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Ludwik Górski: Przemiany fazowe w złożonych układach tlenkowych na bazie Al^O^I
zachodzące w procesach z szybkozmiennym działaniem temperatury. Przedmiotem badań są
różne kompozycje materiałów powłokowych na bazie AI2O3 i ZrC^ i natryskane z nich
powłoki ochronne pracujące w obszarze wysokich temperatur. Są to w szczególności powłoki
typu barier termicznych o zwiększonej odporności na wstrząsy cieplne oraz korozyjne i
erozyjne działanie gorących gazów i cieczy. Warunki takie spotykane są w wielu dziedzinach
techniki m.in. w silnikach odrzutowych i wysokoprężnych.
Powłoki te były nakładane metodą natryskiwania plazmowego, a ich odporność na wstrząsy
cieplne badana była na specjalnym stanowisku eksperymentalnym w warunkach zbliżonych
do eksploatacji powłok. Oba te procesy charakteryzują się szybkozmiennym działaniem
temperatury z następującym szybkim chłodzeniem, co sprzyja przemianom fazowym
odmiennym niż w warunkach równowagi termodynamicznej. Przemiany te badano metodami
rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej. Towarzyszące im zmiany w mikrostrukturze powłok
badano metodami mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej.
Obserwowano i rejestrowano morfologię degradacji powłok pod wpływem wstrząsów
cieplnych. Najwyższą odporność na warunki zmęczenia cieplnego (do 150 wstrząsów
cieplnych) wykazują powłoki na bazie AI2O3 zawierające tytanian glinu oraz powłoki na
bazie ZrO2 stabilizowanego 7-8% Y2O3.

Ludwik Górski: Phase Transitions in Complex Oxide Systems Based on AhO^ AND ZrO?
Occuring in the Processes with Short Time High Temperature Action. Different compositions
of materials based on AI2O3 and ZrO2 and protective coatings sprayed from them working in
the high temperature region are studied. There are especially thermal barrier coatings of
increasing resistance to thermal shocks and conditions of corrosion and erosion caused by the
hot gases and liquids. Such conditions are encounterd in many technical branches among
others in jet and Diesel engines. .These coatings are deposited by the plasma spraying process
and their resistance to thermal shocks is studied on special experimental arrangement in the
conditions near to coatings applications. Both above processes sre characterised by by short
time temperature action with subsequent high cooling rate, which may cause phase transitions
other than in the conditions of thermodynamical equilibrium. These transitions are studied by
X-ray diffraction analysis methods. The microstructure changes accompanyed to phase
transitions are determined by light microscopy and scanning electron microscopy methods.
The cases of coatings degradation caused by thermal shocks have been observed. The highest
resistance to thermal fatigue conditions (up to 150 thermal shocks) show coatings based on
AI2O3 containing aluminum titanate and coatings based on ZrO2 stabilised by 7-8% of Y2O3.
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I. WPROWADZENIE

Przedstawione prace związane są z zagadnieniem rozwoju i doskonalenia powłok
ochronnych odpornych na działanie wysokich temperatur nakładanych metodą
natryskiwania plazmowego.

Są. to w szczególności powłoki typu barier termicznych o zwiększonej odporności na
wstrząsy cieplne i skojarzone z nimi korozyjne i erozyjne działanie strumieni gorących
gazów i cieczy [1-5]. Warunki takie spotykane są w wielu dziedzinach techniki m.in. w
silnikach odrzutowych i wysokoprężnych [6-8].

Jednym z niezbędnych warunków, jakie muszą spełniać materiały stosowane do tego
typu powłok, jest ich stabilność fazowa przy zmianach temperatury w szczególności w
warunkach wielokrotnych wstrząsów cieplnych. Zmianom składu fazowego w powłokach
towarzyszą zmiany objętościowe będące wynikiem różnic gęstości między
poszczególnymi fazami krystalicznymi o różnym stopniu uporządkowania. Te zmiany
objętościowe powodują powstawanie naprężeń w powłoce obniżających jej trwałość.
Zakres przemian fazowych i powodowanych przez nie naprężeń może być różny
powodując w jednych przypadkach dość szybką degradację powłok (np. przy przemianach
polimorficznych), a w innych - tylko skrócenie czasu eksploatacji powłoki. W każdym
jednak przypadku przemiany fazowe zachodzące w powłoce oddziaływują niekorzystnie
na jej trwałość eksploatacyjną.

Stąd zrodziła się potrzeba i koncepcja prowadzonych prac badawczych. Cel ich ma
charakter dwojaki. Wyznaczenie przemian fazowych oraz opracowanie metod im
zapobiegających stanowi stronę poznawczo - badawczą prowadzonych prac. Stwarzają one
podstawę do realizacji strony "aplikacyjnej zagadnienia polegającej na wytworzeniu powłok
natryskiwanych plazmowo o zwiększonej odporności na wstrząsy cieplne. Otrzymanie
takich powłok w szczególności powłok typu barier termicznych będących produktem
zaawansowanej technologii stawia określone wymagania materiałowe i technologiczne
stymulując tym samym prace w dziedzinie inżynierii materiałowej.

Istotnym problemem jest dobór optymalnego składu materiałów powłokowych w
sprzężeniu z warunkami tworzenia powłok poprzedzony opracowaniem i zastosowaniem
odpowiedniej metodyki badawczo - diagnostycznej. Pozwala ona również na ocenę
przydatności poszczególnych materiałów powłokowych i wyznaczenie zakresu ich
stosowalności. Rozwiązanie przedstawionych problemów wymaga rejestracji zmian w
składzie fazowym dla wszystkich składów i kompozycji materiałowych w wyniku procesu
natryskiwania powłok oraz zmian w składzie fazowym powłok powodowanych
oddziaływaniem wysokich temperatur ze szczególnym uwzględnieniem szybkich zmian
temperatury typu wstrząsów cieplnych.

Prace badawcze dotyczące materiałów powłokowych i powłok zostały rozpoczęte w
dawnym Zakładzie Fizyki i Techniki Plazmy IBJ pod kierunkiem nieżyjącego już prof.
Brzozowskiego. Były one związane ze skonstruowanym w tym zakładzie plazmo tronem i
opracowaną technologią natryskiwania powłok z użyciem tego plazmotronu [9-11].

Prace przedstawione w rozprawie realizowane były w ramach prowadzonego przez
autora zadania w CPBP 02.10 i w ramach działalności statutowej IEA [12-16],

Badane przemiany fazowe związane są z jednej strony ze stosowanymi grupami
materiałów, z drugiej natomiast z procesami tworzenia powłok i stosowaną metodą
badania ich odporności na zmęczenie cieplne.



Chociaż zarówno AI2O3 jak i ZrO2 odznaczają się atrakcyjnymi własnościami z
punktu widzenia zastosowań w powłokach odpornych na działanie wysokich temperatur,
to wykazują one jednak złożony polimorfizm dodatkowo modulowany składem i
kompozycją materiałów powłokowych.

Oba stosowane procesy badawcze (nakładanie powłok metodą natryskiwania
plazmowego i badanie ich odporności na wstrząsy cieplne) charakteryzują się
krótkotrwałym oddziaływaniem wysokiej temperatury z następującym szybkim
chłodzeniem. Stwarza to sprzyjające warunki do powstawania między innymi faz
metatrwałych, czy niestechiometrycznych, których obecności nie obserwuje się w
warunkach wygrzewania stacjonarnego bliższych równowadze termodynamicznej.

Zagadnienia te są przedstawione w następnym rozdziale poświęconym zakresowi
eksperymentalnemu prowadzonych prac. Scharakteryzowano tam również stosowane
metody badawcze obejmujące zarówno strukturalną identyfikację faz krystalicznych
występujących w powłokach za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego jak i
ocenę towarzyszących przemianom fazowym zmian w mikrostrukturze i segregacji
poszczególnych faz w powłokach. Przedstawiono opracowaną metodykę diagnostyki
materiałów powłokowych i powłok w jej aspektach badawczych i rutynowych. W
rozdziale III opisano wyniki badań dla różnych układów tlenkowych na bazie AI2O3 i
ZrO2 oraz przedstawiono opracowane kompozycje materiałowe i stosowane zabiegi
eksperymentalne mające na celu zapobieżenie lub chociażby zmniejszenie zasięgu
przemian fazowych. Rozdział IV poświęoony jest dyskusji otrzymanych wyników ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zależności między makroskopowo obserwowanymi
zmianami w powłokach, a przemianami fazowymi i zmianami w mikrostrukturze powłok.
Podsumowując wyniki badań scharakteryzowano typy i zależności zachodzących przemian
między innymi dla różnych rodzajów przemian polimorficznych w materiałach na bazie
AI2O3 oraz dla przemian typu przemieszczeniowego i martenzytycznego w materiałach na
bazie ZrO2-

Starano się weryfikując przedstawiony materiał eksperymentalny znaleźć odpowiedź na
dwa podstawowe pytania stojące przed wszelkimi pracami badawczymi w dziedzinie
przemian fazowych:
1) dlaczego dana przemiana zachodzi ?
2) jaki jest jej mechanizm ?

Na zakończenie sformułowano wnioski i zalecenia do realizacji w dalszych pracach w
tej dziedzinie.



II. ZARYS EKSPERYMENTALNY PROWADZONYCH PRAC

ELI. Zakres badanych materiałów i ich przemian

Pragnąc sprecyzować zakres badawczy spróbujmy określić przemiany będące
przedmiotem rozważań.

Pojęciem przemiany fazowej objęto w tej pracy szeroki krąg procesów, w których
zachodzą zmiany składu fazowego układów włączając w to wszelkie fluktuacje w
zawartości i sposobie występowania poszczególnych faz krystalicznych oraz zmianę
stopnia ich krystałiczności i uporządkowania.

Jako próbę wyszczególnienia podstawowych przemian występujących w materiałach
ceramicznych możemy przyjąć zestawienie, które podają Pampuch, Haberko i Kordek
[17].
Jest ono przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1
Niektóre rodzaje przemian fazowych w układach ceramicznych

Substraty
Jedna faza stała

Dwie lub
więcej faz

Przykłady
przemiany martenzytyczne
przemiany polimorficzne
przemiany porządek-nieporządek
rozkład termiczny ciał stałych
rozpad roztworów stałych
przemiana ciecz-szkło
rozkład spinoidalny w cieczach
topnienie
rozpuszczanie fazy stałej w cieczy
odparowywanie faz stałych
przemiany fazowe związane z tworzeniem związków

wyższego rzędu (reakcje w fazie stałej)

Chociaż zasadniczymi typami przemian omawianymi w tej pracy są pierwsze dwa
rodzaje: przemiany typu martenzytycznego i polimorficznego, to jednak prawie wszystkie
rodzaje przemian wymienione w powyższej tabeli (oprócz typowych dla cieczy), a także
niektóre inne, były napotykane w toku opisywanych prac.

Zakres badanych materiałów przedstawia tabela 2. Zamieszczone w niej dane odnoszą
się do większości badanych składów materiałowych.

W powłokach natryskiwanych plazmowo stosuje się w zależności od warunków ich
zastosowań dość szerokie spektrum materiałów: metale, stopy, związki międzymetaliczne,
węgliki, tlenki zarówno metali jak i niemetali i inne. Wyodrębnienie układów tlenkowych
na bazie AI2O3 i ZrO2 wiąże się z jednej strony z ich zastosowaniem w powłokach
odpornych na działanie wysokich temperatur, co wynika z wykazywanych przez nie
własności typowych dla materiałów ceramicznych. Są to między innymi: wysoka
temperatura topnienia, właściwości termo i elektroizolacyjne, odporność chemiczna i
korozyjna w szerokim zakresie temperatur. Dlatego na bazie tych tlenków tworzone są
kompozycje materiałów powłokowych, które z kolei nakładane na powierzchnie części



maszyn i urządzeń narażonych na działanie czynników agresywnych w podwyższonych
temperaturach, spełniają funkcję bariery termicznej. Z drugiej strony zarówno tlenek glinu
jak i tlenek cyrkonu wykazują złożony polimorfizm i występowanie przejść fazowych przy
zmianach temperatury. Aby zmniejszyć zakres tych przemian i im zapobiegać stosowane
są domieszki innych tlenków, co pokazuje tabela 2. W jakim stopniu zabiegi te są
skuteczne, jakim zmianom ulega obraz przemian w porównaniu do materiałów nie
zawierających domieszek, które z domieszek są bardziej efektywne w stabilizacji składu
fazowego powłok, jak ustalić listę " rankingową" materiałów powłokowych według ich
przydatności - na te pytania starano się znaleźć odpowiedź w tej pracy.

TABELA 2a

Zakres badanych materiałów

Materiały na bazie AI2O3

Tlenki
składowe

Al2O3+Cr2O3
Al2O3+NiO

AI2O3+MOO3
Al2O3+TiO2

AI2O3+MOO3
+ T1O2
Al2O3+Na2O

Zawartość
domieszki
(% wagowe)
do 15%
do 20%

do 10%
do 45%

do 15%

do 12%

Sposób związania domieszki

roztwór stały
roztwór stały + faza spinelowa
MAI2O4 = N1OAI2O3
mieszanina tlenków
mieszanina tlenków + roztwór
stały + tytanian glinu
(P-Al2Ti05=Al203»Ti02)

mieszanina tlenków + tytanian
glinu
P"-alumina = 5 Al2O3»Na2O
P-alumina = 11 Al2O3«Na2O

Pochodzenie - metoda
otrzymywania

ICHTJ zol-żel
ICHTJ zol-żel

ICHTJ zol-żel
ICHTJ zol-żel + materiały
komercyjne

ICHTJ zol-żel

ICHTJ zol-żel + materiały
komercyjne

W ten sposób wróciliśmy raz jeszcze do kwestii celu prowadzonych prac pokazując
ścisłe sprzężenie dwu stron celu pracy - badawczej i aplikacyjnej.

Jak pokazuje tabela 2, badane były dwie grupy układów tlenkowych. Zarówno tlenek
glinu jak i dwutlenek cyrkonu stosowane są w powłokach natryskiwanych plazmowo. Oba
są materiałami ceramicznymi, ale różnią się niektórymi właściwościami i w konsekwencji
przedziałem zastosowań.

Tlenek glinu bardzo rozpowszechniony w przyrodzie i stosunkowo łatwo dostępny, jest
materiałem o dużej twardości, a otrzymane z niego powłoki odznaczają się m.in. wysoką
odpornością na ścieranie. Powstawanie w warunkach natryskiwania metatrwałych odmian
typu y przechodzących przy wzroście temperatury w trwały termodynamicznie a - korund
ogranicza stosowanie powłok z tego materiału w temperaturach przekraczających 800°C.
Domieszkowanie AI2O3 tlenkami wyszczególnionymi w tabeli 2 miało na celu
stabilizację składu fazowego podobną do zaobserwowanej w materiałach na bazie ZrO2, co
przyniosło różne rezultaty dla poszczególnych materiałów. Omówione zostaną one
szczegółowo w następnym rozdziale.



W grupie materiałów, których składnikiem głównym jest ZrC>2, sytuacja jest inna.
Stabilizowany dwutlenek cyrkonu jest szeroko stosowany w technice wysokich temperatur
- również jako materiał powłokowy, chociaż mechanicznie jest znacznie mniej odporny od
AI2O3. W przypadku tej grupy materiałowej główny problem stanowi dobór stabilizatora
zapewniającego maksymalną trwałość powłok w warunkach wstrząsów cieplnych i
optymalizacja zawartości domieszek stabilizujących przy uwzględnieniu wzrostu
wytrzymałości mechanicznej materiałów częściowo stabilizowanych.
Wyniki prac dla tej grupy materiałów będą również przedstawione w następnym rozdziale.

TABELA 2b

Zakres badanych materiałów
Materiały na bazie ZrO2

Tlenki składowe

ZrO2+CaO

ZrO2+MgO

ZrO2+SrO

ZrO2+Y2O3

ZrC>2+ suma
tlenków ziem
rzadkich
(CeO2+Ln2O3+)

Zawartość
domieszki
(% wagowe)
do 5%

do 30%
do 30%

do 50%

do 3%

7% - 8%

11%
13% -14%

20%

7%

12%

Sposób związania domieszki

roztwór stały

CaZrO3 + roztwór stały
roztwór stały + domieszka
wolnego MgO
SrZrC>3 + roztwór stały

roztwór stały materiał
niestabilizowany
roztwór stały

roztwór stały
roztwór stały

roztwór stały

Mieszanina mechaniczna +
roztwór stały + Ce2Zr30jo =
2CeO2»3ZrO2

roztwór stały + Ce2Zr30jo

Pochodzenie - metoda
otrzymywania

ICHTJ zol-żel + materiały
komercyjne
materiały komercyjne
materiały komercyjne

AGH ^ zol-żel
ICHTJ )
materiały komercyjne
ICHTJ zol-żel

AGH ^zol-żel
ICHTJ )
materiały komercyjne
materiały komercyjne
ICHTJ zol-żel materiały
komercyjne
ICHTJ zol-żel materiały
komercyjne
AGH
Politechnika Krakowska zol-
żel

n.2. Wysokotemperaturowe procesy z szybkozmiennym działaniem temperatury

Opisane tu procesy obejmują tworzenie powłok ochronnych metodą natryskiwania
plazmowego i badania ich odporności na wstrząsy cieplne. Oba te typy procesów
charakteryzują się krótkotrwałym oddziaływaniem temperatury z następującym szybkim
chłodzeniem i jest to chyba jedyne ich podobieństwo, a biorąc pod uwagę zakres
temperatur - też niepełne. Oprócz tego różnią się one w sposób zasadniczy mechanizmem



procesu, jego warunkami i skutkami. Badanie odporności powłok na wstrząsy cieplne
prowadzi przecież często do ich niszczenia, jest to metoda weryfikująca prawidłowość
doboru materiałów powłokowych i parametrów procesu natryskiwania.

Obecnie scharakteryzowane zostaną krótko te procesy ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zachodzące przemiany i ich przyczyny.

II.2.a. Natryskiwanie plazmowe

Proces ten należy do grupy metod natryskiwania cieplnego, wspólną cechą tych metod jest
źródło ciepła o wysokiej koncentracji energii powodującej szybkie stopienie materiału
powłokowego, akcelerację stopionych cząstek i ich uderzenie z dużą prędkością w
powierzchnię pokrywaną.

Podstawowe typy procesów natryskiwania cieplnego przedstawione są w tabeli 3.

Tabela 3
Typy procesów natryskiwania cieplnego [18,19,20,21].

procesy Spalania
natryskiwanie
płomieniowe
klasyczne
metody wysoko-
energetyczne

Metody
Detonacyjne

Procesy wyładowań
Natryskiwanie
w łuku
elektrycznym

natryskiwanie
plazmowe

Wymienione w powyższej tabeli typy procesów natryskiwania cieplnego różnią się
szeregiem czynników m.in. naturą procesu, rodzajem atmosfery nośnej dla materiału
powłokowego i postacią tego materiału.

Przy natryskiwaniu płomieniowym źródłem ciepła jest proces spalania przeważnie
węglowodorów, materiał powłokowy może występować w postaci drutu lub proszku.
Temperatura spalania jest natomiast zbyt niska do nakładania tą metodą wysokotopliwych
metali i materiałów ceramicznych. Rewelacją techniczną są tu metody
wysokoenergetyczne w szczególności metoda HVOF (High Velocity Oxyfuel Flame
Spraying) stwarzająca nowe możliwości zastosowań . Pozwoliła ona między innymi na
zahamowanie rozpadu węglika wolframu - WC - w toku natryskiwania i radykalne
zmniejszenie zakresu utleniania materiałów metalicznych i węglikowych [20,21],

W metodach detonacyjnych impulsy wybuchowe mieszaniny tlenu i acetylenu
dostarczają ciepła potrzebnego do stopienia materiałów powłokowych i energii do ich
wyrzucenia w kierunku powierzchni, która ma być pokrywana.
Nowością technologiczną jest wykorzystanie lasera lub wiązki elektronów w procesach
natryskiwania cieplnego jako źródła energii do wytwarzania lub późniejszej obróbki
cieplnej powłok [22, 23]. Metody wykorzystujące łuk elektryczny ograniczone są tylko do
materiałów przewodzących występujących w postaci drutu.

Natryskiwanie plazmowe jest najbardziej uniwersalną z metod natryskiwania cieplnego.
Oprócz klasycznego natryskiwania w powietrzu (APS - atmospherical plasma spraying)
można natryskiwać pod zmniejszonym ciśnieniem i przy różnych atmosferach ochronnych.
Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach wymagających zabezpieczenia przed
utlenianiem się materiałów powłokowych i pokrywanych powierzchni. Wysoka
temperatura procesu pozwala stosować szerokie spektrum materiałów szczególnie



wysokotopliwych i trudno się topiących. Należą do nich między innymi: metale, stopy,
związki międzymetaliczne, węgliki, borki, materiały ceramiczne tlenkowe i inne (azotki)
oraz wszelkiego rodzaju kompozyty. Są to zarówno substancje czyste jak i mieszaniny,
związki chemiczne o różnych własnościach, specjalnie przygotowywane kompozycje
materiałowe charakteryzujące się mniej lub bardziej uporządkowaną strukturą krystaliczną
oraz materiały amorficzne.

Ta różnorodność materiałów koresponduje z wielostronnością zastosowań, jakie
znalazły do chwili obecnej powłoki natryskiwane plazmowo. Generalnie rzecz biorąc jest
to ochrona lub modyfikowanie własności powierzchni części maszyn i urządzeń
narażonych na działanie różnych czynników szkodliwych, czy agresywnych w szerokim
przedziale temperatur.
Zastosowania te dotyczą wszystkich niemal dziedzin techniki i przemysłu - od urządzeń
wiertniczych - po technikę rakietową i kosmiczną, turbiny, silniki odrzutowe i
wysokoprężne i inne.

Trudno jest sporządzić w miarę kompletny przegląd zastosowań ze względu na z jednej
strony ciągle rozwijające się i nowe technologie, z drugiej zaś strony nie zawsze pełny
obieg informacji w kwestiach technologii i "know - how". Dlatego bardziej sensowne
wydaje się zestawienie zasadniczych funkcji, jakie mogą spełniać powłoki jako podstawy
potencjalnych zastosowań.

1) odporność na ścieranie i zużycie trybologiczne,
2) ochrona przed utlenianiem i korozją,
3) zmiana własności elektrycznych (powłoki przewodzące lub izolacyjne),
4) odporność na działanie wysokich temperatur - bariery termiczne,
5) powłoki ścieralne (zmiana współczynnika tarcia),
6) regeneracja i wyrównywanie ubytków powierzchniowych,
7) zastosowania biomedyczne .

Odnośnie tego ostatniego punktu warto zauważyć, że oprócz zastosowań w protetyce
stomatologicznej znanych już wcześniej opanowane zostało zagadnienie wytwarzania
implantów kostnych poprzez natryskiwanie hydroksyapatytu, który jest tolerowany
immunolog!cznie [24, 25].

Badania przedstawione w tej pracy dotyczą materiałów powłokowych i powłok
odpornych na działanie czynników niszczących w podwyższonych temperaturach w
szczególności powłok typu barier termicznych wymienionych w punkcie 4. Natryskiwanie
plazmowe wykorzystuje obszar tzw. plazmy niskotemperaturowej ( rzędu 10 - 10 K ).
Plazma ta wytwarzana jest w takich urządzeniach jak: komory spalania, generatory MHD,
plazmotrony łukowe i indukcyjne. Stosowana jest ona również m.in. w plazmochemii, przy
spawaniu i cięciu plazmowym, w piecach plazmowych. Typowe generatory plazmy
niskotemperaturowej opisane zostały w innych pracach [26, 27].

Schemat urządzenia do natryskiwania plazmowego wykorzystującego plazmotron
łukowy przedstawia rys. 1.

Powstawanie łuku wewnątrz plazmotronu spowodowane jest przepływem gazu
plazmotwórczego między katodą wykonaną zazwyczaj z torowanego wolframu, a anodą
najczęściej miedzianą w kształcie dyszy.

Typowymi gazami plazmotwórczymi są: argon, hel, wodór i azot. Proszek
wprowadzany jest do plazmotronu przez otwór w anodzie. Po wprowadzeniu proszku do
strumienia plazmy mamy już do czynienia ze strumieniem dwufazowym.



W dawnym Zakładzie Fizyki i Techniki Plazmy IBJ prowadzone były m.in. prace nad
optyczną diagnostyką tego typu strumieni dwufazowych oraz pomiary temperatury i
prędkości cząstek w strumieniu plazmy [28-30], Prace te budzące zainteresowanie
szeregu ośrodków na świecie zarówno ze względów poznawczych jak i praktycznych z
uwagi na szerokie możliwości zastosowań technologii natryskiwania plazmowego
prowadzone były między innymi we współpracy polsko-francuskiej [31-33].

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



W pracach tych zaproponowany został podział procesu natryskiwania na 4 etapy:
1) wytwarzanie plazmy,
2) wprowadzenie proszku w strumień plazmy,
3) transport proszku w strumieniu plazmy do powierzchni podłoża,
4) uderzanie padających cząstek w powierzchnię podłoża połączone z szybkim ich

stygnięciem i wytworzeniem litej powłoki.

W badaniach przemian fazowych etap pierwszy jest stosunkowo najmniej istotny.
Ważna jest tu tylko znajomość elektrycznych parametrów charakteryzujących moc
plazmotronu i powtarzalność warunków jego pracy. Natomiast następne etapy mają
istotniejsze, choć nierównocenne znaczenie dla składu fazowego powłoki.

Spróbujmy to krótko rozważyć. Materiał powłokowy w postaci proszku o dość
szerokim zazwyczaj zakresie granulacji (rzędu kilkudziesięciu mikrometrów) zostaje
wprowadzony gazem nośnym w strumień plazmy czyli w obszar temperatur rzędu 10 K,
gdzie ulega stopieniu i w postaci kropelek cieczy unoszonych strugą plazmową
(wspomniany strumień dwufazowy) ulega zderzeniu z powierzchnią podłoża najczęściej
chłodzoną, której temperatura nie powinna przekraczać 200°C. Z prac prowadzonych w
Grenoble w ramach wspomnianej współpracy wynika, że nawet przy zaniechaniu
chłodzenia podłoża, temperatura jego nie przekracza 500°C [34].

Z pomiarów prędkości cząstek w strumieniu plazmy wynikają wielkości rzędu
50-100 m/s. Odległość od wylotu dyszy plazmotronu do podłoża, na które natryskiwana
jest powłoka, jest, jak to zaznaczono na rys. 1, rzędu 100 - 200 mm. Zmienia się ją
między innymi w zależności od stosowanych materiałów powłokowych, mocy
plazmotronu oraz rodzaju i wydajności chłodzenia podłoża. Z tych dwóch wielkości
wynika, że czas przebywania cząstek proszku w strumieniu plazmy jest rzędu milisekund.
W tym czasie ziarna proszku ulegają pierwszemu wstrząsowi cieplnemu wchodząc w
strumień plazmy, którego temperatura jest o 3 rzędy wielkości wyższa. Powoduje to
stopienie ziaren, które jako kropelki cieczy unoszone w strumieniu plazmy uderzają w
powierzchnię podłoża, którego temperatura jest niższa o 2 rzędy wielkości, co jest
przyczyną drugiego wstrząsu cieplnego połączonego z zestaleniem się. Szybkość
chłodzenia est więc rzędu 105 - 106 K/s.

Przedstawiony opis jest z konieczności uproszczony i ma charakter modelowy.
Większe ziarna o kształtach nieregularnych mogą w tym krótkim czasie ulec niepełnemu
stopieniu, zwłaszcza jeśli znajdą się w zewnętrznych częściach strumienia plazmy, gdzie
temperatura może być niższa. Uwzględniając możliwe fluktuacje należy jednak
stwierdzić, że termodynamika procesu tworzenia powłok stwarza bardzo sprzyjające
warunki do powstawania faz metatrwałych, które nie będą występować w warunkach
stacjonarnego oddziaływania temperatury. Takie metatrwałe, czy nieuporządkowane fazy
pozostają „zamrożone" do temperatur pokojowych i dopiero dalsza obróbka cieplna
powłok powoduje przechodzenie ich w formy uporządkowane i trwałe termodynamicznie,
co z kolei staje się przyczyną wspomnianych zmian objętościowych oddziaływujących
niekorzystnie na trwałość powłok.

Przedstawione warunki tworzenia powłok powodują ich specyficzną mikrostrukturę z
charakterystycznym kształtem ziaren, układem porów i szczelin, które ulegają zaburzeniu
po poddawaniu powłok wstrząsom cieplnym. Powłoki odznaczają się dość dużą
porowatością (nawet do 20% - dla powłok ceramicznych).

Mc Pherson twierdzi, że kształt ziaren powłoki spowodowany jest spłaszczeniem
kropel cieczy przy uderzeniu w powierzchnię podłoża i zamrożeniem tego kształtu przy



szybkim stygnięciu [35,36]. Porowatość i związane z nią osłabienie kontaktu
międzyziarnowego może być przyczyną różnic niektórych własności powłok np. modułu
Younga, czy przewodnictwa cieplnego w porównaniu z materiałem objętościowym.

Powłoki badane w przedstawionych pracach były natryskiwane polskimi
plazmotronami PN-110 i PN - 120 zaprojektowanymi w Zakładzie Fizyki i Techniki
Plazmy IBJ, a wytwarzanymi najpierw w ZDAU -IBJ, a później w ZDBUB - IEA [37 -
39]. Gazami plazmotwórczymi były Ar i H2, odległość natryskiwania wahała się w
przedziale 70 - 100 mm. Szczegółowe warunki eksperymentalne i parametry procesu
natryskiwania dla poszczególnych rodzajów powłok podane zostały we wcześniejszych
pracach [14, 40, 41].

Badane powłoki nakładane były zazwyczaj na różne podłoża metaliczne w zależności
od tego, czy były to próbki przeznaczone dla celów badawczo - eksperymentalnych, czy
specjalne powłoki przeznaczone do testów zmęczeniowych i eksploatacyjnych. Stosowane
materiały i skład powłok podane są w opisie badań dla poszczególnych materiałów
powłokowych przedstawionym w następnym rozdziale. Natomiast relacje między
powłoką, a warstwą wierzchnią w ujęciu współczesnej inżynierii powierzchni
przedstawione przez Burakowskiego i Wierzchonia zostaną jeszcze omówione w rozdziale
IV w ramach dyskusji wyników [18].

Obecnie krótko scharakteryzujemy tylko powłoki typu barier termicznych stanowiące
produkt zaawansowanej technologii [1,2,5]. Istotny tam jest odpowiedni dobór i ścisłe
sprzężenie składu trzech podstawowych elementów tego rodzaju powłok, które stanowią:

1) specjalne podłoże ze stopów żaroodpornych najczęściej na bazie niklu nazywanych
superstopami. Dodatkami stopowymi są przede wszystkim pierwiastki węglikotwórcze:
Cr, M6% i Ti, niekiedy dodawany jest glin (2-5%) podwyższający żaroodporność,
zawartość węgla nie powinna przekraczać 0,5%. Struktura tych materiałów jest
gruboziarnista i często w specjalny sposób kształtowana. Zawierają one np. eutektyki
kierunkowe, odznaczają się kolumnowym układem ziaren, lub są umacniane fazami
dyspersyjnymi i związkami międzymetalicznymi.

2) warstwa podkładowa ze stopu o specjalnej budowie, której skład ramowy oznaczany
jest symbolem : MCrAlY, gdzie M oznaczać może Ni, Co lub Fe. W opisywanych
pracach stosowano głównie stopy na bazie niklu.
Ilość chromu zawiera się w granicach 15 - 35%, glinu 4 - 8%, itru - poniżej 1%. Chroni
ona powierzchnię superstopu przed utlenianiem i stanowi międzywarstwę wiążącą dla
zewnętrznej powłoki ceramicznej. Zawartość glinu w powyższych granicach powoduje
tworzenie zgorzeliny AI2O3 zapewniającej odporność chemiczną w szczególności na
działanie gazów. Chrom zwiększa m.in. przyczepność zgorzeliny, zmniejsza
współczynnik rozszerzalności termicznej i podnosi temperaturę kruchości.
Dodatek itru ma bardzo istotne znaczenie dla wytrzymałości warstwy podkładowej.
Duży promień atomowy powoduje jego segregację na granicach ziaren zwiększa on
m.in. przyczepność zgorzeliny dzięki efektowi kotwiczenia przez włókniste fazy
tlenkowe przerastające zgorzelinę [1,5,8].

3) zewnętrzna warstwa ceramiczna na bazie ZrC<2 stabilizowanego CaO,MgO,Y2O3 lub
tlenkami ziem rzadkich wśród których można wyróżnić CeO2, La2C>3, SC2O3,
Yb2O3. Obecnie zaczyna się stosować stabilizatory złożone np. opisane w pracy
materiały stabilizowane sumą tlenków ziem rzadkich. Do tej pory za optymalny
stabilizator jest uważany Y2O3. Materiały powłokowe stabilizowane nim wykazują
wysoką odporność na wstrząsy cieplne, ale są mniej odporne na korozję siarkowo-
wanadową ze względu m. in. na reagowanie tlenku itru z pięciotlenkiem wanadu.
[42,43].
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Dlatego prowadzone są prace nad kompozycjami stabilizatorów np. Y2O3 z CeO2 , aby
połączyć odporność na wstrząsy cieplne z odpornością na korozję wysokotemperaturową.
Powłoki typu barier termicznych mają za zadanie chronić powierzchnie elementów
wykonanych z superstopów m.in. turbin gazowych i silników zmniejszając temperaturę
dochodzącą do ich powierzchni i opóźniając jej dojście. To zadanie spełnia powłoka
ceramiczna ze względu na jej własności izolacyjne. Pozwala to na wydłużenie resursu
elementów chronionych powłoką i (albo) niewielkie podniesienie temperatury pracy
(zmniejszenie wydajności chłodzenia), co jest efektem o dużym znaczeniu aplikacyjnym.
Równie ważna jest jednak ochrona powierzchni superstopów przed korozją i utlenianiem
w wysokich temperaturach, a to zadanie może spełnić powłoka typu MCrAlY, gdyż
zewnętrzna powłoka ceramiczna wykazuje znaczną porowatość (10 - 20%). Dlatego tak
istotny jest dobór obu warstw składowych powłok typu barier termicznych.

Przedstawiony tu opis stanowi rodzaj schematu blokowego tych powłok, gdyż nie
przedstawia wszystkich problemów poczynając od odpowiedniego przygotowania podłoża
w ścisłym związku z parametrami pracy plazmotronu, co umożliwia w pewnym zakresie
sterowanie własnościami powłok. Stosowane są też niekiedy powłoki wieloskładnikowe o
zmiennej proporcji składnika metalicznego i ceramicznego poczynając od warstwy
metalicznej MCrAlY stykającej się z podłożem - do zewnętrznej warstwy ceramicznej.
Sprawy te będą jeszcze rozważane przy opisie metodyki i wyników badań materiałów
powłokowych na bazie ZrO2 . Należy tylko podkreślić, że problemy tego typu powłok jak
wszystkie problemy zaawansowanej technologii wymagają zautomatyzowania procesu
natryskiwania w stopniu zapewniającym jego pełną powtarzalność.

II.2.b. Badanie odporności materiałów powłokowych i powłok na wstrząsy cieplne

W przedstawionych pracach stosowano dwa typy oddziaływań temperatury:
1) wygrzewanie w temperaturach nie przekraczających 1000 K z programowanym

powolnym wzrostem temperatury w czasach do 50 godzin. Miało ono na celu wzrost
stopnia uporządkowania struktury krystalicznej powłok. Zachodzące jednocześnie
procesy dyfuzyjne powodowały zmniejszenie naprężeń pojawiających się w powłoce w
warunkach natryskiwania plazmowego. Proces ten może mieć znaczenie dla trwałości
eksploatacyjnej powłok oraz jako stan odniesienia dla późniejszych zmian w składzie
fazowym powłoki. Dlatego wspomniano o nim tutaj trochę na marginesie, gdyż
wykracza on poza temat powyższego punktu,

2) eksperymenty ze wstrząsami cieplnymi dla materiałów powłokowych i powłok.
Eksperymenty te prowadzono dwoma metodami: piecową i palnikową. Pierwsza z nich
pozwala na ocenę, jak powłoka reaguje na gwałtowne zmiany temperatury. Próbkami w
eksperymentach były same powłoki ceramiczne oddzielone od podłoża, które
wielokrotnie wkładano i wyjmowano z pieca. Temperatura znamionowa wahała się w
granicach 1200 - 1600 K, Czas jednego eksperymentu grzejnego wynosił od 15 do 60
minut, próbki były chłodzone na powietrzu lub w wodzie wrzącej, która odznacza się
wysokim współczynnikiem odbioru ciepła.

W sumie metoda ta może być traktowana jako przygotowanie do eksperymentów
prowadzonych metodą palnikową i pozwala na wstępne rozeznanie, które z materiałów
powłokowych i powłok budzą wątpliwości z punktu widzenia tych eksperymentów.
Metoda piecowa daje również możliwość prowadzenia cykli cieplnych długoczasowych.
Ocena ta jest zbieżna z poglądami Stecury i Strangmana [2, 44],
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Metody palnikowe oceny odporności powłok na wstrząsy cieplne były prowadzone na
specjalnym stanowisku eksperymentalnym, którego schemat przedstawiony jest na rys.2.
Stanowisko to, jego budowę i założenia eksperymentów opisano bardziej szczegółowo we
wcześniej szych pracach [ 14,40,45 ].

Próbkami do eksperymentów cyklicznych na tym stanowisku były zestawy złożone z
trzech wymienionych powyżej elementów:
1) podłoże, które stanowiła żaroodporna blacha ze stopów na bazie niklu,
2) warstwa podkładowa metaliczna typu NiCrAl lub NiCrAlY,
3) zewnętrzna warstwa ceramiczna na bazie ZrO2 stabilizowanego.

Grzanie próbek prowadzono palnikiem acetylenowo-tlenowym, a chłodzenie - sprężonym
powietrzem. Programowanie i automatyzację eksperymentów zapewniał stosowany w nich
robot IRB-60.

Badane były jednocześnie dwie próbki. W czasie, gdy jedna z nich była grzana, druga -
była chłodzona. Czasy te wahały się w granicach od 20 do 200 sekund. Programowalną
jednostkę eksperymentalną stanowiło 10 cykli grzania i chłodzenia. Temperatury osiągane
przez próbki, mierzone metodą termoelektryczną, zależały między innymi od długości
cyklu, ciśnienia i wielkości przepływu gazów oraz odległości między palnikiem, a próbką i
wahały się w granicach 1100 - 1500 K. Chłodzenie również w zależności od czasu,
intensywności regulowanej ciśnieniem i wielkością przepływu sprężonego powietrza oraz
odległości między dyszą sprężonego powietrza, a próbką, może doprowadzać próbkę do
temperatury pokojowej, lub wyższej. Przykładową krzywą grzania-chłodzenia w jednym
cyklu pomiarowym przedstawia rys. 3.

Z obserwacji tej krzywej wynika, że przy wydajnym chłodzeniu po 30 sekundach
próbka ma temperaturę bardzo bliską pokojowej. W niektórych stosowanych wariantach
eksperymentalnych próbka jest chłodzona do temperatur rzędu 300 - 400°C [4,15 ].

Kierunki modyfikacji krzywej grzania - chłodzenia w kolejnych cyklach
eksperymentalnych przeprowadzone w oparciu o otrzymany materiał eksperymentalny
będą jeszcze omawiane przy opisie zmian wywołanych wstrząsami cieplnymi dla
poszczególnych materiałów powłokowych.

Ogólnie można tylko nadmienić, że odporność powłok na wstrząsy cieplne badana na
powyższym stanowisku eksperymentalnym jest bardzo zróżnicowana. Niektóre powłoki
ulegają tylko nieznacznym zmianom po kilku seriach dekad wstrząsów cieplnych, podczas
gdy inne ulegają bardzo silnym zmianom niszczącym już po pierwszej dekadzie. Zależy to
zarówno od parametrów eksperymentu jak i stosowanej kompozycji materiałowej,
parametrów procesu natryskiwania, przygotowania powierzchni podłoża, a mówiąc
bardziej generalnie od sprzężenia wszystkich tych elementów.

Wszystkie obserwacje makroskopowe dotyczące przebiegu eksperymentów były
szczegółowo rejestrowane. Dowodzą one występowania kilku mechanizmów niszczenia
powłok o różnej charakterystyce morfologicznej. Obserwowane zmiany masy powłok w
wyniku eksperymentów cyklicznych były wypadkową dwóch działających przeciwstawnie
czynników:
1) utleniania w warstwie podkładowej prowadzącego do przyrostu masy,
2) degradacji (w szczególności w postaci odpryskiwania fragmentów lub złuszczania się)

zewnętrznej powłoki ceramicznej, co prowadziło do ubytku masy.

Opisanym powyżej zmianom makroskopowym towarzyszyły zmiany w mikrostrukturze
powłok. Detekcję ich na zgładach metalograficznych umożliwiały metody mikroskopii
optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. W niektórych przypadkach można było

12



obserwować w mikroskopie skaningowym nie obrabiane fragmenty powierzchni powłok
po wstrząsach cieplnych, jeżeli ich parametry geometryczne na to pozwalały. Niekiedy
stwierdzano również fluktuacje w segregacji składników powłok ujawniane metodami
mikroanalizy rentgenowskiej.

Rentgenowskie metody dyfrakcyjne i towarzyszące im w kilku przypadkach pomiary
neutronograficzne pozwalały na wyznaczenie zmian składu fazowego powłok w wyniku
prowadzonych procesów.

Stosowane metody badawcze i opracowana metodyka diagnostyki materiałów
powłokowych i powłok w zależności od parametrów stosowanych procesów i w ścisłym z
nimi powiązaniu będą przedstawione w zarysie w następnych, omawianych punktach.

Rys. 2. Zestaw eksperymentalny 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
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EL 3. Stosowane metody badawcze

Zasadnicze metody badawcze w opisywanych pracach nad przemianami fazowymi oparte
były o efekty dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Były to metody rentgenowskiej
analizy fazowej (RAF) odnoszące się do substancji polikrystalicznych, ponieważ
materiały badane w postaci proszków i powłok wykazywały w zdecydowanej większości
przypadków strukturę polikrystaliczną o różnym stopniu uporządkowania związanym, jak
już wspominano, z efektami szybkozmiennego działania temperatury. W przypadku
niektórych materiałów na bazie AI2O3 napotykana była struktura amorficzna o niewielkim
stopniu uporządkownia, wynikało to jednak raczej ze zbyt niskiej temperatury
wygrzewania proszków otrzymywanych metodą zol-żel, a nie było rezultatem
stosowanych procesów.

Należy podkreślić, że metody rentgenograficzne, a mówiąc bardziej ogólnie, metody
dyfrakcyjne są unikalnymi w tego typu problemach badawczych, ponieważ siatkę
dyfrakcyjną stanowi dla nich sieć krystaliczna materiału. Wykrywają one dlatego
konkretne fazy krystaliczne, co jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy materiał
stanowi mieszaninę kilku faz krystalicznych o tym składzie chemicznym, a zachodzące
procesy powodują zmiany składu fazowego lub względnych zawartości poszczególnych
faz bez zmiany składu chemicznego. A przecież tego rodzaju sytuacje występują
najczęściej w materiałach na bazie AI2O3 i ZrO2 •

Metody analityczne, czy to klasyczne, czy też wysokoczułe metody instrumentalne jak np.
spektrometryczne lub mikroanaliza rentgenowska, wykrywają jedynie obecne w materiale
pierwiastki, co pozwala nam domniemywać tylko o jego składzie fazowym. Dlatego
metody dyfrakcyjne są w badanych problemach metodami unikalnymi pozwalającymi na
wykrycie konkretnych faz krystalicznych i przemian, jakim one ulegają w rezultacie
natryskiwania i procesów zmęczenia cieplnego. A od tych właśnie czynników zależy
trwałość powłoki i jej strukturalnie czule własności takie jak: gęstość, twardość,
przewodnictwo cieplne i elektryczne, rozszerzalność cieplna, własności optyczne
charakterystyczne dla danej struktury krystalicznej.

Rentgenowskie metody dyfrakcyjne odznaczają się niezbyt wysoką czułością w
porównaniu z niektórymi metodami analitycznymi. Domieszki o zawartości mniejszej niż
1 - 2% są praktycznie niewykrywalne, zwłaszcza jeżeli posiadają one zbliżoną liczbę
atomową lub są lżejsze od fazy zasadniczej, co związane jest z charakterem zależności
rozpraszania promieni rentgenowskich od liczby atomowej pierwiastka rozpraszającego.

Używając sformułowania metody dyfrakcyjne mamy na myśli oprócz metod
rentgenowskich komplementarne metody elektronografi i neutronografii. Metody
elektronograficzne stosowane są jednak do cienkich warstw rzędu dziesiątek, czy setek
angstremów, a warstwy natryskiwane plazmowo są o 3 - 4 rzędy wielkości grubsze.

