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Ludwik Górski. Tomasz Wolski. Dariusz Gostyński: Zmiany wywołane wstrząsami cieplnymi
w powłokach ochronnych natryskiwanych plazmowo z materiałów na bazie AI2Q3. Badane
były powłoki natryskiwane plazmowo z materiałów proszkowych na bazie AI2O3
domieszkowane głównie NiO i TiO 2 Odporność tych powłok na wstrząsy cieplne badana była
na specjalnym stanowisku eksperymentalnym w strumieniu gorących i zimnych gazów. Zmiany
w mikrostrukturze powłok badano metodami mikroskopii optycznej, a zmiany składu
fazowego i przemiany fazowe spowodowane eksperymentami - metodami rentgenowskiej
analizy dyfrakcyjnej. Zaobserwowano zróżnicowaną odporność powłok na procesy zmęczenia
cieplnego. Najmniej odporne okazały się powłoki z materiałów stanowiących mieszaninę
mechaniczną korundu i rutylu. Widoczne są tam przypadki makroskopowej degradacji ze
złuszczeniem części powłoki. Powłoki z materiałów z domieszką NiO wytrzymują około 100
wstrząsów cieplnych. Ulegają one jednak przemianom fazowym zachodzącym w sposób
niejednorodny. Powłoki zawierające tytanian glinu wytrzymują około 150 wstrząsów bez
oznak degradacji z minimalnymi zmianami i mogą dlatego być stosowane w powłokach typu
barier termicznych.

Ludwik Górski. Tomasz Wolski. Dariusz Gostyński: Effects Caused by Thermal Shocks in
Plasjna Sprayed Protective Coatings from Materials Based on A1?O> Plasma sprayed coatings
from the materials based on AJ2O3 with addition of NiO and TiO 2 have been studied. Thermal
shock resistance of these coatings has been tested on special experimental arrangement in the
stream of hot and cold gases. Changes of coating microstructure has been determined by light
microscopy methods. Phase transitions caused by the experiments are revealed by X - ray
diffraction methods. The resistance for thermal fatigue processes depends on used coatings
materials Coatings containing mechanical mixture of corundum and rutile show low resistance
with visible effects of macroscopic degradation. In the coatings with NiO addition
unhomogeneous phase transitions have been revealed. Highest resistance against 150 thermal
shock cycles show coatings containing aluminium titanate, which may be used to further works
as thermal barrier coatings.
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1. STAN ZAGADNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
Tlenek glinu jest materiałem szeroko stosowanym w powłokach ochronnych nakładanych metodą
natryskiwania plazmowego. Powłoki z materiałów na bazie tlenku glinu odznaczają się m.in. niskim
przewodnictwem elektrycznym i cieplnym i wysoką odpornością na ścieranie. Złożony polimorfizm
AI2O3 z powstawaniem w specyficznych warunkach natryskiwania plazmowego metatrwałych faz
krystalicznych typu y ulegających
w temperaturach przekraczających 800 °C przemianom
prowadzącym do faz trwalszych termodynamicznie stanowi czynnik ograniczający stosowanie
wytworzonych z niego powłok. Dlatego powłoki z materiałów na bazie AI2O3 pomimo wspomnianych
wyżej zalet nie są dotychczas stosowane w obszarze wysokich temperatur. [1,2,3].
Z1O2 odznacza się również złożonym polimorfizmem. Jest on jednak szeroko stosowany w obszarze
wysokich temperatur zarówno w postaci spieków i litych elementów ceramicznych jak i powłok. W
zastosowaniach tych tlenek cyrkonu jest stabilizowany domieszkami innych tlenków, tworzących z nim
stabilny roztwór stały , co hamuje i ogranicza zasięg przemian fazowych. W związku z tym w
prowadzonych wcześniej pracach podjęto próby domieszkowania AI2O3 innymi tlenkami dla
stwierdzenia, czy wystąpi tu efekt stabilizacji podobny jak w ZK>2 [4,5].
W pracach, wykonanych przed rozpoczęciem niniejszego projektu
w ramach działalności
statutowej,
stwierdzono między innymi, że przy stosowaniu materiałów powłokowych
domieszkowanych NiO i TiO2 powstają fazy krystaliczne o zwiększonej odporności na przemiany
fazowe. W przypadku NiO jest to faza spinelowa N1AI2O4 o strukturze zbliżonej do faz typu y, a w
przypadku T1O2 - tytanian glinu (3 - AI2T1O5 [6,7], Dlatego uważano za celowe zbadanie odporności
powłok zawierających takie kompozycje materiałowe w obszarze wysokich temperatur, w
szczególności w eksperymentach ze wstrząsami cieplnymi. Dodatkową przesłanką uzasadniającą
zamiar podjęcia tych prac były posiadane doświadczenia badawcze i technologiczne.
Odporność powłok, natryskiwanych plazmowo z materiałów na bazie Z1O2 na warunki wstrząsów
cieplnych, badana była we wcześniejszych pracach autorów. Wiązano tam efekty makroskopowej
degradacji powłok ze zmianami w mikrostrukturze i przemianami fazowymi. [8,9,10]. W ramach tych
prac przygotowane zostało stanowisko eksperymentalne do badania odporności na wstrząsy cieplne.
Opracowana również została specjalna metodyka diagnostyczno-badawcza dla materiałów
powłokowych i powłok w warunkach stacjonarnego i szybkozmiennego działania temperatury.
Niektóre z badanych powłok nie wykazywały zmian degradacyjnych po 100 wstrząsach cieplnych.
Wspomniana metodyka i wyniki tych prac zostały szczegółowo opisane w raporcie Instytutu
przedstawionym jako rozprawa habilitacyjna jednego z autorów [11].
Dlatego uznano również za celowe przeprowadzenie badań powłok z materiałów na bazie AI2O3.
Realizacja tych planów stała się możliwa dzięki otrzymaniu finansowania z Komitetu Badań
Naukowych (KBN).
2 CEL PROWADZONYCH BADAŃ
Cel przedstawionych prac miał dwa aspekty. Strona poznawcza obejmowała zbadanie trwałości
stosowanych kompozycji materiałowych i ich odporności na procesy zmęczenia cieplnego w zależności
od zachodzących przemian fazowych.. Strona aplikacyjna polega na wykorzystaniu otrzymanych
rezultatów badawczych dla otrzymania powłok na bazie AI2O3 o zwiększonej odporności w obszarze
podwyższonych temperatur, w szczególności w warunkach wstrząsów cieplnych. W wielu dziedzinach
przemysłu i techniki istotne jest zastosowanie powłok pełniących funkcje barier termicznych, które
chronią pokrywane powierzchnie części maszyn i urządzeń przed szybkimi zmianami temperatury
połączonymi często z korozyjnym i erozyjnym działaniem gazów.Warto nadmienić, że powłoki typu
barier termicznych, będące produktem zaawansowanej technologii,
złożone z kompozytów
1

