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M

odelowa hybrydowa technologia wytwarzania powłok wielowarstwowych Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN jest
dedykowana do zwiększenia odporności erozyjnej elementów sprężarki wykonanych ze stopu tytanu
Ti6Al4V dla silników śmigłowców eksploatowanych w warunkach pustynnych. Opracowana technologia
obejmuje wytworzenie powłoki wieloskładnikowej metodą PVD, która charakteryzuje się dużą twardością oraz dobrą odpornością na zużycie ścierne.

Powłoka wielowarstwowa Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN może być wykorzystywana w elementach maszyn w warunkach intensywnych narażeń na zużycie erozyjne np. łopaty turbin silników lotniczych oraz turbin energetycznych, systemy wentylacyjne,
elementy maszyn pracujących przy dużym zapyleniu środowiska.
Właściwości powłoki wielowarstwowa Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN:
Kolor powłoki:

żółtozłoty

Zużycie objętościowe [mm ]:

0.027

Twardość powłoki PVD [GPa]:

ok. 31

3

Moduł Younga powłoki PVD [GPa]:

ok. 400

Wskaźnik zużycia ściernego [mm /N*km]:

1,7x10-10

3

Analiza odporności na zużycie erozyjne

Mikrostruktura warstwy hybrydowej Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN

KONTAKT
Zespół Marketingu
innowacje@itee.radom.pl
tel.: 48 36 49 211
fax: 48 36 44 749

Schemat silnika lotniczego

PROPOZYCJA MARKETINGOWA
sprzedaż produktu

usługa badawcza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Surface Engineering Department

MODEL HYBRID SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY
INCREASING DURABILITY OF SELECTED ELEMENTS
OF AIRCRAFT ENGINES
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

T

he model hybrid technology for the manufacture of multilayer coatings of Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN type increases erosion resistance of compressor elements made of Ti6Al4V titanium alloy, for chopper engines used in
desert conditions. The developed technology for the production of a multi component coating by means of
the PVD technology is characterized by high hardness and good abrasive wear resistance.

The multilayer Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN coating can be used on the elements of machines operating in the conditions of
intensive exposure to erosive wear, for example turbine blades of aircraft engines and power turbines in ventilation
systems, elements of machines working in dusty environment.
Properties of the Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN multilayer coating:
Colour:

golden yellow

Volume consumption [mm ]:

0.027

Hardness of the PVD coating [GPa]:

ca. 31

Young’s modulus of the PVD coating [GPa]:

ca. 400

Wear index [mm /N*km]:

1,7x10-10

3

3

Analysis of resistance to erosive wear
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