Natomiast metody neutronograficzne mogą być stosowane do materiałów powłokowych i
powłok, wymagają one ze względu na specyfikę oddziaływania z ośrodkiem
rozpraszającym większych niż promienie rentgenowskie ilości materiału badanego, są
bardziej czasochłonne, w konsekwencji - droższe, a przede wszystkim wymagają źródła
neutronów termicznych w postaci np. reaktora atomowego, który nie zawsze jest " pod
ręką". Ten ostatni czynnik nie stanowił akurat w Świerku problemu i brak prób w tym
zakresie byłby niewątpliwą winą autora.. Dlatego w ramach tej pracy wykonano kilka
neutronogramów dla niektórych materiałów na bazie ZrO2 •

Rozpraszanie neutronów (nie biorąc tu pod uwagę rozpraszania magnetycznego) jest w
mniejszym stopniu zależne od liczby atomowej, dlatego tlen będący raczej lekkim
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pierwiastkiem ma dość wysoką amplitudę rozpraszania neutronów. Efekt ten
wykorzystywano przy badaniu substytucyjnych roztworów stałych ZrO2 stabilizowanego,
gdzie zastępowanie czterowartościowego cyrkonu przez kation trójwartościowy np. itr
powoduje luki sieciowe w pozycjach atomów tlenu. Będzie jeszcze o tym mowa w
dysku sj i wyników..

Warto może również wspomnieć, że widma rozpraszania ramanowskiego są dość czułe
na efekty przemian fazowych , takich jakie obserwujemy w AI2O3 i ZrO2 [46,47] .
Niestety stosowanie metod ramanowskich jako komplementarnych do metod dyfrakcji
rentgenowskiej wymaga generacji spektrometrów ramanowskich sterowanych laserami
niedostępnych w kraju (przynajmniej w pierwszym okresie realizacji tych prac).

Strukturę powierzchni proszków przed natryskiwaniem badano metodami mikroskopii
optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Oceniano w ten sposób kształt
i wielkość ziaren, rozrzut granulacji oznaczano natomiast na sprzężonym z mikroskopem
skaningowym analizatorze typu IB AS.

Zmiany mikrostruktury w wyniku wytworzenia się powłoki natryskanej i wstrząsów
cieplnych, jakim poddawano powłoki, były obserwowane na zgładach metalograficznych,
a w wybranych przypadkach przy użyciu również mikroskopu skaningowego. Ujawniano
w ten sposób na przykład bardzo wyraźne zmiany, jakie w mikrostrukturze niektórych
powłok powodowały wstrząsy cieplne w szczególności w pobliżu granicy faz metal -
ceramika.

Segregację poszczególnych składników powłoki badano za pomocą mikrosondy
elektronowej. Dla niektórych powłok wykonywano również pomiary mikrotwardości
starając się dobierać możliwie duże obciążniki, aby rozmiar efektów był większy niż
granice pojedynczego ziarna. Metody pomiaru twardości powłoki ceramicznej nie mogą
być wykonywane metodami, jakie stosuje się dla spieków i kształtek ceramicznych ze
względu m.in. na różnice grubości i na to, że proszki ceramiczne stosowane do
natryskiwania nie są spiekane, a szybkozmienne oddziaływania temperatury nie dają
efektów zbliżonych do efektów procesu spiekania.

Badania mikrostruktury powłok i jednorodności ich składu prowadzone były głównie na
Wydziale Inżynierii Materiałowej P.W [48,49].

EL 4. Opracowana metodyka diagnostyczno - badawcza dla materiałów powłokowych
i powłok

Złożony skład badanych materiałów powłokowych i charakter wymienionych procesów
wysokotemperaturowych wymagały opracowania specjalnej metodyki prowadzonych prac.
Można by ją podzielić na kilka segmentów, czy warstw badawczych.

1. Wyznaczenie składu fazowego materiałów powłokowych przed i po natryskiwaniu
plazmowym.

Szczegółowa znajomość składu fazowego materiałów proszkowych miała dość istotne
znaczenie, gdyż stanowił on punkt odniesienia dla oceny zmian zachodzących w składzie
fazowym w wyniku procesów temperaturowych, którym materiały te były poddawane.
Materiały te stanowiły mieszaninę, czy układ kilku związków chemicznych o różnym
stopniu krystaliczności i uporządkowania i dlatego był to swego rodzaju wzorzec
eksperymentalny w szczególności dla doświadczalnych prób nowych kompozycji
materiałowych otrzymywanych przy użyciu różnych technologii. Dla materiałów

16



komercyjnych wytwórcy rzadko podają skład fazowy i dlatego wymagał on wyznaczenia
również dla tych materiałów.
Materiały o niskim stopniu krystaliczności charakteryzujące się tylko rozmytymi
maksimami dyfrakcyjnymi, lub stanowiące mieszaniny faz były zazwyczaj wygrzewane
stacjonarnie w temperaturach 800 - 1500°C (w zależności od materiału) celem
stymulowania wzrostu uporządkowanej struktury krystalicznej, wprowadzenia tlenku
domieszkowego w sieć tlenku bazowego z wytworzeniem roztworu stałego lub
spowodowania reakcji w stanie stałym między tymi tlenkami z wytworzeniem nowej
wspólnej fazy np. tytanianów, czy cyrkonianów. Materiały badane natryskiwano następnie
na podłoże metaliczne. Powłoki takie przeznaczone do celów identyfikacyjnych odłączano
od podłoża (w bardziej skomplikowanych przypadkach przez rozpuszczanie podłoża) i
badano bezpośrednio dyfraktometrycznie, natomiast drobne fragmenty powłok badano
metodą kliszową stwierdzając ewentualne fluktuacje w składzie fazowym między nimi. Te
orientacyjne pomiary uzupełniano dokładniejszymi pomiarami dyfraktometrycznymi dla
specjalnie przygotowanych preparatów proszkowych. Tą część metodyki opisano
szczegółowo we wcześniejszych pracach [12, 40, 50] .Materiały o bardziej złożonym
składzie fazowym natryskiwane były również do wody specjalnie dla celów
identyfikacyjnych. Warunki chłodzenia i krystalizacji są w tym przypadku zupełnie inne
niż przy natryskiwaniu na podłoże, gdzie tworzy się spójna warstwa. W wodzie natomiast
każde ziarno zastyga oddzielnie, a w przypadku materiałów ceramicznych chłodzenie to
jest szybsze niż przez sąsiednie ziarna materiału będącego złym przewodnikiem ciepła.
Powoduje to pewne różnice w składzie fazowym materiałów. Niektóre z nich będą
zaznaczone przy opisie materiałów, inne zaś były już opisane we wcześniejszych pracach
[14, 40, 50], Natryskiwanie do wody można traktować jako jeden z wariantów procesu
natryskiwania. Innym takim odmiennym od standardowego wariantem tego procesu jest
natryskiwanie w komorze pod zmniejszonym ciśnieniem stosowane niekiedy (również w
przedstawionych pracach) do natryskiwania metalicznych materiałów podkładowych typu
MCrAlY wchodzących w skład powłok typu barier termicznych. We wcześniejszych
pracach odnoszących się do procesu jeszcze niezautomatyzowanego stosowano znaczną
ilość próbek dla zapewnienia odpowiedniej statystyki pomiarów ze względu na
nieuniknione przy ręcznym sterowaniu fluktuacje procesu.
Obecnie warunki powtarzalności procesu zapewniają robot IRB-60 i mikroprocesor.
Programowane są nimi zmiany podstawowych parametrów procesu natryskiwania takich
jak: natężenie przepływu Ar i H2, natężenie i napięcie łuku, odległość natryskiwania,
szybkość podawania proszku.
Parametry te ustala się w zależności m.in. od stosowanych materiałów proszkowych.

2. Charakterystyka morfologiczna stosowanych materiałów proszkowych.
Pojęcie to obejmuje kształt i zakres wielkości ziaren proszku oznaczane mikroskopowo
oraz związaną z nimi sypkość. Optymalny z punktu widzenia procesu jest kulisty kształt
ziaren o średnich rozmiarach rzędu kilkudziesięciu ^m z tym, że zakres granulacji
powinien być albo zawarty w bardzo niewielkim przedziale, albo przy większym rozrzucie
granulacji powinien on charakteryzować się krzywą typu Gaussowskiego. Zwiększa to
jednorodność tworzącej się powłoki. Drobne ziarna łatwo „sklejające" się w duże
aglomeraty sprawiają trudności w przebiegu procesu ze względu na brak sypkości
samoistnej. Wpływa to ujemnie na wydajność procesu i rzutuje na niektóre własności
powłok, chociaż przy obecnie stosowanych podajnikach proszku trudności te można
pokonać. Należy jednak podkreślić, że niemal wszystkie materiały komercyjne
przeznaczone do natryskiwania odznaczają się sypkością samoistną .
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Wymagania dotyczące oceny materiałów proszkowych w szczególności nowych
materiałów doświadczalnych wytwarzanych w kraju spowodowały założenie kartoteki
materiałów proszkowych, przykłady dwóch wzorów " Kart Informacyjnych Proszku "
podane są w załączniku do niniejszej pracy. Znaczna część informacji zawartych w kartach
wynika oczywiście z rutynowych oznaczeń i pomiarów tak np. ocenę wielkości i kształtu
ziaren przeprowadzano w sposób standartowy posługując się mikroskopem-projektorem ze
skalą na ekranie skalibrowaną odpowiednim wzorcem. Dla niektórych materiałów
wykonane zostały zdjęcia w skaningowym mikroskopie elektronowym charakteryzujące
się znacznie większą głębią ostrości od zdjęć proszków w mikroskopie optycznym.
Sprzężony z mikroskopem analizator obrazu IBAS podawał rozkład wielkości ziaren
proszku w postaci tabeli przedstawiającej udział procentowy poszczególnych frakcji
proszku i wykresu ilustrującego odchylenia składu ziarnowego od krzywej Gaussa.
Przykłady tych oznaczeń podane będą w następnym rozdziale przy opisie wyników dla
poszczególnych materiałów. Warto zaznaczyć, że proszki przepuszczone przez plazmę
charakteryzują się sferycznym kształtem ziaren bez względu na to, czy kształt ten
posiadały przed natryskiwaniem. Przy tworzeniu powłoki występują wspomniane już
efekty związane ze zderzeniem z powierzchnią podłoża - spłaszczenie, wzajemne
zazębienie i kotwiczenie ziaren przy gwałtownym stygnięciu, co utrudnia prawidłową
ocenę kształtu pojedynczego ziarna. Ale do sferoidyzacji proszków można stosować np.
technikę natryskiwania do wody i po osuszeniu otrzymywać materiał proszkowy o
ziarnach sferycznych, zmniejszonym rozrzucie granulacji i bardziej symetrycznej krzywej
rozkładu ziarnowego, co zostanie zilustrowane przykładami przy opisie materiałów.
Sypkość proszków mierzono zgodnie z normą PN/75-804935. Podane w kartach wielkości
oznaczają czas przesypywania się 50g naważki proszku.
Dalsze informacje podane na karcie dotyczą składu fazowego proszku i jego zmian w
wyniku natryskiwania z zaznaczeniem domieszek zarówno wprowadzanych świadomie jak
i będących rezultatem błędów, czy zakłóceń technologicznych. Informacje te wynikają z
badań rentgenograficznych scharakteryzowanych w punkcie pierwszym metodyki.
Następnie podane są optymalne warunki natryskiwania dobrane dla danego materiału
proszkowego. Właściwym podsumowaniem karty jest ocena materiału dopuszczająca jego
przydatność do powłok poddanych eksperymentalnym testom wstrząsów cieplnych lub
formułująca niekiedy warunki, jakie powinny być spełnione dla zastosowań tego materiału
w powłokach odpornych na działanie wysokich temperatur.

3. Przygotowanie powłok i badanie ich odporności na wstrząsy cieplne metoda piecowa.
Powłoki te były przygotowywane z materiałów , które na podstawie badań opisanych w
punktach poprzednich, zostały zakwalifikowane do dalszych prac. Były one najpierw
poddawane stacjonarnemu oddziaływaniu temperatury do 1500 K w piecu, a następnie
jeżeli nie wykazywały wyraźnych zmian, były wielokrotnie wkładane i wyjmowane z
pieca, a chłodzone - na powietrzu lub w wodzie. Niektóre z powłok wytrzymywały bez
wyraźnych zmian zewnętrznych do 100 cykli w kilku kolejnych eksperymentach. Badano
zarówno same powłoki ceramiczne natryskiwane np. na powierzchnię czołową walca i
oddzielane od podłoża jak i kompletne powłoki metalo-ceramiczne nałożone na specjalne
podłoże żaroodporne.
Po każdym eksperymencie powłoki poddawano badaniom rentgenograficznym dla
stwierdzenia zachodzących zmian w ich składzie fazowym. Ze względu na nieniszczący
charakter badań rentgenograficznych powłokę można było poddawać dalszym
eksperymentom. Z tej samej powłoki, a nawet z tych samych fragmentów powłoki, jeżeli
różniły się one wyraźnie między sobą, , sporządzano wycinki do zgładów
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metalograficznych pragnąc zachować ścisłą korelację lokalizacyjną między zmianami w
mikrostrukturze, a przemianami fazowymi.
Eksperymenty prowadzone metodą piecową miały za zadanie ocenę wpływu samych
wstrząsów cieplnych na powłoki. Dawała ona podstawę do selekcji materiałów
powłokowych i wyboru powłok przeznaczonych do bardziej złożonych eksperymentów na
stanowisku palnikowym spełniających już rolę testu laboratoryjnego odporności na
zmęczenie cieplne.

4. Badanie odporności na wstrząsy cieplne na stanowisku eksperymentalnym w strumieniu
gorących gazów.
Eksperymenty zrelacjonowane w punkcie poprzednim stanowiły przygotowanie do tego
etapu badań wymagającego ściśle sprecyzowanej i przestrzeganej metodyki.
Powłoki nanoszono na podłoże ze specjalnych stopów żaroodpornych na bazie niklu : EJ-
701 i EJ-960 o kształcie płytek i wymiarach:

75 x 55 x 2mm
75 x 55 x 3mm
75 x 55 x 4mm.

Powierzchnia podłoża była przygotowywana do natryskiwania za pomocą obróbki
strumieniowo - ściernej. Na tą powierzchnię nakładano warstwę podkładową. Stanowią ją
doświadczalne materiały produkcji krajowej NiCrAl i NiCrAlY wytworzone na
Politechnice Wrocławskiej o wielkości ziarna poniżej 63 um oraz pochodzące z importu
materiały odniesienia typu NiCrAlY.
Płytki przed i po natryskiwaniu ważono na wadze analitycznej dla określenia dokładnej
masy naniesionej powłoki stanowiącej podstawę do określenia zmian masy w wyniku
eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi. Mierzono również grubość naniesionej warstwy.
Niektóre z próbek były poddawane dodatkowym zabiegom technologicznym podnoszącym
trwałość powłoki. Następnie nakładano warstwę ceramiczną z materiałów na bazie ZrO2
wyszczególnionych w tabeli 2b. Wyniki dotychczasowych prac i dane literaturowe
wskazywały, że najodpowiedniejszymi do tych eksperymentów powinny być materiały
stabilizowane tlenkiem itru [2, 3, 6, 14, 40].
Natryskiwanie prowadzono przy użyciu plazmotronu PN-120 na zrobotyzowanym,
doświadczalnym stanowisku pracującym w cyklu automatycznym wyposażonym w
dozownik proszku typu DUET [51].
W kilku przypadkach powłoka zawierała pomiędzy warstwą podkładową, a zewnętrzną
warstwą ceramiczną, warstwę mieszaną cermetaliczną o pośrednim składzie. Po nałożeniu
warstwy ceramicznej próbki ważono ponownie oraz mierzono ich grubość.
Wszystkie te dane umieszczano w zestawieniach tabelarycznych przy opisie wyników
badań oraz na specjalnie opracowanych „Kartach Powłok", których przykłady
zamieszczone są w załączniku.
Dla orientacji można podać, że grubość metalicznej warstwy podkładowej nie przekraczała
zazwyczaj 150 um, a jej masa wahała się w granicach 2 - 5 gramów, natomiast grubość
powłoki ceramicznej zawierała się przeciętnie w granicach od 200 do 400 um, a jej masa -
w granicach 5-10 gramów.
Opis stanowiska do eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi i jego schemat zostały
przedstawione w punkcie II.2.b, a szczegółowe parametry eksperymentów i ich rezultaty
będą przedstawione w opisie wyników w szczególności w punkcie III.3 i w dyskusji . Tu
chciałbym podać tylko kilka uwag o charakterze ogólniejszym dotyczących metodyki prac
i mechanizmów zachodzących zmian.
Makroskopowo widoczne zmiany powłok były dokumentowane fotograficznie.
Rejestrowano również dokładnie zmiany masy próbek. Następnie próbki w szczególności
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te, które ulegały wyraźnym zmianom niszczącym, były poddawane badaniom
metalograficznym w mikroskopie optycznym (w niektórych przypadkach również w
skaningowym mikroskopie elektronowym i na mikrosondzie) i badaniom rentgenowskim
dla oceny zmian, które zaszły w składzie fazowym. Starano się uchwycić zależność
między degradacją obserwowaną makroskopowo, zmianami w mikrostrukturze i zmianami
w składzie fazowym dla tych samych, konkretnych fragmentów próbek.
Na podstawie dokładnych obserwacji przebiegu eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi i
oceny makroskopowo widocznych zmian można stwierdzić znaczne różnice w odporności
powłok przy stosowaniu tych samych materiałów powłokowych. Zmiany degradacyjne
powłok różnie się rozpoczynają i niejednakowy jest ich mechanizm. Najlepiej można było
to zaobserwować śledząc przebieg eksperymentów. Czasem najsilniej dają o sobie znać
zmiany barwne wywołane uderzeniem temperatury i strumienia gorących gazów
powodujące puchnięcie i nawęglenie (w przypadku nadmiaru acetylenu), a powstawanie
zgorzeliny tlenkowej - przy utlenianiu warstwy podkładowej (przy nadmiarze tlenu) . W
niektórych przypadkach łuszczenie się powłok zaczyna się od brzegów i obejmuje
izolowane punkty, czasem odpryskują duże fragmenty powłoki i to odbywa się częściej
przy stygnięciu lub dopiero na zimno.
Po każdym eksperymencie (10 cykli grzania i chłodzenia) próbki poddawano dokładnym
oględzinom prowadząc rejestrację fotograficzną zachodzących zmian i pobierano wycinek
do badań rentgenograficznych, z którego następnie sporządzano zgład metalograficzny.
Szczególną uwagę zwracano na to, by objąć badaniami fragmenty o ostrzejszych zmianach
zewnętrznych i o wspomnianych powyżej różnych rodzajach tych zmian. Identyfikowano
również rentgenograficznie złuszczające się, czy odpryskujące fragmenty powłok zarówno
te, które odlatywały w toku eksperymentu jak i" odchodzące" potem na zimno.
Wspomniana zależność między makroskopową degradacją powłoki, zmianami jej
mikrostruktury i zmianami składu fazowego nie zawsze jest jednoznaczna, nie każda
zmiana zewnętrznego wyglądu próbki i nie każdy odprysk jest dowodem przemiany
fazowej. Przyczyny ich mogą być związane zarówno z technologią otrzymywania jak i
fluktuacjami w przebiegu procesów. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków
można udowodnić twierdzenie odwrotne: każda przemiana fazowa jest przyczyną zmian
trwałości powłoki. Może to być w jednym przypadku przyspieszona degradacja powłoki,
której towarzyszą nawet wyraźne zmiany masy powłoki, w innym - natomiast zachodząca
w niewielkim zakresie deformacja martenzytyczna powodująca efekt umocnienia, co
można zaobserwować w mikrostrukturze powłok i niekiedy przez wzrost mikrotwardości.
Wracając do wspomnianych zmian masowych, materiał eksperymentalny pozwala
zaobserwować dwie przeciwstawne tendencje. Utlenianie w warstwie podkładowej
powoduje niewielki, zauważalny przyrost masy powłoki, a złuszczanie się, czy odpryski
zewnętrznej warstwy ceramicznej - ubytek masy. Dlatego szukając prostej korelacji
między widocznym na pierwszy rzut oka dużym ubytkiem powłoki, a ubytkiem masy
należy brać pod uwagę efekt wypadkowy tych dwóch tendencji. Dokładna rejestracja
wszystkich zaobserwowanych zmian zawarta jest w tabelach i kartach powłoki, a
interpretacja zaobserwowanych efektów, ich powiązanie z parametrami natryskiwania i
testów wstrząsów cieplnych oraz udział i adekwatność przedstawionej metodyki w ich
ujawnianiu będą szczegółowo rozważane w następnych rozdziałach.
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III. OPIS BADAŃ I ICH WYNIKÓW

Badane materiały należały do dwóch różnych grup. W pierwszej z nich składnik główny
stanowił tlenek glinu, a w drugiej - dwutlenek cyrkonu.

Oba te tlenki, jak już wspomniano, są stosowane w powłokach ochronnych nakładanych
metodą natryskiwania plazmowego, chociaż przedziały ich zastosowań różnią się nieco
między sobą.

Powłoki z materiałów na bazie AI2O3 stanowiące między innymi izolację elektryczną i
cieplną oraz podnoszące odporność pokrywanych powierzchni na ścieranie mają
dotychczas ograniczoną temperaturowo stosowalność. Przyczyną tego jest tworzenie się w
powłokach metatrwałych odmian polimorficznych typu y, które w temperaturach
przekraczających 900°C przechodzą w odmiany trwalsze termodynamicznie, a
przemianom tym towarzyszy prawie 10% -wy skurcz w powłoce wynikający z różnic
gęstości między tymi odmianami. Dlatego były czynione próby domieszkowania tlenku
glinu innymi tlenkami, które mogłyby powodować hamowanie, zmniejszenie zasięgu, czy
podwyższenie temperatury zachodzenia tych przemian.

Dla materiałów na bazie ZrO2 stosowanie domieszek stabilizujących znane jest już od lat.
Dlatego w tej grupie materiałów stosowanych do powłok typu barier termicznych dobór
rodzaju i zawartości stabilizatora czyniony był w ścisłym powiązaniu z warunkami procesu
tworzenia powłok, a kryterium oceny stanowiła ich odporność na zmęczenie cieplne
powodowane cyklicznymi zmianami temperatury i przemiennym działaniem strumienia
gorących i zimnych gazów.

m.l. Wyniki badań dla materiałów na bazie AI2O3

Badania obejmowały materiały zawierające domieszki następujących tlenków:. Cr2O3,
NiO, MOO3, TiO2 oraz tlenków metali I i II grupy układu okresowego z przeważającym
ilościowo udziałem Na2O. Wszystkie te materiały otrzymywane były metodą zol - żel
najczęściej w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej.

W kilku przypadkach bardziej złożonych dla celów porównawczych badaniami objęto
również materiały pochodzące z importu otrzymywane zazwyczaj innymi metodami.
Przed przejściem do opisu wyników badań dla poszczególnych materiałów przypomnijmy
niektóre dane o strukturze i własnościach AI2O3

Tlenek glinu jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji w skorupie
ziemskiej. Jest on składnikiem wielu złożonych minerałów takich jak glino krzemiany,
występuje w postaci wodorotlenków (boksyty, gibsyt, diaspor) oraz kamieni szlachetnych.
Z minerałów tych jest on otrzymywany na dużą skalę ze względu na szeroki zakres
zastosowań [52, 53].
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Tabela 4
Niektóre dane krystalograficzne odmian polimorficznych AI2O3

Symbol

a

/I)

Y1

5

0

X

K

K1

Układ
krystalografi-

czny

Heksagonalny

regularny
regularny
regularny

Tetragonalny

Heksagonalny

Jednoskośny

Heksagonalny

Heksagonalny

Ortorombowy

Stałe
sieciowe

/A/

A= 4.759

C=12.925

A= 7.859
a«3.95
a«15.80

a= 7.95

c= 7.79

a=9.71

c=17.86
a=11.24

b= 5.72

c=11.74

p=103.2°

a= 5.56

c=13.44

a= 9.63
c=9.04
a=4.69

b= 8.18

c= 8.87

Gęstość
rentgeno-
graficzna

Px gem"

3.96

-3.6

Ilość
atomów w
komórce

elementarnej
Z
6

~10,3*2)

Grupa
przes-

trzenna

_ 6

R3c/D3d

Fd3m

3

/C2h/

Lite-
ratura

53

52
53
54

53

54

52
53

52

54

54

54
55
55

Objaśnienia do Tabeli 4
) - zamieszczone tu dane świadczą o możliwości politypii;

' - struktura z lukami sieciowymi, stąd przybliżona wartość gęstości i ilości cząsteczek

w komórce elementarnej
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Występuje on w szeregu odmian polimorficznych, co zilustrowano w tabeli 4 podając tam
niektóre dane krystalograficzne dla tych odmian. Najtrwalszą termodynamicznie spośród
tych odmian jest a-korund., który krystalizuje w strukturze heksagonalnej typu
najgęstszego upakowania (typ strukturalny T)5\ [53, 54]).

Schemat ułożenia atomów w tej strukturze pokazany jest na rys. 4 . Każdy atom glinu
otoczony jest sześcioma równoodległymi atomami tlenu tworzącymi oktaedr. Pozycje
atomów glinu znajdują się w lukach oktaedrycznych. W tym typie sieci nazywanym
czasami typem a - korundu krystalizuje szereg tlenków o wzorze M2O3 m.in.
a-
Odmiana (3 występuje w obecności tlenków metali I i II grupy. Są to więc raczej
poligliniany tych metali, które będą omawiane oddzielnie, a ich dane krystalograficzne
podane są w osobnej tabeli nr 6.

Spośród metatrwałych odmian AI2O3 najczęściej spotykane są metatrwałe odmiany
typu Y o strukturze wakansowego spinelu. Odmiany te różnią się m.in. stopniem
uporządkowania sieci krystalicznej, co jest związane prawdopodobnie ze zjawiskiem
politypii, którego możliwość sygnalizowano w literaturze, a pewne efekty dyfrakcyjne z
nim związane obserwowano we własnych pracach [50, 56, 57]. W komórce elementarnej
tej odmiany na 32 atomy tlenu przypada 21 V3 atomów glinu rozmieszczonych w 8 lukach
tetraedrycznych i 16 oktaedrycznych. Z obecności wakansów wynika niewymierna ilość
cząsteczek w komórce elementarnej i przybliżona wartość gęstości, co możemy
zaobserwować w tabeli 4. Również wartość stałej sieciowej jest niższa niż w typowej
strukturze spinelu (~= 8.4 A) i wynosi około 7.90 A.

Odmiana 8 wykazuje niewielką deformację tetragonalną w stosunku do odmian typu y.
Odmiana k powstaje przy tworzeniu powłok metodami CVD [54, 55]. Inne z tych
modyfikacji można otrzymać wg Wellsa przy krystalizacji tlenku glinu z roztworu ze
wzrastającą temperaturą rozkładu wodorotlenków oraz przy powolnym przechodzeniu
odmian typu y w trwały termodynamicznie a - korund [53, 54].

Szczegółowy opis wyników dotyczących wszystkich badanych materiałów na bazie
AI2O3 przedstawiony jest w innych pracach [50, 56, 57, 59] Tutaj z konieczności
skrótowo przedstawione są tylko najważniejsze wyniki dotyczące materiałów
wymienionych w tabeli 2a. Zanim przejdziemy do ich omówienia warto zwrócić uwagę na
pewne prawidłowości dotyczące materiałów otrzymywanych metodą zol - żel [50, 56, 57].
Reakcja tworzenia krystalicznego tlenku o jednorodnym składzie zachodzi w pełni
dopiero w czasie wygrzewania żelu. Dlatego dla otrzymania krystalicznego proszku
wyjściowego należy otrzymane żele wygrzewać w temperaturach 800 - 1000°C w czasie
co najmniej 10 godzin Jeśli więc proszek wyjściowy jest tylko częściowo krystaliczny i
wykazuje obecność szerokich rozmytych maksimów wskazuje to, że temperatura
wygrzewania żelu była niższa. Takie tylko częściowo krystaliczne materiały przypominają
morfologicznie nanoceramikę, gdyż uporządkowane obszary krystaliczne przemieszane są
z obszarami materiału o niskim stopniu uporządkowania bliższym ciału amorficznemu.

Materiały proszkowe z tej grupy otrzymywane metodą zol-żel przez wpółstrącanie soli
w fazie koloidalnej odznaczają się charakterystyczną mikrostrukturą.

Kształt ziaren jest sferyczny, natomiast znaczny jest zazwyczaj rozrzut ich wielkości,
ponieważ proszków tych nie rozdzielano na frakcje, chociażby klasyczną metodą sitową.
Przeważająca ilość ziaren ma średnice rzędu 30-60|im, bardzo rzadko pojawiają się ziarna
kuliste o większych rozmiarach, natomiast ziarna najdrobniejsze o średnicach <10um
mają tendencję do sklejania się w aglomeraty. Niewielkie odchylenia od sferycznego
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kształtu ziaren obserwowane są właśnie dla obu tych przypadków: ziaren najdrobniejszych
i aglomeratów.

Rys. 4. Struktura a - Korundu
o - atom glinu
O - atom tlenu

o

o
o

o

V

o

o
o

o 1 ' ' "•

Rys. 5. Diagram dyfrakcyjny AI2O3 + 15%
a - proszek wyjściowy
b - powłoka natryskana
c - powłoka natryskana wygrzewana przez 10 godzin w temperaturze 1500 K
a, y - modyfikacje krystaliczne AI2O3
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Metoda zol - żel zapewnia jednorodność składu chemicznego materiału. Poziom
domieszek jest taki sam w poszczególnych ziarnach, co było m. in. sprawdzane metodą
mikroanalizy rentgenowskiej [14, 41]. Czy i w jakim stopniu jednorodność ta utrzyma się
w powłoce, czy będzie obserwowana segregacja składników w poszczególnych częściach
powłoki - stanowić to będzie jedno z kryteriów oceny przydatności opisywanych
materiałów do dalszych prac. Obecnie przedstawiony zostanie systematyczny opis
materiałów o składach podanych w tabeli 2a.

III. 1.1. AI2O3

Ten układ tlenkowy jest znany i często spotykany. Krystaliczny korund tworzy z
niewielkimi domieszkami tlenku chromu kamienie szlachetne typu rubinów i szafirów o
znanych, pięknych barwach. Trudno oczywiście oczekiwać ich napotkania w materiałach
proszkowych otrzymywanych z fazy koloidalnej o różnym stopniu krystaliczności i
niewielkiej zawartości fazy a, o czym będziemy mieli możność zaraz się przekonać.

Badany był materiał zawierający 15% domieszkę Cr2O3 otrzymywany metodą zol - żel w
ICHTJ - Że rań.

Diagram porównawczy sporządzony w skali dhkl n a podstawie serii dyfraktogramów
tego materiału przedstawiony jest na rys. 5. Wysokości linii proporcjonalne do natężeń
maksimów dyfrakcyjnych mogą stanowić porównawczą miarę zawartości
odpowiadających im faz krystalicznych w analizowanej próbce.

Już na pierwszy rzut oka widoczne są różnice między porównywanymi
dyfraktogramami. Proszek wyjściowy (rys. 5a) jest tylko częściowo krystaliczny. Na
dyfraktogramie można wyróżnić 3 rozmyte maksima pochodzące od fazy typu y
(zaznaczone schematycznie prostokątami) i 2 bardzo słabe maksima pochodzące od fazy a
W świetle tego, o czym wspominano, można przyjąć, że temperatura wygrzewania żelu nie
przekraczała w przypadku tego materiału 500 - 600°C.

Dyfraktogram powłoki natryskanej (rys. 5b) wykazuje wyższy stopień krystaliczności.
Fazy krystaliczne są te same, co na poprzednim dyfraktogramie, ale zwiększa się ilość
odpowiadających im maksimów dyfrakcyjnych i wzrastają ich natężenia. Z porównania
natężeń maksimów obu faz można oszacować, że ilość fazy y jest około trzykrotnie
większa niż fazy a.
Na trzecim dyfraktogramie (rys. 5c) występuje tylko jedna faza : dobrze
wykrystalizowany, a nawet rekrystalizowany a - korund o charakterystycznych dla tej fazy
kształtach i wymiarach krystalitów (obserwowanych mikroskopowo), czego biorąc pod
uwagę temperaturę i czas wygrzewania należało oczekiwać.

Charakterystyczne jest, że na żadnym z dyfraktogramów nie zaobserwowano obecności
maksimów pochodzących od Cr2O3 jako osobnej fazy, co wskazuje na wchodzenie przez
niego w roztwór stały z AI2O3 . Diagram fazowy układu AI2O3 - Cr2O3 dowodzi pełnej
wzajemnej rozpuszczalności obu tlenków (rys. 6). Są one izostrukturalne, a nawet ich stałe
sieciowe różnią się niewiele między sobą.. Różnica stałych sieciowych pozwala na
wykrywanie obu tlenków obok siebie, ale jest za mała dla spowodowania mierzalnego
przesunięcia położeń maksimów dyfrakcyjnych roztworu stałego (przynajmniej przy tej
zawartości Cr2O3). Dla ilustracji podano na rys. 7 zależność stałych sieciowych roztworu
stałego od składu świadcząca o braku odchyleń od prawa Vegarda [60].
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Reasumując - Cr2C>3 nie występuje jako oddzielna faza, ale wchodzi w roztwór stały z
AI2O3 w warunkach badanych. Drugim istotnym elementem jest występowanie
stosunkowo znacznej ilości fazy a w powłoce natryskanej (większej niż dla innych
materiałów powłokowych) zwłaszcza, że zawartość tej fazy w materiale wyjściowym była
znacznie mniejsza.

Można więc sądzić, że jest to wpływ Q"2O3 izostrukturalnego z fazą a. Do zagadnień
tych jeszcze wrócimy przy ocenie porównawczej oddziaływania poszczególnych
domieszek w ramach dyskusji wyników.

Rys. 6. Diagram fazowy układu A12O3 - Cr2O3 [54]

100 60 20 0
AI,O3 %at.AI CrjO

Rys. 7. Zależność stałych sieciowych a i c od składu w roztworach stałych A12O3 - Ćr2O3

[60]
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III. 1.2. AI2O3 +NiO

Badano materiały zawierające 10 i 20% wagowych NiO.
Dyfraktogram proszku wyjściowego (rys. 8a) dowodzi wyższego stopnia krystaliczności w
porównaniu z materiałem poprzednim, co świadczy, że temperatura wygrzewania żelu była
rzędu 800 - 900°C. Fazą przeważającą jest y - AI2O3 . Najsilniejsze maksima dyfrakcyjne
w strukturze typu spinelu rejestrowane w średniokątowym przedziale dyfraktogramu :
(400) i (440) są ostre, a tylko dwa słabsze - (311) i (511;333) są rozmyte i lekko
poszerzone. Jako druga faza krystaliczna wyraźnie identyfikowalna występuje a - AI2O3,
której zawartość jest jednak znacznie mniejsza niż fazy y . Ten sam praktycznie skład
fazowy proszku wyjściowego obserwujemy dla 20% domieszki NiO.

Obraz dyfrakcyjny powłoki natryskanej (rys. 8b) wykazuje obecność tylko jednej fazy
krystalicznej typu y o strukturze spinelowej. Interesujący jest efekt całkowitego zaniku
fazy a, której obecność chociaż w niewielkich ilościach obserwowaliśmy w proszku
wyjściowym. Jest to efekt dość rzadko spotykany w materiałach badanych na bazie A12O3.

Nie stwierdzono obecności NiO jako osobnej fazy krystalicznej. Do interpretacji tych
efektów wrócimy jeszcze w dyskusji wyników.

Po wygrzewaniu powłok z tego materiału w temperaturze około 900°C przez 20 godzin
(dyfraktogram - na rys.9) nie obserwujemy praktycznie żadnych zmian w ich składzie
fazowym. .Sugeruje to wpływ NiO na wzrost trwałości temperaturowej faz typu y -
AI2O3, które w tej temperaturze zaczynają już ulegać w sposób wyraźny transformacji do
trwałej termodynamicznie odmiany a. Normalnie przy tej temperaturze wygrzewania
obserwowano już współistnienie faz a i y , a przy tym czasie wygrzewania faza a
powinna już ilościowo przeważać.

Pragnąc przekonać się, jakie zmiany składu fazowego w powłokach spowoduje wzrost
temperatury ich wygrzewania, w następnych eksperymentach powłoki wygrzewano w
temperaturach 1100 i 1500°C w czasie około 10 godzin. Zastosowano materiał powłokowy
zawierający 20% NiO, gdzie łatwiejsza byłaby identyfikacja faz domieszkowych.
Dyfraktogramy tych powłok po powyższych eksperymentach zostały przedstawione na rys.
10. Fazą zasadniczą w produktach obu tych eksperymentów stanowi już trwały
termodynamicznie a - AI2O3 . Tego wyniku należało oczekiwać biorąc pod uwagę
dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie.

Oprócz niego występuje jednak w obu przypadkach faza o strukturze typu spinelu,
natomiast nie obserwuje się maksimów pochodzących od NiO jako osobnej fazy
krystalicznej. W związku z tym nasuwa się wniosek, że drugą fazę stanowi związek o
strukturze typu spinelu obejmujący oba tlenki. Taką fazą jest NiA^O^ którego zakres
występowania będzie oczywiście ograniczony zawartością NiO w badanych materiałach.

Przemawiają za tym niewielkie różnice w położeniach i natężeniach maksimów
dyfrakcyjnych tej fazy w porównaniu z y - AI2O3 , który jako spinel defektowy różni się
m. in. uporządkowaniem sieci i wykazuje, jak już wspominano, nieco niższą wartość stałej
sieciowej. Różnice te można spróbować prześledzić porównując diagramy z rys. 10 z
diagramem z rys. 5b lub 8b. Przesunięcia położeń maksimów dyfrakcyjnych w kierunku
wzrostu wartości odległości międzypłaszczyznowych dhkl są na granicy dokładności
pomiaru. Można natomiast zaobserwować niewielką zmianę stosunku natężeń między
pikami (311) i (511;333) (lekki wzrost), a (440) (niewielki spadek). Efekty te
obserwowano porównując w szeregu pomiarów dokładne pozycje kątowe i szerokości
maksimów oraz zliczone intensywności. Dostępne metody wizualizacji tych subtelnych

27



efektów sąjednak mniej czułe od metod pomiarowych i dlatego w niektórych przypadkach
zaobserwowanie ich na pierwszy rzut oka nie jest możliwe.
Diagram fazowy układu AI2O3 - NiO przedstawili Philips, Hutta i Warshaw, którzy
badali układy NiO z różnymi tlenkami [61] Występuje tam faza NiAl2O4 o strukturze
typu spinelu trwała w szerokim zakresie składu. Przy niewielkich zawartościach NiO
współistnieje ona z tlenkami glinu i może z nimi również tworzyć roztwory stałe.

Warto zaznaczyć, że względne natężenia maksimów dyfrakcyjnych pochodzących od ,
• a-Al2O3iNiAl2O4 są na dyfraktogramach z rys. 10a i 10b prawie identyczne. Oznacza
to, że skład fazowy powłok wygrzewanych nie ulega w tym przypadku zmianom w miarę
wzrostu temperatury.

Reasumując, faza spinelowa obecna w powłokach natryskiwanych pozostaje odporna na
działanie temperatury, a domieszka NiO w badanych materiałach przesuwa w kierunku
wyższych temperatur przedział trwałości y - AI2O3 . Warto tu jeszcze odnotować, że
powłoki z materiału zawierającego 20% NiO wykazały dużą trwałość w próbach
eksploatacyjnych w zakresie temperatur 900-1000°C [62,63]. Niektóre z tych problemów
będą jeszcze rozważone w dyskusji wyników przy porównaniu typu działania i
efektywności poszczególnych domieszek.
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Rys. 8. Diagram dyfrakcyjny A12O3 + NiO
a - proszek wyjściowy
b - powłoka natryskana
a, y - modyfikacje krystaliczne AI2O3
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Rys. 9. Dyfraktogram powłoki z A12O3 + NiO wygrzewanej przez około 20 godzin w
1200 K, promieniowanie Cu

III.1.3. AI2O3 +MOO3

Badane były materiały zawierające 10% MOO3 otrzymywane metodą zol - żel.
Proszek wyjściowy charakteryzuje się niskim stopniem krystaliczności. Rentgenogram
tego materiału przedstawiony na rys. 11 sprawia wrażenie, że jest to raczej ciało
amorficzne niż krystaliczne, co pozwala stwierdzić, że temperatura wygrzewania żelu była
zbyt niska i na pewno nie przekraczała 500°C, a i czas jej oddziaływania mógł być zbyt
krótki.

Rentgenogram ten zamieszczono specjalnie jako " wzorcowy" dla żeli na bazie tlenku
glinu wygrzewanych (a w tym przypadku należałoby powiedzieć ściślej suszonych w
temperaturach nie przekraczających 500°C). Charakterystyczne jest wysokie tło
rentgenogramu świadczące o tym, że duża część materiału nie zdążyła jeszcze przejść w
stan krystaliczny. Widoczne są dwa maksima i jedno rozmyte pasmo pochodzące od
uporządkowania typu y. Użyłem tu świadomie słowa - uporządkowanie, ponieważ w
przedstawionej sytuacji obszary uporządkowania bliskiego zasięgu o ułożeniu atomów
zbliżonym, do struktury typu spinelu, są przemieszane z obszarami nie wykazującymi
uporządkowania typu krystalicznego. Sytuacja ta była często spotykana w częściowo
krystalicznych wodorotlenkach mających tendencję do wytrącania się z roztworu w postaci
koloidalnego, galaretowatego osadu. W temperaturze do 500°C ulegają rozpadowi hydraty
i dopiero po tym rozpoczyna się tworzenie uporządkowanych, krystalicznych faz tlenków
glinu.

8
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Rys. 10. Diagram dyfrakcyjny powłoki z A12O3 + 20% NiO wygrzewanej przez 10 godzin
a - w 1400 K; b - w 1800 K, symbol X odnosi się do Ni A12O4

Rys. 11. Dyfraktogram proszku wyjściowego AI2O3 + 10% MOO3
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Wyniki badań materiału z domieszką MoO3 budzą w ogóle szereg wątpliwości
odnośnie ewentualnej przydatności tej domieszki w charakterze stabilizatora AI2O3.
Materiał ten nie tworzy ani roztworu stałego, ani wspólnej fazy z AI2O3 . Oprócz tego
trwałość MOO3 w temperaturach ponad 1000°C jest stosunkowo niewielka. Stwierdzono
również pojawianie się segregacji M003 w powłoce, co nie powinno budzić zdziwienia,
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że występuje on jako osobna faza różniąca się ciężarem
cząsteczkowym i szeregiem własności.

Ponieważ wynik badań tego materiału opisano we wcześniej publikowanych pracach, a
jego potencjalna przydatność jako domieszki do AI2O3 w materiałach przeznaczonych do
zastosowań w wysokich temperaturach jest nader problematyczna, zrezygnowano z
relacjonowania tu tych wyników [56,57].

III.1.4. Al2O3+TiO2

Pracom badawczym dotyczącym materiałów należących do tego układu poświęcono
więcej uwagi z kilku względów.

Po pierwsze - są one najczęściej spotykanymi i stosowanymi w praktyce spośród
materiałów powłokowych na bazie tlenku glinu. Domieszka TiO2 (3 - 5%) występuje we
wszystkich niemal elektrokorundach grupy B. Do natryskiwania stosuje się właśnie
głównie materiały z tej grupy z przyczyn przede wszystkim ekonomicznych, ponieważ
materiały z grupy A (o wyższym certyfikacie czystości) są przynajmniej o rząd wielkości
droższe.

Domieszka TiO2 modyfikowała nieco własności powłoki natryskanej zwiększając m.in.
jej szczelność i spoistość a także pewnego rodzaju elastyczność powłoki podnosząc jej
odporność na kruche pękanie w porównaniu np. z powłokami z czystej aluminy. Według
niektórych poglądów wzrost ilości TiO2 w materiale powłokowym powinien oddziaływać
również w kierunku wzrostu zawartości termodynamicznie trwałej fazy a w powłoce
[64,65]. Dlatego materiały takie zawierające do 15% TiO2 pojawiły się w ofercie
wyspecjalizowanych firm jako materiały komercyjne. Zaczęto wtedy czynić również próby
wytwarzania takich materiałów w kraju.

Zauważone w toku badań tych materiałów pojawianie się tytanianu glinu jako
domieszkowej fazy krystalicznej stwarzało przesłanki do ominięcia problemu przemian
fazowych w AI2O3. Była to druga przyczyna szerszego zakresu badań materiałów
należących do układu AI2O3 - T1O2.

Badane były wtedy specjalnie przygotowane próby materiału o składzie
stechiometrycznym AI2O3 T1O2 otrzymywane metodą zol-żel. [40,59]. W badaniach
tych potwierdzono pojawianie się tytanianu glinu P - Al2TiO5 jako zasadniczej fazy
krystalicznej, która jednak tworzyła się w wyższych temperaturach niż trwałe, krystaliczne
tlenki składowe - a - AI2O3 i TiC>2 w postaci krystalicznej rutylu. Powstały tytanian
wykazywał dużą odporność na warunki wysokich temperatur i interesujące własności w
ich zakresie m.in. niski współczynnik przewodnictwa cieplnego A, =2W/Km łączący się z
silną anizotropią rozszerzalności cieplnej [45,66]. Przeprowadzenie prób natryskiwania
na większą skalę zarówno do celów badawczych związanych z powyższymi
spostrzeżeniami jak i testów eksploatacyjnych wymagało jednak wytworzenia większych
ilości takiego materiału, co napotkało na trudności i dlatego do dalszych prac związanych z
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tym materiałem wrócono dopiero po kilku latach łącznie z całą opisywaną tu grupą
materiałową.