materiałowych na bazie Z1O2, stosowane są m.in.w silnikach wysokoprężnych i turbinach gazowych
[12,13,14]. Częściowe chociażby ich zastąpienie przez powłoki na bazie AI2O3 dałoby dodatkowy
efekt ekonomiczny, ponieważ tlenek glinu jest szerzej dostępny i tańszy od tlenku cyrkonu.
3. ZAKRES BADAWCZY PROJEKTU
3.1. Materiały użyte do badań
Ogółem wybrano 12 materiałów różniących się składem i metodami otrzymywania
Materiały otrzymywane metodą zol-żel
AI2O3 + 10%NiO
A1 2 O 3 + 20%NiO
A1 2 O 3 + 15%TiO 2
AI2O3 + TiO2 (11) (dwa rodzaje materiałów)
Materiały otrzymywane metodą kruszenia i mielenia
AI2O3 + TiO2 (1:1) (cztery rodzaje materiałów)
AI2O3 + S1O2
AI2O3 + Z1O2
Materiały otrzymywane metodą mieszania mechanicznego
Doboru dokonano biorąc pod uwagę ocenę cech morfologicznych proszku (granulacja, kształt ziarna,
sypkość itp) oraz składu fazowego i stopnia krystaliczności proszków wyjściowych.
Materiały otrzymane metodą zol-żel charakteryzują się obecnością przeważającej ilości ziaren
sferycznych, pozostałe materiały mają ziarna o kształtach nieregularnych.. Przeciętny zakres granulacji od 10 do 60-70 urn.
Jeżeli w materiale występują ziarna drobniejsze ( <10um ), które łatwo tworzą aglomeraty,
oddziaływuje to niekorzystnie na sypkość i podawanie do plazmotronu.
Materiały otrzymane metodą zol-żel nie są w pełni krystaliczne, a stopień ich krystaliczności jest
zależny od temperatury i czasu wygrzewania żelu. W tym czasie finalizuje się reakcja chemiczna
zainicjowana w fazie koloidalnej.
Natomiast materiały otrzymane metodą rozdrabniania, czy mieszania tlenków są zazwyczaj
polikrystaliczne.
3.2. Przygotowanie próbek do badań
Ze wszystkich badanych materiałów sporządzano najpierw próbne powłoki dokonując oceny
materiału z punktu widzenia przydatności do procesu natryskiwania. Obejmowało to wspomniane
cechy morfologiczne proszku, jego zachowanie się w toku procesu oraz zmiany składu chemicznego i
fazowego w wyniku natryskiwania. Powłoki te poddawano również próbom stacjonarnego działania
temperatury rejestrując zachodzące zmiany. Postępowano tutaj według opisanej wcześniej metodyki
[11].
Następnie przygotowano próbki do eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi. Jako podłoże
stosowana była stal nierdzewna typu 304 ( wg. klasyfikacji ASTM ) zawierająca około 18% chromu i
9% niklu przy zawartości węgla <0,l%. Z materiału tego przygotowano płytki o wymiarach liniowych
około 84x50 mm i grubości 4 mm. Na płytki te nakładano najpierw warstwę podkładową Ni-Cr-Al
(około 18% chromu i 9% glinu), a następnie warstwę ceramiczną z badanego materiału. Grubość całej
powłoki wahała się w granicach 300-400 |im. Próbki przed i po natryskiwaniu ważono na wadze
analitycznej, co pozwalało na dokładną rejestrację zmian masy w toku dalszych eksperymentów. Proces
natryskiwania przedstawiono schematycznie na rys. 1.

Rys. 1. Schemat urządzenia do natryskiwania plazmowego
wykorzystującego plazmotron łukowy
1 - katoda wolframowa
2 - anoda miedziana chłodzona wodą
3 - łuk plazmowy
4 - wprowadzenie proszku
5 - przedmiot natryskiwany
Natryskiwanie prowadzono płazmotronem PN-120 plazmą argonowo-wodorową na zrobotyzowanym
stanowisku do natryskiwania w Przedsiębiorstwie Nowych Technologii ENTECH - ŚWIERK.
Warunki natryskiwania/stosowane w tych eksperymentach, wyszczególnione są we wcześniejszych
pracach [6,11].

3.3. Eksperymenty ze wstrząsami cieplnymi
Przed seriami eksperymentów, prowadzonych na stanowisku badawczym w strumieniu gorących gazów,
próbki poddawano próbom wygrzewania w temperaturach do 1000°C w warunkach stacjonarnych oraz
wstrząsom cieplnym z użyciem pieca. Zestaw eksperymentalny do wstrząsów cieplnych metodą
piecową przedstawia rys. 2
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Rys. 2. Schemat zestawu do wstrząsów cieplnych metodą piecową
i - autotransformator, 2 - amperomierz, 3 - woltomierz, 4 - piec,
5 - lermopara, 6 - wskaźnik temperatury
Próbki wyjmowane z pieca chłodzono w powietrzu przez 1 0 - 1 5 minut, a następnie ponownie
wkładano do pieca i wygrzewano około 15 minut w temperaturze znamionowej w granicach 900 1000°C Był to wstępny test odporności poszczególnych próbek przed przystąpieniem do właściwych
eksperymentów. Schemat stanowiska do badania odporności na wstrząsy cieplne przedstawia rys.3.
Próbki poddawano wielokrotnym, krótkotrwałym cyklom grzania i chłodzenia. Czynnikiem grzewczym
był płomień palnika acetylenowo-tlenowego, a czynnikiem chłodzącym - strumień sprężonego
powietrza

