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Abstract
The difference between ceramic materials and metals is in their mechanical and physical properties. Prevalence
of metals and knowledge about their properties cause their universal usage in many areas of human life. Therefore the
authors decide to present properties of technical ceramic materials using on mechanical components. The ceramic
materials are expanding with increasing of temperature because of changing average interatomic spaces (which is
relevant with thermal moves of atoms). During selection of materials working under unsteady state of heat transfer it
is suggested to select materials which are characterize by better thermal shock resistance (i.e. low coefficient of
thermal expansion, high brittle fracture resistance, and high thermal conductivity). Very important is also corrosion
resistance of ceramic coating because if it is low it would cause separation of ceramic coating from mechanical
component. This paper is focused on description of thermal shocks which appear during machines run and on methods
of their investigation. In frame of the research work the authors construct a test bench to simulate fatigue research of
ceramic coatings (applied on valve heads or material samples). The main aim of the researches was observation and
investigation of phenomena on surface of engine valve putting on variation and cyclic operations of temperature.
Keywords: combustion engines, combustion processes, modelling, ceramic coating, durability

METODY OCENY TRWAàOĝCI POWàOKI CERAMICZNEJ W
WARUNKACH LABORATORYJNYCH
Streszczenie
Materiaáy ceramiczne i metale stanowią dwie grupy materiaáów, róĪniące siĊ od siebie tym, Īe kaĪda z nich ma
odmienne wáaĞciwoĞci, gáównie mechaniczne i fizyczne. Ze wzglĊdu na ogólną dostĊpnoĞü i dające siĊ przewidzieü
wáasnoĞci metali ich zastosowanie jest jeszcze zdecydowanie powszechniejsze. Dlatego zdecydowano siĊ na
przedstawienie w pracy wáasnoĞci ceramicznych materiaáów technicznych stosowanych na elementach
mechanicznych. Materiaáy ceramiczne rozszerzają siĊ wraz ze wzrostem temperatury. Spowodowane jest to zmianą
Ğrednich miĊdzyatomowych przestrzeni, co jest rezultatem termicznego ruchu atomów. Przy doborze materiaáów
pracujących w warunkach nieustalonego przepáywu ciepáa moĪna kierowaü siĊ zasadą, Īe materiaáy posiadające niski
wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej, wysoką odpornoĞü na kruche pĊkanie i wysoką przewodnoĞü cieplną są
odporniejsze na szok termiczny. Bardzo waĪna jest równieĪ odpornoĞü korozyjna powáok ceramicznych. Maáa jej
odpornoĞü powoduje odspajanie powáoki ceramicznej od elementu mechanicznego. W pracy skoncentrowano siĊ na
omówieniu szoków termicznych jakie wystĊpują podczas pracy maszyn jak i na sposobach badania szoków
termicznych. W ramach prowadzonych badaĔ opracowano stanowisko symulacyjne do badaĔ zmĊczeniowych powáok
ceramicznych wykonanych na grzybkach zaworów silnikowych lub próbkach materiaáowych. Podstawowym
zaáoĪeniem przy konstruowaniu stanowiska badawczego byáo umoĪliwienie obserwacji i badaĔ zjawisk zachodzących
na powierzchni zaworu poddanego zmiennym i cyklicznym oddziaáywaniom temperatury.
Sáowa kluczowe: silniki spalinowe, procesy spalania, modelowanie, powáoka ceramiczna, trwaáoĞü
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1. WstĊp
Materiaáy ceramiczne posiadają szerokie zastosowanie w prawie wszystkich dziedzinach
gospodarki. Najlepszymi powáokami ceramicznymi, pracującymi w wysokich temperaturach są
materiaáy, posiadające wiązania kowalencyjne – są nimi np. Si3N4, SiC, Al2O3, ZrO2. Materiaáy te
wykazują duĪą odpornoĞü na peázanie i maáą rozszerzalnoĞü oraz duĪe przewodnictwo cieplne.
Stosowanie powáok ceramicznych w silnikach spalinowych przyczynia siĊ do podwyĪszenia ich
sprawnoĞci, redukcji spalania oraz korzystnie wpáywa na ekologiĊ poprzez zmniejszenie
toksycznoĞci spalin.
JednakĪe ocena trwaáoĞci obiektu mechanicznego z naniesionymi powáokami ceramicznymi w
warunkach laboratoryjnych przy subiektywnym jej wyznaczaniu moĪe okazaü siĊ nieprecyzyjna,
niepeána. Rozpatrując ją w kategoriach czysto probabilistycznych moĪe okazaü siĊ, Īe
oszacowanie prawdopodobieĔstw warunkowych wystąpienia pewnej zmiennej pod warunkiem
zaistnienia grupy zmiennych moĪe okazaü siĊ nie moĪliwe. MoĪe byü to przyczyną niepeánej
specyfikacji informacji. Uszkodzenia danego fragmentu konstrukcji mechanicznej mają charakter
nagáy, zuĪyciowy lub starzeniowy, a zagadnienia naprawialnoĞci nie są brane pod uwagĊ [3].
Podstawową wadą metod niezawodnoĞci są:
- przyjĊcie uproszczeĔ opisu danych towarzyszących obiektom mechanicznym,
- brak informacji o tych obiektach.
Przy zaworach z powáokami ceramicznymi, moĪemy przyjąü, Īe niepewnymi wielkoĞciami
opisującymi konstrukcjĊ zaworu są: wytrzymaáoĞü zmĊczeniowa, zuĪycie graniczne oraz wymiar
krytyczny pĊkniĊcia (zmienne podstawowe). Czynnikami zewnĊtrznymi (kontekstowymi)
wpáywającymi na zmienne podstawowe moĪe byü oddziaáywanie temperatury na element, czas
eksploatacji jak i prĊdkoĞü obrotowa waáu z zamocowanym zaworem na stanowisku badawczym.
ZdjĊcie budowy stanowiska badawczego znajduje siĊ na rys. 1.