W sumie dla układu AI2O3 - T1O2 przeprowadzony został szeroki zestaw
eksperymentów z natryskiwaniem tych materiałów wcześniej przy ręcznym sterowaniu
plazmotronem i w ostatnich latach na zautomatyzowanym i zrobotyzowanym stanowisku
plazmowym dającym znacznie większą powtarzalność wyników. Prowadzono również
porównawczo eksperymenty z wygrzewaniem tego typu materiałów w stacjonarnych
warunkach piecowych i w warunkach obciążeń cieplnych. Otrzymany obszerny zbiór
wyników eksperymentalnych opisany został we wcześniejszych pracach i raporcie z
projektu badawczego KBN wykazał, że niektóre wątki i warianty prac warte byłyby
kontynuacji i rozwinięcia (zostaną one jeszcze wypunktowane w dyskusji wyników) [16,
45, 50, 56].

Reasumując ta duża ilość materiału eksperymentalnego i zainteresowanie tytanianem
glinu zarówno badawcze jak i aplikacyjne z uwagi na jego własności stanowiły dwa
dodatkowe względy bardziej szczegółowego opisu wyników dla materiałów należących do
tego układu. Opisane zostaną więc wyniki badań dla materiałów zawierających 15% T1O2
i o składzie dokładnie, czy quasi - stechiometrycznym AI2O3 • T1O2 zarówno dla
materiałów doświadczalnych otrzymywanych metodą zol - żel jak i dla niektórych
materiałów wzorcowych otrzymanych jako próbki okazowe, czy komercyjne.

Natomiast prowadzone wcześniej badania szeregu materiałów z 10% T1O2 zostały już
zrelacjonowane we wcześniejszych pracach [40,56,59], Spróbuję tutaj tylko je krótko
zrekapitulować. Materiały te otrzymywano:
1. metodą zol -żel w ICHTJ
2. metodą elektrolitycznego powlekania elektrokorundu dwutlenkiem tytanu (otrzymywane

w Katedrze Ceramiki Specjalnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH).
3. dla materiałów komercyjnych metoda otrzymywania najczęściej nie jest podawana, ale

skład fazowy proszku wyjściowego pozwala na pewne sugestie odnośnie surowców i
metod otrzymywania, o czym będzie mowa za chwilę.

Skład fazowy proszków wyjściowych wykazuje pewne różnice. Pozwalają one na
wyodrębnienie pewnych cech wspólnych dla danych grup materiałów. Dla materiałów
otrzymywanych metodą zol- żel skład fazowy i stopień krystaliczności zależy od
temperatury i czasu wygrzewania żelu. Materiały suszone (w temperaturach nie
przekraczających 500°C) bliższe są często amorficznym wodorotlenkom niż krystalicznym
tlenkom.

Przy temperaturze wygrzewania dochodzącej do 1000°C mamy do czynienia z
materiałami krystalicznymi, a w miarę wzrostu czasu wygrzewania z tworzeniem się
dużych krystalitów trwałego termodynamicznie a - korundu. Występowanie fazy a w
materiałach komercyjnych pozwala przypuszczać, że surowcem do ich otrzymywania był
łatwo dostępny elektrokorund produkowany w dużych ilościach jako materiał ścierny.

W powłokach natryskiwanych przeważają fazy typu y, a domieszka fazy a zależy w
znacznej mierze od tego, czy faza ta występowała w proszku wyjściowym. Duże krystality,
czy aglomeraty krystaliczne charakterystyczne dla fazy a ulegają niekiedy tylko
nadtopieniu, czy niepełnemu stopieniu stając się zarodkami krystalizacji tej fazy, której
zawartość w powłoce nie jest dlatego równomierna, a ma charakter "wyspowy" [40,50] .

W materiałach zawierających do 3% TiO2 nie zaobserwowano pochodzących od niego
maksimów dyfrakcyjnych, co może być związane z tworzeniem roztworu stałego o
ograniczonym zakresie i z wykrywalnością domieszek metodą RAF. Materiały zawierające
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5 - 10% TiC>2 otrzymane drogą powlekania wykazują jego obecność w postaci
krystalicznej rutylu zarówno przed jak i po natryskiwaniu plazmowym.

Badania obejmowały materiały otrzymywane metodą zol - żel i materiały komercyjne
produkcji firmy Metco (jako materiały porównawcze).
Proszek wyjściowy z metody zol - żel jest krystaliczny, co nasuwa nam od razu wniosek
odnośnie temperatury wygrzewania rzędu 800 - 1000°C. Zawiera on 4 oddzielne fazy
krystaliczne wymienione według ich zawartości w próbce ocenianej z wysokości natężeń
maksimów dyfrakcyjnych tych faz: y AI2O3, a - AI2O3 oraz TiC>2 w dwóch
modyfikacjach krystalicznych - rutylu i anatazu. Rezultaty identyfikacji przedstawia rys.
12a.

Rys. 12b ilustruje nam natomiast zmiany, jakie w podanym składzie fazowym proszku
wyjściowego spowodowało jego krótkotrwałe poddanie działaniu płomienia palnika
acetyleno-tlenowego. Następuje wtedy wyraźnie obserwowany wzrost zawartości fazy a z
jednoczesnym maleniem zawartości fazy y. Anataz i rutyl pozostały praktycznie
niezmienione.

Na rys. 12c przedstawiono z kolei skład fazowy powłoki natryskanej. Tutaj zawartość
faz typu y jest większa niż w proszku wyjściowym zarówno przed jak i po przegrzaniu
palnikiem, wyraźnemu zmniejszeniu uległa natomiast ilość fazy a. TiO2 natomiast
występuje tylko w jednej postaci krystalicznej - rutylu. To przechodzenie anatazu w rutyl
w rezultacie natryskiwania było już obserwowane we wcześniejszych pracach [40,50,56].

Przedstawione powyżej zmiany składu fazowego w efekcie krótkotrwałego grzania
proszku płomieniem palnika i w wyniku natryskiwania wskazują na różnicę w
zachodzących przemianach i trwałości poszczególnych modyfikacji krystalicznych między
AI2O3 i TiC>2 .Różna jest kinetyka i mechanizm przemian fazowych w AI2O3 i TiO2, bo
innego typu polimorfizm obserwujemy w obu tych związkach. Będzie to jeszcze
rozważone w dyskusji wyników.
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Rys. 12. Diagram dyfrakcyjny A12O3 + + 15% TiO2

a - proszek wyjściowy
b - proszek wyjściowy po grzaniu palnikiem
c - powłoka natryskana
a, y - modyfikacje AI2O3 r - rutyl (TiO2), a - anataz
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Rys. 13. Diagram dyfrakcyjny A12O3 + 5% TiO2 wygrzewanej 10 godzin w
a- 1400 K,
b - 1800 K,
a - a - A12O3( P - {3 - Al2Ti05, r - rutyl (TiO2)

34



TABELA 5
Niektóre dane krystalograficzne [53, 66]

dla odmian polimorficznych TiC>2

Nazwa

Anataz

Rutyl

Brukit

Układ
krystalogra-.
ficzny

tetragonalny

tetragonalny

ortorombowy

Stałe sieciowe
/A/

a=3.785

c=9.514

a=4.593

c=2.959

a=9.185

b=5.447

c=5.145

Gęstość
rentgeno- •
graficzną/p

x/

/gem /
3.941

4.244

3.966

Ilość
atomów w
komórce

elementarnej
/z/

4

2

8

Grupa
przestrzenna

16
D 4 h -

P42/mnm

14
D 4 h -

P42/ncm

15
D2h - Pbca

Niektóre dane krystalograficzne dla odmian polimorficznych TiO2 przedstawione są w
tabeli 5. Chociaż zarówno anataz jak i rutyl krystalizują w układzie tetragonalnym,
modyfikacje te różnią się uporządkowaniem atomów w sieci krystalicznej. Anataz ma
zdeformowaną strukturę typu NaCl, a rutyl - zdeformowaną strukturę typu fluorytu (CaF2)
[53].

Warto może jeszcze nadmienić, że rutylowi występującemu w powłokach
natryskiwanych towarzyszą niekiedy domieszki faz typu TinO2n-l ( n zawarte jest w
przedziale 3-10). Są to fazy nieco uboższe w tlen od TiC>2 noszące nazwę faz Magnelego
[67]. Cząstkowy rozkład TiO2 z ich powstawaniem związany jest z lokalnie redukującą
atmosferą w płomieniu palnika plazmowego (dla cząstek, które natrafią na mikroobszary o
większej zawartości wodoru w gazie plazmotwórczym). Ze względu na śladową zawartość
tych faz najłatwiej je zidentyfikować na dyfraktogramach powłok natryskiwanych z
czystego TiO2 [40,56].

Pojawianie się domieszek faz Magnelego było obserwowane przy otrzymywaniu TiO2
metodą płomieniową. O fazach tych wspomina m.in. Collongues w swojej książce
poświęconej fazom niestechiometrycznym nazywając je fazami deficytowymi tlenowo
[68,69].

Z tym marginalnym ilościowo rozkładem TiC>2 związane jest ściemnienie barwy w
powłokach i materiałach przepuszczonych przez plazmotron dla czystego TiO2 i AI2O3
domieszkowanego TiO2- Zaobserwowano, że intensywność tego zabarwienia zależna jest
od zawartości TiO2 w materiale (od jasno-niebieskiej barwy przy małej zawartości TiC>2
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do intensywnie niebieskiej przy materiałach o składzie AI2O3 TiO2 i ciemno-niebieskiej
- Hla r.7v<:t(=>an T i O o- dla czystego TiO2-

Wygrzewanie powłok w stacjonarnych warunkach piecowych w temperaturach 1100 i
1500°C w czasie około 10 godzin powoduje niejednakowe zmiany w ich składzie
fazowym. Możemy to prześledzić porównując wyniki identyfikacji przedstawione
odpowiednio na rys. 13a i 13b. Przy wygrzewaniu w temperaturze 1100°C następuje
całkowite przejście faz typu y dominujących w powłoce w trwałą termodynamicznie fazę
a. TiC>2 pozostaje w postaci krystalicznej rutylu. Natomiast po wygrzewaniu w
temperaturze 1500°C można obserwować pojawianie się tytanianu glinu oczywiście jako
domieszki ze względu na ograniczoną zawartość TiO2 w materiale.

Spada w związku z tym zawartość rutylu, który obecny jest w ilościach śladowych
(biorąc pod uwagę czułość metod RAF).

Warto tu może wspomnieć, że opisane we wcześniejszych pracach badania
rentgenograficzne pierwszych otrzymanych metodą zol -żel materiałów zawierających
15% TiO2 dawały nieco inne rezultaty [40,56],

Proszek wyjściowy wykazywał tylko ślady uporządkowania typu y, natomiast po
wygrzewaniu w piecu indukcyjnym w temperaturze 1500°C przez 1 godzinę stwierdzono
obecność fazy a i tytanianu glinu. Cała domieszka TiC>2 została związana w postaci
tytanianu.
W powłokach natryskiwanych występowały fazy typu y jako przeważające i tytanian, TiO2
również nie występował jako osobna faza. Świadczyłoby to o większej jednorodności
tamtego materiału. Należy jednak pamiętać, że materiał ten otrzymano w skali
laboratoryjnej i wyniki te trudno było powtórzyć na nowym zestawie aparaturowym
metody zol - żel. Natryskiwanie prowadzono wtedy na stanowisku jeszcze
niezautomatyzowanym, a w warunkach sterowania ręcznego znacznie trudniejsze było
uzyskanie powtarzalności wyników.

Materiał proszkowy produkcji firmy Metco o tej samej zawartości TiC>2 użyty
porównawczo, wykazuje już pewne różnice przy oglądaniu ziaren proszku pod
mikroskopem. Zamiast ziaren o kształtach sferycznych charakterystycznych dla większości
produktów otrzymywanych metodą zol - żel ,obserwujemy w tym przypadku ziarna o
kształtach w większości nieregularnych rozwiniętych geometrycznie. Tak zazwyczaj
wyglądają pod mikroskopem ziarna a - korundu.

Dyfraktogram przedstawiony na rys 14 wskazuje na obecność dwóch faz
krystalicznych: fazy a jako przeważającej i TiO2 w postaci krystalicznej anatazu, co
pozwala przypuszczać, że materiał po domieszkowaniu T1O2 nie był poddawany obróbce
temperaturowej, a surowcem do domieszkowania był elektrokorund.

W powłoce natryskanej przeważają fazy typu y, chociaż ilość fazy'a jest rzędu co
najmniej 20%, może tu być jakiś wpływ specjalnej kompozycji materiału. Trzeba jednak
pamiętać, że proszek wyjściowy zawierał tylko fazę a (spośród modyfikacji tlenku glinu).
Anataz występujący w proszku wyjściowym ulega przemianie w rutyl, którego obecność
stwierdzamy w powłoce.

O przemianie anatazu w rutyl w wyniku natryskiwania, obserwowanej również we
wcześniejszych pracach, wspominano już przy opisie poprzedniego materiału [40,59].

Interesujące wyniki przynosi dyfraktogram powłoki wygrzewanej przez 3 godziny w
temperaturze około 900°C (rys. 15). Następuje całkowity zanik metatrwałych faz typu y i
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cały krystaliczny AI2O3 występuje w postaci fazy a. Dla uzyskania tego efektu trzeba
było powłoki z materiału otrzymanego metodą zol - żel wygrzewać w temperaturze około
200°C wyższej. Charakterystyczne są dość wysokie natężenia maksimów dyfrakcyjnych
rutylu w stosunku do jego zawartości. Może to świadczyć, że przy tym czasie i
temperaturze wygrzewania materiału nastąpiła już rekrystalizacja rutylu z wytworzeniem
uporządkowanych krystalitów dających mocne maksima dyfrakcyjne, a proces ten dla fazy
a nie został jeszcze zakończony.
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Rys. 14. Dyfraktogram proszku wyjściowego AI2O3+ 15% TiC>2 (Metco 130)
promieniowanie Cu, a - a - AI2O3, a - anataz (T1O2)
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Rys. 15. Dyfraktogram powłoki z powyższego materiału wygrzewanej przez 3 godziny w
1200 K, promieniowanie Cu
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Rys. 16. Dyfraktogram powłoki z tego samego materiału wygrzewanej przez 10 godzin w
1800 K
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Powłoka wygrzewana w temperaturze 1500°C przez 10 godzin (rys. 16) wykazuje
natomiast obecność fazy a jako przeważającej, tytanianu glinu i rutylu (ten ostatni - w
ilościach śladowych). W tych warunkach wygrzewania powłok różnice między
materiałami otrzymanymi metodą zol -żel, a materiałem Metco są nieznaczne.

Wyraźne są różnice w składzie fazowym proszków wyjściowych, powłok natryskanych
przed wygrzewaniem i wygrzewanych w temperaturach pośrednich (900 - 1100°C).
Związane jest to z innymi metodami otrzymywania materiałów, różnicami w sposobie
wprowadzania domieszki TiC>2 i wynikającymi z tego zmianami w mikrostrukturze
proszków i powłok.

W przypadku powłok z materiału Metco na uwagę zasługuje znaczna stosunkowo
zawartość fazy a w powłoce natryskanej. Dla badanych wcześniej innych materiałów,
które w proszku wyjściowym również zawierały fazę a jako przeważającą, ilość tej fazy
w powłoce była jednak mniejsza [40,56].

Drugim godnym odnotowania faktem doświadczalnym jest całkowita przemiana y -> a
w temperaturze 900°C. Jest to wyraźne obniżenie temperatury tej przemiany. Silne
maksima dyfrakcyjne rutylu świadczą o rekrystalizacji tej fazy w temperaturze również
niższej niż było to obserwowane w przypadku innych materiałów.

Z obserwacji tych efektów można wysnuć wniosek o specjalnych zabiegach
technologicznych , którym producent poddawał ten materiał (stanowiących oczywiście
tajemnicę firmową) wpływających na wzrost zawartości fazy a i niższą temperaturę
przemiany y—> a w powłokach natryskiwanych z tego materiału.

III.lAb. AI2O3 «TiO2

Zanim opisane zostaną wyniki badań materiałów o zawartości TiO2 zbliżonej do składu
stechiometrycznego AI2O3 • TiC>2 ( 1 : 1 ) pragnę podać kilka informacji dotyczących
tytanianu glinu.

Na diagramie fazowym układu AI2O3 - TiO2 przedstawionym na rys. 17 występują
dwie fazy o składzie AI2O3 • TiO2 = Al2TiO5 : a o wąskim polu występowania w
temperaturach bliskich punktowi topnienia i (3 o szerszym polu występowania
dochodzącym do temperatury pokojowej [54].

Pierwsze dane o strukturze odmiany |3 podali Austin i Schwartz traktując go jako
związek izostrukturalny z pseudobrukitem Fe2TiO5 [70]. Komórka elementarna należy do
układu ortormbowego, a stałe sieciowe mają następujące wartości:

a = 3,557A
b = 9,436 A
c = 9,648 A

Dane zamieszczone przez Austina i Schwartza podane są w kartotece danych
dyfrakcyjnych JCPDS i odpowiadającej im bazie danych [71].

Strukturę (3 - AI2T1O5 badał następnie Hamelin, który dostrzegł różnice między
doświadczalnymi, a wyliczonymi wartościami amplitud strukturalnych [72].

Następnie badaniami strukturalnymi p - tytanianu glinu w normalnych i
podwyższonych temperaturach zajęli się Morosin i Lynch w ramach szerszego programu
badawczego dotyczącego m.in. zależności między stopniem anizotropii niektórych struktur
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krystalicznych a ich rozszerzalnością termiczną [73]. Autorzy ci stwierdzili, że najlepszą
zgodność między doświadczalnymi, a obliczonymi wartościami amplitud strukturalnych
F<j i F o i w konsekwencji najniższą wartość czynnika zgodności R wyrażającego się
wzorem

z(|Fo|-|Fd|)R = N v = 0.06
Z|Fo|

otrzymuje się przy przyjęciu pełnego nieuporządkowania w pozycjach jonów metali.
Podany przez Morosina i Lyncha model struktury J3 - Al2TiC>5 pokazujący tworzenie
oktaedrów tlenowych wokół pozycji atomów metali przedstawiony jest na rys. 18.
Holcombe i Coffey porównali otrzymany dyfraktogram proszkowy z danymi z kartoteki
danych dyfrakcyjnych opartymi na pracach Austina i Schwartza [74]. Zwracając uwagę na
zaobserwowane rozbieżności, sporządzili następnie teoretyczny (obliczony) dyfraktogram
z intensywnościami wyliczonymi dla cylindrycznego i płaskiego preparatu w oparciu o
wyniki Morosina i Lyncha, Na podstawie tych wyników podali oni następujące uściślone
wartości stałych sieciowych.

a = 3,591 ± 0,01A
b = 9,429 ± 0,02A
c = 9,636 ± 0,02A

Komórka elementarna zawiera 4 cząsteczki, grupa przestrzenna - CmCm. Wyniki badań
autora potwierdzają lepszą zgodność z tymi ostatnimi wartościami stałych sieciowych,
ponieważ wyliczony na ich podstawie zbiór wartości dhkl wykazuje lepszą zgodność ze
zbiorem wartości d^Jd zarejestrowanych eksperymentalnie niż przy przyjęciu wartości
stałych sieciowych podanych przez Austina i Schwartza do kartoteki danych
dyfrakcyjnych JCPDS. Dokumentujące to wyniki i przedstawiające je tabele zamieszczono
we wcześniejszych pracach [40,56].

Tytanian glinu cieszy się znacznym zainteresowaniem ze względu na jego własności
cieplne. Wykazuje on niską wartość przewodnictwa cieplnego - około 2 W / Km oraz
znaczną anizotropię współczynnika rozszerzalności cieplnej. Współczynniki te w

kierunkach stałych sieciowych : a,b,c -wynoszą odpowiednio - 9,8 ; 20,6 ; i 1,4 10 / K
[75].

Anizotropia ta jest przyczyną powstawania w materiale polikrystalicznym sieci
mikropęknięć szczególnie przy jego chłodzeniu od wysokich temperatur. Z jednej strony
powoduje to niską wytrzymałość mechaniczną materiału, z drugiej natomiast strony
anizotropia kierunkowa i temperaturowa rozszerzalności cieplnej daje w efekcie niemal
zerową rozszerzalność cieplną, co powinno dawać w konsekwencji wysoką odporność na
wstrząsy cieplne [66, 76].

Przechodząc do omówienia wyników własnych badań dla nowych próbek materiału o
składzie stechiometrycznym AI2O3 • T1O2 należy stwierdzić, że proszki wyjściowe
otrzymywane metodą zol - żel wykazują różny stopień krystaliczności w zależności od
temperatury wygrzewania żelu. Przy temperaturach bliskich 1000° C mamy do czynienia z
krystalicznymi tlenkami składowymi, a w zależności od czasu wygrzewania różne są
proporcje ilości y i a - AI2O3, a dla TiC>2 - między anatazem i rutylem z tendencją do
przewagi rutylu. Przy niższych temperaturach wygrzewania niższy jest stopień
krystaliczności, występują zazwyczaj tylko rozmyte maksima dyfrakcyjne pochodzące od
faz typu Y - AI2O3, a czasami - anatazu.
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Rys. 17. Diagram fazowy układu AI2O3 - TiO2 [54]

Rys. 18. Schemat struktury krystalicznej P - A12TiO5 pokazujący
oktaedry tlenowe wokół atomów metalu
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Rys. 19. Diagram dyfrakcyjny AI2O3 - TiO2
a - proszek wyjściowy
b - powłoka natryskana
c - materiał natryskany do wody
a, Y - modyfikacje AI2O3, (3 - p - AI2HO5, r - rutyl

Materiały wygrzewane w temperaturach 1400°C wykazują obecność P - Al2TiO5 jako
fazy przeważającej, a ilość domieszek a - AI2O3 i rutylu zależna jest od czasu
wygrzewania. Typowy skład fazowy proszku wyjściowego wygrzewanego w temperaturze
800 - 1000°C przedstawia diagram z rys. 19a.

Widzimy, że AI2O3 występuje w postaci modyfikacji a i y, a TiC>2 - w postaci rutylu.
Dyfraktogram powłoki natryskanej z tego materiału wykazuje obecność P - AI2T1O5 jako
fazy przeważającej z niewielkimi domieszkami y - AI2O3 i rutylu (rys. 19b). Materiał
natryskiwany do wody (rys. 19c) ma nieco różny skład fazowy, mniej jest tytanianu glinu,
wzrasta natomiast zawartość tlenków składowych. O różnicach warunków chłodzenia i
krystalizacji przy natryskiwaniu do wody i tworzeniu litej powłoki na podłożu pisano już
w rozdziale II.
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Nasuwa się tu wniosek, że dla materiałów ceramicznych będących izolatorami
cieplnymi chłodzenie w wodzie jest szybsze niż przez sąsiednie ziarna materiału. Te
wyniki w korelacji z innymi wynikami świadczącymi o tym, że powstawaniu P -Al2TiC>5
sprzyja mniejsza szybkość chłodzenia, będą jeszcze dyskutowane w rozdziale następnym.

Pragnę zwrócić uwagę na dość charakterystyczne różnice widoczne przy porównaniu
obrazów dyfrakcyjnych przedstawionych na rys. 20 i 21. Na pierwszym z nich
przedstawiono dyfraktogram materiału wygrzewanego w stacjonarnych warunkach
piecowych w temperaturze 1500°C przez 10 godzin. Stopień krystaliczności jest wysoki,
ostre są maksima dyfrakcyjne, a ilość ich zgodna jest z wynikami Holcombe i Coffey i
przewyższa ilość maksimów podaną w kartotece JCPDS, o czym już wspominano.
Natomiast dyfraktogram powłoki natryskanej przedstawiony na rys. 21 pokazuje mniejszą
ilość maksimów dyfrakcyjnych, które w większości odznaczają się również wzrostem
szerokości połówkowej. Różnice te są na tyle wyraźne, że można mówić w tym przypadku
o występowaniu dwóch pododmian P - Al2TiOs różniących się stopniem krystaliczności,
wielkościami krystalitów i stopniem zdefektowania sieci krystalicznej [77, 78].

Krótki czas przebywania cząstek w obszarze wysokich temperatur i duża szybkość
chłodzenia charakterystyczne dla procesu natryskiwania plazmowego nie sprzyjają
powstawaniu w pełni krystalicznego tytanianu glinu o wysokim stopniu uporządkowania
sieci krystalicznej.

Jeszcze jednym efektem charakterystycznym dla obróbki cieplnej materiałów o składzie
stechiometrycznym AI2O3 • TiC>2 jest różnica temperaturowa przedziałów tworzenia
trwałych krystalicznych tlenków glinu i tytanu i tytanianu glinu, a - AI2O3 i rutyl tworzą
się w temperaturach 1000 - 1100°C, a w obecności niektórych domieszek i przy
odpowiednio dobranych kompozycjach materiałowych - nawet przy 900°C, czego
przykładem może być opisywany materiał Metco. Natomiast Al2TiO5 tworzy się ze
znaczącą szybkością dopiero w temperaturze około 1400°C. Potwierdzają to wyniki badań
deriwatograficznych w szczególności lokalizacja temperaturowa pików na krzywej DTA,
co demonstrowano w innej pracy [50]. Dla ilustracji tego faktu przedstawiono na rys. 22 i
23 dyfraktogramy materiału wygrzewanego w temperaturze 1100°C, gdzie obserwujemy
występowanie a - AI2O3 i rutylu o wysokim stopniu krystaliczności i materiału
spiekanego w temperaturze 1500°C, gdzie fazą zasadniczą jest AI2T1O5, a ilości
nieprzereagowanych domieszek fazy a i rutylu są niewielkie.
Mała szybkość reakcji w fazie stałej jest przyczyną występowania tych domieszek
nieprzeragowanych tlenków. Uporządkowane fazy krystaliczne o dużych krystalitach,
charakterystycznych np. dla a - korundu, nie są reaktywne i dlatego nawet przy długich
czasach wygrzewania obserwuje się coraz mniejsze (w miarę wzrostu temperatury lub
czasu wygrzewania) domieszki nieprzereagowanych tlenków.

Ilustracją do tych uwag stanowić może rysunek 24, na którym przedstawione są
dyfraktogramy materiału wygrzewanego w temperaturach 1400, 1500 i 1600°C w czasie
około 10 godzin.

Nawet jednak po wygrzewaniu w tej ostatniej temperaturze można jeszcze obserwować
obecność minimalnych już domieszek tlenków składowych. Jeżeli by na podstawie
przedstawionych diagramów wykreślić krzywą malejącego natężenia pików pochodzących
od fazy a i rutylu, to miałaby ona bardzo płaski przebieg.

O tych trudnościach z pełną syntezą tytanianu glinu w fazie stałej wspominają zarówno
Wojnowski i Serkowski jak i Freudenberg i Mocellin [66,76]. Dlatego korzystne jest
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zapoczątkowanie reakcji w fazie koloidalnej, później jednak optymalne byłoby
zaprogramowanie szybkiego wzrostu temperatury, tak aby nie zdążyły się wytworzyć
krystaliczne tlenki glinu i tytanu.

Warunki takie stwarza zastosowanie urządzenia grzejnego o możliwie małej
bezwładności np. pieca indukcyjnego dla otrzymania już w proszku wyjściowym tytanianu
jako fazy krystalicznej rozdzielonego następnie na wąskie frakcje składu ziarnowego, aby
zapewnić możliwie dużą jednorodność materiału. Dopiero tak przygotowany proszek
byłby stosowany do natryskiwania plazmowego. Na marginesie tej dyskusji warto
zauważyć, że badane materiały proszkowe otrzymywane metodą zol - żel odznaczają się
i tak większą jednorodnością składu od materiałów komercyjnych o zbliżonym składzie
chemicznym otrzymywanych innymi metodami np. od materiału produkcji firmy Metco
zawierającego mniej więcej tę samą ilość TiO2

Dyfraktogram tego materiału przedstawiony na rys. 25 skłania do przypuszczenia, że
jest to mieszanina mechaniczna obu tlenków, co potwierdziły obserwacje mikroskopowe
pokazujące charakterystyczne duże ziarna a - korundu i nieco mniejsze, słabiej rozwinięte
geometrycznie ziarna rutylu. Silne maksima dyfrakcyjne obu tych faz widoczne są na
dyfraktogramie z rys. 25. Widoczne jest również parę słabych maksimów pochodzących
od fazy (3 - AI2T1O5. Świadczyłoby to, że materiał ten był poddawany działaniu
temperatury dostatecznemu dla otrzymania rekrystalizowanych tlenków składowych o
wysokim stopniu krystaliczności, ale nie wystarczającemu dla wytworzenia się większych
ilości tytanianu.

Różnice między materiałami doświadczalnymi otrzymanymi metodą zol - żel, a
materiałem komercyjnym z firmy Metco oprócz zmian w składzie fazowym (co ilustruje
porównanie rysunków 19 i 25) i charakterystyce ziarnowo - morfologicznej dotyczą m.in.
jednorodności składu chemicznego proszków, zawartości tytanianu w powłokach (więcej
jest Al2TiC>5 w materiałach otrzymywanych metodą zol - -żel), oraz szybkości reakcji
tworzenia tytanianu w warunkach wygrzewania w piecu dla danej temperatury. Większa
jednorodność składu chemicznego materiałów z metody zol - żel daje w efekcie wzrost
szybkości reakcji tworzenia tytanianu zarówno w warunkach natryskiwania plazmowego
jak i wygrzewania stacjonarnego.
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Rys. 20 Dyfraktogram Al2Ti05 otrzymanego przez wygrzewanie 10 godzin w 1800 K,
promieniowanie Cu, a - a - A12O3, r - rutyl
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Rys. 21. Dyfraktogram powłoki natryskanej z Al2Ti05, promieniowanie Cu,
Y - y- A12O3, r - rutyl
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Rys. 22. Dyfraktogram Al2O3»TiO2 wygrzewanego w temperaturze 1100°C
a - a - A12O3, r - rutyl (TiO2)
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Rys. 23. Dyfraktogram Al2O3»TiO2 spiekanego w temperaturze 1500°C
Wskaźniki (hkl) - podano dla P - A]2Ti05

a - a - A12O3, r - rutyl



Eksperymenty ze wstrząsami cieplnymi dla. powłok zawierających P -
świadczące o wysokiej ich odporności na zmęczenie cieplne realizowane w ramach
projektu badawczego KBN opisane zostały szczegółowo w innej pracy [45]. Zostaną one
jeszcze rozważone w dyskusji wyników.

III. 1.5. AI2O3 + 1 O % M O O 3 + 10%Ti02

Jest to jedyny materiał z badanych w tej grupie zawierający domieszki dwóch tlenków.
Pomyślane to było jako próba wzajemnego oddziaływania domieszek a uściślając - jako
próba oceny ewentualnego wpływu MOO3 na przemiany fazowe w układzie AI2O3 -
T1O2 i z drugiej strony - oddziaływania TiO2 na trwałość temperaturową MOO3 i jego
ewentualne wejście w roztwór stały z AI2O3, którego nie obserwowano w materiale
zawierającym tylko domieszkę MOO3. Materiał ten otrzymywano również metodą zol -
żel. Poddano go najpierw próbom wygrzewania w postaci proszku w temperaturach 1100 i
1500°C badając skład fazowy przed i po obu eksperymentach cieplnych.

Diagram dyfrakcyjny przedstawiony na rys. 26 wykazuje, że proszek wyjściowy ma
dość niski stopień krystaliczności. Na rys. 26a widoczne są (przy wysokim tle
dyfraktogramu charakterystycznym dla tego poziomu krystaliczności materiału) cztery
rozmyte i poszerzone maksima pochodzące od uporządkowania typu y. Diagram
dyfrakcyjny nie obrazuje bezpośrednio wysokości tła.

Po wygrzewaniu przez około 10 godzin w temperaturze 1100°C obserwujemy wyższy
stopień krystaliczności materiału zawierającego fazę a jako przeważającą oraz domieszki
TiC>2 w postaci rutylu i MOO3 (rys. 26b).
Po wygrzewaniu przez 10 godzin w 1500°C pojawiają się słabe maksima P - Al2TiO5,
zmniejszeniu natomiast ulegają natężenia maksimów pochodzących od MOO3 i rutylu
(rys. 26 c).

Niski stopień krystaliczności proszku wyjściowego świadczy niewątpliwie o zbyt
niskiej temperaturze wygrzewania żelu.

Z drugiej jednak strony ten niski stopień krystaliczności charakterystyczny był dla obu
materiałów zawierających domieszkę MOO3, a zgodnie z informacją wytwórców żele te
były wygrzewane w różnych temperaturach. Może to sugerować wpływ tlenku molibdenu
na stopień amorfizacji materiałów wyjściowych, wymagałoby to jednak szerszego
materiału eksperymentalnego dla sformułowania konkretnego wniosku.

W obu materiałach wygrzewanych dominuje faza a, a różnice dotyczą domieszek. Przy
niższej temperaturze wygrzewania są nimi rutyl i MOO3. Wzrost temperatury wygrzewania
powoduje powstawanie tytanianu i częściowy rozkład MOO3.

Obserwacje te są zgodne z tym, co zauważono dla dotychczas opisanych materiałów
zarówno co do przesunięcia temperaturowego między tworzeniem tytanianu oraz korundu i
rutylu jak i nietrwałości temperaturowej MOO3.
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Rys. 24. Diagram dyfrakcyjny Al 2 Ti0 5 wygrzewanego 10 godzin
• a - w i400°C, b - w l500°C, c - w l600°C,

a - a - AI2O3, r - rutyl
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Rys. 25. Dyfraktogram materiału proszkowego Metco, promieniowanie Cu,
a - a - A12O3, p - p - Al2TiO5

Warto podkreślić, że domieszka MOO3 nie wpływa hamująco na tworzenie tytanianu,
natomiast domieszka TiO2 nie wpływa na wchodzenie MOO3 w roztwór stały, czy
wspólną fazę krystaliczną z AI2O3. W sumie materiał ten nie wydaje się dość interesujący,
by uzasadnić dalsze jego badania. Dodatkowo faktem niesprzyjającym jest trudność
nakładania powłok z tego materiału związana m.in. z jego niekorzystnym składem
ziarnowym.

50



III. 1.6. AI2O3 + Na20

Materiały badane należące do tego układu o strukturze tzw. P - aluminy występującej w
obecności domieszek metali alkalicznych różniły się przedziałem zastosowań i związanym
z tym zakresem badawczym od innych opisywanych tu grup materiałowych na bazie
AI2O3. Są to właściwie poligliniany sodowe w których na jedną cząsteczkę Na20
przypada od 5 do 11 cząsteczek AI2O3, nazywane też P - glinianami. Znane są 3
pododmiany tych związków: P, P' i P". Wszystkie krystalizują w układzie heksagonalnym i
mogą być traktowane jako politypy [79,80]. Podstawowe dane o ich składzie chemicznym
i strukturze krystalicznej podane są w tabeli 6.

Tabela 6
Niektóre dane o składzie chemicznym i strukturze krystalicznej p - glinianów [79,80].

Symbol

P

P'

P"

Wzór chemiczny

Na2O • 11 AI2O3

Na2<3 • 7 AI2O3

Na2O« 5AI2O3

stałe sieciowe
/A/

a= 5.595

c=22.610

a= 5.592

c=22.711

a= 5,595
c=34.226

Grupa
przestrzenna

P63/mmc

P6/mmc

R3~m

Szereg badaczy (m.in. Collongues, De Vries i Roth) klasyfikuje P - gliniany do faz
niestechiometrycznych [81, 82].

Opis tego typu struktur przedstawiają Dereń, Haber i Pampuch klasyfikując P - gliniany
do uporządkowanych faz niestechiometrycznych [83], Opisują oni tę strukturę jako
warstwową zbudowaną z bloków AI2O3 o strukturze typu spinelu porozdzielanych
warstwami o luźnej strukturze zawierającymi grupy mostkowe A1-0-A1 albo kationy
jednowartościowe. W tych warstwach o luźnej strukturze może znajdować się do 25%
nadmiarowych kationów wykazujących wysoką ruchliwość, co stanowi podstawę bardzo
dobrego przewodnictwa jonowego zbliżonego do przewodnictwa ciekłych elektrolitów.

Optymalne z punktu widzenia przewodnictwa są kationy metali alkalicznych, których
duża zawartość w P- glinianach stanowi podstaw do szeregu zastosowań m.in. w ogniwach
sodowo - siarkowych i innych zagadnieniach związanych z poszukiwaniem tzw.
alternatywnych źródeł energii. Zainteresowanie tymi związkami na świecie spowodowało,
że prace nad metodami ich syntezy stały się przedmiotem badań wielu laboratoriów na
świecie [84 - 87].
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Rys. 26. Diagram dyfrakcyjny A12O3 + 10%TiO2 + 10%MoO3
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Prowadzone były m.in. poszukiwania nowych technologii, dobór optymalnych metod
spiekania i prasowania proszków, śledzony był wpływ różnych domieszek na właściwości
glinianów celem doboru optymalnych dodatków wpływających na homogeniczność
materiałów i odpowiednie kształtowanie ich własności takich jak: wzrost przewodnictwa i
trwałość elementów.

Stosowane były różne warianty eksperymentalne metody zol - żel, dobierane
temperatury kalcynacji i spiekania żeli. Niewielkie domieszki kationów litu i magnezu
podnoszą przewodnictwo, a także trwałość membran w ogniwach sodowo - siarkowych
[80,87].

W Polsce oryginalną metodą otrzymywania spieków P - AI2O3 opracowali Raabe i
Włosiński [88] . Kształtki prasowane z mieszaniny NaAlC>2 i y - AI2O3 poddawali oni
spiekaniu połączonemu z dyfuzją reakcyjną w temperaturach 1600 - 1700°C.

W niektórych pracach m.in. japońskich do otrzymywania tych związków w postaci
warstw stosowano metodę natryskiwania plazmowego [89]. Próby takie czynione były
również w toku prowadzonych u nas prac [90 - 93]. Otrzymanym w ten sposób P -
glinianom towarzyszyły jednak zmienne ilościowo domieszki y - AI2O3. Dlatego
efektywniejsze były w przypadku tych związków stacjonarne wygrzewanie pozwalające
dobrać optymalną temperaturę przy której zasadniczym produktem były P- gliniany, a
ilości domieszek a i y - AI2O3 zostały zminimalizowane.

Wyniki badań dotyczących tych materiałów zostały tu zamieszczone ze względu na
prowadzone w ramach programu PR-3 prace nad nimi, otrzymywanie ich metodą zol - żel
równolegle do innych badanych materiałów oraz współistnienie w badanych materiałach
domieszek różnych faz krystalicznych AI2O3 oprócz p - glinianów.

Prace związane z tym problemem biegły dwutorowo. Z jednej strony były to dokładne
identyfikacje próbek poliglinianów sodowo-litowo-magnezowych otrzymywanych metodą
zol-żel przy różnych wariantach technologicznych i zmiennych temperaturach
wygrzewania żeli.
Z drugiej strony otrzymane próbki żeli poddawano wygrzewaniu dobierając
eksperymentalnie czas i temperaturę wygrzewania i programując optymalną szybkość
wzrostu temperatury. Wyniki tych prac zostały już dość szczegółowo zrelacjonowane
[90-93].

Głównym problemem identyfikacyjnym było oznaczenie zawartości fazy p i P" wobec
towarzyszących im różnych modyfikacji AI2O3. Domieszki tlenków litu i magnezu nie
przekraczały zazwyczaj 1%, były więc praktycznie niewykrywalne przy stosowanych
metodach badawczych. Odmiana P' opisywana przez Yamaguchi i Suzuki różni się jak to
wskazuje tabela 6 minimalnie wymiarami komórki elementarnej od odmiany p i dlatego
nie była odróżnialna w identyfikacji [80]. Natomiast odmiana p" różniąca się wyraźnie
wartością stałej c mogła być odróżniana biorąc pod uwagę zmiany w obrazie
dyfrakcyjnym. Właśnie ta metatrwała odmiana zawierająca największą ilość decydujących
o przewodnictwie kationów metali alkalicznych była najbardziej pożądana.

Otrzymanie krystalicznych odmian P - glinianów wymagało wygrzewania żeli w
temperaturze co najmniej 1000°C. W niższych temperaturach występowało
uporządkowanie typu y - AI2O3 i można było napotkać jeszcze nieprzereagowane

produkty z żeli np NaCl, którego domieszkę identyfikowano do 800 °C. W tym przedziale
temperatur zaczynały już powstawać krystaliczne P - gliniany, którym towarzyszył jeszcze
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krystaliczny y - AI2O3. Nawiasem mówiąc, tę krystaliczną odmianę występującą przy

długotrwałym wygrzewaniu w temperaturach 800,- 900°C można było traktować jako
eksperymentalny wzorzec tej fazy. O trudnościach z otrzymaniem takiego wzorca
wspominało szereg badaczy m.in. Ryskevitch i Wells [53,54].

Maksymalną zawartość krystalicznych P - glinianów w badanych próbkach uzyskiwano
przy ich wygrzewaniu w temperaturze 1100 - 1200°C w czasie minimum 20 godzin.
Podniesienie temperatury wygrzewania powodowało pojawianie się a - korundu, którego
znaczące ilości uzyskiwano przy temperaturach wygrzewania bliskich 1500° C.

Dla zilustrowania omawianych tu wyników przedstawione zostały 2 dyfraktogramy na
rys. 27 i 28. Pierwszy z nich sporządzony jest dla próbki wzorcowego materiału produkcji
japońskiej, a drugi - dla materiału KGLSM - 2 wygrzewanego w 1100° C przez około 25
godzin. Oba dyfraktogramy wykazują, że mamy do czynienia z materiałami w pełni
krystalicznymi o dość drobnych krystalitach. Analiza różnic natężeń niektórych maksimów
dyfrakcyjnych dla tych materiałów uwzględniając jednocześnie różnice w stałych
sieciowych i uporządkowaniu między odmianami P i p" prowadzi do wniosku, że materiał
japoński stanowi odmianę P, podczas gdy próbka, której dyfraktogram przedstawia rys. 28,
zawiera znaczącą domieszkę odmiany P". Widoczne jest na przykład wyższe natężenie
piku (220) i pików (0014) i (0211) na rys.28 w części wysokokątowej dyfraktogramu w
porównaniu z rys.27, chociaż dyfraktogram z rys. 28 ma wyższe tło eksperymentalne i
niższe natężenia pierwszych pików. Obserwacje te są potwierdzone różnicami w
przewodnictwie między tymi próbkami.
Spodziewane są dalsze prace badawcze i aplikacyjne dotyczące tych materiałów.
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Rys. 27. Dyfraktogram japońskiego (3 - A12O3, promieniowanie Cu
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Rys. 28. Dyfraktogram KGSLM - 2 prażonego w 1100 °C, promieniowanie Cu



HI. 2. Wyniki badań materiałów na bazie ZrC>2

Badania te obejmowały materiały, których składnikiem głównym jest ZrO2 zawierające
domieszki tlenków stabilizujących: CaO, MgO, SrO, Y2O3 oraz sumy tlenków, ziem
rzadkich.
Są to materiały stosowane do powłok ochronnych odpornych na działanie wysokich
temperatur w szczególności do powłok typu barier termicznych. Budowę i zastosowania
powłok tego typu scharakteryzowano pokrótce w punkcie II.2.a.

W przedstawianych pracach powłoki te nakładano metodą natryskiwania plazmowego.
Wśród badanych materiałów można wyróżnić następujące grupy:
1) materiały otrzymywane metodą zol - żel w ICHTJ, których przydatność do powłok typu

barier termicznych oceniano w ramach tematu prowadzonego w programie CPBP,
2) materiały zawierające złożony stabiliazator stanowiący sumę tlenków ziem rzadkich

otrzymywane w ośrodku krakowskim we współpracy zespołów z AGH i Politechniki
Krakowskiej. Badania tych materiałów są jeszcze kontynuowane we współpracy z
wymienionymi ośrodkami.

3) cyrkoniany metali ziem alkalicznych zarówno otrzymywane w kraju jak i okazowe
próbki materiałów wzorcowych z importu i niektóre materiały komercyjne,

4) tlenek cyrkonu dostępny komercyjnie produkcji wyspecjalizowanych firm (Metco,
Amdry i inne) stosowany jako materiał odniesienia w szczególności w zagadnieniach
aplikacyjnych.

Przed opisem wyników prac dotyczących materiałów należących do powyższych
czterech grup przedstawione zostaną podstawowe dane o strukturze, własnościach i
niektórych zastosowaniach materiałów ceramicznych na bazie ZrC>2.

Tlenek cyrkonu występuje w skorupie ziemskiej w postaci minerału baddeleitu oraz w
postaci związanej jako krzemian cyrkonu ZrSiC>4 noszący nazwę cyrkonu.

ZrC>2 będący jedynym trwałym tlenkiem cyrkonu jest materiałem szeroko stosowanym
w technice wysokich temperatur głównie w postaci litych elementów ceramicznych
(spieki, wypraski) używanych między innymi na wykładziny pieców, elementy
ogniotrwałe i wszelkiego rodzaju osłony termiczne [54, 94],

Związek ten ma szereg atrakcyjnych właściwości z punktu widzenia zastosowań w
obszarze wysokich temperatur. Są nimi wysoka temperatura topnienia (wokoło 3100 K),
dobra izolacja elektryczna i cieplna i związane z tym niskie przewodnictwo cieplne (około

1.5 Wm" K ) oraz wysoka wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej ( rzędu 10"

K ). [54, 94, 95]. Inne zastosowania ZrO2 (elektrochemia, sensory tlenowe) związane są
z obecnością domieszek wpływających na wzrost przewodnictwa jonowego i z
zagadnieniem wakansów tlenowych, o czym będzie jeszcze mowa później [94,96].