70 -

lOOtnm

Rys. 3. Schemat stanowiska eksperymentalnego do badania odporności na wstrząsy cieplne
1 - próbki z naniesionymi powłokami, 2 - dysza sprężonego powietrza,
3 - palnik acetylenowo - tlenowy, 4 - miejsce pomiaru temperatury,
5 - płomień mieszanki gazowej, 6 - strumień powietrza chłodzącego,
7 - kierunki wymiany próbek
W prowadzonych badaniach przyjęto następujące parametry pracy stanowiska:
przepływy gazów: acetylen 830 sl /h
tlen
1750 sl/h
rodzaj płomienia: silnie utleniający o stosunku 02/ C2H2 =2.1,
odległość dyszy palnika od powłoki: 70-100 mm,
"
" chłodzącej od powłoki: 70-100mm.
Programowane robotem czasy grzania i chłodzenia wahały się w granicach od 8 do 20 sek. Czasy
te były zmieniane pod kątem doboru maksymalnej temperatury osiąganej przez powłokę i różnicy
temperatur w toku pojedynczego cyklu grzania - chłodzenia. Przykładową krzywą grzania - chłodzenia
w jednym cyklu przedstawia rys. 4.
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Rys. 4. Przykładowa krzywa grzania - chłodzenia w jednym cyklu wstrząsów cieplnych
Jak można zauważyć, na rysunku 4 starano się tak dobierać krzywą, aby nie tworzyło się plateau w
pobliżu maksymalnej wartości temperatury. Ma to istotne znaczenie dla wytrzymałości powłok, co
stwierdzono we wcześniejszych eksperymentach, a jednocześnie w warunkach występujących w
silnikach, symulowanych tu w pewien sposób, ważniejsza jest odporność na szybkie zmiany
temperatury i erozyjno - korozyjne działanie strumienia gazów, niż na długość utrzymywania się
temperatury maksymalnej [9,11].
Temperaturę powłok mierzono w pierwszych seriach eksperymentów metodą termoelektryczną
stosując termoparę płaszczową typu NiCr - NiAl, co było opisywane we wcześniejszych pracach
[11,15]. Przyjęto wtedy, że różnica temperatur między miejscem zamocowania termopary od strony
podłoża, a powierzchnią powłoki wynosi 100-150 °C i na tej podstawie oznaczano szacunkowo
temperaturę, jaką osiągały powłoki w czasie eksperymentów. Aby poznać wartość temperatury
osiąganej przez powłokę, planowano pirometryczny, bezstykowy pomiar temperatury. Wymagany do
tego celu zakup pirometru przesunął się znacznie w czasie, co wyjaśniano w raporcie końcowym.
Dlatego dopiero w ostatnich seriach eksperymentów można było zastosować zakupiony pirometr KM
- 800 działający na zasadzie pomiaru emisji energii powłok w zakresie podczerwieni. Temperatura
powłok w toku eksperymentów wahała się w granicach od 200 do 1000 °C.
Na rys. 5 przedstawiony jest schemat pomiaru temperatury. Zastosowany miernik pozwala na
rejestrację komputerową zmierzonych przez pirometr wartości temperatur. Pirometr umieszczony jest
na statywie i znajduje się w odległości 1 - 1.5 m od próbki. Jest to odległość ogniskowania
odpowiadająca wymiarom badanych powłok.

1
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Rys. 5. Schemat pomiaru temperatury
1 - pirometr, 2 - miernik uniwersalny
z wyjściem RS232 do komputera,
3 - komputer IBM PC
W toku eksperymentów próbki zmieniane były automatycznie w ten sposób, że w tym samym czasie
jedna z próbek była grzana, a druga - chłodzona. Te krótkotrwałe cykle powtarzano wielokrotnie aż
do wystąpienia widzialnych makroskopowo zmian degradacyjnych w powłokach. Próbki po
eksperymentach poddawano szczegółowym oględzinom połączonym z dokumentacją fotograficzną
zmian makroskopowych i dokładną rejestracją zmian masowych.
3.4. Stosowane metody diagnostyczno-badawcze
Są to zarówno rutynowe metody diagnostyczne pozwalające głównie na makroskopową ocenę
zachodzących zmian jak i stosowane metody badawcze. Diagnostyka obejmowała:
a) dla materiałów proszkowych przed natryskiwaniem - ocenę cech morfologicznych proszku
(granulacja, kształt ziarna, sypkość itp),
b) dla powłok przed wstrząsami cieplnymi - dokładne oględziny połączone z dokumentacją
fotograficzną prowadzonych obserwacji, oraz oznaczenie grubości i masy powłoki,
c) dla powłok po wstrząsach cieplnych - obserwacje zmian powierzchni powłok
( z dokumentacją fotograficzną - celem uchwycenia ewentualnych, efektów degradacyjnych)
oraz ponowne ważenie celem zarejestrowania zachodzących zmian masy powłok.
Metody badawcze obejmowały:
a) dla proszków i powłok przed i po wstrząsach cieplnych - określenie składu fazowego metodami
rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej. Dawało to podstawę do wyznaczenia przemian fazowych w
wyniku procesu natryskiwania i wstrząsów cieplnych,
b) dla powłok - badania zmian w mikrostrukturze spowodowanych wstrząsami cieplnymi oraz
pomiary twardości wykonywane na zgładach metalograficznych.
Badania wymienione w punkcie b) były wykonywane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej.