Rys. 1. Stanowisko badawcze
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2. Przyczyny powstawania uszkodzeĔ

Fig. 1. Test bench

Powáoki ceramiczne, które są stosowane na elementach silnika pracują w podwyĪszonych
temperaturach. Ich zadaniem jest m.in. zabezpieczyü element przed korozją, ograniczyü
zuĪycie erozyjne, kawitacyjne, obniĪyü temperaturĊ elementu czy obniĪyü toksycznoĞü spalin.
MoĪna wyróĪniü dwie przyczyny powstawania pĊkniĊü powáok na elementach silnika
spalinowego:
- róĪnice temperatur miĊdzy cząstką metalu i podkáadu
- róĪne wspóáczynniki rozszerzalnoĞci cieplnej powáoki i podkáadu
WartoĞü wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej ma istotny wpáyw na wielkoĞü naprĊĪeĔ jakie
powstają na powierzchni powáoki a tym samym na trwaáoĞü pokrycia elementu silnika
spalinowego. Metody jakie stosujĊ siĊ do pomiaru odpornoĞci na zmĊczenie cieplne powáoki
opierają siĊ na przemiennym nagrzewaniu i cháodzeniu próbki a maksymalne temperatury
mogą wynosiü 1500K.
Stosowanymi kryteriami oceny zmĊczenia cieplnego powáoki ceramicznej mogą byü:
- powierzchnia odpryĞniĊtej powáoki ceramicznej
- wzrost temperatury próbki, który mierzony jest termoparą umieszczoną na pewnej
gáĊbokoĞci pod powáoką
- wystąpienie okreĞlonego ukáadu pĊkniĊü lub teĪ iloĞci pĊkniĊü
Zjawisko zmĊczenia cieplnego jest wiodącą postacią w eksploatacji powáok ceramicznych.
Jest ono opisywane jako narastający proces pĊkniĊü warstwy wierzchniej elementu
mechanicznego silnika spalinowego, który prowadzi do zmiennych naprĊĪeĔ wywoáywanych
cyklicznymi zmianami temperatury.
3. Metody oceny trwaáoĞci elementów mechanicznych
3.1. Metody probabilistyczne
W probabilistyce wiedza o obiekcie jest reprezentowana przez prawdopodobieĔstwa
warunkowe i bezwarunkowe, a do skáadania przekonaĔ jest wykorzystywany wzór Bayesa. Przy
wyznaczaniu tych modeli musimy znaü kompletną specyfikacjĊ badanego elementu.
PrawdopodobieĔstwa z jakimi mamy do czynienia w tych modelach mają charakter czĊstoĞciowy.
Zbiór zdarzeĔ elementarnych : jest dyskretny lub ciągáy np. wyznaczony przez odcinek na
ukáadzie kartezjaĔskim. Istotnym zaáoĪeniem tych modeli jest to, Īe suma prawdopodobieĔstw
zarówno a priori i a posteriori opisujących badany element jest równa jednoĞci.
3.2. Teoria moĪliwoĞci – possibility