Wspomniane własności izolacyjne tlenku cyrkonu w szerokim przedziale temperatur dały
podstawę do stosowania go jako składnika powłok ochronnych o wysokiej odporności na
działanie czynników agresywnych w wysokich temperaturach w szczególności powłok
typu barier termicznych[ 1-5].

Główną trudnością do pokonania w zastosowaniach wysokotemperaturowych tlenku
cyrkonu jest jego złożony polimorfizm. Materiał niestabilizowany występuje w warunkach
równowagi termodynamicznej w trzech odmianach krystalicznych o różnym obszarze
trwałości temperaturowej. Dane na temat tych odmian zebrane są w tabeli 7.
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Tabela 7 [71,97,98,99]
Odmiany krystaliczne ZrO2

Układ krystalo-
graficzny
Regularny

Tetragonalny

Jednoskośny
***

Stałe
sieciowe A

a=5.07

a=3.605

c=5.18

a=5.15
b=5.21
c=5.31

p=99.2°

Gęstość

5.90

(6.28)*

5.77

(6.02)*

5.31

(5.82)*

Grupa
przestrzenna

Fm3m

P42/nmc

P2i/c

Przedział
trwałości

**
>2500K

1400-2500 K**

<1500 K

' wartości gęstości rentgenograficznej podane zostały w nawiasach

' w postaci stabilizowanej trwałe do temperatury pokojowej
***) w warunkach wysokich ciśnień pojawia się odmiana ortorombowa.

Odmiana regularna charakteryzuje się siecią krystaliczną typu fluorytu. Każdy atom
cyrkonu otoczony jest ośmioma atomami tlenu znajdującymi się w jednakowych
odległościach, a każdy atom tlenu - tetraedrycznie usytuowanymi czterema atomami
cyrkonu. Struktura ta trwała jest w obszarze temperatur przekraczających 2500 K aż do
temperatury topnienia [97].

Na rys. 29a przedstawiono rzut warstwy grup ZrOs n a płaszczyznę (100) pokazujący tą
charakterystyczną koordynację atomów cyrkonu i tlenu. Odmiana tetragonalna wykazuje
niewielką deformację sieci powodującą obniżenie jej symetrii w stosunku do odmiany
poprzedniej, każdy atom cyrkonu otoczony tutaj również ośmioma atomami tlenu, ale
cztery z pośród nich są w odległościach 2.455A , a pozostałe cztery w odległościach
2.066A.

Na rys. 29b pokazany jest rzut warstwy grup ZrOg na płaszczyznę (110) dla tej
struktury. Porównanie rzutów z rys. 29a i b daje poglądowy obraz różnic między strukturą
regularną, a tetragonalna. Strukturą odmiany tetragonalnej wg Teufera przedstawia rys.30
[97]. .

W pierwszym przybliżeniu we wcześniejszych pracach komórkę elementarną tej
odmiany przedstawiano podając wartości stałych sieciowych równe: a = 5.09 A , c = 5.18
A [97]. Różnica stałej a w porównaniu z wartościami podanymi w tabeli 7 bierze się z
innego wyboru komórki, jeśli wartość tę pomnożymy przez V2, otrzymamy stałą a = 5.09
A . Wybór komórki elementarnej podanej w tabeli 7 pozwala na wywskaźnikowanie paru
słabych maksimów występujących na dyfraktogramach pochodzących od tzw.
nietransformowalnej modyfikacji tetragonalnej oznaczanej dla odróżnienia symbolem t'.

O występowaniu tych różnic będzie jeszcze mowa przy interpretacji wyników
doświadczalnych dla powłok przed i po wstrząsach cieplnych.
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Rys. 29. Struktura regularnego i tetragonalnego ZrC>2 [94, 97]
a - rzut warstwy grup ZrOg na płaszcyznę (100) - w odmianie regularnej
b - rzut warstwy grup ZrOs na płaszcyznę (110) - w odmianie tetragonalnej

Komórka jednoskośna wykazuje większą deformację sieci w porównaniu z typem
sieciowym fluorytu. Charakterystyczne dla niej jest występowanie siedmiokrotnej
koordynacji atomów cyrkonu, warstw o koordynacji trójkrotnej O - Zr3 i o koordynacji
tetraedrycznej O - Zr4 . Atomy cyrkonu układają się w warstwach równoległych do
płaszczyzn (100) rozdzielonych atomami Oj i On . Ilustrują to rysunki 31c i .d Na
pierwszym z nich przedstawione są kąty i odległości międzyatomowe dla wielościanu
koordynacyjnego ZrC>7, a na drugim - rzut struktury krystalicznej pokazujący warstwy O
Zr3 i O Zr4. Odległości międzyatomowe Zr - O w tej złożonej sytuacji wahają się w dość
szerokich granicach (2.05 - 3.58A), co przemawia za częściową kowalentnością wiązań w
ZrO2 w szczególności dla odmiany jednoskośnej, której struktura była przedmiotem
licznych badań prowadzonych w znacznej mierze na monokryształach [100,101].

Te znaczne różnice w strukturze krystalicznej w szczególności między odmianą
tetragonalną, a jednoskośna świadczą, że zachodzące między nimi przemiany fazowe mogą
wywierać znaczny wpływ na własności powłok, zwłaszcza że towarzyszą im różnice
gęstości, co ilustrują dane z tabeli 7.

Przemiany fazowe w różnych postaciach stabilizowanego i niestabilizowanego ZrO2,
w szczególności przemiany typu martenzytycznego między odmianami tetragonalną i
jednoskośna, stały się tematem prac wielu zespołów badawczych na świecie [96,101 -
106]. Tej ostatniej przemianie towarzyszy około 3% zmiana objętości.
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Rys. 30. Komórka elementarna tetragonalnego ZrO2 wg Teufera [97]
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Rys. 31. Struktura jednoskośnegoZrO2
c - kąty i odległości międzyatomowe w wielkościanie koordynacyjnym ZrC>7
d - rzut struktury wzdłuż osi c pokazujący warstwy OiZr3 i OnZr4

Przemiany tego typu, jak wskazuje nazwa, wykryto i scharakteryzowano przy badaniach
przemian polimorficznych w stalach [107]. Są one również niejednokrotnie napotykane w
materiałach ceramicznych i różnorodnych związkach chemicznych.
Przemiany typu martenzytycznego charakteryzują się między innymi [106,108 - 110]:
1. Dużą szybkością zbliżoną do szybkości rozchodzenia się fal dźwiękowych w

kryształach. Jest to dlatego przemiana bezdyfuzyjna.
2. Kolektywne przesunięcie dużych ilości atomów łączyć się będzie z deformacją

realizowaną zazwyczaj przez mechanizm typu ścinającego.
3. Zasięg ilościowy transformacji jest praktycznie niezależny od czasu, co wiąże się z jej

szybkością, a jest funkcją temperatury. Szybkość zachodzącej już transformacji będzie
natomiast niezależna od zmian temperatury i dlatego jest ona czasem nazywana
transformacją atermiczną.

4. Transformacje tego typu są odwracalne, ale charakteryzują się zazwyczaj znaczną
histerezą termiczną tak np. przedziały temperatur przy przemianie od sieci
tetragonalnej do jednoskośnej i w kierunku przeciwnym różnią się w przedziałach 150 -
300° C.

5. Istotny wpływ na zasięg transformacji mają naprężenia i deformacje, którym poddawane
są próbki.

6. Innym czynnikiem wpływającym na zasięg transformacji jest wielkość krystalitów i
stopień zdefektowania sieci krystalicznej.

7. Faza pierwotna i faza powstała w wyniku transformacji charakteryzują się tym samym
składem chemicznym.

Wszystkie te punkty zostaną jeszcze omówione i bliżej wyjaśnione w dyskusji
wyników. Jednak już ta skrótowa charakterystyka dająca pogląd o złożoności tego typu
przemian, którym towarzyszą, jak wspomniano, zmiany objętościowe dowodzi
niekorzystnego wpływu tych efektów na trwałość powłok przeznaczonych do pracy w
wysokich temperaturach.
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Różnice w uporządkowaniu atomów między odmianami regularną a tetragonalną są
oczywiście mniejsze, odmiany te współistnieją ze sobą, a zachodzące między nimi
przemiany są typu przemieszczeniowego (chociaż wcześniej klasyfikowano wszystkie
przemiany w ZrC>2 jako martenzytyczne) [96, 98]. Odmiana tetragonalną charakteryzuje
się pewną metatrwałością zależną od charakterystyki ziarnowej materiału. Im drobniejsze
ziarno, tym większa jest trwałość tej odmiany [102, 106].

Złożoność przedstawionego obrazu przemian powodowała potrzebę takiego doboru
materiałów powłokowych, aby ich skład fazowy był możliwie stabilny w warunkach
pracy powłoki.

Badane materiały zawierały domieszki różnych tlenków stabilizujących o zmiennych
zawartościach. Miały one za zadanie stabilizować regularną lub tetragonalną odmianę
ZrO2, albo obie te odmiany zwiększając ich trwałość temperaturową w warunkach pracy
powłok typu barier termicznych Przygotowanie odpowiednich materiałów proszkowych do
natryskiwania plazmowego wymagało stosowania technologii dających jednorodny
rozkład domieszki stabilizującej i w tym punkcie metoda zol - żel wykazała już wcześniej
swoje możliwości [111, 112]. Drugim istotnym punktem jest odpowiednio wysoka
temperatura wygrzewania żelu, aby atomy domieszki tlenku stabilizującego wbudowały się
w sieć ZrC>2 tworząc z nim stabilny roztwór stały.

Wyniki badań prowadzonych przez szereg autorów dowodzą, że zarówno w przypadku
powłok jak i materiałów litych większą wytrzymałością mechaniczną w szczególności na
pękanie odznaczają się tzw. materiały częściowo stabilizowane w których przeważa
ilościowo faza tetragonalną przy niewielkim udziale faz : jednoskośnej i regularnej [96,
106, 110]. Wyniki prowadzonych eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi prowadzą do
wniosku, że powłoki o takim składzie fazowym odznaczają się większą odpornością na
wstrząsy cieplne od powłok o tzw. składzie całkowicie stabilizowanym w których
przeważa ilościowo faza regularna [14, 41, 113, 114]. O interpretacji tych efektów będzie
jeszcze mowa w dyskusji wyników.

Obecnie coraz częściej zaczyna się stosować materiały zawierające złożony stabilizator
będący sumą lub mieszaniną paru tlenków stabilizujących. Badania grupy takich
materiałów o złożonym stabilizatorze stanowiącym sumę tlenków ziem rzadkich będą tu
m.in. przedstawione. Pozwala to na modulowanie własnościami materiału i natryskanych z
niego powłok przez zmianę nie tylko ilości, ale i składu domieszek stabilizujących. Tak na
przykład powłoki z materiału stabilizowanego CeO2 wykazują większą zawartość fazy
tetragonalnej i wyższą odporność na korozję w wysokich temperaturach w szczególności
siarkowo - wanadową od powłok z materiału stabilizowanego Y2O3 [42, 43]. Te ostatnie
natomiast wykazują wysoką odporność na wstrząsy cieplne [14, 41, 113, 114]. Dlatego
interesująca byłaby ocena odporności powłok zawierających kompozycję obu tych tlenków
i badania takie są w niedalekiej przyszłości planowane.

Obecnie przedstawione zostaną wyniki badań materiałów powłokowych i powłok
według systematyki podanej w tabeli 2b. Badania te obejmują:
1) charakterystykę morfologiczną materiałów proszkowych
2) wyznaczenie składu fazowego i jego zmian zachodzących w toku prowadzonych

procesów dla materiałów powłokowych i powłok
3) określanie mikrostruktury powłok i jej zmian prowadzone na zgładach

metalograficznych
4) segregację składników powłok wyznaczaną metodami mikroanalizy rentgenowskiej.
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11,2.1. Materiały domieszkowane CaO

CaO i MgO są pierwszymi chronologicznie domieszkami stabilizującymi wprowadzonymi
do ZrO2- Już pierwsze eksperymenty Ruffa i Eberta pokazały, że wygrzewanie tych
tlenków w mieszaninie z jednoskośnym ZrC>2 do temperatur ponad 1500 K powodowało,
że przy chłodzeniu powstawał roztwór stały o strukturze regularnej lub tetragonalnej w
zależności od czasu i temperatury wygrzewania oraz zawartości domieszki [115].

Diagram fazowy układu ZrC>2 - CaO przedstawiony jest na rys. 32. Obserwujemy na
nim współistnienie różnych faz w zależności od temperatury procesu i zawartości CaO.
Oprócz roztworów stałych przy zawartości CaO przekraczającej 30% molowych tworzy
się w wyniku reakcji między oboma tlenkami - metacyrkonian wapnia - CaZrO3.

ZrO2 reaguje z tlenkami metali ziem alkalicznych tworząc cyrkoniany. Cyrkoniany
baru, strontu i wapnia krystalizujące w typie strukturalnym perowskitu są materiałami
wysokotopliwymi odpornymi na działanie wysokich temperatur. W przypadku MgO nie
tworzy się cyrkonian i produkt nazywany komercyjnie, a czasem również w literaturze
"cyrkonianem magnezu" jest w rzeczywistości roztworem stałym MgO w ZrO2, który
będzie jeszcze osobno omówiony.

Typ strukturalny perowskitu jest dość rozpowszechniony w szczególności wśród
związków o wzorach A B O3 lub A B O3. Krystalizują w nim między innymi
cyrkoniany, tytaniany, żelaziany, chrominy charakteryzujące się zazwyczaj określonym
stosunkiem promieni jonowych [116].

Idealna struktura typu perowskitu - to struktura regularna o prymitywnym typie sieci
Bravais. Komórkę elementarną dla tego typu struktury na przykładzie BaTiO3
przedstawia rys. 33. Można na nim zaobserwować, że atom dwuwartościowy (Ba) znajduje
się w narożach komórki elementarnej, atom czterowartościowy (Ti) - w pozycjach
objętościowo centrowanych (1/2,1/2,1/2), a tlen - w pozycjach ściennie centrowanych (1/2,
1/2, O).

Spośród trzech wymienionych cyrkonianów tylko BaZrO3 wykazuje zgodność ze
strukturą idealnego perowkitu, a CaZrO3 i SrZrO3 charakteryzują się odchyleniami od
tego typu struktury prowadzącymi do obniżonej symetrii komórki elementarnej [117].
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Przemiany fazowe w strukturze typu perowskitu powodowane między innymi przez
nachylenie i skręcenie oktaedrów anionowych mają inny charakter niż opisywane
przemiany w materiałach na bazie Ał2O3 i ZrO2 i nie wiążą się one zazwyczaj ze
zmianami objętościowymi. Przemiany takie Salje nazywa strukturalnymi przemianami
fazowymi [118]. Występują one m.in. w ferro elektrykach i niektórych nadprzewodriikach
wysokotemperaturowych (najbardziej znane materiały wykazujące efekty ferroelektryczne
krystalizują właśnie w strukturze typu perowskitu) [116] .

Krystalochemiczną interpretację przemian fazowych w tego typu strukturach rozważa
szczegółowo Glaser [119]. Warto tu tylko skrótowo zaznaczyć, że efekt obniżenia symetrii
w strukturach typu perowskitu zależny jest od kierunku krystalograficznego wzdłuż
którego zachodzi deformacja. Jeżeli jest to kierunek (110) - następuje przejście do
symetrii układu rombowego i taką sytuację obserwujemy dla SrZrO3.

Niekiedy dogodniej jest przedstawić strukturę perowskitu o symetrii rombowej w
postaci pseudokomórki jednoskośnej z kątem p bardzo nieznacznie różnym od 90°. Takąż
kolei sytuację mamy w przypadku CaZrC>3.

Niektóre dane krystalograficzne
przedstawione w tabeli 8.

dotyczące badanych cyrkonianów zostały

Tabela. 8
Podstawowe dane o strukturze krystalicznej cyrkonianów [116,117].

BaZrO3

SrZrO3

CaZrO3

CaZrO3

Układ
krystalograficzny

regularny

rombowy

jednoskośny

rombowy

/Galasso/

Stałe
sieciowe
[A]
a=4,193

a=5,814

b=8,196

c=5,792

a=4,003

b=3,997

c=4,003

(3=91,72

a=5,587

b=8,008

c=5,758

Z

1

4

1

4

Gęstość /Px/
rentgenograficzn a

6,20
[G cm"3]

5,485

4,74

4,621

Grupa przestrzenna

O1 -Pm3m
h

Pnma-D1

2̂h
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Badania prowadzone dla materiałów zawierających cyrkoniany wapnia i strontu będą
przedstawione poniżej, natomiast zrezygnowano z relacjonowania wyników badań dla
cyrkonianu baru, ponieważ z jednej strony nie obserwuje się tam przemian fazowych, a z
drugiej strony zakres aplikacyjny tego materiału w powłokach natryskiwanych był najmniejszy
sp o śród tych trzech związków [120].

Obecnie przystępując do systematycznego opisu badanych materiałów przedstawimy
najpierw tlenek cyrkonu o zawartości około 5% CaO, gdzie spotykamy efekt stabilizacji, a
następnie materiały o zawartości CaO do 30% wagowych , gdzie występował CaZrO3.

III.2.1 .a. ZrO2 + 5%CaO.

Badane były materiały otrzymywane metodą zol - żel w ICHTJ pod kątem ich stosowalności w
powłokach typu barier termicznych oraz porównawczo okazowa próbka materiału produkcji
firmy Metco. Proszek otrzymany metodą zol - żel zawiera przeważającą ilość ziaren
sferycznych o średnicach często nie przekraczających 10|im. Ziarna te wykazują tendencję do
zbijania się w aglomeraty.

Wyniki badań dyfrakcyjnych przedstawione są na diagramie z rys. 34. Dyfraktogram
proszku wyjściowego (rys. 34a) wykazuje obecność tylko jednej regularnej fazy krystalicznej.
Wynika z tego, że domieszka CaO wbudowała się w pełni w sieć ZrO£- W powłoce natryskanej
można zaobserwować niewielkie rozszczepienie tetragonalne widoczne w szczególności dla
pików (311) i (400) (rys. 34b). Dyfraktogram wykonany po wygrzewaniu powłoki przez 10
godzin w temperaturze około 1400 K wykazuje już obecność trzech faz: regularnej jako
przeważającej, oraz niewielkich ilości fazy tetragonalnej, która występowała już przed
wygrzewaniem oraz jednoskośnej, która pojawiła się w wyniku wygrzewania powłoki (rys.
34c). Mamy więc tu do czynienia ze składem fazowym przypominającym materiały częściowo
stabilizowane, o których wspominano wcześniej. Jest to jednak rezultatem oddziaływania
temperatury i to nawet nie cyklicznego, ale stacjonarnego.

Obserwacja mikrostruktury i niektórych właściwości powłok skłania w tym przypadku raczej
do przypuszczenia o stosunkowo niedużej trwałości roztworu stałego zawierającego CaO i o
występowaniu przemiany martenzytycznej w niewielkim ilościowo zakresie, Poglądy te są
zbieżne z obserwacjami m.in. Lej us i Reeda o wpływie temperatury, deformacji i naprężeń na
powstawanie niewielkich ilości fazy jednoskośnej [121]. Wskazuje na to również
nierównomierna zawartość domieszki fazy jednoskośnej i niepełna powtarzalność tych
wyników. Domieszka fazy jednoskośnej może powstawać w miejscach, gdzie kumulują się
naprężenia powodując lokalne deformacje sprzyjające przemianie fazowej.

Zdjęcia przekrojów powierzchni powłok na zgładach metalograficznych pokazują obraz
dość gładkiej ceramiki o drobnych porach (rys. 35). Zmiany obserwowane po wygrzewaniu są
stosunkowo niewielkie, powierzchnia jest nieco bardziej kontrastowa, pory stają się
drobniejsze, pojawiają się niewielkie zmiany porządkujące (rys. 36).
Materiał produkcji firmy Metco wykazuje obecność ziaren nieregularnych o kształtach raczej
niesferycznych, natomiast o bardziej symetrycznej krzywej rozkładu ziarnowego (mniejszy
udział ziaren drobnych). Skład fazowy tego materiału jest bardziej złożony, co ilustruje
załączony diagram dyfrakcyjny (rys.37). Dyfraktogram proszku wyjściowego przedstawiony na
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rys. 37a dowodzi współistnienia dwóch faz: regularnej i jednoskośnej, których ilości są
zbliżone. Wskazuje na to porównanie natężeń maksimów dyfrakcyjnych np. piku (111)
pochodzącego od fazy regularnej oraz pików ( (1 11) i (111) pochodzących od fazy
jednoskośnej położonych w bliskim siebie zakresie kątowym. Na dyfraktogramie powłoki
natryskanej (rys. 37b) obserwujemy wzrost zawartości fazy jednoskośnej z jednoczesnym
maleniem zawartości fazy regularnej, co łatwo obserwować dla wymienionych wyżej pików.

Wygrzewanie powłok z tego materiału (10 godzin w około 1500 K) powoduje dalszy,
powolny wzrost zawartości fazy jednoskośnej, ilustruje to rys. 37c. Wyniki te świadczą, że w
badanej próbce tego materiału domieszka CaO nie weszła w sieć roztworu stałego z ZrO2-
Trudno jednoznacznie określić przyczynę, jeżeli nie mamy danych na temat metody
otrzymywania tego materiału. Procesy termiczme, jakim tę próbkę poddawano również nie
spowodowały wejścia domieszki stabilizującej w roztwór stały z ZrO2, natomiast ilość fazy
regularnej odpowiadającej materiałowi stabilizowanemu malała. Tego typu efekty
charakterystyczne są dla materiałów destabilizowanych.

Otrzymane wyniki nie przemawiają za zastosowaniem tego materiału do powłok typu barier
termicznych. W ogóle materiały stabilizowane CaO są mniej odporne na warunki wstrząsów
cieplnych, co znalazło również potwierdzenie w prowadzonych pracach [14,122].
Zdjęcia przekrojów powierzchni powłok w mikroskopie metalograficznym pokazują obraz dość
rozwiniętej powierzchni o drobnych porach (rys. 38). Wygrzewanie powłoki daje w efekcie
większą kontrastowość z wyraźniejszymi porami i niewielkie zmiany porządkujące, podobnie
jak w materiale poprzednim, co ilustruje rys. 39.
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Rys. 34. Diagram dyfrakcyjny ZrO2 + 5% CaO (zol-żel)
a - proszek wyjściowy, b - powłoka natryskana,
c - powłoka natryskana po wygrzewaniu, m - faza jednoskośna, t - tetragonalna



Rys. 35. Powłoka z ZrO2 + 5% CaO (zol-żel), x 100

Rys. 36. Powłoka z ZrO2 + 5% CaO (zol-żel), po wygrzewaniu, x 100
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Rys. 37. Diagram dyfrakcyjny ZrO2 + 5% CaO (Metco): a - proszek wyjściowy,
b - powłoka natryskana, c - powłoka natryskana po wygrzewaniu



III.2.1.b. Materiały zawierające CaZrO3.

Badano kilka materiałów pochodzących od różnych producentów, różnice w ich składzie
fazowym są bardzo nieznaczne i dlatego nie wyodrębniano ich w opisie wyników
doświadczalnych.

Morfologia ziaren jest również dość zbliżona, krawędzie ziaren - raczej regularne, ale nie
sferyczne, różnią się one natomiast zakresem granulacji tak np. dla materiałów Schuchardta
wielkości ziaren zawierają się w przedziałach 40 - 70 (j,m , a dla innych (np. Desmarquesta) -
w zakresie 10-100 (j,m. Chcąc otrzymać materiał o ziarnach sferycznych można go przepuścić
przez plazmotron np. do wody otrzymując po wysuszeniu proszek o ziarnach sferycznych i
węższym zakresie granulacji.

Dyfraktogram materiału proszkowego przed natryskiwaniem przedstawiony na rys. 40
wykazuje obecność charakterystycznych dubletów i tripletów świadczących o niskiej symetrii
komórki elementarnej. Można na przykład wyodrębnić pary maksimów odpowiadające dĵ y i
dhkj takie jak: 202 i 202, ?O4 i 404, 2~64 i 264 charakterystyczne dla nieortogonalnej
komórki elementarnej. Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto komórkę jednoskośną
o stałych sieciowych podanych w tabeli 8.

Galasso natomiast podaje dla CaZrO3 komórkę ortorombową analogiczną do SrZrO3 ze
stałymi sieciowymi (podanymi w tabeli) zmniejszonymi proporcjonalnie do zmiany promienia
jonowego kationu dwuwartościowego [116]. Łatwo zauważyć, że stałe sieciowe
pseudoregularnej komórki jednoskośnej związane są ze stałymi komórki ortorombowej podanej
przez Galasso prostymi zależnościami:

a r = a jV2
b r = 2 b ;
c r = Cj V2

Rozstrzygnięcie wyboru komórki elementarnej i jednoznaczne określenie grupy
przestrzennej wymagałoby przeprowadzenia badań na monokryształach. Próby otrzymania
monokryształów CaZrO3 z wykorzystaniem lasera dużej mocy jako źródła ciepła do topienia
materiału prowadzone wspólnie z Hanicem nie przyniosły oczekiwanych rezultatów [40,123].
Obszary monokrystaliczne były albo zbyt małe do badań goniometrycznych, albo zawierały
liczne zbliźniaczenia. O podobnych trudnościach z otrzymywaniem monokryształów CaZrO3
wspominają również inni autorzy [119, 124].

Metacyrkonianowi wapnia towarzyszą zazwyczaj niewielkie domieszki roztworu stałego
ZrO2 - CaO. Odpowiadające tej fazie słabe maksima dyfrakcyjne można zaobserwować na
dyfraktogramie z rys. 40.

Natryskiwanie plazmowe nie powoduje istotnych zmian w składzie fazowym materiału. Gorsza
nieco rozdzielczość dyfraktogramów powłok natryskanych świadczy o drobniejszych
krystalitach i niższym stopniu uporządkowania. Domieszka roztworu stałego ZrO2 - CaO
pozostaje, a ilość jej ulega w niektórych przypadkach lekkiemu wzrostowi [120].
Wygrzewanie materiałów powłokowych i powłok w temperaturach do 1500 K nie wywołuje
praktycznie zmian w składzie fazowym.
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Według Traversa i Foexa transformacja do struktury regularnej zachodzi dopiero w
temperaturach ponad 2000 K i jest odwracalna [125]. Tak więc w niższych temperaturach
mamy do czynienia z opisaną odmianą niżej symetryczną.
Powłoki z CaZrO3 nie odznaczają się dużą wytrzymałością mechaniczną i charakteryzują się
podobnymi właściwościami do powłok z ZrC>2 + 5%CaO [33, 126].

Rys. 38. Powłoka z ZrO2 + 5% CaO (Metco) x 100

Rys. 39. Powłoka z ZrO2 + 5% CaO (Metco), po wygrzewaniu x 100
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Rys. 40. Dyfraktogram CaZrC>3, promieniowanie Cu

III.2.2. Materiały domieszkowane MgO

Tlenek magnezu tworzy z dwutlenkiem cyrkonu stabilny roztwór stały o strukturze regularnej,
albo tetragonalnej w zależności od temperatury wygrzewania i zawartości MgO. Roztworowi
stałemu towarzyszy często domieszka MgO. Natomiast nie zaobserwowano w tym układzie
reakcji tworzenia cyrkonianów charakterystycznej dla tlenków metali ziem alkalicznych

Diagram fazowy układu ZrO2 - MgO przedstawiony jest w innej pracy [54].
MgO znany i stosowany jako materiał ogniotrwały był obok CaO jednym z pierwszych
stabilizatorów ZrO2 umożliwiających stosowanie tego ostatniego w obszarze wysokich
temperatur. Dyfraktogram komercyjnego materiału proszkowego o zawartości około 20%
wagowych MgO przedstawia rys. 41. Widzimy, że zasadniczą fazą jest roztwór stały ZrO2 -
MgO o strukturze regularnej, oprócz niego widoczna jest niewielka domieszka jednoskośnego
ZrO2 oraz wolnego MgO. Zmiany składu fazowego po natryskiwaniu plazmowym są
stosunkowo niewielkie, chociaż niekiedy zależne od parametrów natryskiwania [120, 128].
MgO charakteryzuje się stosunkowo wąskim (w porównaniu z innymi tlenkami stosowanymi
jako materiały powłokowe) przedziałem ciekłości, co jest przyczyną jego skłonności do
sublimacji, a przy natryskiwaniu plazmowym powoduje obniżenie wydajności procesu .
Zmniejszenie ilości MgO w powłoce powoduje lokalnie transformację fazy regularnej w
tetragonalną. Nieregularności i fluktuacje w składzie fazowym powłok obniżają ich trwałość
zwłaszcza przy szybkozmiennym działaniu temperatur. Z tych powodów nie jest to najlepszy
materiał do powłok typu barier termicznych, chociaż jest jeszcze szeroko stosowany
szczególnie w standardowych litych materiałach ceramicznych.
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Rys. 41. Dyfraktogram ZrO2 + 20% MgO, C - regularny roztwór stały, M - MgO,
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III.2.3. Materiały domieszkowane SrO

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją różną od opisywanych dla poprzednich
materiałów. Dla układu ZrC>2 - CaO występował efekt stabilizacji oraz reakcja tworzenia
CaZrO3, w przypadku domieszki MgO występował efekt stabilizacji, a nie tworzył się
cyrkonian. Natomiast ani BaO ani SrO nie wchodzą z Zr(>2 w stabilny roztwór stały, ale
tworzą cyrkoniany. Przyczynę należy upatrywać w znacznej różnicy promieni jóniowych. Jony
dwuwartościowego wapnia i magnezu, chociaż różnią się wartościowością od jonu cyrkonu,
mają dość zbliżone wartości promieni jonowych umożliwiające im wchodzenie w substytucyjny
roztwór stały. Te różnice wartościowości są przyczyną określonych efektów związanych z
wakansami tlenowymi, o których będzie jeszcze mowa. Jony strontu i baru o znacznie
większych promieniach od jonu cyrkonu nie są w stanie wbudowywać się w sieć roztworu
stałego, chociaż mogą tworzyć z ZrC>2 trwałe cyrkoniany. i

Dlatego w tej grupie materiałowej przedstawione będą wyniki badań metacyrkonianu strontu
SrZrC>3. Jak już wspominano, związek ten krystalizujący w typie strukturalnym perowskitu
wykazuje symetrię układu rombowego. To odchylenie od struktury idealnego perowskitu
krystalizującego w układzie regularnym jest dość subtelne zgodnie z charakterem deformacji i
przemian zachodzących w strukturach typu perowskitu i wykrycie go wymaga wykonywania
dyfraktogramów w warunkach wysokiej zdolności rozdzielczej. Dyfraktogramy otrzymane w
standardowych warunkach przy użyciu średniej klasy dyfraktometru dają się na pierwszy rzut
oka wywskaźnikować przy przyjęciu symetrii regularnej. Odpowiedni wybór komórki
ortorombowej pozwala wywskaźnikować wszystkie bardzo słabe maksima otrzymane w
warunkach wysokiej zdolności rozdzielczej m.in. przy stosowaniu kamery typu Guinier. Stałe
sieciowe SrZrO3 podane w tabeli 8 można otrzymać podobnie jak to ma miejsce dla komórki
ortorombowej CaZrO3 podanej m.in. przez Gałasso [116].

a romb = a reg V 2
b romb = 2b reg
c romb = c reg V2

Dyfraktogramy te i wyniki identyfikacji opisane są szczegółowo w innych pracach [33, 40,
120].

Badano tam między innymi materiały komercyjne pochodzące z importu przeznaczone do
natryskiwania plazmowego, próbki wzorcowe (Schuhardta) oraz próbne partie cyrkonianów
otrzymane w kraju w Katedrze Ceramiki Specjalnej AGH i w Instytucie Chemii i Techniki
Jądrowej. Materiały te różniły się morfologicznie m.in. rozkładem wielkości ziaren
polikrystalicznych oraz ich kształtem (sferyczne - dla materiałów otrzymywanych w kraju
metodą zol - żel, lub nieregularne).

Materiały pochodzące z importu są praktycznie jednofazowe i zawierają tylko SrZrO3-
Natomiast pierwsze próbki materiałów krajowych zawierały niewielkie domieszki ZrO2
(czasami śladowe ilości fazy jednoskośnej) i SrO, a pierwsze partie materiałów z ICHTJ
również drobne domieszki węglanu strontu [120].
W następnych partiach tych materiałów nie stwierdzano już obecności tych domieszek [126].
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Powłoki natryskiwane plazmowo z SrZrO3 nie ulegają przemianom fazowym pod wpływem
wysokich temperatur, co stwierdzano w szeregu prób i eksperymentów laboratoryjnych, w
eksperymentach z generatorem MHD oraz w próbach eksploatacyjnych w przemyśle [33,. 79,
128]. Występujące niekiedy przypadki pękania, czy uszkodzenia powłoki spowodowane były
niezbyt wysoką odpornością tej ceramiki na silne udary mechaniczne, a nie przemianami
fazowymi, co udowodniono badając m.in. pękające fragmenty powłok. Powłoki te odznaczają
się również znaczną odpornością chemiczną, ale ze względu na porowatość mogą być w
pewnym stopniu przepuszczalne dla gazów [129].

Warto tu może wspomnieć o jednym dość charakterystycznym efekcie zaobserwowanym
przy natryskiwaniu plazmowym SrZrO3. Oprócz cyrkonianu jako fazy zasadniczej pojawiają się
niekiedy niewielkie domieszki ZrC>2 i SrO. Ilustruje to rys. 42 , gdzie przedstawiono dla
porównania dyfraktogram materiału proszkowego przed natryskiwaniem (rys. 42a) i
dyfraktogram materiału natryskiwanego do wody (rys. 42b), na którym efekt ten jest
stosunkowo dobrze widoczny. Obserwowano go przy dużej szybkości chłodzenia, kiedy to
możliwe jest "zamrożenie" faz występujących przy przenoszeniu materiału przez plazmę, a czas
jest zbyt krótki, by cyrkonian zdążył się wytworzyć ilościowo.

Taka sytuacja ma miejsce przy natryskiwaniu materiału do wody, gdzie chłodzenie będzie
szybsze niż przez sąsiednie ziarna ceramiki mającej niskie przewodnictwo cieplne.

Efekt ten obserwowano rzadziej przy natryskiwaniu powłok na podłoże metaliczne, a w
pracach prowadzonych w ramach współpracy polsko-francuskiej w CEN Grenoble, gdzie
stosowano znacznie mniejszą wydajność chłodzenia podłoża, nie był on zauważony [34],
Podobne efekty były obserwowane dla P - Al2TiO5, co opisano w punkcie III.lAb.

Maksima odpowiadające ZrO2 i SrO oznaczone są na dyfraktogramie z rys. 42 b -
symbolem X.

Pragnę tu jeszcze wyjaśnić, że chociaż ZrO2 i SrO nie tworzą stabilnego roztworu stałego,
są one izostrukturalne, a wartości ich stałych sieciowych różnią się w granicach 0.05A i
dlatego odpowiadających im maksimów dyfrakcyjnych praktycznie nie można rozdzielić.
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Rys. 42. Dyfraktogram SrZrCh, promieniowanie Cu,
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X - maksima odpowiadające SrO i ZrO2
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III.2.4. ZrO2 + Y 2 O 3

Tlenek itru uważany jest dotychczas za najbardziej skuteczny stabilizator tlenku cyrkonu w
zastosowaniach wysokotemperaturowych zarówno litych elementów ceramicznych jak i
powłok nakładanych między innymi metodą natryskiwania plazmowego. ZrO 2 stabilizowany
Y2O3 wykazuje wyższą odporność na wstrząsy cieplne od materiałów stabilizowanych
wcześniej stosowanymi CaO i MgO. Dlatego zasadniczy zakres prac badawczych nad
powłokami odpornymi na cykliczne działanie wysokich temperatur został wykonany dla
materiałów z tej grupy. Materiały te badano w ramach programu CPBP oraz działalności
statutowej IEA. W ramach tego programu wytworzono w kraju w skali laboratoryjnej szereg
materiałów z tej grupy metodą zol - żel z docelowo planowaną skalą półtechniczną dla tych,
które okażą się optymalne w zastosowaniu do powłok plazmowych odpornych na działanie
wysokich temperatur.

W prowadzonych pracach dokonywano oceny przydatności tych materiałów w powyższym
zakresie i porównywano je pod tym względem z atestowanymi materiałami komercyjnymi.
Badano odporność kolejnych serii powłok na wstrząsy cieplne, określano zachodzące w
wyniku prowadzonych eksperymentów zmiany w składzie fazowym materiałów powłokowych i
powłok i towarzyszące im zmiany w mikrostrukturze.

Zawartość Y2O3 w badanych materiałach wahała się w granicach przedstawionych w tabeli
2b. Diagram fazowy układu ZrO 2 - Y2O3 przedstawia rys. 43.
Materiały zawierające około 20% wagowych Y2C>3 wykazują efekt pełnej stabilizacji i fazę
zasadniczą stanowi w nich regularny roztwór stały Y2O3 w ZrO2. Jak już wspominano,
odznaczają się one niezbyt wysoką odpornością mechaniczną w szczególności na pękanie.
Zmniejszając ilość stabilizatora powodujemy wzrost zawartości fazy tetragonalnej. Materiały
nazywane częściowo stabilizowanym o zawartości około 7-8% Y2C>3, w których często
zachodzi efekt umocnienia, odznaczają się większą wytrzymałością mechaniczną i okazały się
dlatego bardziej odpowiednie do prowadzonych prac. Jeżeli jeszcze zmniejszymy zawartość
stabilizatora to okaże się, że jest już go po prostu za mało, by wytworzyć roztwór stały w
całym obszarze powłoki i dlatego takie materiały bliższe są własnościami materiałom
niestabilizowanym [13,122]. Będzie to zilustrowane w następnym punkcie.
Obecnie przedstawione zostaną wyniki badań w kolejności przedstawionej w tabeli 2b.
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Rys. 43. Diagram fazowy układu ZrO2 - Y2O3 [127]

III.2.4.1. ZrO 2 + 3% Y 2 O 3

Badana była próbka materiału doświadczalnego wytworzonego metodą zol - żel w skali
laboratoryjnej o najmniejszej ze stosowanych zawartości tlenku itru. Miało to być pomocne w
określeniu progu stabilizacji i porównaniu składu fazowego oraz jego zmian w zestawieniu z
drugą próbką doświadczalną, którą stanowił ZrO2 bez stabilizatora.

Opis -. morfologiczny materiału oraz przekroje powierzchni powłok w mikroskopie
metalograficznym przedstawiono we wcześniejszych pracach [122,126]. Nie wykazują one
szczególnych elementów odróżniających w porównaniu ze standardowo stosowanymi
materiałami.Wyniki identyfikacji rentgenograficznej przedstawia rys. 44.

W proszku wyjściowym przeważa faza regularna, a domieszka fazy jednoskośnej jest
stosunkowo niewielka (charakterystyczne satelitarne maksima (111) i (111) w pobliżu
maksimum (111) fazy regularnej przedstawia rys. 44a). Po wygrzewaniu materiału w czasie
około 10 godzin w temperaturze około 1500°C skład fazowy ulega wyraźnym zmianom.
Wspomniane maksima fazy jednoskośnej stają się mocne i pojawia się szereg innych maksimów
tej fazy, a dużemu osłabieniu ulegają maksima fazy regularnej (rys. 44b).
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Rys. 44 Diagram dyfrakcyjny ZrO2 + 3% Y2O3
a - proszek wyjściowy, b - materiał wygrzewany przez
10 godzin w temperaturze około 1500°C. Maksima
odpowiadające jednoskośnemu ZrO2 oznaczone są symbolem M.

Obraz dyfrakcyjny powłoki natryskanej przedstawiony w innej pracy jest zbliżony do obrazu
materiału wygrzewanego z rys. 44b. co świadczy, że przy tej zawartości Y2O3 znajdujemy się
poniżej realnego progu stabilizacji [122].
Jako rodzaj odniesienia przeprowadzono badania dla próbki materiału destabilizowanego
wytwarzanego również metodą zol - żel. Wyniki identyfikacji przedstawia diagram z rys. 45 .

Dyfraktogram proszku wyjściowego (rys. 45a) nie odbiega w sposób znaczący od obrazu
dyfrakcyjnego materiału z 3% stabilizatora, chociaż zauważalna jest większa ilość maksimów
fazy jednoskośnej, ale natężenia ich są stosunkowo niewielkie, a ilościowo przeważa faza
regularna. Wyraźny wzrost zawartości fazy jednoskośnej z jednoczesnym maleniem zawartości
fazy regularnej obserwujemy dopiero po natryskiwaniu. Wtedy natężenia maksimów obu tych
faz wskazują na to, że ilości ich są zbliżone (rys. 45b). Wygrzewanie powłok w temperaturze
około 1500°C w czasie około 10 godzin powoduje po powrocie do temperatury pokojowej
duży wzrost natężeń maksimów fazy jednoskośnej, a maksima pochodzące od fazy regularnej
stają się bardzo słabe, ale dają się jeszcze zauważyć (rys. 45c). Szacunkową miarą zmian składu
fazowego między proszkiem wyjściowym, a powłoką natryskaną przed i po wygrzewaniu mogą
stanowić zmiany względnych natężeń maksimów: (111) -fazy regularnej oraz (111) i (111) -
fazy jednoskośnej, które dogodnie jest obserwować porównując dyfraktogramy z rys. 45a,b i c.
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Wszystko to świadczy, jak daleko jesteśmy od stanu równowagi termodynamicznej w
przypadku powłoki natryskanej przed wygrzewaniem i jak powoli zbliżamy się do niego po
wygrzewaniu powłoki w wysokich temperaturach. Otrzymanie termodynamicznie trwałej w
temperaturach pokojowych fazy jednoskośnej wymaga więc, jak można z tego wnioskować,
długotrwałego wygrzewania materiału powłoki w temperaturach wyższych od 1000°C.
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Rys. 45. Diagram dyfrakcyjny ZrO2nie zawierającego domieszek stabilizujących
a - proszek wyjściowy, b - powłoka natryskana, c - powłoka natryskana po

wygrzewaniu przez 10 godzin w temperaturze około 1500 °C. Maksima
odpowiadające jednoskośnemu ZrC>2 opatrzone są oprócz wskaźników
symbolem M
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III.2.4.2. ZrO 2 + 7 - 8% Y 2 O 3

Materiał o tej zawartości tlenku itru uważany jest aktualnie za najbardziej odpowiedni do
zastosowań w powłokach typu barier termicznych [2,7,130]. W latach wcześniejszych
preferowane były materiały o zawartości około 20% Y2O3, w których przeważała faza
regularna charakterystyczna dla materiału w pełni stabilizowanego. Jak już wspominano,
okazało się , że przy 7 - 8% Y2O3 z przeważającą fazą tetragonalną wyższa jest odporność
mechaniczna i taki materiał powłokowy lepiej znosi warunki wstrzĄsów cieplnych zarówno w
próbach zmęczeniowych jak i zastosowaniach praktycznych w silnikach odrzutowych i
wysokoprężnych [6,8,131].

W tej grupie badaniami objęto materiały otrzymywane metodą zol - żel w Katedrze Ceramiki
Specjalnej AGH i w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej oraz porównawczo próbki
materiałów komercyjnych, których metoda otrzymywania nie jest dokładnie wyspecyfikowana.
Prawdopodobnie są one topione, a następnie rozdrabniane do żądanej wielkości ziarna przez
mielenie, lub kruszenie.

Materiały te różnią się kształtem i rozkładem wielkości ziaren Pewne różnice wykazuje
także ich skład fazowy, a w konsekwencji różne nieco są kierunki przemian fazowych i
związane z tym zmiany w mikrostrukturze oraz odporność powłok.

Materiały otrzymywane w AGH mają wymiary ziaren rzędu jednego, lub paru mikrometrów.
Ziarna te łatwo łączą się w agregaty o większych wymiarach najczęściej spotykane w obrazie
mikroskopowym proszku. Ta mikrostruktura jest wynikiem świadomych działań mających na
celu otrzymanie materiału częściowo stabilizowanego z przeważającą metatrwałą fazą
tetragonalną [132,133]. Potwierdza to dyfraktogram tego materiału przedstawiony na rys. 46 .
Widocznym na pierwszy rzut oka efektem charakterystycznym dla tetragonalnego ZrO 2 jest
rozszczepienie maksimów (200) i (311). Rzadziej natomiast obserwuje się rozszczepienie piku
(220), którego detekcja jest trudniejsza nawet w warunkach wysokiej zdolności rozdzielczej
przy posługiwaniu się dyfraktometrem o wyższym standardzie. Efekty rozszczepień
tetragonalnych przy wyższych kątach np. piku (440) i dalszych są słabiej widoczne ze
względów natężeniowych.

Materiały otrzymywane z fazy koloidalnej w ICHTJ charakteryzują się zdecydowaną
przewagą ziaren sferycznych. Obrazy ziaren proszku w skaningowym mikroskopie
elektronowym przedstawia rys. 47. Odchylenia od sferyczności są, jak można zauważyć,
stosunkowo niewielkie, ale rozrzut granulacji jest znaczny, a przeważają ziarna o wymiarach
mniejszych od 20 jim. Ilustruje to diagram rozkładu wielkości ziaren wykonany przez
sprzężony z mikroskopem skaningowym automatyczny analizator obrazu typu IB AS. Jest on
przedstawiony w postaci wykresu na rys. 48. Wartości liczbowe odpowiadające tej interpretacji
graficznej przedstawia tabela 9, gdzie dla poszczególnych przedziałów wielkości ziaren
podano odpowiadające im udziały procentowe.