4 OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ
4.1. Badania materiałów powłokowych i powłok przed wstrząsami cieplnymi
Skład fazowy metodami rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej wyznaczony został dla wszystkich wstępnie zaklasyfikowanych materiałów powłokowych wymienionych w punkcie 3.1. Stanowiło to punkt
odniesienia dla składu fazowego próbnych powłok natryskanych z tych materiałów. Niektóre materiały
i powłoki poddawano również wygrzewaniu rejestrując spowodowane wygrzewaniem przemiany
fazowe.
Materiały domieszkowane NiO nie są w pełni krystaliczne. Świadczy to, że produkt otrzymany z
fazy koloidalnej był wygrzewany w temperaturach nie przekraczających 800 °C.
Ilustruje to
dyfraktogram z rys. 6(a) odznaczający się wysokim tłem eksperymentalnym, z którego można jednak
wydzielić dość szerokie i rozmyte maksima dyfrakcyjne, odpowiadające częściowo uporządkowanej
fazie typu y - AI2O3. i izostrukturalnej z nią fazie MAI2O4. Obie te fazy mają sieć krystaliczną typu
spinelu , a ich stałe sieciowe są bardzo zbliżone i tylko w niektórych przypadkach udaje się rozdzielić
odpowiadające im maksima dyfrakcyjne. Natomiast argumentem przemawiającym za związaniem niklu
w MAI2O4 jest brak oddzielnych maksimów NiO oraz pewne zmiany w natężeniach maksimów
dyfrakcyjnych . W fazach typu y - AI2O3 maksimum (311) ma znacznie niższe natężenie od
maksimów (400) i (440). Ten ostatni efekt łatwiej stwierdzić na dyfraktogramie powłoki natryskanej z
tego materiału , gdzie maksima są wyższe i ostrzejsze, ponieważ stopień krystaliczności materiału
wzrasta w sposób wyraźny (rys. 6(b). Jednocześnie pik dyfrakcyjny (311) jest niewiele mniejszy od
pików (400) i (440), co świadczyłoby o związaniu domieszki NiO w fazę spinelową wspólną z AI2O3.
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Rys. 6. Dyfraktogramy AI2O3 + 10% NiO, promieniowanie Cu
a - materiał wyjściowy, b - powłoka natryskana.
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Obserwacje wpływu parametrów natryskiwania na powstawanie pododmian (politypów) faz typu y o
strukturze spinelowej we współzależności z trwałością spinelu niklowo-glinowego będą przedmiotem
osobnej publikacji.
Materiał zawierający 20% NiO praktycznie nie różni się składem fazowym, gorsza natomiast była
jego charakterystyka morfologiczna i mniejsza ilość, którą można było dysponować. Do dalszych
eksperymentów użyto więc materiał o 10% domieszce NiO.
Materiały powlekane 10-15-procentową domieszką TiO2 nie wykazują wzrostu odporności w
temperaturach powyżej 800°C. Lepsze są ich niektóre parametry eksploatacyjne, ale tytanian glinu jako
osobna faza krystaliczna występuje w tych materiałach nie zawsze oraz tylko jako domieszka. Badania
dotyczące tej grupy materiałów opisano w innych pracach [7,11].
Materiały zawierające TiO2 w ilościach odpowiadających stechiometrii 1:1 potrzebnej do wytworzenia
tytanianu glinu A^TiOs jako jedynej fazy krystalicznej odznaczają się dość różnorodnym składem
fazowym . Mamy do czynienia zarówno z mieszaniną korundu i rutylu (w szczególności w materiałach
otrzymanych przez mechaniczne zmieszanie obu tlenków) , ze współwystępowaniem innych, mniej
trwałych postaci krystalicznych AI2O3 i TiO2, z występowaniem tytanianu w postaci krystalicznej
3 - Al2TiO5 jako jedynej fazy oraz w mieszaninie z tlenkami składowymi.
Wzmiankowane w punkcie 3.1.materiały zawierające S1O2 i ZrO2 nie zostały włączone w pełny ciąg
eksperymentalny. Stwierdzono, że pierwsze z nich występują w postaci krystalicznej glinokrzemianu mullitu, a drugie z kolei stanowią mieszaninę AI2O3 i Z1O2. Wykraczały więc one poza przyjęty zakres
projektu badawczego, a jednocześnie nie dawały przesłanek do przypuszczeń, że będą odznaczać się
stabilnością fazową i dużą odpornością na warunki wstrząsów cieplnych. Prace nad nimi będą w miarę
możliwości kontynuowane.
Reasumując - na podstawie całego przeprowadzonego zakresu prac eksperymentalnych
obejmujących ocenę morfologiczną proszków, oznaczenie wszystkich zmian zachodzących w składzie
fazowym materiałów, ocenę trwałości temperaturowej powłok oraz próby odporności na wstrząsy
cieplne -do ostatecznych serii eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi zakwalifikowano trzy typy
materiałów powłokowych:
I. Al 2 O 3 + 10%NiO
II. AI2O3 + TiO2 (mieszanina tlenków o składzie stechiometrycznym - 1 : 1 )
HI. Al 2 Ti0 5 .
W tym ostatnim przypadku wybrany został materiał zawierający praktycznie tylko tytanian glinu w
proszku wyjściowym, co można zaobserwować na rys. 20 (a).
Z każdego z wymienionych materiałów natryskano dla potrzeb tych serii eksperymentów 5 powłok
na standardowych płytkach 84 x 50 x 4 mm. Zestawienie badanych próbek wraz z podstawowymi
informacjami o warunkach eksperymentów i ich wynikach podane jest w tabeli 1. W tabeli tej podano
skrótowo podstawowe dane o eksperymentach i ich wynikach. Pierwszym rzucającym się w oczy
efektem jest wyraźna różnica między próbkami o numerach 1-5 z materiału stanowiącego mieszaninę
mechaniczną tlenków, a próbkami o numerach 6-15 z dwóch pozostałych materiałów. W przypadku
tych pierwszych, chociaż ilość cykli cieplnych była najmniejsza, występują znaczne ubytki masy
dochodzące do 30-40% masy natryskanej powłoki. Jednocześnie wyraźne odpryski i złuszczenia
widoczne są na powierzchni tej piątki próbek nawet gołym okiem. Pozostałe serie próbek wykazują
znacznie mniejszy zasięg zmian zewnętrznych i minimalne, co najmniej o dwa rzędy wielkości,
mniejsze ubytki masy powłok.
Obecnie przedstawione zostaną bardziej szczegółowo zmiany w powłokach wywołane wstrząsami
cieplnymi. Są one prezentowane na trzech poziomach związanych ze stosowanymi metodami ich
ujawniania.
Pierwszy z nich - to poziom makroskopowy dokumentujący zmiany wyglądu zewnętrznego powłok w
obserwacjach bezpośrednich i skutki tych zmian.
Drugi - to poziom w skali mikrometrów pozwalający na ocenę zmian w mikrostrukturze.

Trzeci - to poziom w skali atomowej związany ze zmianami w sieci krystalicznej spowodowanymi
stosowanymi procesami, a ujawnianymi metodami rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej. (RAF).
4.2.. Zmiany makroskopowe wywołane wstrząsami cieplnymi
Zmiany makroskopowe powłok,sygnalizowane w tabeli 1, są zilustrowane na rys. 7 przedstawiającym
fotografie trzech rodzajów powłok przed i po wstrząsach cieplnych. Powłoki przed wstrząsami różnią
się zabarwieniem w zależności od stosowanych materiałów powłokowych. Powłoki zawierające tlenek
tytanu są ciemniejsze, a zawierające tlenek niklu są jasno-szare. Warto tu może zwrócić jeszcze uwagę
na pewien szczegół eksperymentalny. Oprócz powierzchni pokrytej powłoką o podanych wymiarach
próbki posiadają z jednej strony zagięty brzeg z otworem na śrubę mocującą na stanowisku
badawczym, tak aby nie wprowadzać żadnych naprężeń mechanicznych na powierzchnię poddawaną
procesom cieplnym Sposób mocowania powłok pokazany jest na fotografii (rys. 8).
Oglądając fotografie powłok po wstrząsach cieplnych na rys. 7 obserwujemy wyraźne różnice
między nimi. Powłoki z materiału I stanowiącego mieszaninę mechaniczną tlenków glinu i tytanu
ulegają najsilniejszej degradacji. Dobrze widoczne gołym okiem są nawet ubytki materiału powłoki o
kształcie zbliżonym do stożkowego. Charakterystyczne jest, że występują one już po 20-30 wstrząsach
cieplnych. Odpryskiwanie rozpoczyna się w czasie eksperymentu i zachodzi dalej "samorzutnie" w
czasie stygnięcia próbki. Na powierzchni powłok z materiału I zawierającego 10% NiO powyżej 50
wstrząsów pojawia się ciemniejsza plama o kształcie kołowym , która po 100 wstrząsach jest wyraźnie
widoczna i później nie ulega już praktycznie zmianom. Występuje ona w centralnej części próbki
stanowiąc jakby ślad wielokrotnego "uderzenia" strugi gorących i zimnych gazów w toku
eksperymentów. Powłoki z materiału III ( AI2T1O5 ) wykazują tylko jaśniejsze zabarwienie na prawie
całej powierzchni próbki. W tej grupie powłok zmiany obserwowane makroskopowo są najmniejsze.
Dotyczy to również zmian w mikrostrukturze i przemian fazowych, opisanych w dalszej części pracy.
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Tabela 1. Zestawienie badanych próbek
Lp

