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STRESZCZENIE
Praca dotyczy ustalenia wpływu prędkości skanowania łukiem elektrycznym
(0,33, 0,67, 1,00, 1,33 cm/s) na ilość ciepła wprowadzonego do obszaru nadtopień,
strukturę oraz odporność na zużycie ścierne uszlachetnionych powierzchniowo odle wów ze stopu C355. Uzyskane rezultaty przedstawiono w sposób wykreślny.
Key words: C355 alloy, rapid solidification, wear intensity.
WSTĘP
Dla utrzymania się na konkurencyjnym rynku odlewniczym wymagane jest ciągłe
unowocześnianie produkcji. Coraz większe uznanie zyskują technologie umożliwia jące lokalne uszlachetnianie powierzchni odlewów. W tym kierunku idą prace wielu
ośrodków naukowych. Część tych prac dotyczy możliwości kształtowania mikrostruktury warstwy wierzchniej odlewów poprzez zastosowanie dużej szybkości jej chło dzenia, po uprzednim nadtopieniu powierzchniowym. Spośród stopów aluminium z
krzemem dużym zainteresowaniem cieszy się stop C355, dzięki dobrym właściwościom odlewniczym. Zwiększenie szybkości krystalizacji stopu wpływa na obniżenie
wartości parametru strukturalnego 1D (odległości pomiędzy osiami dendrytów fazy

1
2

dr hab. inż., prof.PRz, aworlow@prz.rzeszow.pl
dr inż., mfmroz@prz.rzeszow.pl

), 2D (odległości pomiędzy gałęziami dendrytów fazy ) oraz parametru strukturalnego E (odległości pomiędzy wydzieleniami krzemu w eutektyce). Szereg autorów
zajmowało się ustaleniem wpływu szybkości chłodzenia na wartość parametru
strukturalnego stopów Al-Si [1-3] oraz ustaleniem związku pomiędzy właściwościami
użytkowymi tych stopów, a wartością parametru strukturalnego  [3-8]. Do uszlachetniania powierzchniowego odlewów z zastosowaniem skoncentrowanego strumienia
ciepła stosuje się laser, a także plazmę łuku elektrycznego. Ta ostatnia technika, dzięki
znacznemu postępowi w unowocześnieniu sprzętu i z uwagi na jego cenę powinna
znaleźć szerokie zastosowanie
W metodzie tej przy zastosowaniu ustalonej atmosfery ochronnej, określonej
długości łuku elektrycznego i przy stałym natężeniu prądu o ilości wprowadzonego
ciepła do obszaru nadtopień oraz o strukturze materiału w obszarze nadtopień decy duje prędkość skanowania łukiem elektrycznym.
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu prędkości skanowania łukiem
elektrycznym na ilość wprowadzonego ciepła do obszaru nadtopień na strukturę i odporność na zużycie ścierne materiału nadtopień.
2. METODYKA BADAŃ
Materiał do badań stanowił stop C355 (4,56%Si, 1,25%Cu, 0,12%Fe, 0,50%Mg,
0,02%Mn, 0,14%Ti, reszta Al), z którego wykonano kokilowe odlewy płyt o
wymiarach 250x50x15. Płyty były nas tępnie montowane na kalorymetrze
przepływowym, na którym realizowano proces nadtapiania [9]. Nadtopienia wykonano
z zastosowaniem urządzenia do spawania metodą GTAW (Faltig 315 AC/DC).
Stosowano prędkość skanowania plazmą łuku elektrycznego v s =0,33, 0,67, 1,00 i 1,33
cm/s, przy stałej wartości natężenia prądu I = 300 A. Nadtopienia wykonano w
atmosferze argonu, łukiem elektrycznym o długości 6 mm, stosując elektrodę
wolframową o średnicy 4 mm.
Ilość ciepła wprowadzonego do obszaru nadtopień oceniono z zas tosowaniem
kalorymetru przepływowego. Wyniki dotyczyły nadtopień o długości 200 mm
Parametr strukturalny 1D określono na zgładach wyciętych równolegle do osi
wzdłużnej nadtopień, w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni lica. Parametr 1D
oceniano u podstawy nadtopień. Przy jego wyznaczaniu stosowano powiększenie 800x.
Z odlewów płyt, z materiału rodzimego oraz z obszaru nadtopień, wycięto
próbki do badań struktury i odporności na zużycie ścierne (rys.1).

Rys.1. Sposób pobierania próbek do badań intensywności zużycia ściernego.
Fig. 1. Sampling for metalographic examination and for testing of frictional wear
intensity.
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Jako miarę odporności na zużycie ścierne przyjęto wartość współczynnika
intensywności zużycia ściernego Z i . Do określenia wartości tego współczynnika
stosowano wyrażanie Z i =  / L, gdzie:  = m/s, cm, m- różnica masy próbki, g,
- gęstość materiału próbki, g/cm3 , s - pole powierzchni trącej próbki, cm2 , L - droga
tarcia, cm.
W badaniach odporności na zużycie ścierne przeciwpróbkę stanowiła tarcza (wykonana z ulepszonej cieplnie, do twardości 46 HRC, stali węglowej o zawartości
0,55% C) zamocowana na urządzeniu wprowadzającym ją w ruch obrotowy, przy zachowaniu pionowej osi obrotu. Badania prowadzono przy prędkości liniowej, wzajemnego przemieszczania się próbki i przeciwpróbki v t = 1,6 m/s oraz przy obciążeniu
próbki siłą F = 100 N. Czas ścierania  wynosił 120 min.
3. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA
Strukturę materiału rodzimego oraz z obszaru nadtopień pokazano na rysunku 2.
a)

b)

Rys.2. M ikrostruktura materiału rodzimego (a) oraz materiału z obszaru nadtopień (b) odlewów
ze stopu C355
Fig.2. Typical microstructure of C355 alloy; (a) in as cast condition, (b) in the fused area.

Parametr strukturalny 1D w obszarze nadtopień w zależności od zastosowanej
prędkości skanowania łukiem elektrycznym zmieniał się w zakresie od 15,1m do
19,5 m.
Badania kalorymetryczne pozwoliły na określenie ilości ciepła wprowadzonego
do nagrzewanego materiału. Wpływ prędkości skanowania łukiem elektrycznym na
ilość ciepła wprowadzonego do nagrzewanego materiału przedstawia rysunek 3.
Do określania prędkości wzrostu dendrytów fazy  można stosować wyrażenie
zaproponowane przez M.W. Szamanina [10]. Prędkość wzrostu dendrytów fazy  w
kierunku osi głównych w zależności od prędkości skanowania łukiem elektrycznym
oraz ilości ciepła zużytego na utworzenie nadtopień przedstawiono na rysunku 4.
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Rys.3. Wpływ prędkości skanowania łukiem elektryczny m na ilość ciepła wprowadzonego do
nagrzewanego materiału
Fig. 3. The effect of the electric arc advance speed on the net heat input to the fusion area.

a)

b)

Rys.4. Prędkość wzrostu w funkcji prędkości skanowania łukiem elektrycznym (a) oraz ilości
ciepła zużytego na utworzenie nadtopień (b).
Fig.4. The effect of the arc advance speed (a) and net heat input to the fusion area (b) on the
growth rate.

Wpływ ilości ciepła wprowadzonego do obszaru nadtopień oraz prędkości wzro stu fazy  na parametr strukturalny 1D dendrytów fazy  przedstawiono na rysunku 5.
Intensywność zużycia ściernego materiału rodzimego wynosiła Z i = 33,4 x 10-8 .
Wpływ parametru strukturalnego 1D dendrytów fazy  na intensywność zużycia ściernego odlewów ze stopu C355 uszlachetnionych metodą GTAW przedstawiono na
rysunku 6.
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a)

b)

Rys.5. Wartość parametru strukturalnego 1D w zależności od ilości ciepła wprowa-dzonego do
obszaru nadtopień (a) i prędkość wzrostu fazy  (b).
Fig.5.The effect of the net heat input to the fusion area (a) and the growth rate of the -phase (b)
on the structural parameter 1D.

Rys.6. Intensywność zużycia ściernego w funkcji parametru strukturalnego 1D.
Fig.6. Friction wear intensity as a function of the structural parameter 1D.

4. PODSUMOWANIE
Nadtapianie i szybka krystalizacja materiału warstwy wierzchniej odlewów ze
stopu C355 pozwoliło uzyskać silne rozdrobnienie struktury. Rezultatem tego było
zmniejszenie się intensywności zużycia ściernego.
Poprzez zmianę parametrów procesu GTAW można wpływać na ilość ciepła
wprowadzonego do obszaru nadtopień, a poprzez to kształtować strukturę materiału,
który będzie charakteryzował się podwyższoną odpornością na zużycie ścierne.
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RESISTANCE OF SURFACE-REFINED CASTINGS
OF C355 ALLOY TO FRICTIONAL WEAR
SUMMARY
The paper relates the research on the determination of the effect of electric -arc
scanning speed (0.33, 0.67, 1.00 and 1.33 cm/s) on the amount of heat input in the
fused area, structure and the resistance of surface-refined castings of C355 alloy to
frictional wear. Obtained results are presented graphically.
Key words: C355 alloy, rapid solidification,, wear intensity.
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