W toku prac realizowanych w ramach CPBP otrzymywano i badano kilka serii materiałów o
zawartości 8% Y2O3 różniących się wariantami technologicznymi, wielkościami ziaren,
składem fazowym a niekiedy poziomem domieszek, co opisywano szczegółowo w poprzednich
pracach [14,41,122].
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Rys. 46. Dyfraktogram ZrO2 + 8% Y2O3 (AGH), promieniowanie Cu



Rys. 47. Obraz mikrostruktury ZrO2 + 8% Y2O3 (IChTJ) w skaningowym mikroskopie
elektronowym (SME) x 200
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Rys. 48. Rozkład wielkości ziaren odpowiadający obrazowi z mikroskopu skaningowego
przedstawionemu na rys. 47
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Dla ilustracji można tu przedstawić mikrografie skaningowe w powiększeniach 100, 200 i
1000 x (rys.49a,b i c) sporządzone dla jednej z badanych serii proszków. W tym przypadku
granulacja jest bardziej jednorodna, a odchylenia od sferycznego kształtu ziaren - niewielkie.
Duża głębia ostrości i kontrastowość obrazu w mikroskopie skaningowym pozwala jednak
dostrzec niektóre charakterystyczne fluktuacje kształtu poszczególnych ziaren (muszlowe,
półkuliste i inne), szczególnie przy powiększeniach 200 i 1000x. Rozkład wielkości ziaren jest
bardziej symetryczny niż w poprzedniej serii tego materiału [122]. Znacznie mniejszy jest tu
udział ziaren drobniejszych od 15 u.m, a wymiary przynajmniej 2/3 ziaren mieszczą się w
postulowanym zakresie 20-40 \xm.

Cechą charakterystyczną poszczególnych serii tych materiałów była niepełna powtarzalność
ich własności. Dotyczy to nie tylko różnic w morfologii proszków, ale i szeregu rozbieżności i
odchyleń w składzie fazowym. Były one szczegółowo opisywane i dokumentowane we
wcześniejszych pracach [14, 122]. Zazwyczaj przeważającą była faza regularna, której
towarzyszyły mniejsze lub większe domieszki faz tetragonalnej i jednoskośnej, zdarzały się
również domieszki innych substancji np. AI2O3.

Dyfraktogram materiału przedstawiony na rys. 50 wybrano jako dość charakterystyczny, ze
względu na dobrze wykrywalną wyraźną domieszkę fazy jednoskośnej towarzyszącej fazie
zasadniczej, którą stanowił regularny roztwór stały stabilizowanego ZrO2- Przyczyną
występowania tej domieszki jest prawdopodobnie zbyt niska temperatura wygrzewania żelu dla
pełnego wbudowania się stabilizatora w sieć ZrC>2. Wybór tego dyfraktogramu jest dogodny
dla porównania ze zmianami zachodzącymi w wyniku natryskiwania i wstrząsów cieplnych.
Brak rozszczepień pików (200) i (311) nie wskazuje na występowanie fazy tetragonalnej.

Powłoki z tego materiału były poddawane wstrząsom cieplnym na opisywanym stanowisku
eksperymentalnym. Wytrzymałość ich na warunki zmęczenia cieplnego była dość
zróżnicowana, ale raczej niska w porównaniu z innymi seriami próbek. Zestawienie
szczegółowych wyników wraz z korelacją zmian przedstawione będzie w punkcie III.3. Warto
tu tylko odnotować, że zmiany w mikrostrukturze powłok powodowane przez wstrząsy
wyglądają zupełnie inaczej przy stosowaniu metod piecowej i palnikowej, co mogą nam
zilustrować rysunki 5 1 - 5 4 dla pierwszej z nich oraz rysunki m.in. 85,97 i 98 pokazujące
makroskopową degradację i mikrografie optyczne (rys. 90,103b,104b) dla powłok
poddawanych zmęczeniu cieplnemu na stanowisku palnikowym. Zmiany mikrostruktury przy
stosowaniu pierwszej z metod nie są duże i mają charakter regularny, albo porządkujący.
Tworzeniu się takich uporządkowanych, równoległych pasm w obrazie mikroskopowym
odpowiada często wzrost mikrotwardości w tym obszarze, co pokazują wyniki zamieszczone w
tabeli 15. Rozważając możliwe interpretacje tych efektów należy wziąć pod uwagę fakt, że
próbki powłok poddawane np. 60 czy 100 wstrząsom cieplnym metodą piecową przy czasach
grzewczych rzędu 15-20 minut są w sumie poddawane długotrwałemu działaniu temperatury,
któremu nie towarzyszą efekty degradacji powodowane oddziaływaniem zespołu czynników
niszczących, jak to ma miejsce przy wstrząsach cieplnych na stanowisku badawczym w
strumieniu gorących gazów. Dlatego niszczący wpływ piecowych wstrząsów cieplnych jest
bardziej ograniczony, pojawia się niekiedy siatka mikropęknięć, rzadko występują odpryski i
makropęknięcia. Tlen przechodzący przez pory ceramiki może powodować utlenianie w
warstwie podkładowej. Długotrwałe wygrzewanie powoduje natomiast zbliżenie własności do
materiału spiekanego z czym wiąże się wzmiankowany wzrost mikrotwardości w niektórych
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obszarach. Mikrostruktura powłok z tego materiału przed i po wstrząsach cieplnych
piecowych pokazana jest przykładowo na rys. 51 - 54.
Do porównania obu metod wstrząsów cieplnych i interpretacji rejestrowanych efektów
wrócimy jeszcze w dyskusji wyników.

Zmiany mikrostruktury w wyniku wstrząsów cieplnych na eksperymentalnym stanowisku
palnikowym wykazują charakter niszczący zarówno w ceramice, gdzie obserwuje się różne
odpryski ,pęknięcia, czy łuszczenie się warstwy, jak i w warstwie podkładowej, a w
szczególności w pobliżu granicy metal-ceramika. Ilustrują to fotografie zgładów
metalograficznych z fragmentów powłok przed i po wstrząsach cieplnych (np. pokazane na
rys. 103 i 104) oraz cała dokumentacja przedstawiona przy opisie degradacji z danymi
ilościowymi w tabelach 16 -20.

Zmiany składu fazowego identyfikowane rentgenograficznie - to zmniejszenie się ilości fazy
jednoskośnej w powłokach w wyniku najpierw natryskiwania (rys. 55a), a następnie wstrząsów
cieplnych (rys. 55b) i niewielkie rozszczepienie tetragonalne widoczne dla maksimów (200) i
(311), którego nie obserwowano na dyfraktogramie proszku wyjściowego.
Dla powłok wykonanych z jednej z prób tego materiału zaobserwowano pojawianie się po
wstrząsach cieplnych niewielkiej domieszki fazy jednoskośnej, która nie występowała wcześniej
ani w proszku wyjściowym, ani w powłoce przed wstrząsami cieplnymi. Domieszka ta była
widoczna na tle dominujących ilościowo faz regularnej i tetragonalnej. Efekt ten zilustrowano
na dyfraktogramach we wcześniejszej pracy [41]. Będzie on jeszcze wspomniany przy opisie
powłok z materiału wzorcowego Amdry, gdzie obserwowano go wyraźniej i częściej, a także
w punkcie III.3 i w dyskusji wyników.
Z porównawczo użytych próbek materiałów komercyjnych przedstawiono tu wyniki dla
materiału produkcji firmy Amdry. Charakteryzuje się on dużym rozrzutem granulacji i ziarnami
o dość regularnych, chociaż niesferycznych kształtach. Ilustrują to : zdjęcie z mikroskopu
skaningowego (rys. 56) i diagram przedstawiający procentowy udział poszczególnych
wielkości ziaren (rys. 57). Obserwujemy na nich przeważającą ilość ziaren drobnych (< 20 um),
chociaż pojedyncze ziarna o zdecydowanie większych wymiarach są widoczne, oraz
systematyczne i zarazem monotoniczne obniżanie się udziałów procentowych poszczególnych
frakcji ze wzrostem wielkości ziaren. Warto również odnotować fakt, że przedstawiony
rozkład ziarnowy nie stanowi w przypadku tego materiału przeszkody w równomiernym
podawaniu proszku do plazmotronu i nakładaniu powłoki.
Dyfraktogram tego materiału wskazuje na istnienie rozworu stałego stabilizowanego ZrC>2 z
przeważającą fazą regularną i niewielkim rozszczepieniem tetragonalnym (rys. 58a). Skład
fazowy powłoki natryskanej jest praktycznie ten sam i ulega dość charakterystycznej zmianie
dopiero po kilku dekadach wstrząsów cieplnych. Powstaje wówczas drobna ilość fazy
jednoskośnej w wyniku zachodzącej w niewielkim zakresie transformacji martenzytycznej, co
ilustruje dyfraktogram z rys. 58 b.
Występowanie tego typu przemiany wraz z towarzyszącym mu w niektórych przypadkach
efektem umocnienia obserwowali m.in. Claussen i Heuer w litych elementach ceramicznych z
materiałów częściowo stabilizowanych o zbliżonym składzie [134- 137].
Interesującym faktem jest zaobserwowanie tego efektu w powłokach z materiałów
zawierających 7- - 8% Y2O3 poddawanych wstrząsom cieplnym. Efekt ten będzie jeszcze
omawiany w punkcie III.3 i w dyskusji wyników.
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Zmiany makroskopowe powłok z tego materiału wzorcowego są, jak to ilustrują fotografie
powłok przedstawione na rys. 111, mniej ostre niż w powłokach z innych materiałów o 7 - 8%
Y2O3, co świadczy o większej wytrzymałości powłok z tego materiału wzorcowego na
warunki eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi.

Tabela 9. Rozkład wielkości ziaren ZrC>2 + 8% Y2O3

Numer
zakresu

1
2
3
4

•5 :

6

.7
8

Zakres wielkości

5 - 10 |j,m
10- 15 urn
15 -20u.m
20 - 25 [im
25 - 30 pirn
30 - 35 um
35 - 40|im
40 - 45 um

Udział procentowy

48,96
19,95
9,74
10,90
3,02
3,25
0,92
2,55

Suma udziałów

68,91
78,65
89,56
2,58
95,83
96,75
99,30

Tabela 10a. Rozkład wielkości ziaren ZrC>2 + 14% Y2O3

Numer zakresu
1
2

. 3
4

• 5
6

7
8

Zakres wielkości
5 - 10|im
10- 15 jam
15 -20|im
20 - 25 [im
25 - 30 \xm
30-35um
35 - 40jim
40 - 45 urn

Udział procentowy
32,10
28,66
14,44
8,83
5,39
3,02
3,45
1,94

Suma udziałów

60,76
75,22
84,05
89,44
92,46
95,91
97,85

Tabela 10 b. Rozkład wielkości ziaren materiału z tabeli 10 a po przepuszczeniu przez plazmotron

Numer
zakresu

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Zakres wielkości

5 - 10 um
10- 15 (im
15-20 urn
20 - 25 |j,m
25 - 30 urn
30-35 urn
35-40 (im
40 - 45 urn
45 - 50 urn

Udział procentowy

7,52
27,98
19,05
20,35
8,86
5,31
5,31
1,65
1,33

Suma udziałów

36,50
55,45
75,80
84,66
89,97
95,28
97,93
99,26
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Rys. 49. Obraz mikrostrukltury ZrO2 + 8% Y2O3 w skaningowym mikroskopie
elektronowym
a - powiększenie 100 x
b - powiększenie 200 x
c - powiększenie 1000 x
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Rys. 50. Dyfraktogram proszku wyjściowego ZrC>2 + 8% Y2O3(IChTJ), promieniowanie
Cu. Maksima odpowiadające jednoskosnemu ZrC>2 są oznaczone literą m.



Rys. 51. Obraz mikroskopowy powłoki natryskanej ZrO2 + 8% Y2O3(IChTJ) x 100

w-:

Rys. 52. Obraz mikroskopowy tej samej powłoki po 60 wstrząsach cieplnych piecowych
x 100
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Rys. 53. Obraz mikroskopowy powłoki z rys. 51 w powiększeniu 250 x

Rys. 54. Obraz powłoki z rys. 53 po 60 wstrząsach cieplnych piecowych x 250
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Rys. 56. Obraz mikrostruktury proszku wyjściowego materiału wzorcowego
ZrC>2 + 8% Y2O3 (Amdry) w skaningowym mikroskopie elektronowym
xlOO
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Rys. 57.Diagram rozkładu wielkości ziaren odpowiadający pokazanemu obrazowi
skaningowemu
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Rys. 58. Dyfraktogram ZrO2 + 8% Y2O3 (Amdry), promieniowanie Cu
a - proszek wyjściowy, b - powłoka natryskana po 40 - 5- wstrząsach cieplnych
stanowisku eksperymentalnym na



III.2.4.3. ZrO 2 + 11- 14%Y2O3

W tym punkcie przedstawione są w. skrócie wyniki badań dla okazowych próbek materiałów
produkcji firmy Starek.

Były one stosowane w pierwszym etapie prac przy doborze różnych materiałów oraz w
pierwszych seriach eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi. Kształty ziaren proszku przed
natryskiwaniem są dość regularne, chociaż nie są sferyczne., co można zaobserwować na
mikrografii skaningowej (rys. 59). Zwraca natomiast uwagę symetryczny rozkład wielkości
ziaren (krzywa bardzo zbliżona do krzywej rozkładu Gaussowskiego) mimo znacznego
rozrzutu granulacji (rys. 60).

Dyfraktogram proszku wyjściowego (rys. 61) wskazuje na występowanie w tym przypadku
tylko fazy regularnej. Dla materiału zawierającego około 14% Y2O3 praktycznie nie obserwuje
się rozszczepienia tetragonalnego, które w niewielkim stopniu występuje przy zawartości około
11%Y 2 O 3 [122]. . :

Natryskiwanie powłok z tego materiału i późniejsze ich wygrzewanie nie powoduje zmian
fazowych w materiale zawierającym 14% Y2Q3. Dla materiału o 11% Y2O3 obserwuje się
niewielkie zwiększenie zawartości fazy tetragonalnej. Natomiast próby wstrząsów cieplnych
nawet przy stosowaniu tylko metody piecowej prowadzą w niektórych przypadkach do dużych
odprysków a nawet "odejścia" całej powłoki. Tej stosunkowo niskiej przyczepności powłok z
tych materiałów nie towarzyszą inne efekty obserwowane przy degradacji powłok. Będzie to
jeszcze omawiane przy porównaniu odporności powłok z różnych materiałów na wstrząsy
cieplne.

Powłoki z tych materiałów odznaczają się mikrostrukturą o stosunkowo dużej ilości porów
zazwyczaj płytkich i drobnych rozmiarowo [122].
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Rys. 59. Obraz mikros t ruktury ZrO2 + 14% Y2O3 ( S t a r e k ) , SME, x 200.
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Rys. 60. Rozkład wielkości ziaren odpowiadający pokazanemu
obrazowi skaningowemu.
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Rys. 61. Dyfraktogram ZrO2 + 14% Y2O3 (Starek), promieniowanie Cu.
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III.2.4.4. ZrO 2 + 14% Y 2 O 3

Przedstawione tu będą pokrótce wyniki dla drugiego z najczęściej stosowanych składów
materiałowych otrzymywanego metodą zol - żel w ICHTJ.

Materiały badane w pierwszym etapie prac, kiedy to prowadzono ocenę i dobór materiałów
do eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi, nie budziły specjalnych zastrzeżeń. Przeważały
ziarna kuliste, choć obserwowano pewne odchylenia od sferycznego kształtu ziaren. Na
zdjęciach z mikroskopu skaningowego widoczne są pojedyncze ziarna o większych wymiarach
i charakterystycznych elipsoidalnych i jajowatych kształtach. Po natryskiwaniu proszku do
wody nie obserwowano już praktycznie odchyleń od kształtu kulistego, zmniejszył się też
rozrzut wielkości ziaren. Mikrografie proszków przed i po natryskiwaniu (przepuszczeniu
przez plazmotron do wody) przedstawione są odpowiednio na rys. 62a i b. Rozkład wielkości
ziaren wykonany za pomocą analizatora typu IBAS potwierdza obserwacje mikroskopowe
wskazując na znaczną ilość ziaren drobnych i odchylenia krzywej rozkładu od symetrycznego
kształtu ulegające zmniejszeniu po natryskaniu proszków do wody, co możemy zauważyć na
rys. 63 i odpowiadającej temu rozkładowi tabelom 10a i 10b.

W tej pierwszej serii materiałów przeważała zdecydowanie faza regularna. W granicach
aparaturowej zdolności rozdzielczej można zaobserwować niewielkie rozszczepienie
tetragonalne dla pików (200) i (311) oraz praktycznie śladową zawartość fazy jednoskośnej.
Świadczą o tym dwa małe piki oznaczone literką m położone satelitarnie względem
najmocniejszego piku (111). Jest to zilustrowane na dyfraktogramie z rys. 64. Następne serie
materiałów o tym składzie wytwarzane w ICHTJ w kolejnych etapach prac z opanowywaniem
metod separacji i zawężania składu ziarnowego nie były jednak w pełni powtarzalne,
występowały wahania w zawartości fazy tetragonalnej i w ilościach domieszek fazy
jednoskośnej, które w jednych przypadkach były poniżej zdolności rozdzielczej, a w innych
wyraźnie wzrastały [14,41,122].

Powłoki z materiału o tym składzie przeznaczone do badania odporności na wstrząsy cieplne
metodą piecową zawierały często znaczną, a w niektórych przypadkach nawet przeważającą
ilość tzw. nietransformowalnej fazy tetragonalnej oznaczanej zazwyczaj symbolem t'.
Występuje ona przy większej zawartości tlenku itru, dlatego trudniej było ją zidentyfikować w
materiałach o 8% stabilizatora. W powłokach nanoszonych metodą natrysku plazmowego
obecność jej w próbkach w szczególności przy wzroście zawartości Y2Ó3 stwierdzają m.in.
Claussen oraz Bratton i Lau [6,136,138]. Strukturę jej ponownie rozwiązali i uściślili Howard,
Hill i Reichert w roku 1988 przy zastosowaniu wysokorozdzielczej dyfrakcji neutronów [99].
Podstawowe dane o tej strukturze podane są w tabeli 7.

Modyfikacja ta nazywana jest nietransformowalną ze względu na jej większą odporność na
transformację martenzytyczną prowadzącą do fazy jednoskośnej w warunkach deformacji,
zmęczenia cieplnego itp. Rzeczywiście, jak stwierdzono w prowadzonych eksperymentach,
dopiero po około 100 wstrząsach cieplnych piecowych i po kilku dekadach wstrząsów
cieplnych na stanowisku eksperymentalnym przy widocznej makroskopowo degradacji powłok
obserwuje się przemiany z rozpadem tej odmiany na fazy: jednoskośną i regularną.
O podobnych efektach dla materiałów litych wspominają Scott i Stubican [139].
Przykładowy dyfraktogram powłoki zawierającej fazę t ' w ilości pozwalającej na szczegółową
identyfikację przedstawia rys. 65.
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Rys. 62. Obrazy mikrostruktury ZrO2 + 14% Y2O3 (IChTJ), SME, x 200
a - proszek wyjściowy
b - proszek po natryskaniu do wody
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Rys. 63. Rozkład wielkości ziaren odpowiadające obrazom skaningowym
a - proszek wyjściowy z rys. 62a
b - proszek po natryskaniu do wody z rys. 62b
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Widoczny jest na nim szereg słabych maksimów odpowiadających fazie t' (oprócz typowego
rozszczepienia niektórych silniejszych maksimów przy występowaniu tetragonalnej modyfikacji
ZrO2).

W oparciu o wartości stałych sieciowych podane przez Howarda, Hilla i Reicherta
wyliczono dyfraktogram teoretyczny i porównano go tabelarycznie w postaci wartości
odległości między-płaszczyznowych d^y z dyfraktogramem eksperymentalnym, co
przedstawiono w innych pracach [140, 141]. Uzyskano dość dobrą zgodność biorąc pod
uwagę fakt, że wartości literaturowe otrzymano dla monokryształów, a dane doświadczalne -
dla powłok polikrystalicznych poddanych szybkozmiennym działaniom temperatury. Obecność
niektórych słabych maksimów wskazuje na pewne odstępstwa od wygaszeń odpowiadających
literaturowej grupie przestrzennej, co można tłumaczyć defektami struktury powstałymi w
warunkach prowadzonych eksperymentów.

Na dyfraktogramie z rys. 66 z powłoki po wstrząsach cieplnych, która uległa
makroskopowej degradacji, widoczny jest rezultat kolejnej przemiany fazowej z zanikiem fazy
t1. Występuje natomiast faza regularna z niewielkim rozszczepieniem tetragonalnym maksimów
(200) i (311) i niewielka ilość fazy jednoskośnej. Zwraca uwagę wzrost tła i zmniejszona
rozdzielczość obrazu dyfrakcyjnego powiązana z efektami degradacyjnymi towarzyszącymi w
tym przypadku transformacji fazowej ujętej zależnością [142].

t ' -> ( c + t ) + m.
Zmiany mikrostruktury powłok z materiałów o tym składzie są podobnie jak dla powłok z
materiałów z ICHTJ o 8% Y2O3 w znacznym stopniu zależne od próbki materiału, warunków
natryskiwania i rodzaju wstrząsów cieplnych. Przy metodzie piecowej zmiany te są stosunkowo
niewielkie, a niekiedy mają charakter porządkujący.

Występują jednak pewne odchylenia, za przykład których służyć mogą zdjęcia z rys. 67 - 70.
Powłoka z rys. 67 wykazuje po wstrząsach pewien wzrost porowatości i zaburzenie
jednorodności powierzchni, podczas gdy inna powłoka z tego samego materiału (rys. 69)
wykazuje tylko niewielkie zmiany porządkujące i zmniejszenie porowatości. Są to jednak
stosunkowo niewielkie różnice wypływające z pewnych niejednorodności materiału
powłokowego na które nakładają się fluktuacje parametrów procesu tworzenia powłok.
Natomiast wyniki wstrząsów cieplnych prowadzonych na eksperymentalnym stanowisku
palnikowym dają w efekcie zachodzącą w mniejszym lub większym stopniu degradację powłok
widoczną makroskopowo, której towarzyszą zmiany w mikrostrukturze w szczególności w
warstwie podkładowej i w pobliżu granicy faz metal-ceramika. Kilka charakterystycznych
przykładów makroskopowej degradacji i zmian w mikrostrukturze powłok z tego materiału
pokazanych zostało na rys. 98 - 99 oraz 103b i 104b. Warunki i opis eksperymentów, w
wyniku których zmiany te powstały, są przedstawione w punkcie III.3.
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Rys. 67. Powierzchnia powłoki z ZrO2 + 14% Y2O3 (IChTJ)na zgładzie poprzecznym
xlOO

Rys. 68. Powierzchnia powłoki z rys. 67 po 100 wstrząsach cieplnych piecowych x 100
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Rys. 69. Powierzchnia innej powłoki z ZrC>2 + 14% Y2O3(IChTJ) na zgładzie
poprzecznym x 100

Rys. 70. Powierzchnia powłoki z rys. 69 po 60 wstrząsach cieplnych piecowych x 100
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III.2.4.5. ZrO 2 + 20% Y 2 O 3

Opisany materiał był otrzymywany metodą zol-żel w ICHTJ jako chronologicznie pierwszy z
materiałów proszkowych stabilizowanych tlenkiem itru. Przedstawiona ilustracyjnie w
załączniku karta informacyjna proszku nr Ib dotyczy właśnie tego materiału. Jak możemy z niej
odczytać, przeważają tu ziarna o kształcie kulistym ze znaczącą zawartością ziaren
drobniejszych. Obraz ziaren proszku przedstawia mikrografia skaningowa (rys. 7la), a rozkład
wielkości ziaren - wykres z rys. 72a. Po przepuszczeniu proszku przez plazmotron następuje
pewien wzrost wymiarów ziaren, a rozkład ich wielkości staje się bliższy rozkładowi
Gaussowskiemu, co ilustrują rys 71b i 72b. Udziały procentowe poszczególnych frakcji
przedstawione są odpowiednio w tabeli 11 a i b.

Dyfraktogramy wskazują na obecność fazy regularnej o strukturze typu fluorytu
charakterystycznej dla materiału całkowicie stabilizowanego. Brak maksimów dyfrakcyjnych
pochodzących od tlenku itru przemawia za jego pełnym wbudowaniem w sieć roztworu stałego
z ZrO2- Staje się to przyczyną innego efektu, który możemy zaobserwować na
dyfraktogramach. Maksima dyfrakcyjne ulegają niewielkiemu przesunięciu w kierunku
wyższych wartości odległości międzypłaszczyznowych d^y. Stała sieciowa Y2O3
krystalizującego również w układzie regularnym ma wartość około dwukrotnie wyższą od
stałej sieciowej regularnego ZrO2. Przy tej zawartości Y2O3 efekt wzrostu stałej sieciowej
roztworu stałego jest już wyraźnie obserwowalny. Diagram porównawczy z rys. 73
przedstawia dyfraktogram badanego materiału w odniesieniu do dyfraktogramu teoretycznego
regularnej modyfikacji ZrO 2 stanowiąc praktyczną ilustrację tego efektu. [71,122]

Skład fazowy tego materiału nie ulega zmianom w wyniku natryskiwania i późniejszego
wygrzewania powłok. Nie zauważono ani pojawiania się fazy tetragonalnej, ani jednoskośnej .
Obrazy mikrostruktury powłok nie wykazują istotnych różnic względem materiałów
otrzymywanych metodą zol - żel o mniejszej zawartości stabilizatora. Nieco większa jest
porowatość powłok, wygrzewanie powoduje zmiany porządkujące i niewielki wzrost
mikrotwardości [13,122,126].

Jak już wspomniano, powłoki z tego materiału nie były stosowane w eksperymentach ze
wstrząsami cieplnymi. Warunki eksperymentalne wymagały pewnej selekcji materiałów
powłokowych, a materiały całkowicie stabilizowane odznaczają się mniejszą wytrzymałością na
wstrząsy cieplne w porównaniu z częściowo stabilizowanymi. Przyczyna leży w wysokiej
rozszerzalności cieplnej materiału, co przy niskim przewodnictwie cieplnym daje warunki
sprzyjające do kruchego pękania. Natomiast w materiałach częściowo stabilizowanych, gdzie
zachodzą w ograniczonym zakresie przemiany fazowe indukowane naprężeniami, tworzenie się
sieci mikropęknięć przy granicach faz różniących się koordynacją i uporządkowaniem atomów
powoduje rozładowanie naprężeń i hamuje rozprzestrzenianie się pękania w skali makro. Z tym
wiąże się efekt umocnienia w tych materiałach będący przedmiotem licznych prac badawczych i
szerokiego zainteresowania wielu ośrodków. Zagadnienie umocnienia i jego praktyczne
implikacje będąjeszcze rozważone w dyskusji wyników.

Otrzymaną okazowo próbkę materiału produkcji firmy Metco o 20% Y2O3 odznaczającego
się nieco innymi własnościami (o czym będzie mowa w następnym punkcie) wytypowano do
eksperymentów cyklicznych, jako materiał wzorcowy, a jednocześnie porównawczy o
największej zawartości Y2O3.
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Rys. 71. Obrazy mikrostruktury ZrO2+ 20% Y2O3 (IchTJ), SME, x 200
a - proszek wyjściowy
b - proszek po natryskaniu do wody
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Rys. 72. Rozkład wielkości ziaren odpowiadające obrazom skaningowym z rys. 71
a - proszek wyjściowy z rys. 71a
b - proszek natryskany do wody z rys. 71b
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Rys. 73. Diagram dyfrakcyjny porównawczy ZrO2 + 20% Y2O3

a - dyfraktogram teoretyczny
b - dyfraktogram proszku wyjściowego z IchTJ
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Tabela 11 a
Rozkład wielkości ziaren Zr(>2 + 20% Y2O3

Numer zakresu
1
2
3
4
5

6

7

Zakres wielkości
5 - 10 urn
10- 15 um
15 -20|im
20 - 25 um
25 - 30 (am
30 - 35 (im
35 - 40 urn

Udział procentowy
44,27
24,87
16,52
6,01
3,03
2,86
1,64

Suma udziałów

69,14
85,66
91,67
94,70
97,56
99,20

Tabela 11 b

Rozkład wielkości ziaren materiału z tabeli 11 a po przepuszczeniu przez plazmotron

Numer zakresu
1
2
3
4
5
6
7

Zakres wielkości
5- 10 um

10- 15 (im
15-20 urn
20 - 25 um
25 - 30 um
30-35 urn
35-40um

Udział procentowy
14,36
29,70
28,71
14,36
7,43
1,98
1,77

Suma udziałów

44,06
72,77
87,13
94,56
96,54
98,31

III.2.4.6. ZrO 2 + 20% Y 2 O 3 (Metco )

O użyciu tego materiału jako wzorcowego w eksperymentach ze wstrząsami cieplnymi
zadecydowano z pewnymi oporami i wątpliwościami. Był to jedyny w tych eksperymentach
materiał zawierający 20% Y2O3, czego starano się unikać ze względu na mniejszą
wytrzymałość takich materiałów na wstrząsy cieplne.

Z drugiej jednak strony była to okazowa próbka materiału komercyjnego produkcji jednej z
najbardziej renomowanych firm wytwarzających materiały proszkowe do natryskiwania.
Dodatkowo awarie i kłopoty eksperymentalne przy wytwarzaniu proszków metodą zol-żel w
ICHTJ spowodowały braki materiałowe już w toku rozpoczętych eksperymentów i
konieczność doraźnego uzupełnienia materiałowego.

Materiał ten charakteryzuje się obecnością przeważającej ilości ziaren kulistych o dużej
amplitudzie wielkości ziaren (5-100 (im). Ilustrują to mikrografia skaningowa i odpowiadający
jej diagram rozkładu ziarnowego przedstawione odpowiednio na rys. 74 i 75. Krzywa
sporządzona na podstawie diagramu z rys. 75 nie będzie w pełni symetryczna wykazując
charakterystyczny "ogon" w obszarze większych ziaren. Kształt taki jest bliższy krzywej
Lorenza niż Gaussa. Ten charakterystyczny skład ziarnowy robi wrażenie specjalnie
zaplanowanego.
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Rys. 74. Obraz mikrostruktury ZrO2+ 20% Y2O3 (Metco), SME, x 200
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Rys. 75. Rozkład wielkości ziaren odpowiadający obrazowi skaningowemu z rys. 74
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Skład fazowy tego materiału jest również charakterystyczny i odmienny od innych stosowanych
materiałów powłokowych, co w pierwszym momencie pobudziło wspomniane powyżej
wątpliwości.

Obrazy dyfrakcyjne otrzymywane dla tego materiału są dość złożone. Pełna ich identyfikacja
wymagała wykonania dyfraktogramów w warunkach wysokiej zdolności rozdzielczej, którą
zapewniał dyfraktometr Stoe z licznikiem pozycyjnie czułym. Otrzymany w ten sposób
dyfraktogram przedstawiono na rys. 76. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia
z mieszaniną kilku faz krystalicznych wśród których przeważa faza nisko symetryczna o stałych
sieciowych niewiele różniących się wartościami (charakterystyczne dublety i rozszczepienia
niektórych maksimów). Taką fazą jest jednoskośny ZrO2 występujący jako najtrwalsza
termodynamicznie w warunkach normalnych odmiana polimorficzna tego tlenku w materiałach
niestabilizowanych.

Dla zachowania klarowności przedstawionego obrazu wyniki identyfikacji zostały
zamieszczone osobno w tabeli 21. W tabeli tej podane są pozycje kątowe maksimów
dyfrakcyjnych, ich względne natężenia, odległości międzypłaszczyznowe djĵ ] oraz fazy
krystaliczne, jakim te maksima przyporządkowano wraz ze wskaźnikami (hkl). Maksima
dyfrakcyjne o najwyższych natężeniach odpowiadają jednoskośnej odmianie ZrO2- Wyraźne,
chociaż słabsze są maksima pochodzące od Y2O3, który chociaż krystalizuje również w
układzie regularnym (jednak w innym typie sieci Bravais i innej grupie przestrzennej), odznacza
się znacznie wyższą wartością stałej sieciowej od ZrO2 (a = 10,60A) i ma dlatego znaczną
ilość maksimów w części nisko i średniokątowej dyfraktogramu. Regularny ZrO2 obecny jest
również, a niewielkie rozszczepienie tetragonalne można zaobserwować na przykład dla
maksimum (200)-t (poz.27 w tabeli 21)..

Przedstawione wyniki świadczą, że proszek wyjściowy stanowi mieszaninę tlenku cyrkonu z
tlenkiem itru, która nie była poddawana procesom wysokotemperaturowym w warunkach
pozwalających na wbudowanie stabilizatora w roztwór stały z ZrO2 o strukturze regularnej,
czy tetragonalnej.

W powłokach natryskanych natomiast przeważa zdecydowanie faza _ regularna, chociaż
niewielka stosunkowo domieszka fazy jednoskośnej jest również obecna. Brak maksimów
dyfrakcyjnych Y2O3 świadczy o jego wbudowaniu się w sieć roztworu stałego, natomiast
obecność niewielkiej ilości fazy jednoskośnej dowodzi, że w warunkach procesu natryskiwania
trudno otrzymać w powłoce materiał całkowicie stabilizowany, jeżeli stabilizacji tej nie było
przed natryskiwaniem. Ilość fazy jednoskośnej ulega jeszcze zmniejszeniu pod wpływem
wstrząsów cieplnych piecowych, co wiąże się z sumarycznym czasem oddziaływania
temperatury. [14,41] .
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Obrazy mikroskopowe powłok wskazują na dość uporządkowaną strukturę o znacznej ilości
drobnych porów ułożonych przeważnie równolegle do krawędzi powierzchni ceramiki (rys.
77). Mikrostruktura ta ulega niewielkim zmianom po wstrząsach cieplnych wykonywanych
metodą piecową. Możemy to obserwować porównując obraz po 40 cyklach przedstawiony na
rys. 78 z obrazem przed wstrząsami (rys. 77). Zmieniają się lokalnie wielkości i ilości porów
oraz w niewielkim stopniu ich ułożenie. Zmiany te nie mają określonego, czy porządkującego
charakteru, jak to obserwowano w niektórych powłokach z materiałów otrzymywanych metodą
zol - żel po wstrząsach cieplnych z użyciem pieca. Również obrazy mikroskopowe i segregacja
składników wyznaczana metodą mikroanalizy rentgenowskiej nie wykazują dużych zmian po
wstrząsach cieplnych [14,41].
W pierwszych seriach eksperymentów cyklicznych na stanowisku palnikowym powłoki z tego
materiału charakteryzowały się wyższą odpornością na wstrząsy cieplne od powłok z
materiałów wytwarzanych metodą zol - żel [14]. Przemiany fazowe zachodzą pod wpływem
tych eksperymentów w niewielkim zakresie i obejmują m.in. sygnalizowany już drobny spadek
zawartości domieszki fazy jedno skośnej.

Wyniki eksperymentów wskazują, że niektóre powłoki z tego materiału wykazują znaczną
odporność na warunki wstrząsów cieplnych, o czym będzie jeszcze mowa przy analitycznym
opisie degradacji powłok. W niektórych przypadkach obserwowano efekty mniejszej
wytrzymałości mechanicznej powłok zawierających materiał o większej zawartości
stabilizatora. Polegały one na przykład na odprysku dużych fragmentów powłoki bez
obecności innych zmian niszczących takich jak łuszczenie i poprzedzające je zmiany
zabarwienia powłok . Kilka takich przykładów dużego ubytku masy dotyczących w
szczególności powłok o znacznej grubości jest podanych w opisie degradacji powłok w
punkcie 3.3 (tabela 20).

Rys. 77. Powierzchnia powłoki z ZrO2+ 20% Y2O3 (Metco) na zgładzie poprzecznym
x200
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Rys. 78. Powierzchnia powłoki z rys. 77 po 40 wstrząsach cieplnych piecowych x 200

III.2.5. ZrO2 stabilizowany sumą tlenków ziem rzadkich

Jest to jedyna z grup materiałów opartych na ZrO2 zawierająca domieszkę złożonego
stabilizatora w skład którego wchodzą tlenki wszystkich lantanowców. Materiały te zostały
otrzymane przez zespół badawczy z AGH i Politechniki Krakowskiej. Prace nad nimi miały
dwa aspekty, Pierwszy badawczy i stwarzający nowe możliwości oddziaływania na własności i
skład fazowy tlenku cyrkonu poprzez zmianę nie tylko ilości, ale i proporcji składników
domieszki.

Drugi - praktyczny dotyczący możliwości zagospodarowania domieszek ziem rzadkich
występujących w fosfogipsach i złożach pokrewnych.
Skład chemiczny stabilizatora przedstawiony jest w tabeli 12. Jak z niej wynika, głównymi
składnikami tego złożonego stabilizatora są tlenki ceru i lantanu, w mniejszych ilościach
występują tlenki neodymu, prazeodymu i itru, a pozostałe tlenki - w ilościach mniejszych od
1%. Dokładniejsze informacje o tych materiałach przedstawione są w innej pracy [143].
Zakres badawczy obejmował materiały zawierające 7 i 12% wagowych stabilizatora.

Charakteryzując morfologicznie materiały proszkowe należy stwierdzić, że kształty ziaren są
nieregularne, najczęściej niesferyczne, a rozmiary przeważających ilości ziaren są mniejsze od
10 um. Te dość drobne (w porównaniu ze standardowymi, komercyjnymi materiałami
proszkowymi do natryskiwania) ziarna mają tendencję do "sklejania się" w aglomeraty .
Czynniki te oddziaływują niekorzystnie na sypkość i podawanie proszków do plazmotronu.
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Ponieważ jest to seria informacyjna tych materiałów, charakterystyka proszków będzie
prawdopodobnie poprawiona w następnych seriach, aby były one pod tym względem
porównywalne z materiałami komercyjnymi. Otrzymano dwie próbki materiałów zawierające
7% domieszkę tlenków ziem rzadkich . Różniły się one temperaturą i warunkami wygrzewania
żelu, co spowodowało istotne różnice w ich składzie fazowym. W materiale I przeważa faza
tetragonalna, ale obecne są obie pozostałe fazy : regularna i jednoskośna (ta ostatnia - w
niewielkiej ilości) . Natomiast materiał II zawiera zdecydowaną przewagę fazy jednoskośnej z
niewielkimi tylko domieszkami faz regularnej i tetragonalnej. Porównanie tych dwóch ,
diametralnie różniących się dyfraktogramów, umożliwiają przedstawione rysunki 79 i 80..
Należy jeszcze wspomnieć, że na obu dyfraktogramach można zaobserwować słabe maksima
oznaczone symbolem -X, które przyporządkowano fazie Ce2Zr30io (2 CeO2 • 3 ZrO2) o
symetrii tetragonalnej. W fazie tej możliwa jest częściowa substytucja ceru - lantanen i innymi
występującymi tu w mniejszych ilościach pierwiastkami ziem rzadkich. [143]. )Domieszka tej
fazy pozostaje obecna po wygrzewaniu nawet w czasie 50 godzin w temperaturze 1250.
K natomiast ulega rozpadowi w wyniku natryskiwania plazmowego [16, 144].

Dyfraktogramy z rys. 79 i 80 pozwalają również na stwierdzenie, czy w materiałach
powłokowych występują zmiany składu fazowego spowodowane wygrzewaniem. W materiale
I (rys. 79) widoczne jest zmniejszenie zawartości domieszki fazy jednoskośnej prowadzące
praktycznie do jej zaniku. Natomiast w materiale wielofazowym (II) wygrzewanie nie
powoduje widocznych zmian w składzie fazowym (rys. 80).

Skład fazowy powłok natryskanych z materiałów I i II jest dość zbliżony. Fazy regularna i
tetragonalna występują w ilościach podobnych, a towarzyszy im niewielka domieszka fazy
jednoskośnej. Zawartość tej domieszki w powłokach z materiału II jest nieco większa.

Rysunek 81 przedstawia dyfraktogram powłoki natryskanej z materiału II przed i po
wygrzewaniu w 1250 K przez około 50 godzin. Zmiany w wyniku wygrzewania nie są duże i
mają raczej charakter porządkujący, następuje zanik domieszki fazy jednoskośnej, a
niewielkiemu wzrostowi ulega ilość fazy tetragonalnej . Natomiast przemiany fazowe w
materiale II w wyniku natryskiwania są znaczące, chociaż skład tego materiału przed
natryskiwaniem wskazywał na nie występowanie w tym przypadku efektu stabilizacji, to
jednak natryskiwanie plazmowe przyczynia się do tworzenia się fazy stabilizowanej. Zawartość
fazy jednoskośnej jest nieco wyższa dla materiału natryskiwanego do wody, niż dla powłok na
podłożu stałym. [144]

Różnice w składzie fazowym materiałów I i II przed natryskiwaniem świadczą o tym, że
warunki procesowania żelu dla materiału II były nieodpowiednie, a temperatura - zbyt niska,
aby atomy tlenków ziem rzadkich wbudowały się w sieć krystaliczną ZrO2 z wytworzeniem
stabilnego roztworu stałego. Tworzenie się takiego roztworu nie jest w warunkach
natryskiwania plazmowego pełne z uwagi na szybkość chłodzenia. Szybkość ta będzie dla
takich materiałów ceramicznych jak cyrkonia nieco większa przy natryskiwaniu do wody, co
powoduje niewielki wzrost zawartości fazy jednoskośnej w tym przypadku.. Natomiast
długotrwałe wygrzewanie powłok prowadzi praktycznie do zaniku domieszki fazy
jednoskośnej, czyli do składu fazowego odpowiadającego materiałowi stabilizowanemu. [144].
W materiale o 12% stabilizatora przeważa faza regularna ze znaczną domieszką tetragonalnej i
mniejszą - fazy X.. Nie występują w tym materiale przemiany typu martenzytycznego
prowadzące do powstawania nisko symetrycznej odmiany jednoskośnej. Zasięg zmian fazowych
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jest dość skromny i obejmuje niewielkie różnice w zawartości przeważającej fazy regularnej i
fazy tetragonalnej oraz analogicznie do materiałów o 7% stabilizatora - zanik domieszki fazy
X po natryskiwaniu plazmowym [16,144].

Eksperymenty ze wstrząsami cieplnymi dla tej grupy materiałów są jeszcze w toku i dlatego
opis i analiza ich wyników przedstawione zostaną w następnych pracach. Projektowane są
również dalsze badania we współpracy z wytwórcami tych materiałów nad zależnością
odporności na wstrząsy cieplne od zmieniającej się zawartości poszczególnych tlenków ziem
rzadkich w mieszaninie stanowiącej domieszkę stabilizującą.

Tabela 12

Skład chemiczny złożonego stabilizatora [143]

Pierwiastek

Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Tlenek

Y 2 O 3

La 2 O 3

CeO2
Pr 2 O 3

Nd 2 O 3

Sm 2O 3

Eu 2 O 3

Gd 2 O 3

Tb 4 O 7

Dy 2 O 3

H o 2 O 3

Er 2 O 3

Tm 2 O 3

Yb 2O 3

Lu 2 O 3

Zawartość
Procenty wagowe

1.9+0.5
32.5+0.9
47.0+2.0
3.0+0.2
10.5+0.5

1.13+0.05
0.329+0.008

0.79+0.07
0.960±0.007
0.323±0.004
0.049±0.01
0.170±0.04

0.009+0.002
0.04+0.004

0.004±0.0004

Procenty molowe
2.58+0.68
19.5910.78
63.9+3.5

2.57+0.17
8.80+0.42

0.90910.040
0.261810.0064

0.60810.054
0.365310.0027
0.2404+0.0030
0.035910.0073
0.122910.0289
0.006410.0014
0.028010.0028
0.002810.0003
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Rys. 79. Dyfraktogram materiału proszkowego ZrO2+ 7% stabilizatora złożonego (I),
promieniowanie Cu,
a - przed wygrzewaniem,
b - po wygrzewaniu przez 50 godzin w temperaturze 1250 K,
c - faza regularna,
t - tetragonalna,
m-jedno skośna,
x - Ce2Zr3Oi0
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Rys. 80. Dyfraktogram materiału proszkowego ZrO2+ 7% stabilizatora złożonego (II),
promieniowanie Cu
a - przed, b - po wygrzewaniu, oznaczenia faz jak na rys. 79
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Rys. 81. Dyfraktogram powłoki z materiału (II)
a - przed, b - po wygrzewaniu, oznaczenia jak na rys. 79 i 80



HI. 3. Zmiany w powłokach wywołane wstrząsami cieplnymi

W tym punkcie zostaną opisane wyniki eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi i
zaobserwowane zmiany w powłokach będące ich efektem. Zmiany te, jak już wspomniano
w rozdziale II, są zróżnicowane i prowadzą w niektórych przypadkach do widzialnej nawet
makroskopowo degradacji powłok. Tej degradacji i powiązanym z nią zmianom masowym
towarzyszą zmiany w mikrostrukturze powłok i zachodzące w mniejszym lub większym
stopniu przemiany fazowe.