Ilość wstrząsów
cieplnych

Temperatura

Ubytki masy

1 Al2O3+TiC>2

20

900-950

1,752

2 AI2O3+T1O2

30

870-950

1,910

3

Skład

Al2O3+TiO2

4

Al2O}+TiO2

5

AI2O3+T1O2

6

A^O^+NiO

20

770-890

1,700

Uwagi
Wyraźne złuszczenia
Próbka użyta do badań
mikrostruktury
Złuszczenia

Próbka użyta do badań
mikrostruktury

20

0,050

900-950

Bardzo małe zmiany

7

AI2O3+N1O

100

800-950

0,020

Ślad oddziaływania
płomienia w kształcie koła

8

Al 2 Oi+NiO

150

770-950

0,035

Ślad oddziaływania płomienia
w kształcie koła

9

AI2O3+N1O

50

900-950

0,015

Próbka użyta do badań
mikrostruktury

10 AI2O3+MO

Próbka użyta do badań
mikrostruktury

11

AI2T1O5

50

900-950

0,030

Zmiana zabarwienia powłoki
(rozjaśnienie)

12

AI2T1O5

100

840-970

0,015

Próbka użyta do badań
mikrostruktury

13

AI2T1O5

150

770-950

0,020

Próbka użyta do badań
mikrostruktury

14

Al2Ti0.s

150

770-950

0,012

Próbka użyta do badań
mikrostruktury

15

AI2T1O5

Próbka użyta do badań
mikrostruktury
11
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Rys. 7 Fotografie powłok, a •- przed i b - po wstrząsach cieplnych
I - AI2O3 + NiO, II - AI2O3 4 TiO 2 , n i - Al 2 Ti0 5
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Rys 8 Schemat montowania próbek na stanowisku eksperymentalnym
4.3. Badania mikrostruktury powłok przed i po wstrząsach cieplnych
Badania te prowadzono na zgładach metalograficznych wykonanych z wyciętych fragmentów powłok
na przekrojach poprzecznych.
Szczegółowe dane o preparatyce zgładów i pełną dokumentację
fotograficzną prac przedstawia raport przygotowany na Politechnice Warszawskiej [16].
W pracach stosowano mikroskop Reicherta stosując zakres powiększeń od 100 do 1000 x ( najczęściej
stosowano powiększenia 200 i 500 x).
Z każdej piątki powłok, natryskanych tym samym materiałem, jednej nie poddawano wstrząsom
cieplnym, tylko przeznaczano do pocięcia na zgłady metalograficzne, mające służyć porównaniu
mikrostruktury przed i po wstrząsach cieplnych.
Podobnie jak przy obserwacjach makroskopowych, najpierw przedstawione zostaną wyniki dla
powłok z materiału II stanowiącego mieszaninę korundu i rutylu, dla których zaobserwowano
najpoważniejsze zmiany degradacyjne. Jak zmiany te odbijają się na mikrostrukturze, możemy
przekonać się na rys. 9. Patrząc od gory widzimy fragment podłoża jako jasny, dalej słabo zaznaczoną
( również jasną ) metaliczną warstwę podkładową, a następnie ciemniejszą powłokę ceramiczną. Na
mikrografii 9(a), pokazującej obraz przed wstrząsami cieplnymi, widoczne są charakterystyczne, szare
pasma układające się równolegle do granicy powłoki. Po wstrząsach cieplnych mikrostruktura ta ulega
zaburzeniu i widoczna jest dość szeroka szczelina blisko granicy faz metal-ceramika. Odpowiada ona
obszarowi widocznego makroskopowo złuszczenia powłoki
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b.

a.

Rys 9. Mikrostruktura powłok (II), a - przed, b - po wstrząsach cieplnych, 200x.
Na rys. 10 widoczny jest obraz środkowej części powłoki ceramicznej. W tym przypadku zmiany są
mniejsze niż na poprzednim zdjęciu, ale widoczna jest zmiana mikrostruktury z zaburzeniem
pasmowego uporządkowania i wzrostem wielkości porów.

b.

a.

Rys. 10 Obraz środkowej części powłoki z materiału II
a - przed, b - po wstrząsach cieplnych, 200 x
Na rys. 11 przedstawiony jest w większej skali (500 x) obraz fragmentów powłok w pobliżu granicy
faz ceramika - metal Tutaj warstwa podkładowa jest lepiej widoczna, wzrastają też zaburzenia i
14

nieregularności przy granicy faz metal-ceramika. Zmiany w mikrostrukturze ceramiki są podobne jak
na poprzedniej fotografii i dotyczą" struktury pasmowej " oraz wzrostu ilości i wymiarów porów.

a.

b.

Rys 11 Mikrostruktura powłok nr 4 (a - przed ) i nr 2 ( b - po wstrząsach cieplnych), 500 x.
Na podstawie zdjęć mikroskopowych powłok z tego materiału można przypuszczać, że występują tu
dwie osobne fazy, a inne skontrastowanie może się wiązać z ich różną twardością oraz zmianami w ich
lokalizacji i segregacji w wyniku wstrząsów cieplnych., co jest akurat zgodne z własnościami
występujących w tym matenale w postaci osobnych faz - korundu i rutylu
Zmiany mikrostruktury w tym matenale wykazują stosunkowo największe zaburzenia.
Powłoki z materiału I, domieszkowanego tlenkiem niklu, mają nieco inną mikrostrukturę i zakres
zachodzących zmian Fotografie z rys 12 i 13 przedstawiają mikrostrukturę dla powłok przed i po 50
wstrząsach cieplnych w dwóch zróżnicowanych geometrycznie obszarach próbek. Widzimy, że
zmiany nie są duże, mają raczej charakter porządkujący, nie obserwuje się też rozrostu porowatości,
pewne zmiany natomiast widoczne są w warstwie podkładowej.

a.

b.

