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1. Wprowadzenie 
 

Nowoczesne materiały narzCdziowe ze wzglCdu na charakter ich pracy oraz złoconoWć 

mechanizmów zucycia powinny spełniać liczne wymagania, do których nalec> miCdzy innymi: 

wysoka twardoWć, odpornoWć na zucycie, wysoka wytrzymałoWć na Wciskanie, rozci>ganie, 

skrCcanie i zginanie oraz stabilnoWć krawCdzi skrawaj>cych [1-3]. „Idealny” materiał 

narzCdziowy o uniwersalnym zastosowaniu powinien ł>czyć w sobie wymienione własnoWci,  

a szczególnie duc> odpornoWć na zucycie i twardoWć z wysok> wytrzymałoWci> i dobr> ci>gliwoWci>, 

przy jednoczesnej obojCtnoWci chemicznej w stosunku do obrabianego materiału (rys. 1).  

 

 

 

Rysunek 1. Porównanie rócnych materiałów narzCdziowych pod wzglCdem ich własnoWci [4] 

 

Zabezpieczenie elementów maszyn i konstrukcji metalowych przed korozj>  

i zucyciem, zwiCkszenie trwałoWci maszyn i mechanizmów nalec> do wacnych problemów 

incynierii materiałowej. WytrzymałoWć elementów zapewniona jest dziCki stosowaniu 
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jednego materiału, a odpornoWć na czynniki zewnCtrzne jest zagwarantowana przez 

miejscowe utworzenie na jego powierzchni powłoki o specjalnych własnoWciach. 

WytrzymałoWć mechaniczn> elementów zapewnia materiał rdzenia, a odpornoWć na 

oddziaływanie czynników zewnCtrznych (zucycie, korozjC, erozjC) uzyskuje siC przez 

formowanie na ich powierzchni zrócnicowanych pod wzglCdem składu chemicznego  

i przeznaczenia cienkich powłok z innych materiałów. Ostatecznie uzyskuje siC zwiCkszon> 

trwałoWć elementów w poł>czeniu z innymi zadanymi cechami i w wielu przypadkach 

obnicenie kosztów. Mocliwe jest przy tym otrzymanie wytworów o unikalnym poł>czeniu 

własnoWci, nieosi>galnych przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów incynierskich.  

W zwi>zku z tym celowe jest nowe podejWcie do doboru materiału zarówno ze wzglCdów 

technicznych, jak i ekonomicznych. Jednak pomimo intensywnego rozwoju incynierii 

materiałowej nie udaje siC ci>gle wytworzyć „idealnego” materiału narzCdziowego, ze 

wzglCdu na podstawow> sprzecznoWć miCdzy takimi własnoWciami, jak twardoWć  

i ci>gliwoWć [2-6]. 

W incynierii materiałowej ze wzglCdów aplikacyjnych istotnym zagadnieniem jest 

precyzyjna charakterystyka i opisanie kształtu powierzchni. Jedn> z metod, która 

umocliwia obrazowanie geometrycznych cech powierzchni badanych materiałów, jest 

skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) [7]. Informacje na temat topografii (rzeaby 

powierzchni) i morfologii próbek uzyskiwane s> głównie na podstawie sygnału 

pochodz>cego od elektronów wtórnych (SE). Zastosowanie nowoczesnych 

wysokorozdzielczych skaningowych mikroskopów elektronowych umocliwia wizualizacjC 

własnoWci geometrycznych lub topograficznych z rozdzielczoWci> od 1 mm do ułamka nm. 

Cyfrowa prezentacja obrazu uzyskanego w mikroskopie skaningowym polega na jego 

dyskretnym przedstawieniu w postaci tablicy liczb, opisuj>cych poziom szaroWci 

poszczególnych punktów analizowanego obiektu, natomiast wad> tej techniki jest 

ograniczona mocliwoWć uzyskiwania danych iloWciowych, charakteryzuj>cych  

i opisuj>cych badan> powierzchniC. Drug> metod> wykorzystywan> powszechnie do 

obrazowania geometrycznych cech powierzchni z nanometryczn> rozdzielczoWci> jest 

mikroskopia sił atomowych (AFM) [8]. Pomiary realizowane s> w wyniku przesuwania 

sondy nad badan> próbk> wzdłuc równoległych linii, a jej wychylenie pozwala na 

utworzenie topograficznej mapy analizowanej powierzchni. Wyniki pomiarów 
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rejestrowane s> w postaci tablicy liczb, których wartoWć moce być interpretowana jako 

odległoWć sondy od badanej powierzchni (lub wysokoWć próbki wzglCdem ustalonego 

poziomu) w poszczególnych, WciWle okreWlonych punktach pomiarowych. Chociac,  

w odrócnieniu od skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopia sił atomowych 

umocliwia uzyskiwanie danych iloWciowych, to w chwili obecnej wyniki otrzymywane 

przy ucyciu mikroskopu AFM s> wykorzystywane w ograniczonym zakresie, jedynie do 

graficznej prezentacji analizowanych powierzchni. MocliwoWci stwarzane przez tC 

technikC badawcz> w zakresie iloWciowej charakterystyki powłok uzyskiwanych  

w procesach PVD i CVD pozostaj>, zdaniem autora, dotychczas niewykorzystane. 

WWród parametrów, opisuj>cych geometryczne własnoWci powierzchni powłok 

szczególnie istotn> rolC odgrywa chropowatoWć, definiowana jako zbiór drobnych 

nierównoWci powierzchni rzeczywistej okreWlonych umownie jako odchyłki od jej profilu, 

zmierzonego od przyjCtej linii odniesienia na długoWci odcinka elementarnego, na którym 

nie uwzglCdnia siC odchyłek kształtu i falistoWci powierzchni [9]. Istniej> liczne wielkoWci, 

które charakteryzuj> chropowatoWć powierzchni [10], a za najwacniejsze przyjmuje siC: 

 

• Wrednie arytmetyczne odchylenie profilu od linii Wredniej Ra w µm,  

• wysokoWć chropowatoWci Rz w µm,  

• maksymaln> wysokoWć nierównoWci Rmax w µm.  

 

ChropowatoWć powierzchni jest jednym z kryteriów słuc>cych do jakoWciowej oceny 

powierzchni powłok uzyskiwanych w procesach PVD i CVD. W obszarach, gdzie 

stosowanym materiałom stawiane s> szczególnie wysokie wymagania, podkreWla siC 

koniecznoWć komplementarnego podejWcia w zakresie metod charakteryzowania własnoWci 

geometrycznych powłok i stosowania jednoczeWnie wielu parametrów je opisuj>cych (tzw. 

analiza wieloparametryczna) [11-13]. Jednym z kierunków prowadzonych badaM w tym 

obszarze jest wykorzystanie analizy fraktalnej do opisu i charakterystyki badanych 

obiektów.  

 

 