Jak już wspomniano w punkcie II.4. , odporność powłok na wstrząsy cieplne badano
najpierw metodą piecową, a następnie prowadzono eksperymenty na stanowisku badawczym
w strumieniu gorących i zimnych gazów . Badania te były prowadzone dla powłok o
zewnętrznej warstwie ceramicznej na bazie ZrC>2 przeznaczonych na bariery termiczne. Do
wytworzenia powłok stosowano:
1) materiały doświadczalne, które stanowiły kolejne partie tlenków cyrkonu stabilizowanych

tlenkiem itru w ilościach 7 - 14% wytwarzane metodą zol - żel w kraju,
2) okazowe próbki materiałów komercyjnych z importu produkcji firm Amdry, Metco i
Starek zawierające od 8 do 20% stabilizatora..

Badania zmian wywołanych wstrząsami cieplnymi w powłokach z materiałów
stabilizowanych sumą tlenków ziem rzadkich są jeszcze w toku i wyniki ich będą
opublikowane w następnych pracach.
Opis metodyczny i charakterystykę prowadzonych eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi
podano w punkcie II.4. oraz w innych pracach [41, 45, 140]. W tym miejscu natomiast
podano informacje pozwalające łatwiej porównać obie stosowane metody wstrząsów
cieplnych.

Powłoki po natryskaniu dzielono na kilka fragmentów z których jeden zawsze był
zachowywany jako fragment odniesienia, pozostałe fragmenty stosowano do eksperymentów
cieplnych oraz do badań m.in. do przygotowania zgładów metalograficznych. Fragmenty
przeznaczone do eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi metodą piecową miały wyznaczany
rentgenograficznie skład fazowy przed i po eksperymentach. Fragmenty te były zazwyczaj
kształtu krążków lub płytek o niewielkich rozmiarach (10-20 mm) Czas wygrzewania w
jednym cyklu wahał się od 15 do 60 minut w temperaturach 1200 - 1600 K, czas chłodzenia
od 15 do 5 minut na powietrzu lub w wodzie. Stwierdzono, że niewielkie próbki dochodzą na
powietrzu w ciągu 3 - 4 minut do temperatury pokojowej i dlatego skrócono założone
wstępnie czasy chłodzenia. Czasy wygrzewania były oczywiście dłuższe, a dodatkowo
osiągnięcie przez piec sylitowy temperatury znamionowej po włożeniu serii wystudzonych
próbek i związanych z tym manipulacjach przy otwartym piecu było również dość
czasochłonne. Dlatego w jednym eksperymencie trwającym nawet 1 - 2 doby można było
maksymalnie przeprowadzić 3 0 - 4 0 cykli grzania i chłodzenia. Po makroskopowej ocenie
zmian zewnętrznych i wykonaniu dyfraktogramu próbek, mogły być one stosowane w
następnych eksperymentach. Dlatego niektóre z próbek były poddane ponad stu wstrząsom
cieplnym w kilku kolejnych eksperymentach. Przykładowe parametry jednej z serii takich
eksperymentów podaje tabela 13.
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Tabela 13

Przykładowe parametry jednej z serii eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi piecowymi

Eksperyment
numer

Z C - 1
ze-2
ze-3
ze-4
ze-5

Temperatura
znamionowa

1450-1500 K
1400 K
1400 K
1400 K

1350-1400 K

Czas
wygrzewani

a
20 min
15 min
15 min
15 min
15 min

Czas
chłodzenia

10 min
5 min
5 min
5 min
5 min

Ilość
cykli

19
10
45
10
35

Zmiany w wyniku piecowych wstrząsów cieplnych są stosunkowo niewielkie, nie
obserwuje się raczej efektów degradacyjnych. W kilku przypadkach dla powłok z okazowych
próbek materiałów wzorcowych (Metco, Starek) zauważono oddzielenie się powłoki od
podłoża, co miało jednak raczej charakter incydentalny związany z kumulacją naprężeń i
rozrzutem parametrów przy natryskiwaniu powłok. Zmiany w mikrostrukturze nie miały
charakteru niszczącego, a niekiedy były to zmiany porządkujące związane z długotrwałym
działaniem wysokiej temperatury podobne jak dla powłok po długotrwałym wygrzewaniu
stacjonarnym. Jako przykład można tu podać zamieszczone przy opisie konkretnych
materiałów obrazy mikroskopowe z rys. 39 i 52 po oddziaływaniu temperatury w porównaniu
do rys. 38 i 51 (przed oddziaływaniem). Czasem widoczny był w obrazie mikroskopowym
wzrost ilości porów i układanie się ich w pasma, co wiązało się z podwyższeniem
mikrotwardości (rys. 53 i 54).
Mikrotwardość mierzono na zgładach metalograficznych przy obciążeniu 25g dla większości
próbek poddawanych obserwacjom mikrostruktury z użyciem mikroskopu Neophot II. Prace
w tym zakresie prowadzone były w Zakładzie Jądrowych Metod Inżynierii Materiałowej
ICHTJ [14, 122, 145].

Wyniki pomiarów mikrotwardości dla powłok przed i po wstrząsach cieplnych piecowych
przedstawione są w tabeli 15. Serie pomiarów dotyczące tych samych grup powłok połączone
są klamrą.. W każdej serii podany jest jeden pomiar przed wstrząsami cieplnym i pomiary po
wstrząsach cieplnych, których ilość może być większa w przypadku wyraźnych różnic w
wartościach. Natomiast w tabeli 14 zamieszczono wyniki wcześniejszych pomiarów
mikrotwardości dla powłok z szerszego spektrum materiałowego na bazie ZrO2- Najniższe
wartości i obniżenie mikrotwardości po wygrzewaniu obserwuje się dla ZrCb
niestabilizowanego , dość niskie - dla materiałów z domieszką CaO i 3% domieszką Y2O3
Porównanie wyników pomiarów dla materiałów występujących w obu tabelach wskazuje na
ich znaczne podobieństwo. Wartości mikrotwardości przy zawartościach 8 i 14% Y2O3 są
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dość wysokie i w większości przypadków rosną zarówno po wygrzewaniu jak i wstrząsach
cieplnych piecowych.

Do interpretacji tego wzrostu należy jednak podejść z pewną ostrożnością, gdyż przy
małych obciążeniach, biorąc pod uwagę wymiary ziaren rzędu kilkudziesięciu u.m i
własności elastyczne materiałów ceramicznych, wynik może być w znacznej mierze zależny
od tego, czy jesteśmy w środku ziarna, czy na krawędziach. Dlatego dla niektórych z powłok
poddawanych eksperymentom ze wstrząsami cieplnymi wykonywano pomiar
mikrotwardości przy obciążeniu 300g. [140].

Rzadko były obserwowane przemiany fazowe w większej skali. Jako jeden z przykładów
takich zmian można przytoczyć opisany w punkcie III.2.3. ...dla powłok z materiału o 14%
Y2O3 po około 100 wstrząsach cieplnych rozkład tzw. nietransformowalnej fazy
tetragonalnej t1 na fazy: regularną i jednoskośną. Dla powłok z materiału o mniejszej
zawartości Y2O3 np. 8% , gdzie nie obserwuje się zazwyczaj obecności fazy t', pojawiają się
śladowe ilości fazy jednoskośnej, a ilość fazy tetragonalnej odpowiednio się zmniejsza..

Te informacje o niewielkich zmianach po piecowych wstrząsach cieplnych dotyczą
samych powłok ceramicznych odznaczających się dużą odpornością termiczną. Natomiast
zarówno długotrwałe wygrzewanie w temperaturach przekraczających 1000 K jak i
wielokrotne wstrząsy cieplne z temperaturą maksymalną przekraczającą 1000 K stanowią
przyczynę zmian związanych z utlenianiem się podłoża i warstwy podkładowej.. W takich
przypadkach obserwowano też czasami deformacje i odkształcenia próbek, występowały one
jednak dość rzadko i były niewielkie w porównaniu ze zmianami tego typu występującymi po
eksperymentach na stanowisku palnikowym.

Opis tych eksperymentów i analiza ich wyników stanowią zasadniczy temat tego punktu.
Samo stanowisko przedstawione jest na rys. 2, a jego opis oraz charakterystykę krzywych
grzania - chłodzenia przedstawiono w punkcie II.2.b. Natomiast metodykę prowadzonych
eksperymentów i niektóre ich rezultaty opisano w punkcie II.4.

Warunki tych eksperymentów i uzyskane w ich toku wyniki różnią się w sposób
zasadniczy w porównaniu z eksperymentami wykorzystującymi piec jako źródło ciepła. Przy
eksperymentach na stanowisku badawczym działanie temperatury jest kierunkowe i związane
z uderzeniem strumienia gorących gazów działającego również korozyjnie i erozyjnie.
W eksperymentach z użyciem pieca cała próbka (łącznie z podłożem) poddana jest w miarę
stacjonarnemu (biorąc pod uwagę dłuższe czasy eksperymentów) oraz izotropowemu
oddziaływaniu temperatur. Przy eksperymentach na stanowisku doświadczalnym do badania
wstrząsów cieplnych . czasy grzania i chłodzenia są dużo krótsze, inny jest rozkład
temperatur, uderzenie gorącego i zimnego gazu jest jednostronne, dając w efekcie duży
gradient temperatury na próbce. W warunkach tych eksperymentów powłoka może
rzeczywiście pełnić funkcję bariery termicznej i dlatego wyniki ich mogą stanowić podstawę
do oceny odporności powłok na zmęczenie cieplne.

Na krzywej grzania - chłodzenia przedstawionej na rys. 3 można wyróżnić: strome części
wznoszącą i opadającą oraz quasi-poziome „odcinki nasycenia" w pobliżu temperatur
maksymalnej i minimalnej. Długość czasowa tego odcinka w pobliżu maksymalnej
temperatury jest w znacznym stopniu decydująca o odporności badanej powłoki, bo wtedy
oprócz cech charakterystycznych wstrząsu cieplnego cała próbka poddawana jest działaniu tej
maksymalnej temperatury (w pewnej analogii do eksperymentów piecowych).
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Tabela 14

Wyniki pomiarów mikrotwardosci powłok na bazie ZrC>2 przed i po wygrzewaniu
obciążenie 25g.

Lp.

1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

17

18

Próbka

Materiał
ZrO?+20%Y?O3

po wygrzewaniu

ZrOo+M^óYoO}
(Starek)

ZrO9+14%Y9O^
po wygrzewaniu
(Starek)

ZrO7+14%Y?O:$
ZrO?+14%Y?p':$
po wygrzewaniu

ZrO?+ll%Y?O:c

po wygrzewaniu

ZrO?+8%Y;?O3
ZrO9+8%Y?O3
po wygrzewaniu

ZrO?+3%Y9O3
ZrO?+3%Y?O3
po wygrzewaniu

ZrO?
ZrO?
po wygrzewaniu

ZrO9+5%CaO

ZrO?+5°/oCaO
po wygrzewaniu

ZrO?+5%CaO
( Metcó)

ZrO?+5%CaO
po wygrzewaniu
(Meteo )

Mikrotwardość
Dość

odcisków
16
13

12
1
1

6

15
24

13
24

13
19

16
19

15
18

18

31

20

17

1403
1632

1214

1143

1495
2072

1280
1632

1825
2100

1383
1310

1210
890

1258

1263

1280

1310

Zakres
+

170
151

462

453

175
270

259
276

257
210

167
200

243
208

344

231

132

185

-
144
132

254

284.

149
224

199
219

211
184

141
163

186
154

243

182

115

153

Uwasi

Odciski źle widoczne
(rozmyte)

Odciski zniekształcone,
wpływ ciemnych żyłek
mikropękhięcia od
naroży odcisków

M

u

u
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Tabela 15

Wyniki pomiarów mikrotwardości powłok z ZrC>2+Y2O3 przed i po wstrząsach cieplnych piecowych.

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Próbka
Dość Y7O3

8%Y 7p3
przed wstrząsani cieplnymi

8%Y?p3
po wstrząsach cieplnych

8%Y?ps
po wstrząsach cieplnych

8% Y7O3
po wstrząsach cieplnych

8% Y9O3
przed wstrząsami cieplnymi

8%Y?P3
po wstrząsach cieplnych

14%Y?ps
przed wstrząsami cieplnymi

14%Y?p3
po wstrząsach cieplnych

14%Y?p3
przed wstrząsami cieplnymi

po wstrząsach cieplnych

14%Y?ps
po wstrząsach cieplnych

14%Y?p3
przed wstrząsami cieplnymi
Starek

14%Y?p3
po wstrząsach cieplnych

14%Y7p3
przed wstrząsami cieplnymi

14%Y?p3
po wstrząsach cieplnych

20% Y9O3
przed wstrząsami cieplnymi
Metco
20%Y?p3
po wstrząsach cieplnych

Dość
odcisków

25

28

9

32

20

28

24

20

16

22

21

16

34

23

23

30

30

Mikrotwardość

1468

1955

2567

1500

1632

1682

1742

1870

1484

1676

1478

1550

1833

1769

1584

1437

1527

Zakres
+

176

265

627

169

130

143

151

284

160

179

172

126

188

178

234

113

136

-
149

220

458

144

115

126

134

231

138

154

145

112

163

154

191

100

119

Uwasi

Szare pasma

!
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Ocenę zmian w powłokach natryskiwanych plazmowo wywołanych wstrząsami cieplnymi
prowadzono na trzech poziomach pomiarowych.

Pierwszy z tych poziomów operujący skalą makro - obejmuje ocenę makroskopową
widocznych zmian powierzchni i kształtu powłok. Na tę makroskopową ocenę składały się 2
czynniki. Pierwszy z nich wiązał się z obserwacją zmian zewnętrznych powłok, szczególnie
w przypadkach wyraźnych zmian degradacyjnych, dokonywanych zasadniczo „gołym"
okiem. Oko to było jednak w razie potrzeby uzbrojone w lupę - czasem nawet - binokularową,
ale nawet wtedy zakres powiększeń nie przekraczał zazwyczaj 10x. Obserwacje te były
dokładnie dokumentowane fotograficznie.

Drugim czynnikiem oceny makroskopowej była dokładna rejestracja zmian masy
wszystkich powłok po wstrząsach cieplnych bez względu na to, jak wyraźne były
obserwowane zmiany. Znając, jak o tym już wspomniano przy opisie metodyki, masę
warstwy podkładowej i zewnętrznej warstwy ceramicznej można było określić dokładnie (w
liczbach bezwzględnych i procentowo), jaka wagowo część poszczególnych składników

: powłok uległa złuszczeniu, czy odpryskowi. Zmiany te jak pisano w punkcie II.4. stanowią
wypadkową dwóch czynników: ubytku związanego z degradacją i przyrostu masy związanego
z utlenianiem się warstwy podkładowej.

Drugi poziom pomiarowy - to skala pojedynczego ziarna, czyli zakres 1-100 |im i jest to
. poziom oceny zmian w mikrostrukturze powłok prowadzonej na zgładach metalograficznych.
Poziom ten możemy określić jako skalę mikro. Quere w przypadku wielkości cząstek rzędu
kilkudziesięciu mikrometrów, jak to ma miejsce w naszym przypadku, określa ten poziom
jako skalę efektów mezoskopowych [146].

Wreszcie trzeci poziom pomiarowy - to poziom zmian w składzie fazowym powłok i
strukturze krystalicznej poszczególnych jej składników. Jest to skala od 1 do kilkunastu
angstremów, nazywana umownie nanoskalą (średnia wielkość rzędu jednego nanometra). W
tej skali mieści , się długość fali promieniowania rentgenowskiego stosowanego na tym
poziomie pomiarowym, oraz wielkość atomów i cząsteczek, a także długości wiązań i
odległości międzyatomowe oraz międzycząsteczkowe.

Mimo różnicy skali o szereg rzędów wielkości, poziomy te wzajemnie się przenikają . Od
zmian w strukturze krystalicznej zależy szereg własności w skali mikro i makro, z
przemianami fazowymi łączą się zmiany w mikrostrukturze, zmiany w własnościach
mechanicznych, elektrycznych i optycznych w badanych materiałach powłokowych i
powłokach.

Przejdźmy teraz do opisu kolejnych serii eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi i oceny
ich wyników. Schemat stanowiska eksperymentalnego przedstawiony został na rys. 2. W jego
uzupełnieniu podane zostaną urządzenia wchodzące w skład zestawu a więc:
a ) uchwyt mocujący próbki
b) robot przemysłowy typu IRb -60 ( Mera - Piap)
c ) palnik acetylenowo- tlenowy typu PG - 11
d ) układ chłodzenia sprężonym powietrzem wyposażony w dwie dysze nadmuchu o natężeniu

przepływu powietrza 20 Nm /h
e ) uchwyt specjalny zainstalowany na górnym ramieniu robota służący do mocowania palnika

i dysz sprężonego powietrza.
Dane szczegółowe dotyczące przygotowania próbek do eksperymentu, montażu itp.
ilustrowane zdjęciami podano we wcześniejszych pracach [14, 41].
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Krzywą grzania - chłodzenia z pierwszej serii eksperymentów cyklicznych przedstawiono na
rys. 3. W tej serii stosowane były dość długie czasy wygrzewania i chłodzenia (do 180 s), co
powodowało wysoką temperaturę powłok (do 960 °C - mierzoną drugostronnie czyli około
1100 °C - dla ceramiki) i wyraźne zmiany makroskopowe niektórych powłok. Pomiaru
temperatury dokonywano posługując się termoparą płaszczową NiCr - NiAl połączoną z
elektronicznym miernikiem temperatury EMT-01. Pomiary te opisano bardziej szczegółowo w
innej pracy [147].

Do eksperymentów stosowano powłoki z trzech materiałów: dwóch krajowych
otrzymywanych metodą zol-żel o 8 i 14% Y2O3 i materiału komercyjnego produkcji firmy
Metco o 20% Y2O3 użytego jako materiał odniesienia.. Materiał podkładowy stanowił NiCrAl
wytwarzany na Politechnice Wrocławskiej . Był on czasami nakładany w warunkach
obniżonego ciśnienia. Zestawienie próbek ze szczegółami eksperymentalnymi i krótką
rekapitulacją rezultatów podano w tabeli 16. Obserwowane zmiany zewnętrzne wykazują
różną morfologię niszczenia. Większe zmiany zachodzą dla powłok z materiałów o 14%
Y2O3 Widoczne są złuszczenia zaczynające się centralnie i od boków (próbka 08 - rys. 88)
albo wokół tworzącej się rysy (próbka -05 - rys. 87). Nieco mniejsze zmiany są w próbce
nr 02 (rys. 86). Obserwowane jest tam rozwarstwienie z początkami złuszczania się powłoki
ceramicznej Dla powłok z materiałów o 8 % Y2O3 zmiany są mniej ostre (dla próbki 09 -
złuszczenie na śladzie płomienia palnika -rys. 85 b), (dla próbki 06 - odprysk w części
środkowej przy niewielkich zmianach niszczących - rys. 85 a). Najmniejsze zmiany
obserwuje się dla jednej z powłok z materiałów o 8% Y2O3 (rys. 83) i powłok z materiału
Metco (rys. 84). Dla porównania na rys. 82 pokazane jest zdjęcie powłoki nr 01, której nie
poddawano wstrząsom cieplnym i zachowano jako próbkę odniesienia. W tej pierwszej serii
eksperymentów nie dokonywano jeszcze systematycznej rejestracji zmian masy powłok.

Przeprowadzone zostały natomiast badania zmian w mikrostrukturze i rozkładu cyrkonu i
itru w powłokach z użyciem mikroskopu metalograficznego Reicherta i mikrosondy
elektronowej JXA - 3 A. Były one wykonywane na Wydziale Inżynierii Materiałowej P. W. i
zostały opisane we wcześniejszych pracach [48,49, 122].

Dla ilustracji przedstawiono na rys. 89 i 90 mikrografie powierzchni powłok przed i po
wstrząsach cieplnych .Pokazują one zmiany zachodzące w samej powłoce ceramicznej.
Charakterystyczna jest znaczna porowatość powłok zarówno przed jak i po wstrząsach
cieplnych, widoczne są mikro i makropory. Dla powłoki z materiału o 20% Y2O3 (Metco)
struktura jest silnie porowata, ale zmiany są niewielkie (rys. 89 a i b), podczas gdy w
powłoce z materiału o 14% Y2O3 otrzymywanego metodą zol - żel obserwujemy pojawianie
się pęknięć i szczelin powodujących nieciągłość powłoki po wstrząsach cieplnych (rys. 90 b).
W powłoce z tego materiału przed wstrząsami mimo wyraźnej porowatości ciągłość powłoki
jest zachowana (rys. 90 a). Przykład ten wskazuje jakie zaburzenia w mikrostrukturze
powłok prowadzące do makroskopowo obserwowanej degradacji mogą powodować wstrząsy
cieplne.
Na rys. 91-96 przedstawiono wykresy mikroanałizy rentgenowskiej rozmieszczenia cyrkonu
i itru przed i po wstrząsach cieplnych w powłokach z trzech badanych materiałów różniących
się zawartością stabilizatora . Były one wykonywane przy użyciu wspomnianej mikrosondy
elektronowej JXA - 3A. Wykazują one, że mimo lokalnych fluktuacji nie obserwuje się
generalnych zmian w tym zakresie.
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Tabela 16

Wyniki pierwszej części eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi na stanowisku badawczym

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nr.
próbki

04

03

06

09

05

08

01

02

07

011

012

Material
powłoki

ceramicznej

ZrO?+8°/b
Y?O3

(zol - żel)
ICHTJ

ZrO?+14%

(zol - żel)
ICHTJ

ZrCb+20%
Y?p}
(Metco)

Warunki nakładania
warstwy podkła-
dowej

pod ciśnieniem
atmosferycznym

pod obniżonym
ciśnieniem

pod obniżonym
ciśnieniem

pod ciśnieniem
atmosferycznym

pod obniżonym
ciśnieniem

pod ciśnieniem
atmosferycznym

Ilość
wstrząsów i

ich czas
20

90s
próbka

odniesienia
7

120 s
7

120 s
7

120 s
7 ••

120 s
próbka

odniesienia
10

90s
10

120 s
próbka

odniesienia
10

120 s

Wyniki

zmiany nieznaczne

odpiysk w środku powłoki

niewielke zluszczenie

rozwarstwienie i zluszczenia
wyraźna degradacja
zminy niszczące oirinej
morfologii

ściemnienia, rozwarstwienie i
początek złuszczeń
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Rys. 82. Fotografia powłoki z ZrO2+ 8% Y2O3 (IchTJ) przed wstrząsami cieplnymi

Rys. 83 - 88
Fotografie powłok po pierwszej serii eksperymentów
ze wstrząsami cieplnymi na stanowisku badawczym

O

Rys. 83. Powłoka z ZrO2+ 8% Y2O3 (IchTJ) nr 04 po 20 wstrząsach cieplnych
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Rys. 84. Powłoki z ZrO2+ 20% Y2O3 (Metco) nr 07 i 012 po 20 wstrząsach cieplnych

Rys. 85. Powłoki z ZrO2+ 8% Y2O3 nr 06 i 09 z widocznymi zmianami po wstrząsach
cieplnych
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Rys. 86. Powłoka z ZrO2+ 14% Y2O3 nr 02 po wstrząsach cieplnych

Rys. 87. Powłoka z ZrC>2 + 14% Y2O3 nr 05 po wstrząsach cieplnych

Rys. 88. Powłoka z ZrO2 + 14% Y2O3 nr 08 po wstrząsach cieplnych
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Rys. 89. Powierzchnia powłoki z ZrO2+ 20% Y2O3 (Metco) na zgładzie poprzecznym
x 200
a - przed wstrząsami
b - po eksperymencie ze wstrząsami cieplnymi

• ?.>?

Rys. 90. Powierzchnia powłoki nr 05 z ZrO2 + 14% Y2O3 (IchTJ) na zgładzie
poprzecznym x 200
a - przed wstrząsami
b - po eksperymencie ze wstrząsami cieplnymi
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Rys. 9 1 - 9 6
Wyniki mikroanalizy retgenowskiej dla trzech rodzajów powłok
na przekrojach poprzecznych przed i po wstrząsach cieplnych
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Rys. 91. Powłoka z ZrO2 + 8% Y2O3 przed wstrząsami cieplnymi
a - analiza liniowa rozmieszczenia Zr i Y wzdłuż drogi zaznaczonej na
fotografii
b - kompozycja, pow. 1200 x, część środkowa powłoki
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Rys. 92. Powłoka z powyższego materiału po wstrząsach cieplnych
a, b, c - kompozycje, 1200 x, a - obszary I i II w pobliżu między warstwy,
b - obszar III w środku powłoki, c - obszar IV w zewnętrznej części powłoki,
d - analiza liniowa rozmieszczenia Zr i Y wzdłuż dróg zaznaczonych
na rys. a, b, c
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Rys. 93. Powłoka z ZrO2+ 14% Y2O3 przed wstrząsami cieplnymi a, b, c - kompozycje,
1200 x, a - obszar I w pobliżu międzywarstwy, b - obszar II w środku powłoki,
c - obszar III w zewnętrznej części powłoki, d - analiza liniowa rozmieszczenia
Zr i Y wzdłuż dróg zaznaczonych na rys. a, b, c
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Rys. 94. Powłoka na 05 z powyższego materiału po wstrząsach cieplnych a, b, c, d -
kompozycje, 1200 x, a - obszary I i II w pobliżu granicy z między warstwą,
b - obszar III w pobliżu makroskopowych złuszczen, c - obszar IV w środku
powłoki, d - obszar V w zewnętrznej części powłoki, e - analiza liniowa
rozmieszczenia Zr i Y wzdłuż dróg zaznaczonych na rys. a - d
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Rys. 95. Powłoka z ZrO2+ 20% Y2O3 (Metco) przed wstrząsami cieplnymi
a - kompozycja, 1200 x, obszar w środku powłoki,
b - analiza liniowa rozmieszczenia Zr i Y wzdłuż drogi zaznaczonej na rys. a
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analiza liniowa rozmieszczenia Zr i Y wzdłuż dróg zaznaczonych na rys. a, b,
c.

139



Dyfraktogramy rentgenowskie nie wskazują na zachodzenie wyraźnych przemian fazowych
w większej skali w wyniku tej serii wstrząsów cieplnych. Dla powłok z materiału Metco ilość
fazy jednoskośnej, której najwięcej było w opisywanym proszku wyjściowym
(dyfraktogram z rys 76) , a znacznie mniej w powłokach , ulega dalszemu, powolnemu
zmniejszeniu. Dla powłok z materiałów krajowych ta seria wstrząsów cieplnych daje tylko
niewielkie zmiany w zawartości fazy jednoskośnej, a nie oddziaływuje w kierunku
zachodzenia innych przemian.

W drugiej serii eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi skracano stopniowo czasy grzania
i chłodzenia (od 90 - do 60 sekund). Nawet te pierwsze wartości były już dwukrotnie krótsze
od stosowanych w pierwszych eksperymentach. Czasy te, jak już wspominano, dobierano na
podstawie analizy krzywej grzania - chłodzenia z rys. 3 w ten sposób, aby wydatnie
ograniczyć czas utrzymywania próbek w temperaturach bliskich maksymalnej wpływający
najbardziej szkodliwie na wytrzymałość powłok. Temperatury mierzone również
drugostronnie termop arą płaszczową nie odbiegają przeważnie od wartości z poprzedniej serii
eksperymentów, ale czasy grzania nie obejmują w ten sposób wygrzewania powłok w
temperaturach bliskich maksymalnej, bo zaraz po cyklu grzania próbek rozpoczynało się cykl
ich chłodzenia. Pozostałe parametry eksperymentów nie były zmieniane.

Zasadniczy materiał ceramiczny stosowany w tej serii powłok wytwarzany był metodą zol -
żel w ICHTJ i zawierał 8% Y2O3, materiałem odniesienia był proszek produkcji firmy
Amdry o tej samej zawartości stabilizatora.. Jako materiały uzupełniające stosowano proszek
o 14% Y2O3 - również z metody zol- żel oraz proszek Metco o 20 % Y2O3 Do nałożenia
warstwy podkładowej używano proszek NiCrAl wytworzony w ITBM Politechniki
Wrocławskiej, oraz proszek Plasmatex o składzie NiCrAlY i zawartości itru < od 1%
(jako materiał odniesienia).

Natryskiwanie powłok prowadzono plazmotronem PN-120, a dla wybranych przypadków
(przy nakładaniu powłok w warunkach obniżonego ciśnienia) - plazmotronem wyższej mocy
MPN-210 [41]. Stosowano następujące parametry natryskiwania:
natężenie przepływu argonu Q = 2600 NL/h
natężenie przepływu wodoru Q = 700NL/h
natężenie prądu łuku I = . 550 A
napięcie łuku U = 55 V
odległość natryskiwania 1 = 100 ± 5mm

Parametry natryskiwania warstwy podkładowej w warunkach obniżonego ciśnienia:
natężenie przepływu argonu Q = 8000 NL/h
natężenie przepływu wodoru Q = 2370 NL/h
natężenie prądu łuku I = 800 A
napięcie łuku U = 85 V
odległość natryskiwania 1 = 450 ± 5 mm

ciśnienie komory około 40 mm Hg
Aby umożliwić dokładną ocenę zmian masowych, próbki były ważone przed i po natryskaniu
warstwy podkładowej oraz po natryskaniu ceramiki. Mierzono również grubości
naniesionych warstw zarówno podkładu jak i ceramiki. Masa warstwy podkładowej nie
przekraczała zazwyczaj 3 gramów, a jej grubość wahała się przeciętnie w granicach 0.1 - 0.2
mm. Masa ceramiki dochodziła do 10 g, a grubość jej nie przekraczała 0.4 mm
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Zestawienie powłok natryskanych zawierające informacje o masie i grubości warstwy
podkładowej i ceramicznej przedstawia tabela 17. Natomiast szczegółowy zapis danych
dotyczących wielkości ubytku masowego, wartości mierzonej temperatury wraz ze
skrótowymi informacjami o widocznych makroskopowo zmianach w powłokach podany jest
w tabeli 18. Z informacji zamieszczonych w tej tabeli nasuwa się wniosek o wyraźnej
współzależności temperatury osiąganej przez powłoki w toku eksperymentów ze wstrząsami
cieplnymi, makroskopowo obserwowanych zmian powierzchni powłok i ubytków masowych.
Skrócenie czasu pojedynczego wstrząsu cieplnego w porównaniu z pierwszą serią
eksperymentów zaowocowało wzrostem wytrzymałości powłok. Poprzednio już w toku
pierwszej dekady eksperymentalnej następowały zdecydowane zmiany niszczące i niektóre
powłoki nie nadawały się już raczej do dalszych eksperymentów. W obecnej serii
eksperymentów szereg powłok poddawano 20 i 30 wstrząsom cieplnym, a niektóre z nich
ulegały umiarkowanym zmianom nie wykluczającym poddawania ich dalszym
eksperymentom. Przy temperaturach rzędu 800 - 900 °C zmiany zewnętrzne były często
niewielkie, a ubytek masy - niestwierdzalny lub nieznaczny. Tak na przykład dla powłoki nr
23 (karta powłoki przedstawiona w załączniku) procesowanej w temperaturze około 840 °C
nie zauważono praktycznie ani zmian niszczących, ani ubytku masy, a dopiero po drugiej
dekadzie z temperaturą około 900 °C - następuje początek degradacji i ubytku masy.
Natomiast po trzeciej dekadzie z temperaturą zbliżającą się do 1000 °C następują silne zmiany
niszczące , a ubytek masy przekracza 4 gramy, czyli 30% masy całej powłoki Zbliżona
sytuacja jest również dla powłoki nr 34. Im wyższa temperatura powłoki -tym wyraźniejszym
zmianom niszczącym ulega powierzchnia powłoki i tym większy rejestruje się ubytek masy.
Charakterystyczne jest jednak, że przy zbliżonych temperaturach wstrząsów cieplnych
obserwuje się różnice wielkości ubytku masy i zasięgu zmian degradacyjnych dla powłok z
tych samych materiałów. Inna może być jednak ilościowa kompozycja powłoki, pewną rolę
grają tu również różnice w przygotowaniu powierzchni podłoża, w parametrach
natryskiwania i warunkach wstrząsów cieplnych.

Wspomniane tu zmiany niszczące zilustrowane są na zdjęciach fotograficznych powłok przed
i po wstrząsach cieplnych. Zdjęcia powłok przed wstrząsami cieplnymi przedstawione są na
rys. 100. Można na nim zaobserwować różnice w odcieniu zabarwienia i kontraście powłok z
materiałów wzorcowych i doświadczalnych.
Powłoki procesowane w temperaturach 800 - 900 °C wykazują niewielkie zmiany: początki
zmian barwnych, tworzenie się pasm ściemnienia w których zaczynają się później generować
złuszczenia i odpryski oraz efekty incydentalne (rys. 97). Wstrząsy cieplne przy
temperaturach 950 - 1000°C powodują już ostrzejsze zmiany. - Coraz wyraźniejsze są
złuszczenia, w próbce nr 38 złuszczenie występuje w paśmie, które ulegało poprzednio
zmianom , a w sąsiedniej próbce (nr 27) złuszczenia te zaczynają się rozrastać w całe obszary
zdegradowane (rys. 98). .
Powłoki procesowane w temperaturach 1000.- 1100 °C wykazują najdalej zaawansowane
zmiany niszczące zachodzące jednak w sposób niejednakowy dla poszczególnych powłok,
(rys. 99). Obserwujemy tutaj efekty stopniowo posuwającej się degradacji powłok na którą
składają się różne elementy m. i widoczne tu odpryski, złuszczenia zachodzące najpierw w
sposób izolowany zarówno w miejscach wytworzonych wcześniej pasm jak i w "wypalonych"
śladach płomienia palnika, tworzenie się pasm zgorzeliny umożliwiających przeniknięcie
tlenu do warstwy podkładowej, i wreszcie łuszczenie się powłoki całymi płatami, z ubytkiem
masy bliskim wyjściowej masie powłoki. Ten ostatni przypadek nie jest zarejestrowany w tej
serii fotografii, ale podobne przykłady widoczne będą w dokumentacji następnej serii
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eksperymentów. Można jednak przytoczyć przykład powłoki nr 21 z tabeli 18, gdzie przy
masie wyjściowej 11.7 g ubytek masy po wstrząsach cieplnych wyniósł około 7,3g , czyli
prawie 2/3 masy natryskanej powłoki. Jest to największy ubytek masy (w liczbach
bezwzględnych i w stosunku do masy wyjściowej) spośród powłok zarejestrowanych w tej
tabeli. Znaczące ubytki masy widoczne są jednak dla szeregu próbek z tej tabeli, chociaż dla
niektórych dopiero po drugiej lub trzeciej dekadzie wstrząsów cieplnych.
Charakterystyczne są różnice w morfologii degradacji powłok z materiałów wzorcowych i
krajowych. W powłokach z materiałów wzorcowych mniej widać oznak zmęczenia
materiałów powłokowych , nie tworzy się „struktura pasmowa" poprzedzająca łuszczenie
się w dużym zakresie,. Pojawiające się lokalnie odpryski i złuszczenia fragmentów powłok po
3-4 dekadach eksperymentów nie eliminują jeszcze tych powłok z dalszych eksperymentów,
bo w przeciwieństwie do niektórych powłok z materiałów krajowych izolowanym obszarom
zniszczeń nie towarzyszą zmiany w całej powierzchni powłok. Dla ilustracji tego
przedstawiono na rys, 101 powłoki z materiałów wzorcowych po 20 wstrząsach cieplnych
wykazujące bardzo małe zmiany. Na rys. 102 z kolei przedstawiono dla porównania
powłoki z materiałów wzorcowych (górne) i z materiałów krajowych (dolne) po 30 wstrząsach
cieplnych. Różnica w odporności tych powłok jest tu dość dobrze widoczna, chociaż zmiany
niszczące zaszły już w obu rodzajach powłok.
Przedstawiona dokumentacja fotograficzna makroskopowo widocznej degradacji powłok w
wyniku tej serii wstrząsów cieplnych nie daje pełnego obrazu zachodzących zmian przede
wszystkim dlatego, że jest to tylko obraz statyczny nie dający możliwości pokazania dynamiki
zachodzących przemian. Dynamiczny obraz zachodzących zmian można najlepiej
zaobserwować w toku eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi. Ponieważ w jednym
eksperymencie biorą udział co najmniej 2 próbki, daje to możliwość porównania
wytrzymałości tych próbek oraz bezpośredniej dokładnej obserwacji mechanizmu ich zmian i
sposobu niszczenia.
Innym makroskopowo widocznym skutkiem wstrząsów cieplnych jest deformacja kształtu
próbek polegająca najczęściej na ich wygięciu względem dłuższej krawędzi . Efekt ten
obserwowany był głownie dla próbek o grubości podłoża = 2 mm, dlatego w następnych
seriach eksperymentów część stosowanych próbek miała grubość 3 lub 4 mm , co
minimalizowało ten efekt [41,140].
Zmiany w mikrostrukturze powłok wywołane wstrząsami cieplnymi obserwowane były na
zgładach metalograficznych poprzecznych w mikroskopie optycznym Reicherta. W
wybranych w toku tych obserwacji mikroobszarach wykonano mikroanalizę rentgenowską
przy użyciu mikrosondy JXA -3A Natomiast zmiany mikrostruktury dla powierzchni
czołowych próbek obserwowane były w skaningowym mikroskopie elektronowym. Badania
powyższe wykonywane były na Wydziale Inżynierii Materiałowej P.W. Wyniki tych badań
opisanych szczegółowo w innych pracach będą tu krótko zrelacjonowane [14, 41, 48].
Wyraźne zmiany i zaburzenia wywołane wstrząsami cieplnymi widoczne są w metalicznej

warstwie podkładowej oraz w pobliżu granicy faz metal - ceramika. Zdjęcia mikroskopowe
powłok z materiałów zawierających 8 i 14% stabilizatora przed wstrząsami pokazują
uporządkowaną strukturę warstwy podkładowej o dość niskim kontraście. Powierzchnia
ceramiki jest bardziej rozwinięta z licznymi porami i jamami (rys. 103 a i 104 a). Po
wstrząsach cieplnych można zaobserwować w obrazie mikroskopowym zaburzenia i
zniekształcenia świadczące o degradacji warstwy podkładowej oraz wydzielenia
drobnodyspersyjnych faz tlenkowych grupujące się w szczególności w pobliżu granicy faz
metal - ceramika.
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Tabela 17

Zestawienie próbek powłok natryskiwanych

A. Materiały krajowe
Nr

Próbki

i

20

21
22

23

24

25
26
27

33

34
35
36
37
38
39

40

41

42
43
44
45
46
47
49

Masa
podkładu

g
2

2,7

2,4
2,6

2,3

1,95

2,0
1,35
2,95

1,7
1,85
2,02
1,90
1,92

2,0

1,45
1,52
1,40
2,75
2,53
2,60
2,86

Grubość
podkładu

mm
3

0,15
0,15

0,16

0,15

0,15
0,12
0,15

0,10
0,12
0,15
0,10
0,12

0,07

0,10
0,12
0,10
0,2
0,2
0,2
0,2

Masa
ceramiki

g
4

7,1

9,3
10,0

9,9

10,55

9,0
9,4
9,8

7,3

4,90
4,84
4,62
4,70
4,05

4,45
4,08
4,3
6,76
6,77
6,55
6,69

Grubość
ceramiki

mm
5

0,4
0,35

0,4

0,4

0,4
0,4
0,4

0,35

0,20
0,23
0,20
0,25
0,23

0,30
0,3 L
0,3
0,3
0,3

0,33
0,3

Masa
powłoki

g
6

9,8

11,7
12,6

12,2

12,5

11,0
10,75
12,75

6,60
6,69
6,64
6,60
5,97
6,7

6,3

5,90
5,60
5,7

9,51
9,3

9,15
9,55

Grubość
powłoki

mm
7

0,5

0,55
0,5

0,56

0,55

0,55
L 0,52

0,55

0,30
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,33

0,4
0,43
0,4
0,5
0,5

0,53
0,5

Zawartość
Y 2 O 3

%
8

8

8
14

8

8

8
8
8

14

14
14
14
14
14
8

8

8
8
8
14
14
14
14

Uwagi

9
podkład
nakładany pod
obniżonym
ciśnieniem

podkład
nakładany pod
obniżonym
ciśnieniem
próbka pocięta do
badań przed
wstrząsami
próbka pocięta do
badań przed
wstrząsami

próbka pocięta do
badań po
wstrząsach
tylko ceramika,
próbka - do badań

ważono i
mierzono
całą powłokę
tylko warstwa
podkładowa
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50
51
54

55
01
02

03
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

69
70
71

72

73

2,2
2,35

2,5
2,2

2,2
5,3
5,1
4,6.
6,3
4,6
3,2
2,6
3,2
2,7
2,9

2,9
3,0

2,5
2,7
3,0

2,1

2,5

Tabela

0,10
0,12

0,16
0,07

0,12
0,20
0,20
0,20
0,35
0,17
0,17
0,14
0,17
0,20
0,23

0,17
0,20

0,17
0,20
0,25

0,16

0,23

17

5,2
5,35

9,7
7,18

7,33
9,8
10,7
3,5
3,2
10,8
10,2
7,42
7,96
4,5
3,1

3,1
9,8

9,7
8,1

(c.d.)

0,27
0,23

0,26
0,33

0,33
0,40
0,45
0,15
0,15
0,43
0,27
0,28
0,26
0,15
0,14

0,13
0,40

0,38
0,45

7,4
7,7
8,08

6,65
1,22
9,38

9,53
15,1
15,8
8,1
9,5
15,4
13,4

11,16

7,2
6,0

6,0
12,8

12,2
10,8

0,37
0,35
0,35

0,27
0,42
0,40

0,45
0,60
0,65
0,35
0,5

0,60
0,44
0,42
0,43
0,35
0,37

0,30
0,60

0,55
0,65

B.

8 - Amdry
8 - Amdry
8 - Amdry

8 -Amdry
8 - Amdry
8 - Amdry

8 - Amdry
20 - Metco
20 - Metco
8 -Amdry
8 - Amdry
20 - Metco
8 - Amdry
8 - Amdry
8 - Amdry
8 - Amdry
8 - Amdry

8 - Amdry
20 - Metco

20 - Metco
20 - Metco

Materiały
wzorcowe

ważone i
mierzone
sumarycznie

płytki grubości 4
mm

warstwa
podkładowa
nakładana pod
obniżonym
ciśnieniem

natryskiwano
tylko
warstwę
podkładową
pod obniżonym
ciśnieniem
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Tabela 18

Wyniki eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi

A. Materiały krajowe
Numer
Próbki

l

20
21
23

26
27
40
42
43
34

35
36

37
38
45
46
4 7 •

49

Temperatura
[°C]

2

930
1020

840 910 980

1000
950
1020

970 -1000
950 - 970

840 910 980

970
1020

990-1010
950

930 - 950
990

Ubytek masy
[g]
3

-0,01
-7,32

0; -0,17; 4,44

3,021
0,36
1,90
0,95
0,70

0,15 0,235 0,867

0,778
2,81

2,05
0,81
0,21
0,93
1,285
2,53

Uwagi

4

Powloką mało zmieniona, pocięta do badań
Największy ubutek masy i największe zmiany wizulne .
Po pierwszej dekadzie praktycznie bez zmian, po drugiej
lekkie łuszczenie się, po trzeciej wyraźna degradacja powłoki
Znaczne łuszczenie się i ściemnienie powłoki
Początek łuszczenie się i zmiana barwy.
Obszarami łuszczenie się i pasmowe zmiany barwy
Pasmowe ziany barwy i lekkie łuszczenie się
Początek łuszczenia się i pasmowe zmiany barwy
Po pierwszej dekadzie - zmiany nieznaczne, po następnych -
widoczna pasmowość i odpryski
Widoczne niewielkie zniszczenia i zmiany barwy
Pasmowe zniszczenia barwy, łuszczenie się i odpryski -
równoległe
Zmiana barwy i łuszczenie się płatami
Lekkie łuszczenie się, zmiany barwy - "centki"
Zmiany mnimalne
Zmiany barwy - "centki", początek łuszczenia się
Zaawansowane łuszczenie się i zmiany barwy
Dużo odprysków, mniej łuszczenia się

B. Materiały wzorcowe
01

02
03

51

55
56

68

59

60
64
65

66

990 950

930
900 - 950

900 - 950

930
1020 -1040

950
1010

1020 -1040
950
950

990 - 950

1010-1020

0,05-0,299

0,1
0,11-0,236

• b.z. - 0,300

0,1
0,37-1,128

7,59

0,14 0,573

1,174
0,011

1,766 2,700

0,21

Niewielkie zmiany po drugiej dekadzie: "centki" i początek
łuszczenia się
Zmiany nieznaczne
Zmiany nieznaczne, po drugiej 10-tce izolowane początki
łuszczenia się i niebieszczenie powłoki
Zmiany niewielkie podobnie jak w próbce 3 - wspólne
cyklowanie
Zmiany nieznaczne
Pękanie powłoki i odpryski przy braku zmian barwnych

Duży odprysk w ceramice bez objawów zmian
temperaturowych
Lekkie zmiany barwne, izolowane punkty łuszczące się po
drugiej dekadzie
Łuszczenie się jednej strony powłoki
Lekkie ściemnienie barwy
Znaczne złuszczenie w jednej połowie powłoki rozwijające się
się po drugiej dekadzie
Zmiany nieznaczne, izolowane punkty łuszczące się
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Rys. 97 - 102
Fotografie kolejnej serii powłok po eksperymentach
ze wstrząsami cieplnymi

Rys. 97. Powłoki po wstrząsach cieplnych w temperaturach 800 - 900 °C

Rys. 98. Powłoki po wstrząsach cieplnych w temperaturach 900 - 1000 °C
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Rys. 99. Powłoki po wstrząsach cieplnych w temperaturach 1000 - 1050 °C
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Rys. 100. Powłoki przed wstrząsami cieplnymi a, b - z materiałów wzorcowych,
c - z materiałów doświadczalnych

^ l ^

• . • * 1 . 1 * , " . , . •

' , : • * ' . " * i

/ : &
' • , . • " ' , , * • * • ' _ • : ' t _ • ; * • • * . . . * - . * ' ' - ' ' • ' , ' " - ' ,

i -"Si Y- 1-

Rys. 101. Powłoki z materiałów wzorcowych po 20 wstrząsach cieplnych w
temperaturach
900 - 1000°C
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Rys. 102. Powłoki z materiałów wzorcowych (górne) i materiałów doświadczalnych
(dolnej po 30 wstrząsach cieplnych.

Zmiany powierzchni ceramiki są mniej ostre, widoczny jest jednak wzrost porowatości, a w
powłoce o 14% stabilizatora obserwuje się również pojawienie się długiej szczeliny w
ceramice w pobliżu granicy faz z warstwą podkładową ciągnącej się równolegle do tej
granicy. Jest to zilustrowane na rys. 103 b i 104 b.

Mikroanaliza rentgenowska nie wskazuje na segregację cyrkonu i itru w większym
zakresie. Natomiast zwiększona zawartość glinu w pobliżu granicy faz dowodzi, że w fazach
tlenkowych przeważa tlenek glinu. Nie stanowi on jednak skutecznej ochrony przed
degradacją warstwy podkładowej. W powłokach zawierających materiał Metco zasięg zmian
w mikrostrukturze wywołanych wstrząsami cieplnymi jest znacznie mniejszy.

Powierzchnie czołowe powłok obserwowane w skaningowym mikroskopie elektronowym
charakteryzują się silnie rozwiniętą, porowatą struktura. Po eksperymentach ze wstrząsami
cieplnymi obserwuje się zmiany w wielkości i lokalizacji porów, zmienia się również kontrast
obrazu, zaczynają tworzyć się siatki pęknięć. W powłokach z materiału Metco inna jest nieco
mikrostruktura powłok przed wstrząsami cieplnymi, powierzchnia jest silniej jeszcze
rozwinięta z dużą ilością jam i porów. Po wstrząsach cieplnych pojawiają się na
powierzchniach powłok z tego materiału sieci mikropęknięć z rozrostem form płytkowych.
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Morfologię tych pęknięć ze względu na ich wymiary dogodniej się obserwuje przy wzroście
powiększenia do 5000 x.. Mikrografie skaningowe, na których efekty te można obserwować,
przedstawione są na rys. 105 i 106.
Zmiany składu fazowego powłok po wstrząsach cieplnych ujawniane metodami
rentgenowskiej analizy fazowej (RAF) miały ograniczony zasięg. Materiał powłokowy o 8%
Y2O3 otrzymywany metodą zol-żel w ICHTJ zawierał , jak to opisywano w punkcie III.2.,
wyraźną domieszkę fazy jednoskośnej (rys. 50). Ilość tej fazy w powłoce natryskanej
ulegała znacznemu zmniejszeniu, a ta niewielka już domieszka fazy jednoskośnej
pozostawała praktycznie nie zmieniona po wstrząsach cieplnych. Niewielkie rozszczepienie
tetragonalne widoczne między innymi dla maksimów (200) i (311) było obserwowane
zarówno przed jak i po wstrząsach cieplnych (nieco mniej wyraźne w tym drugim przypadku)
(rys. 55 a i b). Powłoki z materiału o 14 % Y2O3 zawierają nieznaczną ilość fazy
jednoskośnej (mniej niż w materiale proszkowym przed natryskiwaniem i w powłokach
przed wstrząsami cieplnymi) [41].
Interesujący efekt zaobserwowano dla powłok z materiału wzorcowego Amdry .
Po wstrząsach cieplnych pojawia się niewielka ilość fazy jednoskośnej, której obecności nie
zaobserwowano ani w proszku wyjściowym, ani w powłoce przed wstrząsami. Jest to
pokazane na . dyfraktogramach proszku wyjściowego (rys. 58 a) i powłoki po wstrząsach
cieplnych (rys. 58 b). Mamy tu do czynienia z przemianą fazową zachodzącą w skali
niewielkiej, ale dostatecznej do wykrycia, która nie wynika ani z obecności dodatkowych
domieszek, ani z niedokładności technologicznych. Ta przemiana fazowa zachodzi w wyniku
eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi i związana jest z efektem umocnienia zachodzącym
dla częściowo stabilizowanego ZrC>2 , co będzie jeszcze rozważone w dyskusji wyników
[41,140]. Niewielkie rozszczepienie tetragonalne widoczne dla maksimów (200) i (311) na
dyfraktogramie proszku wyjściowego pozostaje obecne po natryskiwaniu i wstrząsach
cieplnych.
Na rys. 107 przedstawiony został (w warunkach standardowych i przy wzrastającym
powiększeniu) fragment dyfraktogramu dla dwóch powłok po wstrząsach cieplnych
wykonanych z ZrC>2 + 8% Y2O3 pokazujący występowanie drobnych ilości fazy jednoskośnej
na tle przeważających ilościowo faz: tetragonalnej i (lub) regularnej. Fragment ten obejmuje
charakterystyczny identyfikacyjnie przedział kątowy, gdzie po obu stronach najmocniejszego
piku (111) faz wyżej symetrycznych występują słabe piki (111) i (IM) pochodzące od fazy
jednoskośnej oznaczone symbolem "m". Wyższe natężenia pików rysowanych kodem
kropkowym pochodzą od powłoki z materiału wzorcowego, a niższe - rysowane kodem
kreskowym -od powłoki z materiału doświadczalnego otrzymanego metodą zol -żel. Wynika
stąd, że wspomniana przemiana fazowa typu martenzytycznego zachodzi w nieco większej
skali w powłokach z materiału wzorcowego.
W kolejnej serii eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi stosowane były następujące
materiały powłokowe:
a) materiały metaliczne przeznaczone na warstwę podkładową

NiCrAl - z Politechniki Wrocławskiej -73% Ni, 19% Cr, 8% Al
materiał odniesienia - Plasmatex - NiCrAlY - na bazie niklu zawierający
23% Cr, 6% Al, 0.4% Y.

b) materiały ceramiczne na bazie ZrC>2
ZrC>2 + 8% Y2O3 otrzymywany metodą zol-żel w ICHTJ

" - " - Amdry jako materiał odniesienia.
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Rys. 103. Powierzchnia powłoki z ZrO2 + 8% Y2O3 na zgładzie poprzecznym
a - przed wstrząsami x 125
b - po eksperymentach ze wstrząsami cieplnymi x 125

Rys. 104. Powierzchnia powłoki z ZrO2+ 14% Y2O3 na zgładzie poprzecznym
a - przed wstrząsami x 125
b - po eksperymentach ze wstrząsami cieplnymi x 125
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Rys. 105 Powierzchnie czołowe powłok w skaningowym mikroskopie elektronowym
a-1000 x
b - 5000 x

Rys. 106. Powierzchnie czołowe powłok w skaningowym mikroskopie elektronowym
a-1000x
b-5000x
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Rys. 107. Fragment dyfraktometru dwóch powłok z ZTO2+ 8% Y2O3 pokazujący
przemiany fazowe spowodowane wstrząsami cieplnyrni, promieniowanie Co,
m- faza jednoskośna, t - tetragonalna, c- regularna (a - w warunkach
standardowych, b i c przy wzrastającym powiększeniu fragmentu).
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W związku z rozszerzonym zakresem eksperymentalnym i dużą ilością próbek, brakujące
ilości materiału z ICHTJ zastępowano materiałem -Metco o zawartości 20% Y2O3. Dlatego
w tej serii eksperymentalnej przeważały powłoki z materiałów komercyjnych. Powłoki
nakładano na podłoże z żaroodpornych stopów na bazie niklu: El - 701 i El -960. Wymiary
próbek, sposób przygotowania powierzchni podłoża i niektóre inne szczegóły
eksperymentalne podano w punkcie II.4 przy opisie metodyki prowadzonych prac. Grubość
powłok w tej serii eksperymentów wynosiła: dla warstwy podkładowej -0,07 (±0,02 mm), dla
warstwy ceramicznej - 0,15; 0,30 i 0,90 (± 0,05mm).

Dla kilku próbek zastosowano próbnie warstwę mieszaną cermetaliczną pomiędzy warstwą
podkładową, a zewnętrzną warstwą ceramiczną. Natryskiwanie powłok prowadzono
plazmotronem PN- 120.przy stałych parametrach pracy plazmotronu z wyjątkiem wydatku
ceramicznego materiału proszkowego wahającego się w granicach 10 - 35g i- prędkości
nakładania powłoki ceramicznej [41,140],

Stanowisko eksperymentalne do badania odporności powłok na wstrząsy cieplne zostało
zmodyfikowane celem uzyskania lepszej powtarzalności warunków eksperymentów.
Wprowadzono m.in.: układ kontrolowanego dozowania gazów zasilających palnik i kontrolę
przepływu sprężonego powietrza z sieci stanowiącego czynnik chłodzący. Pozwoliło to na
ustalenie stosunku tlenu do acetylenu w mieszance palnej jako 2:1. Zastosowanie stałych
warunków silnie utleniającego płomienia mało na celu zapobieżenie incydentalnym efektom
redukcji, czy nawęglenia powierzchni powłok w toku eksperymentów. Określono również
optymalną wielkość przepływu sprężonego powietrza na 45 Nm/h.

Najistotniejszą zmianę stanowiło wprowadzenie zmodyfikowanej krzywej grzania -
chłodzenia, której schematyczny przebieg przedstawiono na rys. 110. Czas grzania został
skrócony i wahał się w granicach 15 - 25 sekund, a czas chłodzenia nie przekraczał
zazwyczaj 15 sekund. Ustalono odległości dysza palnika - powłoka (70mm) i dysza
chłodzenia - powłoka (80 mm). W tych warunkach temperatura powłoki, jak to
obserwujemy na rys. 110, nie przekraczała 900 °C po cyklu grzania i spadała do około 300 -
400 °C po cyklu chłodzenia.

Skrócenie czasu pojedynczego cyklu grzania - chłodzenia złagodziło nieco warunki
eksperymentów przez wyeliminowanie czasu utrzymywania powłoki w maksymalnej
temperaturze działającego najbardziej niekorzystnie na trwałość powłok. Przy tych krótszych
czasach temperatura maksymalna w toku kolejnych cykli rośnie bardzo powoli.

Pierwsza seria powłok poddanych wstrząsom cieplnym w tym etapie prac miała krzywą
grzania - chłodzenia bardziej zbliżoną do poprzedniej krzywej z rys. 3 . Dlatego przeważały
tam silne zmiany niszczące nawet po pierwszej dekadzie, chociaż odporność powłok była
dość zróżnicowania. Jest to zilustrowane w tabeli 19.. Dokumentacja fotograficzna i wyniki
badań tych powłok przedstawione zostały szczegółowo we wcześniejszych pracach [41, 140].
Dla ilustracji zamieszczono tu rysunki 108 i 109 pokazujące kolejne stadia makroskopowej
degradacji powłok.

Następne serie powłok były już procesowane przy zmodyfikowanej krzywej grzania -
chłodzenia Zestawienie tych powłok wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi
składu , masy powłok i jej zmian, ilości wstrząsów cieplnych oraz skrótowo ujętymi
informacjami o zasięgu zmian podane jest w tabeli 20.
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Tabela 19

Wyniki eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi po modyfikacji stanowiska badawczego

Nr.
próbki

81

82

83

04

05

06

Materiały
powłokowe

NiCrAl
ZrO 2+8%
Y 2 O 3

(zol-żel -
- ICHTJ)

Masa
powłoki

7,925

18,050

8,37

17,09

7,632

Ilość wstrząsów
i temperatura
(°C)

10
950-970

10
950-970

10
900-950

10
900-950

20
770-800; «900

10
770-800

Zmiana
masy (g)

+0,21

-4,79

-1,82

-3,11

-1,65
-5,47

-0,107

Ocena

Zmiany barwne i początki
rozwarstwienia
Zaawansowane zmiany, łuszczenie się
płatami zaczynające się w toku ekspery-
mentu i zachodzące dalej przy
stygnięciu próbki
Charakterystyczny odprysk w środku
powłoki, zmiany pośrednie, w porów-
naniu z poprzednimi próbkami
Łuszczenie się i odchodzenie płatami

Po pierwszej dekadzie niewielkie
zmiany barwne, pod koniec drugiej
dekady - wyraźne zmiany degradacyjne
z łuszczeniem się i odejściem dużych
fragmentów powłoki w czasie
stygnięcia
Zmiany barwne, początki łuszczenia,
niewielki odprysk

Uwagi: czas grzania i chłodzenia w jednym cyklu - około 60s.
próbki 81-83- nakładano na podłoże o grubości 2mm, a próbki 04-06- na podłoże o grubości 4mm.

Dokumentacja fotograficzna obserwowanych makroskopowo zmian, którym ulegają powłoki
w wyniku wstrząsów cieplnych pozwala podzielić je na kilka grup. Na rys. 111 pokazane są
4 powłoki ulegające bardzo niewielkim zmianom zewnętrznym (013,014, 29 i 32). Również
zmiany masowe podane w tabeli są minimalne nawet po 40 wstrząsach cieplnych. Tak na
przykład w próbkach 013 i 014 rejestruje się nieznaczny ubytek masy, a w próbkach 29 i 32
- przyrost masy jeszcze mniejszy w liczbach bezwzględnych (rzędu 1 - 2 mg) powiązany
prawdopodobnie z cząstkowym utlenianiem się warstwy podkładowej na granicy z ceramiką.
Następna grupa czterech powłok (18-90, 19-90. 21-90, 23-90) wykazuje już nieco
wyraźniejsze zmiany. W pierwszych dwóch powłokach (rys. 112 - z lewej strony) widoczne
są początki złuszczania się warstwy, natomiast dla pary prawostronnej (nr 21 i 23 z tego
samego rysunku) obserwujemy tylko ściemnienie na śladzie płomienia palnika. Te powłoki
mają za sobą tylko jedną dekadę wstrząsów cieplnych, co może świadczyć o mniejszej
odporności powłok z materiałów krajowych. Rejestracja zmian masy uzupełnia ten obraz
dowodząc niewielkiego, lecz wyraźnego ubytku przy łuszczeniu się, a minimalnego przyrostu
masy w przypadku powłok ulegających tylko zmianom barwnym. Najbardziej
prawdopodobne jest tu więc współwystepowanie dwóch równoległych procesów: erozyjnego
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wyłuszczania się ceramiki związanego z ubytkiem masy i cząstkowego utleniania warstwy
podkładowej związanego z przyrostem masy.

Trzecią grupę stanowią powłoki z materiałów wzorcowych ulegające znacznym , już na
pierwszy rzut oka dobrze widocznym zmianom oraz zarejestrowanym w tabeli pokaźnym
ubytkom masy bliskim 50% masy wyjściowej. Są to powłoki: 17,31,84, 08,010 oglądane na
rys. 113. Należy tu podkreślić inny niż poprzednio obserwowaliśmy mechanizm zmian.
Zakres zmian barwnych jest niewielki, nie dostrzega się lokalnego łuszczenia, natomiast
powłoka odchodzi całymi płatami i to głównie nie w czasie eksperymentów , a później na
zimno.

W czwartej grupie mamy do czynienia z najsilniejszym procesem degradacji powłok w
wyniku wstrząsów cieplnych. Powłoki odchodzą praktycznie w całości i to w toku samego
procesu, a następnie szybkim zmianom niszczącym ulegają same powierzchnie pokrywane
pozbawione ochronnego działania powłoki. Zmiany te są zilustrowane na rys. 114 dla
powłok 011, 012, 015 i 57. Charakterystyczne jest, że w przypadku powłoki nr 011 ubytek
masy jest większy od masy wyjściowej powłoki, dla powłok nr 012 i 57 jest ilościowo bliski
masy wyjściowej, a dla powłoki nr 015 wynosi nieco ponad połowę masy wyjściowej.
Przedstawiony materiał eksperymentalny świadczy o dużych różnicach w odporności
poszczególnych powłok poddawanych wstrząsom cieplnym w tych samych warunkach
eksperymentalnych. Rozważając najpierw skrajne przypadki można stwierdzić, że
przedstawione tu zostały powłoki ulegające praktycznie całkowitej degradacji po jednej
dekadzie wstrząsów cieplnych (np. 01 l i 012) i powłoki ulegające niewielkim zmianom po
czterech dekadach wstrząsów cieplnych (014,29,32). Istnieje również oczywiście cała gama
sytuacji pośrednich

Różnice w indywidualnej odporności powłok w tych samych warunkach wstrząsów
cieplnych są wypadkową szeregu czynników, odnoszących się zarówno do materiałów jak i
procesu tworzenia powłoki. Można tu spróbować wyszczególnić m.in.: odpowiedni dobór
materiałów powłokowych i kompozycji warstw w powłoce, różnice w grubości i masie
powłok, różne warianty warunków natryskiwania oraz zabiegi technologiczne, którym
poddawane były niektóre z badanych powłok. Spośród ostatniej czwórki kompletnie
zniszczonych powłok trzy zawierały ceramiczny materiał powłokowy Metco o 20% Y2O3, a
więc materiał całkowicie stabilizowany odznaczający się mniejszą wytrzymałością
mechaniczną. Były to jednocześnie powłoki grube o dużej masie i zmniejszonej w wyniku
tego trwałości i przyczepności do podłoża.

Wspomniane powyżej powłoki o największej wytrzymałości były cienkie, a masa ich, co
możemy prześledzić w tabeli, była nawet kilkakrotnie mniejsza, jeśli porównamy np. masę
powłok nr 011 i 012 z masą powłok nr 013 i 014. Powłoki nr 29 i 32 nakładano na podłoże
wygrzewane uprzednio 40 godzin w temperaturze około 800 °C. Stosowano również tytułem
próby kilka zabiegów technologicznych mogących wywierać wpływ na odpowiednie
kształtowanie własności powłok w szczególności na odporność na procesy zmęczenia
cieplnego.
Interpretacja przedstawionych efektów będzie jeszcze rozważona w dyskusji wyników i
będzie pomocna przy sformułowaniu wniosków i zaleceń dotyczących kierunków dalszych
prac.
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Fotografie powłok po wstrząsach cieplnych przy
zmienionych parametrach eksperymentalnych stanowiska
badawczego

Rys. 108. Powłoki nr 81 i 06 (widoczne łuszczenie i początki odprysków).

rSi^^BiKi

Rys. 109. Powłoki nr 82, 83, 04, 05 (przykłady zmian bardziej zaawansowanych).
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Rys. 110. Zmodyfikowana krzywa grzania-chłodzenia w nowej serii eksperymentów.

Tabela 20

Wyniki eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi po modyfikacji stanowiska przy skróconych
czasach grzania (25s) i chłodzenia (15s).

Nr.
próbki

17

31 .

29

32

84
015

Materiały
powłokowe

NiCrAlY
( Amdry ),
ZrO2+8%
Y 2 O 3

(Amdry )

Masa
powłoki

(8)
6,234

7,179

5,334

7,222

7,253
10,294

Ilość
wstrząsów

10

10

40

20

10
10

Zmiana
masy (g)

-3,176

-2,150

+0,021
+0,007
+0,012

-3,465
-5,641

Ocena

Odchodzenie ceramiki płatami przy
niewielkich zmianach zabarwienia
Morfologia niszczenia podobna, nieco
inne kształty
Zmiany niewielkie, brak ubytków
masowych
Sytuacja analogiczna jak w próbce
poprzedniej, próbki nr 29 i 32 nakładano
na specjalnie wygrzewane podłoże
"Odejście" części bocznych powłoki
Jedyna próbka na podłożu o grubości
4mm - dla tych materiałów powłokowych
największy ubytek masy - w tej grupie
powłok
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08

09
010

Oil

012:

013

014

57

18-90

19-90

20-90

21-90

22-90

23-90

NiCrAlY
( Amdry),
ZrO2+20%

Y 2 O 3

( Metco)

Ni-Cr-Al
ZrO 2+8%
Y 2 O 3

( zol-żel -
- ICHTJ )

2,648

9,140
5,659

17,633

18,586

2,577

4,507

9,973

10,101

5,59

7,201

8,527

5,303

8,306

10

10

10

10

10

40

20

10

10

20

20

-1,161

-2,133

-18,109

-16,078

-0,067

-0,005
-0,020

-1,504
-7,709

-0,284

-0,303

+0,050
+0,021

+0,039
+0,002

Powłoki od nr. 08 do 014 nakładano na
podłoże o grubości 4 mm Odchodzenie
dużych fragmentów powłoki głównie przy
studzeniu próbki
Próbka odniesienia
Morfologia zmian podobna jak w próbce
08, odchodzenie fragmentów głównie
przy studzeniu próbki, już po
eksperymencie
Bardzo poważne zmiany degradacyjne
ubytek przekracza masę powłoki,
łuszczenie się i zmiany niszczące w
podłożu
Powłoka nietrwała ze względu na dużą
masę i grubość, uległa prawie w całości
degradacji, łuszczenie się podłoża
Zmiany nieznaczne, charakterystyczne
ciemne punkciki
Zmiany masowe i wizualnie nieznaczne
nawet po czterech dekadach wstrząsów

Jedyna powłoka z tych materiałów na
cieńszym podłożu (2mm). Ubytek masy
większy po drugiej dekadzie wstrząsów i
silne zmiany niszczące, pod odpryskiem
pojawia się charakterystyczne kółko o
barwach interferencyjnych
Zmiany barwne w całej prawie powłoce,
łuszczenie się w środku - na śladzie
płomienia palnika
Zmiany masowe i wizualne podobne jak
w poprzedniej próbce
Próbka odniesienia - do badań
mikroskopowych
Zmiany barwne i wyraźny ślad płomienia
palnika po drugiej dekadzie wstrząsów
Próbka odniesienia - do badań
mikroskopowych
Zmiany zbliżone, choć wizualnie nieco
mniejsze niż w próbce nr 21-90
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Fotografie powłok po wstrząsach cieplnych przy zmienionych parametrach stanowiska i
zmodyfikowanej krzywej grzania-chłodzenia

: • : : . ' • • : • : i

Rys. 111. Powłoki o niewielkim zakresie zmian (nr 29, 32, 13, 14).

Rys. 112. Powłoki wykazujące zmiany bardziej zaawansowane (nr 18, 19, 21, 23).
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Rys. 113. Powłoki z widocznymi dużymi ubytkami i silnymi zniszczeniami
(nr 8, 10, 17,31, 84).

Rys. 114. Przykłady całkowitego lub niemal całkowitego zniszczenia powłok (nr 11, 12,
15,57) :
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Tabela 21
Identyfikacja faz występujących na dyfraktogramie z rys.76

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 .
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ol

23
24 |
25
26 '
27
28
29
30 ;
31
32
33

... 3 _ _
35 T

36
37
38
39
40

2©(°)
16,99
19,82
20,24
23,84
27,95
28,45
32,81
33,52
33,98
35,03
36,30
36,66
39,38

: 39,91
40,14
40,95
41,12
47,64
47,98:
48,21
48,92
56.69
57.00.
57,70
57,90
58.95
59,46
63,66
65,28
65,49
65,78 j
67,55
67,80
68,08 :
68.45
70.64
70.88 ;
74.35 :

74.70
78.08 i

I
6,4
7,2
7,1
12,8
18,2
12,8
100,0
12,8
59,0
6,1
16,7
-70,5
20,7
21,0
16,7
7,1
12,8
9,7
6,1
8,4
6,8
11.7
23,3
11,7
17,4
21,4
9,2
10,2
10,4
9,5
7,2
9.1
11,2
15,5
5.9
6.9
9.0
6,9
6.4
6.6

<l)M (A)
6,05
5,20
5,12
4,33
3,70
3,63
3,167
3,102
3,003
2.970

i 2,870
i 2,846

2,651
2,612
2,584
2,554
2,540
2,215
2,201
2,190
2,181
1.884
1,875
1,854
1,842
1,818
1,803 1

1,696
1,660 _
1.653
1,647
1.609
1,603
1,597
1.586
1,547
1.542
1,480
1.474
1.420

Faza krystaliczna

Y 2O 3 -
! Y 2O 3 -

m . -
Y 2O 3 -
m -
m -
m -

Y 2O 3 -
c -

Y2O3 -

Y 2O 3 -
m -
m -
m -
m -

c
m -

Y 2O 3 -
m -
m -
Y 2O 3 -
m -
t -
m -
m -
c
m
m

Y 2O 3 -
. m
m
m
m
m
m
c
m
m -
m -

111
200
100
211
011
110
111
311
111
222
321
111
002; Y 2O 3 - 400
020
200
410
200
112
105
211
102
440
022
202
122
220
220; t - 200
300
013, 221
540
130
113
212
131
222
131
311
311: c - 222
213
222, 321

Objaśnienia
Odmiany poliinoriiczne ZrOj zostały w ostatniej kolumnie zaznaczone symbollami: c -
regularna, m - jednoskośna. I - tetragonałna.
Za symbolom odmiany podane zostały wskaźniki Millera odpowiadające danemu maksimum
dyfrakcyjnemu.
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IV. DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

FV. 1. Przyczyny i uwarunkowania zachodzących przemian

Przedstawiony w pracy opis metod badawczych i wyników prac wykonanych dla
obszernego zakresu materiałowego dotyczy dwóch zasadniczych grup materiałów
powłokowych opartych na bazie AI2O3 i ZrO£ przeznaczonych do pracy w obszarze
wysokich temperatur. Zakres zaobserwowanych przemian związany jest z jednej strony ze
złożonym polimorfizmem obu wymienionych tlenków dodatkowo modulowanym
zmiennym poziomem domieszek innych tlenków, a z drugiej strony - charakterystyką
opisanych procesów odznaczających się krótkotrwałym działaniem temperatury i szybkim
chłodzeniem. Warunki te sprzyjają przemianom fazowym często innym niż w warunkach
wygrzewania stacjonarnego . :

Z punktu widzenia zastosowań w powłokach odpornych na działanie wysokich
temperatur najkorzystniejsze są materiały stabilne fazowo w całym obszarze
temperaturowym ich zastosowań. W przypadku materiałów jednoskładnikowych można
niekiedy doboru takich materiałów powłokowych dokonać. Dla materiałów
wieloskładnikowych dobór kompozycji stabilnych fazowo staje się zagadnieniem.znacznie
bardziej złożonym. A przecież powłoki wieloskładnikowe zdecydowanie przeważają w
zastosowaniach wysokotemperaturowych w szczególności, gdy wymagana jest odporność
na warunki wstrząsów cieplnych.

Trudno więc całkowicie przemian fazowych uniknąć zarówno w warunkach tworzenia
powłok metodą natryskiwania plazmowego jak i ich późniejszej eksploatacji. Bardziej
realne staje się natomiast sterowanie przemianami fazowymi wykorzystując możliwości,
jakie stwarza współczesna inżynieria materiałowa - dla otrzymania faz krystalicznych, a
niekiedy i bezpostaciowych o pewnym stopniu uporządkowania, starając się jednak w
każdym konkretnym przypadku zmniejszać zasięg przemian fazowych. Dotyczy to w
szczególności przemian, którym towarzyszą zmiany objętościowe oddziaływujące zawsze
w sposób niekorzystny na trwałość eksploatacyjną powłok.

Odpowiedni dobór składu powłok i zmniejszenie zasięgu przemian fazowych
wymagały jednak uzyskania możliwie pełnych informacji o zachowaniu się badanych
materiałów powłokowych w warunkach krótkotrwałych oddziaływań wysokich temperatur
i przy różnych wariantach kompozycji powłok. To stało się genezą szerokiego zakresu
eksperymentalnego prowadzonych prac. Należy podkreślić, że w niniejszej pracy
dokonano istotnej selekcji ograniczając ilość opisywanych materiałów i wyników
eksperymentalnych podając zarazem odnośniki do prac opisujących systemetycznie i
szczegółowo całość prowadzonych prac badawczych.

Aby zagadnienie przemian fazowych ująć bardziej ogólnie pragnę powrócić do dwóch
pytań postawionych w zakończeniu rozdziału I.
1. Dlaczego dana przemiana zachodzi ?
2. Jakie są mechanizmy zachodzących przemian ?
Nie są to oczywiście pytania oryginalne. Stawia je większość autorów prac zajmujących
się przemianami fazowymi. Christian w swojej fundamentalnej monografii uznaje je za
bardzo ważne [107]. Próba odpowiedzi na te pytania daje szansę wyjścia poza charakter
opisowy czy przyczynkowy i staje się pewnego rodzaju kryterium badawczego charakteru
danej pracy.
Poszukiwanie odpowiedzi na pierwsze pytanie można ująć w kilku aspektach, czy
stronach.
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Najbardziej ogólny jest niewątpliwie aspekt termodynamiczny.
Analizując przemiany fazowe z punktu widzenia termodynamiki posłużymy się
zależnością wyprowadzoną przez Gibbsa na odpowiednią funkcję stanu

G = E - TS + PV ' . ( 1 )

gdzie G - to entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny)
E - energia wewnętrzna układu
S - entropia
T - temperatura
P - ciśnienie
V - objętość

Jeżeli T i P = const., dwie fazy o potencjałach Gi i G2 są w stanie równowagi, gdy
spełnione jest równanie

Gi - G2 = 0 = (E - TS), +PV - (E - TS)2 - PV = F, - F2 (2)

F = E-"TS (3)

gdzie F jest energią swobodną. Analizując zmiany energii swobodnej możemy
interpretować kierunek zachodzących przemian pamiętając jednak, że jest to podejście
przybliżone, ponieważ niewielkie zmiany objętości zachodzą przy większości przemian.
Z obu zasad termodynamiki a także bezpośrednio z równania (3) nasuwa się wniosek, że
każdy układ dąży do stanu o minimalnej wartości energii swobodnej. W niskich
temperaturach drugi składnik w równaniu (3) jest mały i wtedy mówimy, że atomy dążą
do struktury o najniższej, możliwej energii wewnętrznej. Wartość energii wewnętrznej jest
odwrotnie proporcjonalna do liczby koordynacyjnej atomów w strukturze, co tłumaczy
wysoką koordynację atomów w szeregu struktur jonowyvh i metalicznych. W miarę
wzrostu temperatury drugi składnik w równaniu (3) wymaga uwzględniania. Entropię
kryształu nazywaną też entropią konfiguracyjną określa zależność Boltzmanna:

S = k l n W (4)

gdzie W jest liczbą możliwych sposobów rozmieszczania atomów w danej strukturze.

Osiągnięcie minimum energii swobodnej w danej temperaturze stanowi wypadkową
tendencji do maksymalnej wartości entropii poprzez wzrost liczby różnych sposobów
rozmieszczenia atomów z jednoczesnym wzrostem energii wewnętrznej pod wpływem
zmian koordynacji atomów. Wzrost entropii odpowiedzialny m.in. za powstawanie i
rozwój defektów w krysztale prowadzi do minimum wartości energii swobodnej.
W zależności od charakteru zmian entropii można podzielić przemiany fazowe na dwa
rodzaje. W przemianach pierwszego rodzaju występuje nieciągłość zmian pierwszych
pochodnych entalpii swobodnej czyli entropii i objętości molowej w temperaturze
równowagi. Możemy na przykład wyznaczyć entropię z równania (1) poprzez
różniczkowanie

S = - ( • £ £ ) (5)
_ dT '

W przemianach drugiego rodzaju nieciągłość w temperaturze równowagi wykazują drugie
pochodne entalpii swobodnej np ciepło właściwe.
Przemiany omawiane w tej pracy (polimorficzne, martenzytyczne, większość przemian
porządek - nieporządek) należą do pierwszego rodzaju.
Tak więc przemiany rejestrowane zachodzą, bo powstające w ich wyniku fazy
charakteryzują się niższą wartością energii swobodnej. Jeżeli dana odmiana polimorficzna
jest metatrwała, oznacza to, że tworzenie się jej jest korzystne energetycznie tylko w
wąskim przedziale warunków odbiegających zazwyczaj od równowagi termodynamicznej.
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Taki przedział może zaistnieć na przykład w specyficznych warunkach procesu
natryskiwania plazmowego scharakteryzowanych w punkcie II.2.a.
Mc Pherson uważa, że silne przechłodzenie padających na powierzchnię podłoża „kropel"
powoduje indywidualne obniżenie temperatury krzepnięcia szczególnie dla drobniejszych
cząstek. W tych warunkach tworzenie metatrwałych odmian takich jak odmiana y jest
korzystniejsze energetycznie niż odmiany a (na przykładzie tlenku glinu) [35,50].

Dodawanie domieszek stabilizujących pozwala ten przedział trwałości w niektórych
przypadkach poszerzyć albo przesunąć temperaturowo. Zastąpienie niektórych atomów w
sieci krystalicznej tlenku bazowego - innymi np cyrkonu przez itr w ZrC>2 może
stabilizować istniejące uporządkowanie atomów. Niektóre własności otrzymanego
roztworu stałego mogą się różnić od własności danej odmiany krystalicznej tlenku
bazowego. Charakterystyczne jest jednak, że sieci krystaliczne odmian termodynamicznie
trwalszych, zarówno dla tlenku glinu jak i cyrkonu, są niżej symetryczne i bardziej
skomplikowane. Mikrostruktura badanych materiałów oddziaływuje również na trwałość
poszczególnych modyfikacji krystalicznych i może być pomocna w ich identyfikacji.
Przykładem może tu być zależność trwałości odmiany tetragonalnej ZrC>2 od rozmiarów
ziaren i charakterystyczna, łatwo rozpoznawalna struktura ziarnowa a - korundu („szare
pasma") [45].

Rozpatrując indywidualnie badane przemiany fazowe należy stwierdzić, że ich
przyczyny stanowią superpozycję czynników materiałowych i procesowych, które w
konkretnym przypadku trudno rozdzielić. Czynnik materiałowy wydaje się na pierwszy
rzut oka prosty, bo przemiany fazowe dla obu tlenków są od lat znane i opisane. Wiedza na
ich temat poszerza się jednak i pogłębia, w czym mają również udział wyniki opisane w
rozdziale III i wcześniejszych pracach. Pamiętajmy jednak, że obecność i ilość
domieszek moduluje w istotny sposób obraz przemian, a skład fazowy materiałów
powłokowych i powłok (pomijając różnice) nie jest jednorodny. Mamy tu do czynienia z
mieszaninami mechanicznymi, roztworami stałymi oraz fazami potrójnymi powstałymi w
wyniku reakcji chemicznej tlenku bazowego z tlenkiem domieszkowym, których przykład
stanowią cyrkoniany i tytanian glinu. Na ten dość już złożony obraz nakłada się drugi
czynnik związany z procesami o szybkozmiennym działaniu temperatury. Powstrzymując
się tu od ponownego specyfikowania wszystkich elementów mających znaczenie dla
powłok typu barier termicznych scharakteryzowanych w punkcie II.2.a, zatrzymam się
tylko przy tym, co dla ich składu fazowego jest najistotniejsze:
1) parametry natryskiwania plazmowego,
2) wszystkie rodzaje obróbki cieplnej, którym są poddawane powłoki - zarówno

stacjonarne jak i szybkozmienne, a w szczególności ilość i warunki wstrząsów
cieplnych.

W grupie materiałów na bazie tlenku glinu próbowano uzyskać efekt stabilizacji (na
zasadzie analogii do sytuacji w tlenku cyrkonu charakteryzującym się również złożonymi
przemianami fazowymi) pozwalający na uniknięcie, czy zmniejszenie zasięgu przemian
fazowych w temperaturach przewyższających 800° C. Umożliwiłoby to poszerzenie
zakresu stosowalności powłok z tych materiałów na ten obszar temperatur w którym
przeważające, a czasami występujące jako jedyne w powłokach natryskiwanych
plazmowo, metatrwałe odmiany typu y ulegają przemianie w trwałą termodynamicznie
odmianę a, o gęstości około 10% wyższej (co możemy zaobserwować w tabeli 4). Ta
zmiana gęstości jest przyczyną wzrostu naprężeń w powłoce powodującego pojawianie
się a następnie szybki rozrost mikropęknięć prowadzący do przyspieszonej degradacji
powłoki. Próbowano zahamować lub zmniejszyć zasięg tej przemiany przez
domieszkowanie kilkoma tlenkami. Należy podkreślić, że odmiany typu y napotykane w
toku krystalizacji tlenku glinu z fazy ciekłej lub koloidalnej nie tworzą się w procesach
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związanych ze stacjonarnym działaniem temperatury, a pojawianie się ich w powłokach
natryskiwanych plazmowo związane jest z charakterem tego procesu przede wszystkim z
dużą szybkością chłodzenia mogącą powodować to silne przechłodzenie cząstek o
którym pisał Mc Pherson [35,58]. Tworzenie się metatrwałych odmian tlenku glinu np.
typu y, 5, K jest obserwowane (jak wspomniano w rozdziale poprzednim) nie tylko w
procesie plazmowego nakładania powłok ale i przy stosowaniu innych metod
otrzymywania powłok np. plazmy impulsowej, czy CVD. Przyczyny występowania
odmian metatrwałych w powłokach na bazie tlenku glinu rozważano już we
wcześniejszych pracach biorąc pod uwagę poglądy Plummersa i Mc Phersona
[36,57,148]. Są one związane zarówno z charakterem procesu tworzenia powłok
(termodynamiczne ujęcie Mc Phersoria) jak i z charakterystycznymi właściwościami
materiału powłokowego („zamrożenie" uporządkowania bliskiego zasięgu atomów
typowego dla wczesnego etapu krystalizacji tlenku glinu spowodowane wysoką szybkością
chłodzenia - wg. Plummersa). Jak wynika z przedstawionego w rozdziale III opisu
eksperymentalnego, materiały powłokowe przed natryskiwaniem charakteryzowały się
różnym stopniem krystaliczności i występowały m.in. w strukturze typu y i a. Jeżeli
krystaliczny materiał powłokowy o strukturze a - korundu przechodzi przy
natryskiwaniu powłoki w odmianę typu y , która jest monotropowa, świadczy to , że
materiał powłokowy ulega przy przejściu przez plazmę stopieniu, a powłokę tworzą
zastygające bardzo szybko na zimnym podłożu kropelki cieczy. Natomiast występujące
czasami w powłokach (niewielkie zazwyczaj) ilości fazy a pochodzą najczęściej z
nieprzetopionych; lub tylko nadtopionych ziaren o większych wymiarach (rzędu 100urn),
o kształtach charakterystycznych dla tej fazy, obecnych w materiale wyjściowym. Mogą
się one stawać wtedy zarodkami wokół których narastają aglomeraty fazy a w powłoce,
co niejednokrotnie obserwowano wcześniej [40,50,57]. Pojawianie się znaczących ilości
tej fazy w powłoce zaobserwowano przy niektórych wariantach technologicznych
metody natryskiwania np. przy natryskiwaniu w komorze obniżonego ciśnienia i przy
dużych mocach plazmotronu, kiedy temperatura podłoża rośnie, a więc spada szybkość
chłodzenia. Warunki wtedy przypominają jednak bardziej tworzenie powłok
przetapialnych, gdzie stopieniu ulega nie tylko materiał powłokowy, ale częściowo i
podłoże, niż „klasyczny,, typ natryskiwania w powietrzu określany symbolem APS
(atmospheric plasma spraying). Na podstawie szeregu eksperymentów i obserwacji
wyraziłem przypuszczenie, że przy utrzymywaniu podłoża w odpowiednio wysokiej
temperaturze rzędu 1100 - 1200° C powinna powstać powłoka o strukturze a - korundu
nie zawierająca w ogóle fazy y [40,128]. Nie miałem jednak technicznej możliwości
realizacji takiego eksperymentu w większej skali materiałowej . Heinze i Uematsu na
podstawie prac własnych oraz Huffadine i Thomasa zrelacjonowali m.in. taki eksperyment
w którym umieszczono natryskiwaną powłokę na przesuwającej się taśmie pieca
otrzymując tylko fazę a Powłoki zawierające tę fazę otrzymywali również stosując szereg
zabiegów specjalnych jak: znaczne zmniejszenie odległości palnik - podłoże, zmianę
ustawienia kątowego tak, aby ciepło palnika było odprowadzane na podłoże z
jednoczesnym zaniechaniem chłodzenia podłoża itp. Powoływali się oni przy tym na
wnioski z mojej pracy [149,150]. Rozpatrując te prace należy niewątpliwie podkreślić
ciekawe rozwiązania techniczne i staranny sposób przeprowadzenia eksperymentów. Jest
to jednak raczej ciekawostka techniczna niż rozwiązanie problemu powłok z tlenku glinu
odpornych w obszarze wysokich temperatur. Natryskiwanie powłok przy tak wysokich
temperaturach podłoża jest bliższe metodom spawalniczym niż plazmowym. Powłoka
nakładana plazmowo ma często za zadanie chronić powierzchnię podłoża (warstwę
wierzchnią) przed takimi temperaturami, jakie autorzy osiągali w toku wspomnianych
eksperymentów. Doprowadzenie takiej temperatury do podłoża może mieć znaczący
ujemny wpływ na jego trwałość eksploatacyjną. Niewątpliwą natomiast zaletą metody
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natryskiwania plazmowego, z której w takich warunkach się rezygnuje, jest możność
nałożenia powłok stanowiących np izolację termiczną w temperaturze znacznie niższej od
przewidzianych warunków pracy powłoki.

IV. 2. Analiza wyników dla kompozycji materiałowych na bazie AI2O3

Obecnie spróbujmy prześledzić przyczyny i mechanizm badanych przemian analizując
wyniki eksperymentalne uzyskane dla powłok z poszczególnych kompozycji
materiałowych na bazie AI2O3.
Pierwsza z badanych kompozycji zawierała domieszkę Cr2C>3 Tlenek ten występuje tylko
w jednej postaci krystalicznej izostrukturalnej z a - korundem z którym tworzy ciągły
roztwór stały, co jest zilustrowane na rys. 6. Ani w materiale wyjściowym, ani w
powłoce przed i po wygrzewaniu nie obserwowano obecności Cr^Oajako osobnej fazy.
Różnica w wartościach stałych sieciowych obu tlenków, chociaż niewielka (wartości
stałych a i c są dla G2O3 odpowiednio o około 4 i 5% wyższe przy zachowaniu prawie
identycznego stosunku c/a « 2,73), pozwoliłaby jeszcze na rozróżnienie między nimi, ale
już przesunięcie stałej sieciowej roztworu stałego przy 15% domieszce tlenku chromu
wchodzi w granice błędu doświadczalnego (rys. 7). Drugim, wartym odnotowania faktem
jest występowanie fazy a w powłoce w ilości rzędu 20%, a więc większej niż w
proszku wyjściowym . Należy tu podkreślić, że powłoki z tego materiału natryskiwano w
warunkach standardowych w powietrzu nie sprzyjających wzrostowi zawartości fazy a
w powłoce. Można na tej podstawie wnosić, że roztwór stały AI2O3 - Cr2C>3 o strukturze a
- korundu powstaje w warunkach procesu natryskiwania i że domieszka tlenku chromu
obniża energię tworzenia trwałej termodynamicznie struktury korundu. . Przy dalszych
eksperymentach z tym układem należałoby zwiększyć zawartość Cr2O3 do
odpowiadającej stosunkowi stechiometrycznemu 1 : 1 , aby stwierdzić , czy w ten sposób
możliwe byłoby uzyskanie powłok o strukturze a, a więc stabilnych fazowo w wysokich
temperaturach przy natryskiwaniu metodą APS. Podkreślenie to jest istotne dla
odróżnienia od ekstremalnych warunków procesu proponowanych m.in. przez
wspomnianych powyżej Heinze i Uematsu dla otrzymania powłok o strukturze a
[149,150]. Drugim problemem wymagającym weryfikacji eksperymentalnej byłoby
stwierdzenie trwałości roztworu stałego obu tlenków w obszarze wysokich temperatur,
kiedy to C^Cb może utleniać się do OO3 .
Uzyskanie pozytywnego rozwiązania obu tych problemów pozwoliłoby na otrzymanie
powłok odpornych w obszarze wysokich temperatur w oparciu o układ AI2O3 - 0263

Następną ze stosowanych domieszek był tlenek niklu NiO w ilościach 10 i 20%
wagowych. Również w tym przypadku otrzymano wyniki zachęcające do dalszych prac
przy zwiększeniu zawartości NiO do odpowiadającej stechiometrii 1 : 1 i do oceny
odporności powłok z tych materiałów w warunkach wstrząsów cieplnych (odporność
przy stacjonarnym oddziaływaniu temperatury została już stwierdzona). Wyniki dla
materiałów powłokowych i powłok z domieszką tlenku niklu wykazują w porównaniu z
wynikami dla poprzedniej kompozycji (z tlenkiem chromu) zarówno podobieństwa jak i
różnice. Do pierwszych należy zaliczyć brak obecności domieszki jako oddzielnej fazy
i stabilność temperaturową powłok (badaną dla powłok z domieszką NiO w szerszym
zakresie eksperymentalnym)., a więc to co zachęca do kontynuowania eksperymentów z
tymi układami Różnic jest jednak chyba więcej: w pierwszym przypadku - ciągły roztwór
stały, w drugim - wspólna faza o strukturze typu spinelu, bo inne są diagramy fazowe.
Tlenek chromu ma powinowactwo z trwała termodynamicznie fazą korundową, a tlenek
niklu - z metatrwałymi fazami o strukturze typu spinelu. Dlatego w pierwszym przypadku
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rośnie w powłoce ilość fazy a, a w drugim następuje jej całkowity zanik, natomiast
przedział trwałości temperaturowej faz spinelowych wyraźnie się poszerza. Obserwujemy
więc dwa przeciwne kierunki oddziaływania na skład fazowy materiałów i powłok. Który
z nich okaże się korzystniejszy, o tym zadecydują wyniki dalszych badań i aplikacje.
Istotne jest znalezienie możliwości uniknięcia przemian fazowych w powłokach przy
zmieniającej się temperaturze. Teoretycznie obie drogi są dopuszczalne - zarówno
otrzymanie powłok o stabilnej strukturze a, jak i wzrost trwałości temperaturowej faz
spinelowych . Dlatego wyraźna jest potrzeba dalszych badań, które pozwoliłyby
problemy te rozwiązać. Szerszy trochę zakres eksperymentów termicznych dla
materiałów z domieszką tlenku niklu i ich dotychczasowe pomyślne wyniki pozwalają
przypuszczać, że jest to trafny dobór materiałowy, czego nie można powiedzieć na
przykład o materiałach z domieszką tlenku molibdenu. W tym ostatnim przypadku
krytyczna analiza wcześniejszego materiału badawczego daje wyraźną wskazówkę, by
dalszych prac nie prowadzić [56,57], z - .