Rys 12. Mikrogratle powłok; a - przed i b - po SO wstrząsach cieplnych 500x
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b.

a.
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Rys. 13 Mikrofotografie powłok: a - przed, b - po 50 wstrząsach cieplnych 200 x.
Zmienia się nieco mikrostruktura próbki poddanej 100 wstrząsom cieplnym w obszarze
charakterystycznego, centralnego "kółka" Przedstawiona jest ona na serii 3 zdjęć robionych kolejno w
kierunku od podłoża do końca powłoki, gdzie widoczny jest też fragment żywicy (rys 14 ).
Pojawiają się szare pasma, ułożone równolegle do granicy warstw, których nie obserwowaliśmy
wyraźnie na poprzednich zdjęciach Wydaje się, że efekt ten można powiązać z zachodzącymi w tym
centralnym obszarze próbki przemianami fazowymi w wyniku wstrząsów cieplnych. Polegają one na
transformacji fazy spinelowej do trwalszego termodynamicznie a-korundu, o czym będzie mowa w
następnym punkcie przy omawianiu przemian fazowych. Warto przypomnieć, ze podobna
mikrostruktura była obserwowana w powłokach z materiału II, gdzie a - korund występował również
jako osobna faza krystaliczna
W powłokach z materiału III, gdzie główną fazę krystaliczną stanowi AI2T1O5, zmiany w
mikrostrukturze są niewielkie Typowy obraz widzimy na rys. 1 5, gdzie przedstawione jest przejście od
podłoża poprzez całą powłokę do żywicy Pewne deformacje zachodzą w warstwie podkładowej, a
małe zmiany widoczne są w mikrostrukturze ceramiki, zmniejszają się nieco wymiary porów 1 ich
liczba.
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Rys. 14. Powłoka nr 7 z materiału I po 100 wstrząsach cieplnych. 500 x
a - od strony podłoża, b - środek, c - część zewnętrzna
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Rys 15. Mikrostruktura powłok z materiału (III),
a - przed, b - po wstrząsach cieplnych, 500x.
Na rys 16 i 17 pokazane są zdjęcia mikroskopowe powłoki po 150 wstrząsach cieplnych w
powiększeniach 500 i 1000 x
Są widoczne w szczególności na rys. 17 pewne zmiany typu
niszczącego (w miejscach gdzie najbardziej zaznaczył się wpływ zmęczenia cieplnego). Nie
obserwujemy jednak obecności tych charakterystycznych, szarych pasm występujących w powłokach z
poprzednich grup materiałowych wiązanych z obecnością korundu Tytanian nie ulega rozkładowi w
wyniku wstrząsów cieplnych, chociaż wzrasta ilość mikroporów i mogą pojawiać się mikropęknięaa i
inkluzje
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Rys. 16. Powłoka nr 14 po 150 wstrząsach cieplnych, 1000 x
a - podłoże i warstwa podkładowa z początkiem ceramiki
b - obraz części środkowej powłoki ceramiczne)
a.

Rys 17. Obraz innego, charakterystycznego miejsca z tej samej powłoki
;
F otografie a i b różnią się powiększeniem (500 i 1000 x)
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Na przekrojach poprzecznych z 6 badanych powłok przed i po wstrząsach cieplnych wykonano jeszcze
pomiary twardości Vickersa, których wyniki przedstawione są w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki pomiarów twardości Vickersa, przy obciążeniu 300 g, warstw ceramicznych
natryskiwanych plazmowo.

HV0.3

Nr próbki
2
4
7
10
14
15

396
354
320
128
110

214

320
396
264
192
102
166

H V 0,3 średnie
320
320
272
154
96
182

346
356
286
154
102
188

2 - powłoka po wstrząsach cieplnych z materiału II
4 - powłoka przed wstrząsami cieplnymi z materiału II
7 - powłoka po wstrząsach cieplnych z materiału I
10 - powłoka przed wstrząsami cieplnymi z materiału I
14 - powłoka po wstrząsach cieplnych z materiału III
15 -powłoka przed wstrząsami cieplnymi z materiału III
4.4. Przemiany fazowe spowodowane wstrząsami cieplnymi
Przemiany te badano metodami rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej stosując zmodernizowany
dyfraktometr TUR - M 62 z goniometrem HZG - 3. Sterowanie i odbiór wyników prowadzone jest
komputerowo. Stosowano promieniowanie charakterystyczne Cu filtrowane.
Jak już wspomniano, porównywany był skład fazowy proszków wyjściowych i powłok przed i po
wstrząsach cieplnych. Analizowano wpływ wszystkich stosowanych oddziaływań temperatury i zmian
parametrów stosowanych procesów na skład fazowy próbek.
Jako pierwsze omówimy wyniki otrzymane dla materiału II będącego stechiometryczną mieszaniną
korundu i rutylu. Proszek wyjściowy jest materiałem w pełni krystalicznym, zawierającym oba tlenki w
ilościach zbliżonych.. Dyfraktogram przedstawiony jest na rys. 18 (a).
Po natryskiwaniu stopień krystaliczności jest trochę niższy, o czym świadczy wzrost tła dyfraktogramu.
Oprócz faz obecnych przed natryskiwaniem występuje również metatrwała faza typu Y-AI2O3
(rys. 18(b)). Jest ona najczęściej fazą przeważającą, a niekiedy jedyną postacią krystaliczną AI2O3 w
powłokach natryskanych plazmowo, a jej powstawanie wiąże się z warunkami procesu natryskiwania
[1,2,3,11].
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Rys. 18. Dyfraktogramy materiału II, a - a - ^ 0 3 , r - rutyl. y - 7 - AI2O3
a - proszek wyjściowy, b - powłoka przed, c - powłoka po wstrząsach cieplnych.
Fakt, że w powłokach z tego materiału nie jest ona fazą przeważającą, wynika prawdopodobnie ze
specjalnej preparatyki materiału. Zawartość korundu w powłokach zależy od tego, czy występuje on w
materiale wyjściowym i może być zwiększana przez specjalne zabiegi technologiczne związane z
materiałem i procesem natryskiwania.[6,7,ll]. Opisane są nawet w literaturze przypadki uzyskania
powłok plazmowych zawierających tylko korund, jeśli podłoże utrzymywane jest w odpowiednio
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wysokiej temperaturze [17]. Dyfraktogram powłoki po wstrząsach cieplnych (rys. 18(c)) nie wykazuje
już obecności metatrwałej fazy typu y . Występują natomiast zmiany w natężeniach maksimów,
pochodzących od korundu i rutylu, związane z różnicami trwałości i temperatur rekrystalizacji tych faz.
Wyniki te są spójne z rezultatami obserwacji mikroskopowych dotyczących " szarej fazy" o większej
twardości, którą stanowić powinien korund. W sumie zakres przemian fazowych dla powłok z tego
materiału nie jest duży, ale dość charakterystyczny.
Inny przebieg i charakter mają przemiany zachodzące w powłokach z materiału I zawierającego
domieszkę NiO po wstrząsach cieplnych. Pokazujące je dyfraktogramy przedstawione są na rys. 19.
Występuje tam istotna różnica w obrazie dyfrakcyjnym z centralnej części powłoki (w obszarze
makroskopowo widocznego "kółka ") i z obszaru położonego poza nim. W obu przypadkach mamy
do czynienia z materiałem w pełni krystalicznym. Jest to podkreślone ze względu na dość niski stopień
krystaliczności proszku wyjściowego (rys. 6 (a)). Dyfraktogram z części środkowej próbki najbardziej
narażonej na działanie wstrząsów cieplnych wykazuje obecność fazy 01-AI2O3 noszącej nazwę
korundu jako fazy zasadniczej. Daje się też zauważyć parę słabych maksimów pochodzących od NiO.
(rys. 19(a)). Występuje więc tu przemiana z przejściem do faz trwalszych termodynamicznie.
Przemiana ta jednak nie zachodzi w obszarze położonym poza " kółkiem " (rys. 19(b)). W tym
przypadku obraz dyfrakcyjny jest z grubsza taki sam jak dla powłoki przed wstrząsami cieplnymi
(rys. 6 (b)). Mamy tu również do czynienia ze współistnieniem spinelu nikłowo-glinowego i metatrwałej
fazy typu Y-AI2O3.
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Rys. 19. Dyfraktogram powłoki z AI2O3 + NiO, po 100 cyklach
a - w obszarze" kółka", b - poza tym obszarem
a - a - AI2O3, y - y - AI2O3, X - MAI2O4
Opisana sytuacja pokazuje nam ewidentny przypadek przemiany fazowej spowodowanej przez serię
eksperymentów z około 100 wstrząsami cieplnymi. Ten interesujący rezultat badawczy jest mniej
oczywiście sprzyjający z punktu widzenia aplikacyjnego. Warto może jeszcze przypomnieć, że w
obrazach mikrostruktury centralnej części tych powłok pojawiały się po wstrząsach cieplnych szare
pasma, które wiązano z obecnością korundu.

