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 W pracy porównano struktur� i własno�ci powłok typu TiN+multiTiAlSiN+TiN, 
TiN+TiAlSiN+TiN, TiN+TiAlSiN+AlSiTiN uzyskanych w procesie katodowego odparo-
wania łukowego na płytkach skrawaj�cych z ceramiki azotkowej Si3N4. Przedstawiono 
wyniki bada� na skaningowym mikroskopie elektronowym oraz składu chemicznego, jak i 
wyniki bada� własno�ci mechanicznych.  
 
 
1. WPROWADZENIE 
 
 Ceramika Si3N4 oraz sialony - nale�� do materiałów, które maj� realne mo�liwo�ci 
zast�pienia w przyszło�ci stali i w�glików spiekanych. Zastosowanie tych materiałów 
pozwala na skrawanie z bardzo du�ymi pr�dko�ciami i posuwami zarówno w obszarze 
toczenia jak i frezowania. Materiały te poddawane s� ci�głej modernizacji. Obok 
opracowywania nowych lub modyfikacji istniej�cych metod wytwarzania, doskonalone s� 
techniki pokrywania tych materiałów szczególnie Si3N4 nowymi twardymi warstwami 
uzyskanymi w procesach CVD (Chemical Vapour Deposition) – chemicznego osadzania  
z fazy gazowej oraz PVD (Physical Vapour Deposition) – fizycznego osadzania z fazy 
gazowej. Narz�dzia pokryte powłokami opartymi na w�glikach, borkach, azotkach  
i tlenkach mog� pracowa� przy wy�szych parametrach pracy [1-3]. 
 Pokrycia otrzymane w procesach PVD w wielu zastosowaniach ugruntowały swoj� 
pozycj�, pozwalaj�c mi�dzy innymi na wyra�n� popraw� własno�ci narz�dziowych 
materiałów pokrytych nimi. Nanoszenie nowych cienkich warstw typu TiAlSiN na 
powierzchniach płytek wieloostrzowych z ceramiki azotkowej ma zapobiec intensyfikacji 
zu�ycia chemicznego, wyst�puj�cego podczas obróbki stopów bogatych w �elazo, a tym 
samym ma na celu kilkakrotne zwi�kszenie trwało�ci ostrza w porównaniu do narz�dzi nie 
pokrywanych [1-5]. 
 Celem niniejszej pracy jest zbadanie struktury i wybranych własno�ci nowoczesnych 
wielowarstwowych i wieloskładnikowych powłok typu TiAlSiN uzyskanych w procesie 
katodowego odparowania łukowego (CAE) na podło�u z narz�dziowej ceramiki azotkowej Si3N4. 
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2. PRZEBIEG BADA� 
 
 Badania przeprowadzono na płytkach wieloostrzowych wykonanych z ceramiki  
azotkowej Si3N4 pokrytych wielowarstwowymi i wieloskładnikowymi pokryciami, typu 
TiN+multiTiAlSiN+TiN, TiN+TiAlSiN+TiN, TiN+TiAlSiN+AlSiTiN, uzyskanych  
w procesie katodowego odparowania łukowego. Charakterystyk� badanych płytek 
przedstawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1 
Charakterystyka badanej ceramiki azotkowej Si3N4 pokrytej pokryciami typu TiAlSiN 

Rodzaj 
podło�a Pokrycie Grubo�� pokrycia [µm] Rodzaj procesu 

TiN+multiTiAlSiN+TiN 3,0 PVD 
TiN+TiAlSiN+TiN 2,5 PVD 

ceramika 
azotkowa 

Si3N4 TiN+TiAlSiN+AlSiTiN 2,8 PVD 
 
 Morfologi� powierzchni, struktur� oraz badania składu chemicznego wytworzonych 
powłok wykonano na przełomach poprzecznych w skaningowym mikroskopie elektronowym 
XL-3 firmy Philips o napi�ciu przyspieszaj�cym 15-20 kV, wyposa�onym w spektrometr 
energii rozproszonego promieniowania rentgenowskiego EDS. 
 Ocen składu fazowego uzyskanych powłok dokonano przy u�yciu dyfraktometru 
rentgenowskiego Dron 2.0 stosuj�c filtrowane promienie lampy kobaltowej przy napi�ciu  
40 kV i pr�dzie �arzenia 20mA. Pomiary wykonano w zakresie k�towym 2Θ od 30 – 95°. 
 Badania przyczepno�ci pokry� na badanych płytkach wieloostrzowych dokonano metod� 
zarysowania (scratch test) na urz�dzeniu REVETEST firmy CSEM, wyposa�onym w detektor 
akustyczny. Badania wykonano przy nast�puj�cych parametrach: zakres siły nacisku 0-100 N, 
szybko�� wzrastaj�cej siły nacisku (dL/dt) 100 N/min., pr�dko�� przesuwu penetratora (dx/dt) 
10 mm/min., czuło�� detektora emisji akustycznej 1. Obci��enie krytyczne Lc, przy którym 
nast�puje utrata przyczepno�ci pokry� okre�lono na podstawie zarejestrowanej warto�ci emisji 
akustycznej AE. 
 Pomiary mikrotwardo�ci pokry� przeprowadzono na ultramikrotwardo�ciomierzu DUH 
202 firmy SHIMADZU. Pomiarów dokonano przy obci��eniu 0,03 N,  pozwalaj�cym w jak 
najwi�kszym stopniu wyeliminowa� wpływ podło�a na otrzymany wynik pomiaru, tak by 
gł�boko�� odcisków była mniejsza ni� 1/10 grubo�ci naniesionych pokry�. Grubo�� pokry� 
okre�lono na podstawie  pomiarów zagł�bienia utworzonego w trakcie „kalotestu”. Parametr 
chropowato�ci Ra powierzchni bez powłok oraz pokrytych powłokami okre�lono na 
profilometrze Surftec 3+ firmy RankTaylor Hobson przy długo�ci pomiarowej l = 0,25 mm  
i dokładno�ci pomiaru 0,01 µm. 
 
 
3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA� 
 
 W wyniku obserwacji przełomów wykonanej w elektronowym mikroskopie skaningowym 
stwierdzono, �e powłoki TiN+multiTiAlSiN+TiN, TiN+TiAlSiN+TiN oraz 
TiN+TiAlSiN+AlSiTiN naniesione na ceramik� azotkow� Si3N4 charakteryzuj� si� 
równomiernym warstwowym uło�eniem. Poszczególne warstwy badanych powłok 
charakteryzuj� si� szczelnym przyleganiem do siebie i podło�a bez widocznych nieci�gło�ci  
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i p�kni�� (rys 1a). Topografia powierzchni tych powłok (rys. 1b) wykazuje niejednorodno�� 
zwi�zan� z pojawieniem si� na powierzchni powłoki licznych mikrocz�stek  w kształcie 
kropel, b�d�cych wynikiem rozpryskiwania si� tych kropel o podło�e próbek w trakcie 
trwania procesu nanoszenia powłoki. 
 
 

          
 
Rys. 1. Powierzchnia przełomu (a) oraz topografia powierzchni (b) powłoki 
TiN+multiTiAlSiN+TiN naniesionej na podło�e z ceramiki azotkowej Si3N4 
 
 Badania składu chemicznego powierzchni powłoki przy pomocy przystawki EDS 
potwierdzaj� obecno�� zarówno tytanu, aluminium, krzemu  jak i azotu w badanych 
powłokach (rys.2a). Natomiast analiza składu chemicznego kropel utworzonych podczas 
procesu nakładania warstw wskazuje na to, �e s� to krople ciekłego metalu wybite z tarczy 
tytanowej, które osadzaj� si� i krzepn� na powierzchni podło�a (rys.2b). 
 

          
 
Rys. 2. Wykres energii rozproszonego promieniowania rentgenowskiego z: a) z mikroobszaru 
powierzchni powłoki, b) kropli powstałej na powłoce TiN+multiTiAlSiN+TiN 

 
 Skład fazowy powłok TiAlSiN zbadano metod� rentgenowskiej analizy fazowej 
jako�ciowej. Na dyfraktogramach rentgenowskich (rys.3) stwierdzono powłoki azotku tytanu, 
a ponadto wyst�powanie refleksów pochodz�cych od podło�a ceramiki azotkowej Si3N4. 
 Naniesione warstwy w znacz�cy sposób zwi�kszaj� twardo�� wieloostrzowej płytki  
z ceramiki Si3N4, zawieraj�c� si� w przedziale od 3900 do 4700 HV0,03. Najwi�ksz� twardo�� 
wykazuje powłoka TiN+TiAlSiN+TiN - równ� 4700 HV0,03. Wyniki pomiarów twardo�ci 
przedstawiono w tablicy 2. 

a) b) 

a) b) 
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 Na podstawie bada� przycze-
pno�ci powłok do podło�a metod� 
„scratch test” (tablica 2), stwie-
rdzono, �e obci��enie krytyczne Lc 
dla badanych powłok  naniesionych 
na podło�e z ceramiki azotkowej 
metod� PVD zawarte jest w 
przedziale 18 – 22,4 N. Na całej 
długo�ci rysy pozostawionej przez 
diamentowy penetrator zauwa�ono 
dla wszystkich powłok regularne 
uszkodzenia. 
 Chropowato�� (tablica 2) bada-
nych powłok  

TiN+multiTiAlSiN+TiN, 
TiN+TiAlSiN+TiN oraz TiN+TiAlSiN 
+AlSiTiN znacznie wzrasta w poró-
wnaniu do materiału podło�a i 
zawarta jest w przedziale od 0,32 do 
0,45 µm. 

 
Tablica 2 
Własno�ci mechaniczne pokry� TiAlSiN na podło�u z ceramiki azotkowej Si3N4 

Rodzaj 
podło�a Pokrycie Chropowato��

Ra, µm 
Twardo��, 

HV0,03 
Obci��enie 

krytyczne Lc, N 
– 0,06 1950 – 

TiN+multiTiAlSiN+TiN 0,44 4400 22,40 
TiN+TiAlSiN+TiN 0,45 4700 21,65 

ceramika 
azotkowa 

Si3N4 TiN+TiAlSiN+AlSiTiN 0,32 3900 18,30 
 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
 Na podstawie przeprowadzonych bada� metalograficznych, stwierdzono, �e pokrycia TiAlSiN 
zostały równomiernie nało�one na podło�e, a poszczególne warstwy �ci�le przylegaj� do siebie. 
Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej jako�ciowej jak i analizy składu chemicznego – EDS 
potwierdzaj� obecno�� zarówno tytanu, aluminium, krzemu  jak i azotu w badanych powłokach. 
Naniesione powłoki charakteryzuj� si� dobr� przyczepno�ci� do podło�a oraz bardzo znacznie 
zwi�kszaj� twardo�� warstwy wierzchniej badanych płytek z ceramiki Si3N4.  
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Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski powłoki 
TiN+TiAlSiN+TiN naniesionej na podło�e z ceramiki 
azotkowej Si3N4 
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