Taki negatywny rezultat ma więc również znaczenie sugerując m.in. wyłączenie ~
kompozycji materiałowej z domieszką tlenku molibdenu z dalszych prac (nie biorąc już
nawet pod uwagę wartości materiałoznawczej otrzymanych wyników eksperymentalnych
i ich interpretacji).

Wyniki eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi prowadzonych w ramach projektu
badawczego KBN dla powłok z materiałów o 10% domieszce NiO opisane szczegółowo
w innej pracy pokazują przypadki przemian fazowych z rozkładem fazy spinelowej
rozpoczynającym się po około 100 wstrząsach cieplnych [45]. Potwierdza to potrzebę
dalszych badań dla powłok z materiałów o ilości NiO wzrastającej aż do składu
stechiometrycznego 1 : 1 . , aby móc otrzymać kompozycje materiałowe stanowiące
stechiometryczny lub „fazowy" spinel i ocenić odporność powłok zawierających te
kompozycje na warunki zmęczenia cieplnego.

Przechodząc do dyskusji wyników otrzymanych dla materiałów należących do układu
AI2O3 - TiO2 należy podkreślić szeroki zakres eksperymentalny prowadzonych prac
biorąc pod uwagę zarówno ilość badanych materiałów jak i przedział zawartości TiO2 od
3% do około 40% (odpowiadających stechiometrii 1:1). Dostępna jest znaczna liczba
materiałów komercyjnych zawierających dwutlenek tytanu w różnych ilościach, ilość
materiałów doświadczalnych (zwłaszcza otrzymywanych metodą zol - żel) była też
większa niż dla innych układów na bazie tlenku glinu, co wiązało się m.in. z szeregiem
prób i eksperymentów związanych z tytanianem glinu [ 40,50,56]. Trzeba tu jednak
uczynić wyraźne rozróżnienie między materiałami (czy powłokami) zawierającymi
tytanian glinu jako osobną fazę krystaliczną, a materiałami stanowiącymi mieszaninę
tlenków (nawet jeśli zawartość dwutlenku tytanu jest zbliżona do zawartości tlenku
glinu).

Oba tlenki występują w kilku odmianach polimorficznych, ale mechanizm i kinetyka
przemian fazowych w AI11O3 i TiO2 są różne. Pokazują to między innymi wspomniane w
rozdziale III, a opisane szerzej we wcześniejszych pracach obserwacje przebiegu przemian
fazowych przy krótkotrwałym nagrzewaniu materiału proszkowego zawierającego 15%
T1O2 palnikiem acetylenowo-tlenowym i natryskiwaniu powłok [50,56]. Dla AI2O3 przy
nagrzewaniu palnikiem rejestruje się wzrost zawartości fazy a mający charakter
szybkiego rozrostu krystalitów tej fazy z tworzeniem jej aglomeratów w punktach
największego wzrostu temperatury, podczas gdy w powłokach natryskiwanych przeważają
lub występują jako jedyne metatrwałe fazy typu y. Natomiast TiO2 w postaci krystalicznej
anatazu nie ulega przy nagrzewaniu palnikiem przemianom, a po natryskiwaniu
przechodzi w postać krystaliczną rutylu trwałego do temperatury topnienia.
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Przy stacjonarnym wygrzewaniu powłok tlenek glinu ulega przemianie do trwałej
termodynamicznie odmiany a, a tlenek tytanu występujący w powłokach w postaci
rutylu nie ulega już dalszym przemianom, chociaż dokładniejsze obserwacje obrazu
dyfrakcyjnego pozwalają czasami zauważyć rekrystalizację rutylu ze zmianą wielkości
krystalitów i uporządkowania.

Tlenek glinu występuje w szeregu odmian metatrwałych i tylko jednej trwałej
termodynamicznie odmianie a (tabela 4). Mają one ten sam wzór chemiczny, bo glin jest
zawsze trójwartościowy. Tlenek tytanu występuje w trzech odmianach krystalicznych
przedstawionych w tabeli 5 o różnych warunkach tworzenia i trwałości temperaturowej
i jest wtedy czterowartościowy. Może jednak ulec redukcji (co czasami daje się lokalnie
zaobserwować nawet w wyniku procesu natryskiwania) do TiO i deficytowych tlenowo
fazMagnelego [40,50,56].

Źródło omówionych różnic w mechanizmie i kinetyce przemian fazowych stanowi inna
konfiguracja elektronowa glinu i tytanu i związane z nią inne uporządkowanie atomów w
sieci krystalicznej.. Efekty związane z tymi różnicami ograniczają w pewnym stopniu
zastosowania w powłokach materiałów zarówno z domieszką tlenku tytanu jak i takich,
których skład odpowiada stechiometrycznie tytanianowi, ale oba tlenki występują w nich
jako osobne fazy. Dlatego duże oczekiwania wiązane są z zastosowaniem materiałów
występujących w postaci krystalicznej tytanianu w powłokach natryskiwanych plazmowo i
pracach badawczych ukierunkowanych na- poszerzenie zakresu temperaturowego
stosowania powłok z materiałów na bazie AI2O3. :

Diagram fazowy układu AI2O3 - TiC>2 pokazany na rys. 17 pokazuje ograniczoną
wzajemną rozpuszczalność obu tlenków oraz tworzenie tytanianu jako wspólnej fazy.
Występuje ona w dwóch postaciach krystalicznych a i p. Ta druga spośród nich jest o
wiele bardziej aplikacyjnie interesująca ze względu na znacznie szerszy przedział
temperaturowy występowania. p - A^TiOs zidentyfikowany przypadkowo jako
domieszka w próbnej serii materiałów o 15% TiC>2 otrzymanych metodą zol - żel, a
dopiero następnie otrzymany jako faza zasadnicza w materiałach ó stechiometrtii 1 : 1 stał
się dzięki interesującym własnościom przedmiotem licznych eksperymentów, badań i
prób eksploatacyjnych relacjonowanych we wcześniejszych pracach i częściowo w
rozdziale 3 [40,50,59].

Te właściwości - to przede wszystkim anizotropia kierunkowa i temperaturowa
rozszerzalności cieplnej co w połączeniu z niskimi wartościami przewodnictwa cieplnego
powoduje bardzo wysoką odporność na wstrząsy cieplne. Niska wytrzymałość
mechaniczna prowadzi z kolei dó powstawania subtelnej siatki mikropęknięć na
powierzchni powłoki, ale jeżeli wstrząsom cieplnym nie towarzyszą udary mechaniczne,
nie staje się to przyczyną pojawiania się makropęknięć i degradacji powłok. Powłoki typu
barier termicznych, których składnikiem ceramicznym jest tytanian glinu, ulegają bardzo
niewielkim zmianom degradacyjnym nawet po 150 wstrząsach cieplnych [45]. Stworzenie
odpowiednich kompozytów np. z częściowo stabilizowanym tlenkiem cyrkonu
wykazującym efekt umocnienia podniosłoby wytrzymałość mechaniczną materiałów
powłokowych z zachowaniem odporności na wstrząsy cieplne. Opisywane w rozdziale 3
trudności związane z otrzymywaniem tytanianu nie stanowią już obecnie problemu. Mała
szybkość reakcji tworzenia tytanianu w stanie stałym, zwłaszcza jeśli substratami są
krystaliczne tlenki składowe, nasuwa wniosek o syntezie np. z koloidu (przykładem są
produkty z metody zol - żel) i o takim zaprogramowaniu wzrostu temperatury, by nie
zdążyły się wytworzyć te tlenki (szczególnie a - korund). Dlatego próbka wygrzewana w
piecu indukcyjnym wykazywała dyfrakcyjnie obecność tytanianu jako jedynej fazy, a
próbki wygrzewane w klasycznych piecach oporowych o dużej bezwładności wykazywały
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nawet po 10 godzinach w temperaturze 1600 ° C obecność śladowych ilości korundu i
rutylu. Dodatkowym czynnikiem niesprzyjającym przy otrzymywaniu tytanianu przez
reakcję w stanie stałym między krystalicznymi tlenkami składowymi są różnice gęstości
między nimi, a tytanianem (gęstość a - korundu = 3,96, rutylu = 4,24, a tytanianu = 3,70
gem"3). Z różnic tych wynika około 11% wzrost objętości produktu reakcji, co może być
źródłem naprężeń (w szczególności przy niepełnym przebiegu reakcji). Może być to
również przyczyną niższej odporności powłok zawierających tlenki składowe od
występujących w postaci krystalicznej tytanianu w obszarze temperatur > 1400 K, kiedy
zachodzi już reakcja syntezy tytanianu.

Tworzeniu uporządkowanego krystalicznie tytanianu sprzyjają raczej warunki bliskie
równowadze termodynamicznej - lepiej więc, aby proszek wyjściowy był nie tylko
stechiometrycznym , ale i „fazowym" tytanianem. Warunki natryskiwania
charakteryzujące się dużą szybkością chłodzenia dają w efekcie niepełną syntezę
tytanianu, a powstająca faza różni się wielkością krystalitów i uporządkowaniem od
tytanianu powstającego przy stacjonarnym oddziaływaniu temperatury, co dokumentują
obrazy dyfrakcyjne. Nawet różnica szybkości chłodzenia między natryskiwaniem do
wody, a na powierzchnię ciała stałego, zmienia zawartość tytanianu w próbce i mniej go
jest w proszku natryskanym do wody, gdzie chłodzenie jest szybsze niż przez sąsiednie
już zastygłe ziarna ceramiki z wyjątkiem pierwszej warstwy stykającej się bezpośrednio z
podłożem (jeśli stanowi je materiał przewodzący). Ten ostatni efekt trudno
udokumentować przy stosowaniu klasycznej dyfrakcji rentgenowskiej ze względu na
określoną głębokość wnikania promieni rentgenowskich, ale jest on wykrywalny pod
warunkiem, że dysponujemy powłokami oddzielonymi od podłoża i zbadamy je
obustronnie dyfrakcyjnie.

Opisane wyniki badań wskazują na wysoką odporność termiczną powłok
zawierających tytanian glinu stwarzającą szereg możliwości zastosowań w charakterze
warstw izolacyjnych i barier termicznych w szerokim przedziale temperatur. Dobór
odpowiednich składów kompozytów materiałowych (w szczególności z tlenkiem cyrkonu)
pozwoli na stosowanie ich również tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność
mechaniczna.

Reasumując, tytanian glinu jest bardzo interesującym w obszarze wysokich temperatur
materiałem (już dziś i przyszłościowo), a przegląd literatury w pełni to zainteresowanie na
świecie potwierdza pokazując nawet pewne konkretne przykłady zastosowań np silnik
adiabatyczny [66,75].

IV. 3. Analiza wyników dla kompozycji materiałowych na bazie Zr(>2

Badane grupy materiałów powłokowych mają szereg cech wspólnych takich jak własności
mechaniczne i elastyczne związane z ich ceramicznym charakterem, złożony polimorfizm
obu tlenków bazowych, różnią się jednak aktualnie m. in. zakresem zastosowań powłok w
obszarze wysokich temperatur.

Przechodząc do omawiania drugiej grupy badanych materiałów, których składnikiem
głównym był tlenek cyrkonu, należy podkreślić, że ten inny aktualnie zakres stosowalności
powłok stymulował różnice w zakresie badawczym i warunkach eksperymentów między
tymi grupami. Użycie w obszarze zastosowań wysoko temperaturowych materiałów
zawierających domieszki stabilizujące jest (ja!k już wspominano) dla tlenku cyrkonu
zagadnieniem znanym. Jednak nowe urządzenia i technologie stawiają nowe, wyższe
wymagania dotyczące odporności materiałów. Dlatego przedmiotem licznych prac
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badawczych staje się optymalizacja składu i zawartości stabilizatora w powłokach
dokonywana w oparciu o wyniki prób eksploatacyjnych prowadzących do degradacji
powłok.

W tej pracy badano przemiany fazowe i odporność termiczną powłok z materiałów
stabilizowanych różnymi tlenkami, a te dla których otrzymano wyniki pomyślne,
poddawane były eksperymentom na specjalnym stanowisku badawczym opisanym w
rozdziale 2 modelującym sui generis warunki pracy powłok typu barier termicznych. W
ten sposób oceniana była przydatność materiałów doświadczalnych otrzymywanych
głównie metodą zol - żel do powłok typu barier termicznych. Stabilizowane tlenki cyrkonu
produkcji wyspecjalizowanych firm dostępne komercyjnie służyły jako materiały
odniesienia. Całe to spektrum materiałowe zostało przedstawione w tabeli 2 b. Dzieląc je
pod kątem różnic w składzie fazowym możemy wśród nich wyróżnić: mieszaniny
mechaniczne, roztwory stałe (większość), i związki chemiczne złożone z obu tlenków
(cyrkoniany). Te ostatnie związki badane nieco wcześniej zostały tu włączone ze względu
na zbliżone własności; odporność termiczną oraz zachodzące w tych układach strukturalne
przemiany fazowe, o których będzie jeszcze mowa przy klasyfikacji typów
zaobserwowanych przemian. Badane roztwory stałe są najczęściej substytucyjne ze
względu na zbliżone wielkości kationów. Jeżeli prześledzimy ich wzory, zauważymy, że
przeważnie czterowartościowy cyrkon jest zastępowany przez kationy dwuwartościowe
(Ca,Mg), lub trójwartościowe (itr, większość pierwiastków ziem rzadkich). Powoduje to
pojawianie się wakansji sieciowych w pozycjach atomów tlenu. Związane z tym zmiany
uporządkowania i defekty struktury korzystniej jest badać neutronograficznie, gdyż tlen
jest dla promieni rentgenowskich pierwiastkiem lekkim, ma natomiast dość wysoką
wartość amplitudy rozpraszania neutronów. Neutronogramy dla niektórych z badanych
materiałów znajdują się we wcześniejszej pracy [122], Zastępowanie cyrkonu kationem o
wyższym-przewodnictwie elektrycznym i przesuwanie się wakansji powoduje wyraźny
wzrost przewodnictwa elektrycznego stabilizowanego tlenku cyrkonu przy zachowaniu
niezmienionego przewodnictwa cieplnego oraz stanowi podstawę zastosowań w sensorach
tlenowych [94,151].

Efektywna stabilizacja wymaga wbudowania się stabilizatora w roztwór stały materiału
powłokowego, wtedy przemiany fazowe, jeśli nawet występują w wyniku zmian
temperatury i wstrząsów cieplnych, mają charakter ograniczony i sterowalny. Natomiast
mieszaniny tlenków mogą ulegać złożonym i często nie w pełni przewidywanym
przemianom fazowym, co obserwowano niejednokrotnie we wcześniejszych pracach, a
ilustrująto również dane eksperymentalne z rozdziału 3 [41,45,156].

Mechanizm sieciowy stabilizacji nie jest jeszcze w pełni wyjaśniony. Zastąpienie
części atomów cyrkonu przez atomy o zbliżonych wymiarach, różniące się jednak
budową elektronową i własnościami, zmienia charakter sieci hamując przemiany, które w
czystym tlenku cyrkonu zachodzą znacznie łatwiej, a często nawet spontanicznie. Istnieją
poglądy przyjmujące wartości promieni jonowych kationu tlenku stabilizującego jako
kryterium oceny efektywności stabilizatora. Tak np. Stecura uzasadnia lepsze własności
stabilizujące tlenku itru w porównaniu z tlenkiem wapnia tym, że promień jonowy itru
(0,90A) jest bliższy promieniowi cyrkonu niż promień wapnia (0,95A) (promień jonowy
cyrkonu = 0,80A). Stecura dowodzi też, że powłoki stabilizowane tlenkiem iterbu
wykazały w pracach związanych z aplikacjami do techniki rakietowej i programu NASA
wyższą wytrzymałość od powłok z tlenkiem itru tłumacząc to bliskością promieni
jonowych iterbu i cyrkonu (promień jonowy iterbu = 0,84A) [130, 152].
Do interpretacji tego typu należy jednak podejść z pewną rezerwą, gdyż mechaniczne jej
stosowanie nie zawsze prowadzi do poprawnych rezultatów. Promienie jonowe mogą
być wyliczane w przybliżeniu czysto kinematycznym, albo przy uwzględnianiu
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oddziaływań wtórnych, koordynacji w sieci itp i wtedy zbliżamy się do teorii
dynamicznej. Warto zauważyć, że zamieszczone przez Pearsona wartości promieni
jonowych liczonych metodą Paulinga wykazują pewne różnice w porównaniu z
wartościami podawanymi np przez Stecurę [153]. Promienie kationów w sieciach
krystalicznych tego typu związków są zazwyczaj dużo mniejsze od promieni anionów.
Oprócz tego wiązania w sieci krystalicznej stabilizowanego ZrO2 nie są czysto jonowe,
można tu raczej mówić o wiązaniu kowalentnym dość silnie spolaryzowanym. Warto
może przytoczyć jeszcze jeden przykład podważający adekwatność kryterium promieni
jonowych. Powłoki z materiałów stabilizowanych CeC>2 są bardziej odporne na korozję
w szczególności siarkowo - wanadową od powłok z materiałów stabilizowanych Y2O3, a
promień jonowy ceru (l,01A) jest bardziej odległy od promienia cyrkonu nie tylko niż
promień itru, ale i wapnia. Tlenek ceru jest nie tylko często stosowany sam jako
stabilizator, ale stanowi również główny składnik złożonych stabilizatorów zawierających
różne tlenki ziem rzadkich, takiego np. jak opisany w punkcie 111,2,5. Tlenki ceru, iterbu,
lantanu i innych pierwiastków ziem rzadkich bez względu na różnice promieni jonowych
reagują znacznie wolniej z tlenkami siarki i wanadu od tlenku itru. Powłoki zawierające
jako stabilizator tlenek itru są natomiast bardziej odporne na wstrząsy cieplne i dlatego
optymalne są kompozycje stabilizatorów o składzie dobieranym w zależności od
przewidywanych zastosowań.

O występowaniu w powłokach natryskiwanych tzw. nietransformowalnej fazy
tetragonalnej t' wspominano już w rozdziale 3 przy opisie modyfikacji ZrC>2 podanych w
tabeli 7 i omawianiu wyników identyfikacji powłok z materiałów o 14% Y2O3 przed i po
wstrząsach cieplnych. Faza ta pojawiająca się raczej przy zawartości tlenku itru wyższej
od 10% jest rzeczywiście bardziej odporna na transformację martenzytyczną do odmiany
jednoskośnej, bo ulega tej transformacji dopiero po około 100 wstrząsach cieplnych
(pokazują to dyfraktogramy z rys. 65 i 66) w przeciwieństwie do „normalnej" odmiany
tetragonalnej, która pod wpływem pola naprężeń wprowadzonych na przykład przez
deformację typu ścinającego, a czasem nawet spontanicznie, ulega tej transformacji.
Trwałość odmiany tetragonalnej jest również w znacznym stopniu zależna od wielkości
krystalitów. Im drobniejsze krystality, tym bardziej trwała jest odmiana tetragonalna
[136,156].
Można więc na podstawie danych literaturowych i wyników badań własnych wyróżnić 4
zakresy stabilizacji podane tu na przykładzie materiałów stabilizowanych tlenkiem itru:
a) zakres stabilizacji niepełnej lub cząstkowej bliższy własnościami i odpornością raczej

materiałom niestabilizowanym (<5% Y2O3)
b) zakres materiałów częściowo stabilizowanych (5 - 10% Y2O3), ten zakres materiałowy

jest obecnie najczęściej spotykany w zastosowaniach wysokotemperaturowych w
szczególności w powłokach typu barier termicznych ze względu na wysoką
wytrzymałość związaną m.in. z efektem umocnienia

c) zakres przejściowy (>10% Y2O3) - tu najczęściej spotyka się fazę t' dość odporną na
przemiany fazowe współistniejącą niekiedy z fazą regularną

d) zakres materiałów całkowicie stabilizowanych (około 20% Y2O3) , gdzie przeważa
faza regularna, charakteryzujących się jednak niższą odpornością na wstrząsy cieplne,
mniej odpornych mechanicznie, a bardziej podatnych na kruche pękanie, o czym
wspominano w punkcie III.2.4.5.

Występowanie efektu umocnienia w materiałach częściowo stabilizowanych
związanego z transformacją martenzytyczną objawiającego się mierzalnym wzrostem
wytrzymałości tych materiałów jest przedmiotem szeregu prac w literaturze.
Konferencje problemowe poświęcone cyrkonii przynoszą liczne referaty na ten temat, stał
się on też przedmiotem specjalnej konferencji [135,136,154]. Pierwszy pełen euforii
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komunikat w Nature mówił o „ceramicznej stali", bo było to zjawisko rzadko spotykane
w materiałach ceramicznych [155], Charakterystyka fazowa i mikro strukturalna tych
materiałów- o zwiększonej wytrzymałości wskazywała wyraźnie na występowanie
niewielkiej ilości fazy jednoskośnej wśród przeważającej ilości faz regularnej i
tetragonalnej. Wyjaśnienie pełnego mechanizmu tego efektu jest jeszcze przedmiotem
rozważań i dyskusji. Transformacja martenzytyczna zachodząca w niewielkim zakresie
na skutek naprężeń i powodowanej przez nie deformacji, której towarzyszą zmiany w
mikrostrukturze, sugeruje mechanizm podobny do utwardzania typu dyspersyjngo. Wzrost
mikropęknięć ulega hamowaniu na granicach obszarów poszczególnych faz
krystalicznych różniących się koordynacją i uporządkowaniem atomów. Hamowanie to
powoduje częściowe rozładowanie naprężeń, co skutkuje wzrostem wytrzymałości
materiałów. W przedstawionym materiale eksperymentalnym podany jest przykład takiej
przemiany zachodzącej w niewielkim zakresie dla powłoki z materiału wzorcowego o 8%
Y2O3 po kilku dekadach wstrząsów cieplnych na rys. 58 oraz na powiększonych
fragmentach dyfraktogramu na rys. 107. Na obu rysunkach możemy efekt ten porównać:
a) z dyfraktogramem proszku wyjściwego, gdzie nie obserwuje się obecności fazy
jednoskośnej (rys. 58) i b) z powłoką z drugiego materiału, gdzie efekt ten jest znacznie
słabszy (rys. 107). Należy podkreślić, że możemy tu mówić o zjawisku umocnienia, bo
powłoka ta wytrzymała eksperymenty ze wstrząsami cieplnymi praktycznie bez zmian
degradacyjnych i ubytku masy z niewielkimi zmianami w mikrostrukturze. Nie można
natomiast wiązać ze zjawiskiem umocnienia wszystkich przypadków, gdy na
dyfraktogramie obserwujemy pojawienie się domieszki fazy jednoskośnej w obecności
przeważających faz wyżej symetrycznych, a przemianie fazowej nie towarzyszą
odpowiednie zmiany w morfologii, mikrostrukturze i własnościach powłoki, nawet jeśli
nie obserwuje się makro i mikroskopowo wyraźnych oznak jej degradacji.

IV.4. Typy występujących przemian fazowych

Jeżeli przemiany fazowe podzielilibyśmy na dwie grupy pod względem szybkości, to
jedną z nich stanowiłyby powolne przemiany kontrolowane procesem zarodkowania i
wzrostu, zależne od szybkości procesu dyfuzji, a drugą szybkie, bezdyfuzyjne przemiany
typu martenzytycznego.

Do pierwszej grupy należy większość przemian w materiałach na bazie tlenku glinu w
szczególności przemiany typu y -» a, przy których nieprzetopione, czy tylko nadtopione
ziarna a - korundu obecne w powłokach o przeważającej strukturze typu y stają się
zarodkami wokół których ze wzrostem temperatury rosną kolejne krystality fazy a.
Przykładów przemian drugiego typu dostarczają nam badania materiałów powłokowych i
powłok na bazie tlenku cyrkonu. Transformacje wyżej symetrycznych faz tlenku cyrkonu
(regularnej i tetragonalnej) w fazę jednoskośną i vice versa (ze znaczną histerezą
temperaturową) są typu martenzytycznego bez względu na to, czy dotyczą niewielkiego
zakresu (jak przy efekcie umocnienia w materiałach częściowo stabilizowanych), czy
całkowitej przemiany (w materiałach niestabilizowanych zbliżających się do stanu
równowagi termodynamicznej). Świadczy o tym m.in. zgodność z zasadniczymi cechami
transformacji tego typu podanymi na początku punktu IEL2. Oba tak sklasyfikowane typy
przemian, chociaż różniące się szybkością i mechanizmem, charakteryzują się dużymi
zmianami w uporządkowaniu atomów, z czego wynikają różnice gęstości i powodowane
przez nie naprężenia obniżające trwałość powłok.
Obserwowano również występowanie mniej ostrych przemian „typu przegrupowania"
takich jak w cyrkonianach (charakterystycznych dla struktury typu perowskitu) ,
tytanianie glinu (pododmiany powstające przy wygrzewaniu wysokotemperaturowym i
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natryskiwaniu plazmowym), czy w y - AkOa, gdzie można również zaobserwować
charakterystyczne, choć niewielkie różnice w obrazach dyfrakcyjnych. Pododmiany typu y
w tlenkach glinu czystych i domieszkowanych powstające np. przy krystalizacji materiału
metodą zol - żel i w powłoce natryskiwanej wykazują takie różnice. Przemiany tego
ostatniego typu są zbieżne z wprowadzoną przez Salje kategorią strukturalnych
przemian fazowych charakteryzowanych przez autora parametrem uporządkowania
wyprowadzonym z teorii Landaua - Ginsburga [118]. Przemiany tego typu zachodzą w
sposób łagodny i nie towarzyszą im ostre zmiany objętościowe, ale powodują zmiany np.
stałej dielektrycznej, czy własności ferroelektrycznych. Do tej grupy przemian można
również zaliczyć wzmiankowane przemiany typu przemieszczeniowego między strukturą
regularną, a tetragonalną w tlenku cyrkonu. Odmiany te często współistnieją ze sobą, a o
wytrącaniu się większej ilości krystalitów fazy tetragonalnej decyduje np rekrystalizacja
ze zmniejszeniem się wielkości ziarna.

Powyższe typy przemian obejmują sytuacje w których skład chemiczny, nie ulega
zmianie.--Osobną kategorię obejmuje tworzenie roztworów stałych dwu lub więcej
składnikowych i reakcje chemiczne między tlenkami z wytworzeniem nowych faz
(cyrkoniany , spinele i tytaniany).

IV.5. Podsumowanie i wnioski z pracy

Przechodząc do podsumowania wyników pracy pragnę zwrócić uwagę na różnice w
odporności materiałów i zachodzących przemianach spowodowanych opisywanymi
procesami z szybkozmiennym działaniem temperatury dla obu badanych grup
materiałowych.

W materiałach na bazie AI2O3 próby stabilizacji innymi tlenkami nie zawsze były
skuteczne i już natryskiwanie plazmowe powodowało zmiany w mikrostrukturze i
składzie fazowym. Metatrwałe fazy krystaliczne ulegają przemianom pod wpływem
odziaływania temperatur zarówno stacjonarnego jak i wstrząsów cieplnych (prowadzącym
najczęściej do termodynamicznie trwałego a - korundu). Dużą odporność termiczną w
szczególności na wstrząsy cieplne wykazują powłoki zawierające tytanian glinu jako
fazę krystaliczną [45,156].

Stabilizowane materiały na bazie ZrC>2 ulegają przy natryskiwaniu tylko niewielkim
zmianom składu fazowego (a czasem nie ulegają im wcale). Natomiast w warunkach
wstrząsów cieplnych najwyższą odporność wykazują powłoki z materiałów częściowo
stabilizowanych (w literaturze określane jako PSZ - partially stabilised zirconia) o 7-8%
wagowych Y2O3.

Mowa tu oczywiście o wstrząsach na stanowisku badawczym pod wpływem
kierunkowego „uderzenia" gorących i zimnych strumieni gazu, gdzie powłoka działa
rzeczywiście jak bariera termiczna, bo wstrząsy cieplne z użyciem pieca pozwalają
wyznaczyć tylko odporność na cykliczne, izotropowe zmiany temperatury. Należy jednak
pamiętać, że powłoki typu barier termicznych są produktem zawansowanej technologii i
chociaż rolę bariery pełni zewnętrzna warstwa ceramiczna, to istotne znaczenie ma
międzywarstwa metaliczna i jej dopasowanie do podłoża pozwalające przesunąć granicę
faz metal - ceramika wewnątrz powłoki. Porowatość powłoki ceramicznej istotna dla jej
odporności na wstrząsy cieplne przesuwa „odpowiedzialność" za odporność korozyjną i
szczelność na międzywarstwę. Tlen dochodzący przez pory do międzywarstwy powinien
tworzyć z obecnym w niej glinem uszczelniająco-pasywującą warstewkę AI2O3. Dlatego
przy dokładnym ważeniu powłok po wstrząsach obserwowany jest czasem niewielki
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przyrost masy lub niska wartość ubytku masy nawet przy widocznej degradacji
zmniejszona jest o ten przyrost.

Opracowana metodyka diagnostyczno-pomiarowa i przygotowane stanowisko
eksperymentalne do badania odporności powłok na wstrząsy cieplne pozwalają na ocenę
zmęczenia cieplnego powłok dając jednocześnie możność, aby porównywać, a często i
korelować ze sobą wyniki na trzech poziomach pomiarowych różniących się znacznie
skalą. Poziom „makro" -to dokumentacja fotograficzna zmian powłok. Jest to oczywiście
obraz statyczny nie dający możliwości uchwycenia dynamiki zmian obserwowanej w toku
eksperymentów, którą (może ?) udałoby się utrwalić na filmie. Przedstawione fotografie
dają możność obserwacji różnych morfologii niszczenia powłok pozwalając rozróżnić
efekty incydentalne np odprysk bez zmian towarzyszących od efektów zmian
systematycznych prowadzących w kilkur przypadkach do praktycznie całkowitego
zniszczenia powłok. Charakterystyczne jest narastanie zmian po kolejnych dekadach
wstrząsów i taki przykład mamy na karcie powłoki -zamieszczonej w załączniku. Po
pierwszej dekadzie brak praktycznie zmian (również masy), po-drugiej - lekkie łuszczenie
się powłoki i zmiany barwne na śladzie: płomienia palnika (w obszarze najwyższej
temperatury przy eksperymencie) i nieznaczny ubytek masy, po trzeciej Jmamy już duże
zniszczenia i ubytek przekraczający 1/3 masy powłoki. Zaawansowanym zmianom
niszczącym towarzyszą zmiany w mikrostrukturze powłok obserwowane na zgładach
metalograficznych. Kilka charakterystycznych przykładów takich zmian w szczególności
w pobliżu granicy metal - ceramika podanych jest w tej pracy, a szersze spektrum
dostępne jest w pracach dokumentujących całość prowadzonych eksperymentów
[14,41,140].

Tak więc korelację zmian na poziomach mikro i makro można uznać ogólnie za
zadowalającą. Są oczywiście możliwe wspomniane sytuacje incydentalne, kiedy
odpryśnięciu nawet znacznej części nie towarzyszą zmiany w mikrostrukturze, ale wtedy
zazwyczaj nie obserwuje się również zmian w wyglądzie zewnętrznym pozostałej części
powłoki. Takie sytuacje były parokrotnie spotykane w powłokach z materiałów o większej
zawartości stabilizatora i to świadczy m.in. o mniejszej wytrzymałości powłok z
materiałów całkowicie stabilizowanych.

Nieco bardziej złożona sytuacja jest w przypadku szukania bezpośredniej korelacji z
przemianami fazowymi. Przy wsapółistnieniu kilku faz w powłoce faza występująca w
niewielkich ilościach np domieszka fazy jednoskośnej może występować w sposób
nierównomierny zarówno na powierzchni jak i w głębokości próbki, a głębokość
wnikania promieni rentgenowskich jest mniejsza od grubosxi powłoki. Dlatego czasami
złuszczająca się w wyniku degradacji powłoka nie wykazuje wyraźnych przemian
fazowych. Natomiast odwrotnie można stwierdzić, że każdej zarejestrowanej
rentgenograficznie przemianie fazowej w powłokach towarzyszą zmiany w ich
mikrostrukturze oddziaływujące najczęściej niekorzystnie na ich trwałość, co objawia się
narastającymi zmianami degradacyjnymi. W przypadku efektu umocnienia pojawianie się
niewielkiej ilości fazy jednoskośnej po wstrząsach cieplnych powoduje wzrost
wytrzymałości powłoki, która wykazuje minimalne zmiany po kolejnych dekadach
wstrząsów cieplnych.

Starając się to ująć bardziej ogólnie - korelacja pomiarowa na poziomach makro , mikro
i nano wymaga bardzo dokładnie i metodycznie prowadzonej diagnostyki,na przykład
zgład trzeba wykonać z obszaru największego zniszczenia po uprzednim wykonaniu serii
dyfraktogramów.
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Na podstawie otrzymanego materiału eksperymentalnego i jego dyskusji można
sformułować następujące wnioski i zalecenia do dalszych prac.

1. Przemiany fazowe w badanych kompozycjach materiałowych związane są:
a) ze złożonym polimorfizmem tlenków glinu i tytanu dodatkowo modulowanym

obecnością domieszek
b) z charakterem obu opisywanych procesów - nakładania powłok metodą natryskiwania

plazmowego oraz badania ich odporności na wstrząsy cieplne.
Przemiany te spowodowane szczególną superpozycją czynników materiałowych i
technologicznych mają często inny przebieg niż w warunkach równowagi
termodynamicznej.

2. Zaobserwowano różne typy przemian fazowych:
a) szybkie , bezdyfuzyjne -przemiany typu martenzytycznego (w materiałach i

powłokach na bazie ZrC>2 ) . . . . . _ "
b) wolniejsze związane z dyfuzją i mechanizmem zarodkowania (w materiałach i

powłokach na bazie AI2O3)
c) strukturalne przemiany fazowe (przykłady ich występowania podano w punkcie

IV.4). Niektóre z nich są zbieżne z transformacjami typu „o - d" (uporządkowanie
- nieuporządkowanie).

Większość przemian zachodzi bez zmiany składu chemicznego. W niektórych
przypadkach tworzą się substytucyjne roztwory stałe. Czasem tworzą się : sole potrójne
w wyniku reakcji chemicznej między tlenkami (cyrkoniany, spinele, tytaniany ).
Trwałe termodynamicznie modyfikacje krystaliczne badanych materiałów nie ulegające
przemianom w wyniku zachodzących procesów wykazują jednak często efekty
rekrystalizacji ze zmianą wielkości krystalitów (przeważnie w kierunku ich wzrostu).

3. W grupie powłok na bazie tlenku glinu obserwuje się znaczne różnice w przemianach
fazowych i odporności termicznej. Z domieszką tlenku chromu tworzy się ciągły
roztwór stały. W powłokach z domieszką tlenku niklu tworzy się faza spinelowa o
znacznej odporności termicznej ulegająca lokalnie rozkładowi dopiero po 100
wstrząsach cieplnych, Dalsze prace ze zwiększeniem zawartości domieszek tych
tlenków pozwolą na dokładniejsze określenie przedziałów ich stosowalności w obszarze
wysokich temperatur. Spośród powłok na bazie AI2O3 najwyższą odpornością
termiczną w szczególności w warunkach wstrząsów cieplnych odznaczają się powłoki
zawierające tytanian glinu jako fazę krystaliczną. Powłoki z domieszką tlenku
molibdenu nie nadają się do zastosowań w badanym obszarze temperaturowym.

4. Powłoki z materiałów na bazie ZrO2 przeznaczone na bariery termiczne wykazały
zróżnicowaną odporność w eksperymentach ze wstrząsami cieplnymi. Najwyższą
odporność wykazują powłoki z materiałów częściowo stabilizowanych zawierające 7-
8% Y2O3. W przypadku tych powłok zaobserwowano pojawianie się efektu
umocnienia związanego z zachodzącą w niewielkim zakresie transformacją
martenzytyczną. W powłokach zawierających około 14% Y2O3 stwierdzono
powstawanie nietransformowalnej fazy tetragonalnej - 1 ' ulegającej rozpadowi dopiero
po około 100 wstrząsach cieplnych. Powłoki z materiałów całkowicie stabilizowanych
(około 20% Y2O3) wykazują mniejszą odporność mechaniczną i termiczną nawet nie
ulegając w dużym stopniu degradacji.
Istotnym elementem jest nie tylko dobór składu powłoki ceramicznej ale również
warstwy podkładowej i jej dopasowanie do podłoża. Oprócz czynników materiałowych
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ważne są parametry procesu natryskiwania i warunki eksperymentów. Powłoki o dużej
grubości i masie odznaczają się zmniejszoną odpornością.

5. Podstawowymi parametrami eksperymentów ze wstrząsami cieplnymi decydującymi o
trwałości powłok są: czasy ich grzania i chłodzenia oraz temperatura osiągana przez
powłoki w toku eksperymentów. Dlatego w ostatnich seriach eksperymentów czasy te
skrócono i zmodyfikowano krzywą grzania - chłodzenia w taki sposób, aby upodobnić
je bardziej do warunków pracy powłok typu barier termicznych. W tych
zmodyfikowanych warunkach najwyższą odporność wykazały powłoki zawierające
tytanian glinu oraz niektóre powłoki z częściowo stabilizowanego ZrC>2 zawierającego
7 - 8% Y2O3 wytrzymując z niewielkimi zmianami (praktycznie bez objawów
degradacji) około 150 wstrząsów cieplnych. Ponieważ warunki eksperymentów są
„ostrym egzaminem" dla powłok typu barier termicznych, można z pewnością
stwierdzić, że powłoki o tych dwóch składach materiałowych odznaczają się wysoką
odpornością na zmęczenie cieplne. Są one odpowiednie do długofalowych prób
eksploatacyjnych w silnikach i turbinach.

6. Do dalszych eksperymentów proponowane są nowe kompozycje mędzy innymi
zawierające tytanian glinu umocniony częściowo stabilizowanym tlenkiem cyrkonu, co
powinno umożliwić połączenie wysokiej odporności na wstrząsy cieplne ze zwiększoną
odpornością mechaniczną Kompozyty łączące tlenek glinu i cyrkonu są już stosowane
w ceramice spiekanej [157,158]. Pierwsze prace autora dotyczące badań powłok z tego
typu kompozytów przyniosły zachęcające wyniki [ 159,160].

7. Przewidywana jest modernizacja oraz lepsze oprzyrządowanie stanowiska
eksperymentalnego do badania odporności na wstrząsy cieplne. Szczególnie istotne jest
wprowadzenie oprócz pomiarów termoelektrycznych szybkiego, dynamicznego
pomiaru temperatury (przy pomocy pirometru optycznego) z rejestracją komputerową
pełnych krzywych grzania i chłodzenia dla każdej próbki w toku eksperymentów.
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ZAŁĄCZNIK

I. Karty informacyjne proszków

I a. Grupa materiałów na bazie tlenku glinu otrzymywanych metodą zol - żel w ITCHJ

Symbol grupy-Cl

Skład chemiczny: Symbol materiału: ;
C1.4

Granulacja: • - _ - - - - — [

Znaczny rozrzut wielkości ziaren, najliczniejsze o średnicach 50-70 (im, nieliczne o
większych wymiarach, wyraźne domieszki ziaren o średnicach 20 - 30 \xm i najdrobniejszych

(< 10 urn) :

Kształt ziaren: Sypkość
przeważnie kulisty, najczęstsze 280 s.
odchylenia wśród ziaren drobnych

Skład fazowy':
materiał krystaliczny, AI2O3 występuje w postaci fazy y (przeważającej) z domieszką fazy a,
TiC>2 występuje w postaci rutylu i anatazu. Po wygrzewaniu proszku w temperaturze 1700 K
TiC>2 wiąże się w tytanian glinu -

Ilość : 2 kg

Warunki natryskiwania :
natężenie prądu łuku 550 - 570 A
napięcie łuku 50 - 55 V
odległość natryskiwania 100 + 5mm

Zakres stosowania :
materiał doświadczalny stosowany w badaniach wpływu rosnĄcej domieszki TiO2 na

odporność temperaturową powłok z AI2O3.

Uwagi:
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I b. Grupa materiałów na bazie tlenku cyrkonu

Materiał: Wytwórca :
ZrO 2 + 8% Y 2 O 3 ICHTJ

Symbol klasyfikacyjny : Y8Zr IH2.

Granulacja :
20 - 40 (J,m ( wg danych od wytwórcy ) -

około 30% ziaren < od 20 \xm, około 55% zawartych w 'powyższym przedziale
( na podstawie diagramu i rozkładu tabelarycznego - z analizatora EBAS ).

Kształt ziaren : Sypkość
kulisty z niewielkimi odchyleniami • . 147 s (z trudnościami i zahamowaniami)

Skład fazowy :
przeważająca faza regularna z wyraźnie zaznaczoną domieszką fazy jednoskośnej,

dyfraktogram nie wskazuje na występowanie fazy tetragonalnej.

Inne informacje :
próbka materiału segregowana przy użyciu klasyfikatora, rozbieżność między postulowaną, a
rzeczywistą granulacją wynika z zaburzeń w segregacji materiału.

Ocena materiału :
Wykazuje usterki technologiczne przejawiające się w :
1) odchyleniach składu ziarnowego z niekorzystnym przesunięciem w kierunku drobniejszych
ziaren oddziaływującym na trudności z sypokością.
2) niezupełnie odpowiednim składzie fazowym ( brak fazy tetragonalnej, wyraźna domieszka
fazy jednoskośnej świadcząca o niepełnej stabilizacji)
Mimo zasygnalizowanych usterek powłoki z tego materiału mogą być doświadczalnie

stosowane w eksperymentach ze wstrząsani cieplnymi.

warunki natryskiwania :
natężenie przepływu argonu
natężenie przepływu wodoru
natężenie prądu łuku
napięcie łuku
odległość natryskiwania

QAr

I
U
/

= 2600 NI//h
QH 2 =700 NI/h

= 550-570 A
= 55V
= 100 + 5 mm
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Karty powłok

Powłoka nr 23.

Materiał podłoża:
stop żaroodporny na bazie niklu - El 701

Międzywarstwaj NiCrAlY
nakładana pod ciśnieniem atmosferycznym

Grubość: 0,16mm Masa: 2,3g

Skład fazowy : roztwór stały o strukturze Ni

: Powłoka ceramiczna : ZrC>2 + 8 % Y 2 ° 3 (ICHTJ)

Grubość: 0,4mm Masa: 9,9g

Grubość całkowita : 0,56mm Masa całkowita : 12,2g

Skład fazowy : mieszanina faz regularnej i tetragonalnej z wyraźną domieszką fazy
jednoskośnej

Warunki natryskiwania :

natężenie przepływu argonu Qar - 2600 Nl/h
natężenie przepływu wodoru QH2 = 700 Nl/h
natężenie prądu łuku I - 550 - 570 A
napięcie łuku U = 55 V
odległość natryskiwania d = 1 0 0 ± 5 mm

Zmiany w składzie fazowym : zmniejszenie się ilości fazy jednoskośnej
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Inne informacje:

Dane o wstrząsach cieplnych
Ilość : 30 Temperatura i jej przebieg : 840,910,980 ° C

Czas grzania: 90, 180,180 s . Czas chłodzenia: 90,180,180 s

Odległość dysza palnika - powłoka - 70mm
Odległość dysza chłodzenia - powłoka - 80mm

Zmiany po wstrząsach cieplnych
makroskopowe : po drugiej i trzeciej dekadzie (jak w tabeli nr 18) ubytek masy (g)

rejestracja fotograficzna : rys.97(I), 98(11), 102(111) 0(I);0,17(II);4,44(III)

zmiany mikrostrukturalne : po drugiej i trzeciej dekadzie pogłębiające się w warstwie podkładowej i w
pobliżu granicy faz metal - ceramika

zmiany w składzie fazowym: minimalizacja fazy jednoskośnej, rekrystalizacja z
prawdopodobnym wzrostem wielkości krystalitów

informacje uzupełniające : w tabelach 17 i 18 oraz w literaturze : [41].

ocena ogólna trwałości i wytrzymałości powłoki: po pierwszej dekadzie -
praktycznie bez zmian, dopiero następne dekady powodują stopniową
degradację w wyniku wzrostu temperatury i czasu eksperymentu; po pierwszej
ocena dobra, po drugiej - średnia, po trzeciej zaawansowana degradacja
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