22

Należy podkreślić, że dopiero po 100 wstrząsach cieplnych obserwujemy tak wyraźną przemianę
fazową zachodzącą w części centralnej próbek, jaką przedstawia nam rys. 19.
W próbkach poddanych 50 cyklom wstrząsów cieplnych przemiana ta zachodzi w sposób niepełny.
Przemiana ta praktycznie nie postępuje już dalej i obraz dyfrakcyjny próbek po 150 cyklach
wstrząsów cieplnych jest taki sam ( w granicach czułości stosowanej aparatury). Powłoki z tego
materiału wykazywały znaczną odporność nawet na długotrwałe wygrzewanie w warunkach
stacjonarnych, a także na wstrząsy cieplne prowadzone z użyciem pieca. Jednocześnie domieszka
NiO powodowała wzrost trwałości temperaturowej faz spinelowych [ 6 ]
Najmniejsze zmiany w składzie fazowym, nawet po 150 cyklach wstrząsów cieplnych,
obserwujemy dla powłok z materiału III, zawierającego tytanian glinu jako osobną fazę krystaliczną.
Dyfraktogramy materiału powłokowego i powłok z tego materiału przedstawione są na rys. 20.
Dyfraktogram proszku wyjściowego z rys. 20 (a) odznacza się lepszą zdolnością rozdzielczą i
wyższymi natężeniami niektórych maksimów dyfrakcyjnych w porównaniu z dyfraktogramem
powłoki natryskanej z rys. 20{b). Te niewielkie różnice w obrazie dyfrakcyjnym wynikają z faktu, że
postacie tytanianu glinu wytworzone w warunkach wygrzewania stacjonarnego i natryskiwania
plazmowego różnią się stopniem uporządkowania struktury i wielkościami krystalitów [ 18 ].
Przejścia między nimi nie są jednak przemianami fazowymi, którym towarzyszyłyby efekty
objętościowe, a są one raczej zbliżone do przemian określanych mianem strukturalnych przemian
fazowych występujących np w ferroelektrykach [19]. Dyfraktogram powłoki natryskanej po 150
cyklach wstrząsów cieplnych ( rys. 20 (c)) jest ze względu na pewne różnice w natężeniach
maksimów dyfrakcyjnych bardziej zbliżony do dyfraktogramu z rys. 20(a.\ co wiąże się z
sumarycznym czasem oddziaływania temperatury.dającym w efekcie wyższy stopień
uporządkowania Al2TiO5 w procesowanych powłokach.
Nie zauważono natomiast ani dysocjacji tytanianu na tlenki składowe, ani powstawania innych
faz krystalicznych.
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Rys. 20. Dyfraktogramy AI2T1O5
a - proszek wyjściowy, b - powłoka natryskana przed wstrząsami,
c - powłoka po 150 wstrząsach cieplnych
Reakcja tworzenia tytanianu glinu z krystalicznych tlenków glinu i tytanu zachodzi dopiero
powyżej 1500 K i jest wyprzedzana temperaturowo przez procesy rekrystalizacji z wytworzeniem
trwałych termodynamicznie postaci tych tlenków . Jest to zilustrowane na rys. 21, gdzie
przedstawione są dyfraktogramy materiału prażonego w temperaturze 1200 K (rys. 21 (a)) i 1800
K ( rys. 21 (b) ). W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia tylko z dobrze
wykrystalizowanymi tlenkami glinu i tytanu w postaci korundu i rutylu i nie stwierdza się
obecności tytanianu glinu, w drugim - natomiast zasadniczą fazę krystaliczną stanowi AI2T1O5, a
minimalne domieszki tlenków składowych związane są z małą szybkością reakcji tych tlenków w
stanie stałym. Dlatego korzystniejsze jest wytwarzanie tytanianu metodą zol - żel lub na tyle
szybki wzrost temperatury, by nie zdążyły się utworzyć trwałe postacie krystaliczne tlenków
składowych, co można zrealizować stosując np.piec indukcyjny [ 7 ].
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Opisane wyniki badań wskazują na znaczne zróżnicowanie odporności na procesy zmęczenia cieplnego
w zależności od stosowanych materiałów powłokowych. Materiały z grupy II różniły się składem
chemicznym od materiałów z grup I i III. Te dwie grupy materiałów różniły się z kolei metodami
otrzymywania, co było przyczyną odmiennego składu fazowego mającego, jak się okazało, istotny
wpływ na odporność powłok w prowadzonych eksperymentach.
Najniższą odporność i najsilniejsze obserwowane makroskopowo zmiany degradacyjne wykazywały
powłoki zawierające mieszaninę tlenków glinu i tytanu. Chociaż była to mieszanina stechiometryczna,
to jednak ten sposób przygotowania materiału nie zapewnia jego jednorodności. Dwie substancje
różniące się ciężarem atomowym i temperaturą topnienia ulegały segregacji w procesie natryskiwania,
a ta niejednorodność w składzie powłoki była dodatkowym źródłem naprężeń i zmniejszonej
odporności tych powłok.
W powłokach z materiałów zawierających domieszkę tlenku niklu stwierdzono występowanie
przemiany fazowej, zachodzącej w obszarze o największym wpływie zmęczenia cieplnego. Faza
spinelowa o zwiększonej odporności w warunkach wygrzewania stacjonarnego oraz przy wstrząsach
cieplnych, prowadzonych z użyciem pieca^ okazała się jednak niedostatecznie odporna na warunki
stosowanych eksperymentów. Nasuwają się tu pewne analogie w związku z rezultatami wcześniejszych
prac jednego z autorów [7]. Będą one jeszcze przedyskutowane i rozważone w oddzielnej publikacji.
Domieszka NiO jest oczywiście niedostateczna ilościowo dla zapewnienia jednorodności fazowej
materiału. Dlatego wskazane wydaje się zwiększenie zawartości NiO, aby otrzymać materiały o składzie