Teoria moĪliwoĞci wyraĪa nieprecyzyjnoĞü Ğwiata w jĊzyku naturalnym. Jest wyraĪeniem raczej
“moĪliwoĞci” niĪ prawdopodobieĔstwa.
- Rozkáad moĪliwoĞci
Dany jest zbiór rozmyty na U z funkcją mF~(u).
Rozkáad moĪliwoĞci px(u) jest definiowany jako mF~(u).
X – maáa liczba naturalna.
F~={(1,1), (2,1), (3, 0.8), (4, 0.6), (5, 0.4), (6, 0.2)}.
px = F~.
(3, 0.8) oznacza, Īe moĪliwoĞü, Īe X wynosi 3 jest równa 0.8.
- SpecyficznoĞü teorii moĪliwoĞci
SpecyficznoĞü podaje miarĊ iloĞci informacji zawartej w zbiorze rozmytym lub rozkáadzie
moĪliwoĞci.
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Definicja:
Niech A bĊdzie podzbiorem rozmytym skoĔczonego zbioru X. Miarą specyficznoĞci A –
Sp(A) jest wartoĞü leĪąca w przedziale jednostkowym, która ma nastĊpujące wáaĞciwoĞci:
a). Sp(A)=1 wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje jedno i tylko jedno x*ÎX, dla którego A(x*)=1 i
A(x)=0 dla pozostaáych x. (specyficznoĞü najwiĊksza tylko gdy A jest nierozmytym punktem)
b). JeĪeli A(x)=0 dla kaĪdego x, to Sp(A)=0
c). JeĪeli A1 i A2 są normalnymi zbiorami rozmytymi oraz A1(x)>=A2(x) dla kaĪdego x, to
Sp(A1)<=Sp(A2) (dowolny wzrost moĪliwoĞci kilku elementów zmniejsza specyficznoĞü zbioru
rozmytego)
d). JeĪeli A1 A2 są normalne i nierozmyte takie, Īe card(A1)<=card(A2), to zawsze
Sp(A1)>=Sp(A2).
3.3. Teoria zbiorów rozmytych
Przed podaniem definicji zbioru rozmytego naleĪy ustaliü tzw. obszar rozwaĪaĔ (ang. the universe
of discourse) zwany w dalszej czĊĞci przestrzenią lub zbiorem.Zbiorem rozmytym A w pewnej
(niepustej) przestrzeni X, co zapisujemy jako A X, nazywamy zbiór par
gdzie:
A {( x, P A ( x)); x  X}
P : X o [0,1]
A

jest funkcją przynaleĪnoĞci zbioru rozmytego A. Funkcja ta kaĪdemu
elementowi x X przypisuje jego stopieĔ przynaleĪnoĞci do zbioru rozmytego
A, przy czym moĪna wyróĪniü 3 przypadki:
ȝA(x) = 1 oznacza peáną przynaleĪnoĞü do zbioru rozmytego A, tzn. x A,
ȝA(x) = 0 oznacza brak przynaleĪnoĞci elementu x do zbioru rozmytego A, tzn. x A,
0 < ȝA(x) < 1 oznacza czĊĞciową przynaleĪnoĞü elementu x do zbioru rozmytego A.
Symboliczne zapisy zbiorów rozmytych X jest przestrzenią o skoĔczonej liczbie elementów, X =
{x1, ..., xn}:Liczby rozmyte charakteryzują siĊ brakiem liczby rozmytej przeciwnej i odwrotnej
A

P A ( x1 )
x1

s ( x; a, b, c)
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x
wzglĊdem dodawania i mnoĪenia, co np. uniemoĪliwia zastosowanie metody eliminacji do
rozwiązywania równaĔ, w których wystĊpują liczby rozmyte.
Relacje rozmyte pozwalają sformalizowaü nieprecyzyjne sformuáowania typu „x jest prawie
równe y” lub „x jest znacznie wiĊksze od y”.
X
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3.4. Metoda Monte Carlo
Metody Monte Carlo (MC) moĪna zdefiniowaü jako dowolną technikĊ wykorzystująca liczby
losowe do rozwiązania problemu.
Natomiast w 1970 definicja zapisana przez Haltona brzmi:
- metoda Monte Carlo jest to metoda reprezentująca rozwiązanie problemu w postaci
parametru pewnej hipotetycznej populacji i uĪywająca sekwencji liczb losowych do
skonstruowania próbki losowej danej populacji, z której moĪna otrzymaü statystyczne
oszacowania tego parametru.
To czy metody MC mogą lub nie mogą byü zastosowane do danego problemu nie zaleĪy od
stochastycznej natury ukáadu, który jest badany, a jedynie od naszej zdolnoĞci do sformuáowania
problemu w taki sposób, aby liczby losowe mogáy byü uĪyte do jego rozwiązania.
Problem do rozwaĪania moĪe byü natury probabilistycznej lub statystycznej, w którym to
przypadku jego rozwiązanie MC bĊdzie bezpoĞrednia symulacja, ale moĪe teĪ byü natury
deterministycznej lub analitycznej, w którym to przypadku odpowiednie sformuáowanie MC moĪe
wymagaü pewnej wyobraĨni, a czasem nawet wydawaü siĊ sztuczne i nienaturalne. StosowalnoĞü
wybranej metody bĊdzie zaleĪeü od jej matematycznych wáasnoĞci, a nie od jej powierzchownego
podobieĔstwa do rozwiązywanego problemu.
3.5. Modele Markowa

Modele Markowa sáuĪą do badania systemów, gdzie w danej chwili ich stan jest wystarczający
by móc wyznaczyü charakterystyki probabilistyczne przyszáego rozwoju systemu. Są to procesy
do opisu, których wystarczają rozkáady dwuwymiarowe. Modele te zakáadają , iĪ na kolejne
odczytane
stany
obiektu
Xn
są
zaleĪne
od
poprzednich
stanów
Xn-k, 0<k<n.
RozróĪniamy:
- áaĔcuchy Markowa – ciąg zmiennych losowych X0, X1, ... , który okreĞlony jest na
wspólnej przestrzeni probabilistycznej i przyjmuje wartoĞci nieujemni caákowite.
- ciągi Markowa
- dyskretne procesy Markowa- proces losowy dyskretny, który speánia warunek
{Xt,t t T}, który zostaá utworzony ze zmiennych losowych dyskretnych .
- procesy Markowa z czasem ciągáym – jest to najwaĪniejsza klasa procesów losowych.
Procesy te opisują prawdopodobieĔstwa przejĞcia, które zwane są teĪ funkcjami przejĞcia.
JeĪeli mamy do czynienia w procesie Markowa z przeliczalną przestrzenią stanów, to moĪna
wtedy te procesy przedstawiü w postaci grafu. Wierzchoáki grafu odpowiadają poszczególnym
stanom procesu, natomiast áuki, które je áączą wskazują dopuszczalne przejĞcia pomiĊdzy stanami.
3.6. Metoda Dempstera – Shafera
Teoria Dempstera-Shafera, zwana inaczej teorią ewidencji matematycznej, czy teĪ teorią funkcji
przekonania. MoĪliwe obszary zastosowania powyĪszej teorii obejmują:
x integracja informacji pochodzących z róĪnych Ĩródeá przy identyfikacji obiektu [deKorvin et
al.,1993],
x modelowania wyszukiwania informacji w bazach danych [Lalmas, 1996],
x rozpoznawanie planu dziaáania [bauer, 1994],
x zagadnienia diagnostyki technicznej w warunkach zawodnoĞci elementów pomiarowych [Durham
et al., 1992],
x zastosowania medyczne [Gordon & Shortliffe, 1990, Zarley et al., 1988b, Blau, 1996].
Przytoczmy jeszcze kilka podstawowych pojĊü z powyĪszej teorii.
T - dyskretny niepusty skoĔczony zbiór, przy czym dla pewnego naturalnego n
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T T1 u T 2 u T 3 u ... u T n .
Zmienna A - przyjmuje wartoĞci ze zbioru T

(1)

Definicja 1. Przez funkcjĊ masy w sensie teorii DS rozumie siĊ funkcjĊ m:2^{ T }ĺ[0,1] speániającą
warunki:
m( A) 1 ,

¦

(2)

A2T

m(I ) 0 ,
 A2T m( A) t 0 .

(3)
(4)

Dowiedziono, Īe dla kaĪdej funkcji przekonania Bel istnieje dokáadnie jedna funkcja masy m taka, Īe
Bel(A)
m( B) 1 , natomiast dla zbiorów wiĊkszej licznoĞci funkcjĊ m(A) moĪna traktowaü jako

¦

BA

wyrównanie "ignorancji" podzbiorów danego zbioru.
W teorii DS operuje siĊ takĪe pojĊciem:
Definicja 2 Przez funkcjĊ przekonania w sensie teorii DS rozumie siĊ taką funkcjĊ Bel:2^{ T }ĺ[0,1], Īe

Bel(A)

¦ m( B )

BA

1

(5)

,

gdzie m(B) jest funkcją masy w sensie teorii DS.
Definicja 3 Przez funkcjĊ domniemania w sensie teorii DS rozumie siĊ funkcjĊ Pl:2^{ T }ĺ[0,1],

Pl(A)

¦ m( B )

1

(6)

B; B  AzI

Definicja 4 Rozpatrując dwa rozkáady m1 i m2, moĪna dokonaü ich poáączenia, otrzymując nowy rozkáad
bazowy m wedáug reguáy

m(C)

¦ m1( A)  m2( B)
¦ Im1( A)  m2( B)

A B C

.

(7)

A B z

4. Przedstawienie wybranego modelu

PoniewaĪ w badanym przypadku powáok ceramicznych element uszkodzony nie bĊdzie
podlegaá naprawie, wiĊc gotowoĞü obiektu, prawdopodobieĔstwo gotowoĞci (jeĪeli obiekt nie jest
naprawiany) jest definiowane [3] jako:
K g (t )

R(t ) .

(8)

W naszym przypadku po okresie pracy urządzenia 't poddajemy subiektywnej ocenie
procentowe uszkodzenie elementu pokrytego powáoką ceramiczną. Zaleca siĊ w celu
dokáadniejszej analizy, aby analiza byáa dokonywana co najmniej przez dwóch ekspertów (są to
informacje niezaleĪne). Przyjmijmy, zatem nastĊpującą postaü nieuszkadzalnoĞci:
RkKT, PP

RkKT (t , , TP, Z )

RkKT, PW

RkKT ( L, S )

Bel kKT { A(t , TP, Z ; 0 d W  t )},

Bel kKT { A( L, S ; 0 d W  t )},

R
Bel { A(t , TP, Z )}
gdzie:
t – czas eksploatacji czĊĞci konstrukcyjnej ,
L – gáĊbokoĞü pĊkniĊcia,
T
S S u , S p - wektor wytrzymaáoĞci,
KT
k

>

KT
k

@

S u - wielkoĞü pĊkniĊcia,
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S p - zuĪycie powáoki ceramicznej,
TP – temperatura zaworu w trakcie badaