprowadzono dla próbek z pow³ok¹ eutektyczn¹ w uk³adzie trzpieñ-tarcza podczas ruchu lizgowego na sucho dla prêdkoci 0,4 m/s
przy przy³o¿onych obci¹¿eniach 3, 7 i 10 MPa. Materia³ przeciwpróbki stal C 45. Po tarciu
strukturê i rozk³ad atomów na powierzchni pow³oki eutektycznej badano z u¿yciem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Na podstawie uzyskanych wyników badañ zaproponowano mechanizm zu¿ycia opracowanych materia³ów kompozytowych eutektycznych.
W procesie tarcia wystêpuje segregacja atomów C, B i Si na powierzchniu tarcia, spowodowana termodyfuzj¹, aktywizowana cyklicznym rozgrzewaniem powierzchni tarcia. Wskutek
tribosyntezy powstaj¹ fazy nanokrystaliczne, które powoduj¹ zwiêkszenie odpornoci na
zu¿ycie kompozytów eutektycznych. Mechanizm tarcia jest utleniaj¹cy.

WSTÊP
Podwy¿szenie odpornoci na zu¿ycie warstw wierzchnich materia³ów konstrukcyjnych w istotny sposób zwiêksza trwa³oæ elementów maszyn. Najczêciej wykorzystywane pow³oki odporne na zu¿ycie na osnowie Co, Ni, Fe, Ti: Ti-Cr-Si [1],
Ni-Fe-C-MoS2 [2], Fe-C-Cr-Si [3], TiC/FeCrBS [4], Ni-Cr-Mo-V [5], Fe-Ti-V-Mo-C
[6]. Dla wyjanienia mechanizmu zu¿ycia ró¿nego rodzaju materia³ów istotne jest okrelenie intensywnoci ich zu¿ycia i badania zjawisk fizyko-chemicznych zachodz¹cych
na powierzchni tarcia [710].
Kszta³towanie eutektycznego pokrycia zachodzi wskutek dyfuzyjnego oddzia³ywania manganu, boru i krzemu, a tak¿e innych pierwiastków stopowych w fazie ciek³ej.
W zale¿noci od zawartoci ¿elaza, manganu, wêgla i boru zachodzi reakcja eutektyczna w uk³adzie Fe-Mn-C, albo Fe-B-C. Przy nagrzewaniu stopu w postaci proszku do
1473 K zachodzi nadtopienie powierzchni i dyfuzja wêgla i boru w stal. Podczas och³adzania w pierwszej kolejnoci zachodzi krystalizacja stopowanego austenitu (ferrytu),
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który ronie w postaci dendrytów od pod³o¿a, a nastêpnie krystalizuje siê w obszarach
miêdzy dendrytami eutektyka uk³adu Fe-Mn-C.
Zawartoæ pierwiastków stopowych takich jak Si, Ni, Cr i innych dobiera siê
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoæ otrzymania stopów ze struktur¹ eutektyczn¹ oraz podwy¿szon¹ odpornoci¹ na zu¿ycie bior¹c pod uwagê jednoczenie aspekt ekonomiczny.
W³asnoci napawanych warstw wierzchnich zale¿¹ nie tylko od sk³adu stopiwa
eutektycznego, lecz równie¿ od technologii napawania, która mo¿e w istotny sposób
wp³yn¹æ na zmianê struktury materia³u napawanego.
Strukturê i w³asnoci eutektycznych warstw wierzchnich mo¿na regulowaæ zawartoci¹ i wzajemnym stosunkiem pierwiastków w materiale proszkowym oraz
technologicznymi parametrami procesu napawania. W³aciwoci pow³ok okrela sk³ad
chemiczny, struktura i sk³ad fazowy. Poprzez ich zmianê mo¿na optymalizowaæ w³asnoci tribologiczne.

METODYKA BADAÑ
Pow³oki otrzymywano z drutu proszkowego o stopiwie eutektycznych uk³adu
Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr metod¹ napawania GMA (MAG os³ona CO2). Jako materia³ próbek przyjêto stal SJ 355. Sk³ad pierwiastków wielosk³adnikowego stopu eutektycznego
(w % masowych) wynosi: Fe 85,192,5; Mn 1,67,6; C 2,67,0; B 0,23,5.
Badania odpornoci na zu¿ycie przeprowadzono na zmodernizowanym tribotesterze typu Amslera przy uwzglêdnieniu PN-79/H-04329. Przyjête podstawowe parametry tarcia: uk³ad trzpieñ  tarcza (kszta³t próbki  kwadrat o boku 10 mm, rednica
tarczy  90 mm, materia³ stal C 45, twardoæ 5254 HRC, rys. 1), prêdkoæ 0,4 m/s,
czas tarcia 6 godzin. Ubytek masy mierzono metod¹ wagow¹ z dok³adnoci¹ 1 mg.
Badania rozk³adu pierwiastków na powierzchni przed i po tarciu by³y prowadzone
przy u¿yciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawk¹ EDS.
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Rys. 1. Widok próbki i przeciwpróbki
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WYNIKI BADAÑ I DYSKUSJA
Ubytek masy próbki po tarciu przy obci¹¿eniu 3 MPa wyniós³ 5, przy 7 MPa  11,
natomiast przy 10 MPa  33 kg/m2 h (rys. 2). Wspó³czynnik tarcia przy obci¹¿eniu
3 MPa wyniós³ 0,48, przy 7 MPa  0,67 natomiast przy 10 MPa  0,94.
Pow³oka eutektyczna sk³ada siê z stopowanego austenitu (faza miêkka), manganowego wêglika ¿elaza Fe0,4Mn3,6C (faza umacniaj¹ca) oraz dyspersyjnych wtr¹ceñ borku ¿elaza Fe2B i wêglika chromu Cr7C3. Zawartoæ pierwiastków stopowych Si, Cr, Ni
w pow³oce wynosi: Si  2,46%, Cr  16,24%, Ni  17,68. Twardoæ pow³oki 49 HRC.
Mikrotwardoæ zmienia siê od 473 do 522 HV. Strefa przejciowa ma mikrotwardoæ
421 HV, a rdzeñ 299 HV.

Rys. 2. Intensywnoæ zu¿ycia pow³oki eutektycznej uk³adu Fe-Mn-B-C-Si-Ni-Cr
przy obci¹¿eniach 3, 7 i 10 MPa

Otrzymano nierównomierny rozk³ad atomów wêgla, krzemu oraz tlenu na powierzchni tarcia (rys. 3). Obecnoæ tlenu mo¿e wiadczyæ o kszta³towaniu siê tlenków, czyli zu¿yciu utleniaj¹cym. Przebadano sk³ad chemiczny powierzchni przed i
po tarciu (rys. 4) przy obci¹¿eniu 3 MPa dla obszarów 1, 2.
Na powierzchni tarcia (rys. 5) ujawniono wzrost zawartoci atomów O oraz C dla
obszaru 1 w porównaniu do powierzchni pow³oki przed tarciem. Zawartoæ wêgla
wzrasta z 14,11 do 22,31 w obszarze 1 i spada do 12,51 w obszarze 2. Zawartoæ tlenu
wzrasta do 7,17 w obszarze 1 i 6,19 w obszarze 2. Natomiast dla Si, Cr, Mn, Ni
widoczny jest spadek zawartoci tych pierwiastków na powierzchni w porównaniu z
próbk¹ przed tarciem.
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Rys 3. Rozk³ad atomów C, Si, Ni, Cr, O na powierzchni tarcia stopu eutektycznego
przy obci¹¿eniu 3 MPa
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Rys. 4. Powierzchnia tarcia

Rys. 5. Rozk³ad pierwiastków na powierzchni pow³oki Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr przed i po tarciu
przy obci¹¿eniu 3 MPa

PODSUMOWANIE
Stopy eutektyczne uk³adu Fe-Mn-C-B-Si-Cr-Ni daj¹ mo¿liwoæ otrzymywania na
powierzchni stali SJ 355 odpornych na zu¿ycie pow³ok eutektycznych metod¹ napawania MAG z wykorzystaniem drutów proszkowych.
Badania mikrostrukturalne pokaza³y, ¿e s¹ one materia³em kompozytowym dyspersyjnie wzmocnionym borkami oraz wêglikami ¿elaza i chromu. Stwierdzono wzrost
zawartoci pierwiastków C, O, na powierzchni tarcia pow³oki eutektycznej w porównaniu z próbk¹ przed tarciem.
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Na podstawie uzyskanych wyników badañ zaproponowano mechanizm zu¿ycia
opracowanych materia³ów kompozytowych eutektycznych. W procesie tarcia wystêpuje segregacja atomów C, B i Si na powierzchniu tarcia, spowodowana termodyfuzj¹,
aktywizowana cyklicznym rozgrzewaniem powierzchni tarcia. Wskutek tribosyntezy
powstaj¹ fazy nanokrystaliczne, które powoduj¹ zwiêkszenie odpornoci na zu¿ycie
kompozytów eutektycznych. Mechanizm tarcia jest utleniaj¹cy.
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WEAR RESISTANCE OF EUTECTIC COATING OF SYSTEM Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr
OBTAINED BY WELDING METHOD WITH USE WIRE POWDER
Summary
Wear resistance of eutectic coating of system Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr obtained by welding method with use wire powder was studied. The coating were obtained by gas metal arc welding
GMA with use of wire powder. Pin-on-disk dry sliding wear tests at sliding speeds 0,4 m/s and
under loads 3, 7, 10 MPa were conducted for pin specimens with eutectic coatings. Material
of counter-sample was steel C 45.
After friction structure and distribution of atoms in the eutectic coatings due to wear was
studied by scanning electron microscopy (SEM). Segregation of the C, B and Si caused of the
thermal diffusion, activated by of the friction heating of the friction surface. Tribosyntese
arise as a result of nanocrystalline phase, which increase the wear resistance of composites
eutectic. The mechanism of friction is oxidizing.

161