zbliżonym do stechiometrycznego.
Najwyższą odporność wykazują powłoki zawierające tytanian glinu jako zasadniczą fazę
krystaliczną już w proszku wyjściowym. Specyfika procesu natryskiwania nie stwarza możliwości
jego powstawania jako zasadniczej fazy w powłokach z materiałów, które przed natryskiwaniem nie
zawierały go wcale.Warto nadmienić, że tytanian glinu ma interesujące właściwości cieplne z
charakterystyczną anizotropią rozszerzalności cieplnej sprzyjającą wysokiej odporności na wstrząsy
cieplne. Jest on już stosowany np.w silnikach cieplnych, a dalsze prace stwarzają możliwości szerszych
zastosowań otrzymanych z niego powłok w obszarze wysokich temperatur [20, 21J.
W prowadzonych pracach zaobserwowano współzależność między degradacją powłok a zmianami
w ich mikrostrukturze i przemianami fazowymi. Powłoki natryskiwane plazmowo odznaczają się dość
specyficzną mikrostrukturą o znacznej porowatości
(szczególnie w przypadku ceramicznych
materiałów powłokowych), co powoduje ich niższą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z
niektórymi innymi elementami z tych samych materiałów [2,11]. Porowatość ta może jednak sprzyjać
zwiększonej odporności na zmęczenie cieplne.
Pojawianiu się pasm odpowiadających korundowi w obrazie mikroskopowym towarzyszy wzrost
twardości powłok (np z materiału II). Powłoki z tytanianu glinu nie wykazują wzrostu twardości
powłok, wykazują nawet jej spadek po wstrząsach cieplnych.
Należy przypomnieć, że przemiany fazowe w materiałach na bazie tlenku glinu związane są z jednej
strony z jego złożonym polimorfizmem, a z drugiej strony z warunkami procesu natryskiwania
plazmowego. Czas przelotu cząstek materiału przez obszar wysokiej temperatury w palniku
plazmowym jest rzędu milisekund, a wynikająca z tego szybkość chłodzenia jest rzędu 10 6 K /s.
Stwarza to sprzyjające warunki dla powstawania metatrwałych faz krystalicznych nie występujących w
warunkach równowagi termodynamicznej. Występowaniu takich faz mogą również sprzyjać warunki
wstrząsów cieplnych.
Pojawianie się przemian fazowych w powłokach z materiałów I i II oddziaływuje ujemnie na ich
odporność w obszarze temperaturowym przemian. Z przemianami tymi w materiałach na bazie tlenku
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glinu związane są efekty objętościowe ze względu na różnicę gęstości wynoszącą około 10% między
a-korundem, a metatrwałymi odmianami typu y [11]. Dlatego przejściu fazowemu
y —> a AI2O3
towarzyszy znaczna kontrakcja sieci krystalicznej, która zawsze będzie przyczyną
zmniejszonej trwałości powłok w obszarze temperaturowym przemian . Z tych powodów stabilność
fazowa materiałów powłokowych w obszarze ich potencjalnych zastosowań ma tak istotne znaczenie.
Reasumując, na podstawie przedstawionych wyników badań można stwierdzić zadowalającą
korelację między prowadzonymi metodami oceny i badań zmian wywołanych wstrząsami cieplnymi w
powłokach natryskiwanych plazmowo. W otrzymanym obszernym materiale doświadczalnym, z
którego wybraną najistotniejszą część starano się przedstawić w niniejszej pracy, istnieją jeszcze punkty
wymagające dyskusji, a czasem pewnych uzupełnień eksperymentalnych czy badawczych. Można tu
przykładowo wymienić takie problemy jak: współistnienie faz spinelowych w materiałach
domieszkowanych NiO i zależność ich trwałości temperaturowej od procesów zmęczenia cieplnego,
czy drobne różnice w składzie fazowym powłok zawierających tytanian glinu. Będą one jeszcze
rozważone w przygotowywanych do publikacji pracach. Uzupełnienia eksperymentalne będą
oczywiście zależne od posiadanych możliwości.
Przechodząc do problemu konkretnej oceny stosowanych
w eksperymentach materiałów
powłokowych można sformułować następujące wnioski:
1. Najniższą odporność na warunki wstrząsów cieplnych wykazują powłoki zawierające mieszaninę
mechaniczną tlenków glinu i tytanu i nie są one na pewno odpowiednie do zastosowań w procesach
wysokotemperaturowych.
2. Materiały z domieszką NiO wykazują niejednorodność lokalną składu fazowego spowodowaną
wstrząsami cieplnymi i w obecnej postaci, przy zawartości 10% NiO, raczej nie są odpowiednie do
zastosowań w powłokach typu barier termicznych. Dla ewentualnych dalszych prac przydatne
byłyby materiały o większej zawartości NiO: (rzędu 30% wagowych), aby faza spinelowa
NiAI2O4 mogła stanowić zasadniczą fazę krystaliczną w powłokach.
3. Powłoki z materiałów zawierających tytanian glinu odznaczają się wysoką odpornością na warunki
eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi i kwalifikują się do dalszych badań i prób
eksploatacyjnych jako powłoki spełniające funkcje bariery termicznej, w szczególności na
elementach silników i turbin gazowych. Prace te mogłyby być przedmiotem projektu celowego
zarówno ze względu na interesujące własności cieplne tytanianu glinu, który może okazać się
bardziej odpornym na zmęczenie cieplne od tlenku cyrkonu, jak i na efekt ekonomiczny ,ponieważ
tlenki glinu i tytanu są tańsze od tlenku cyrkonu.
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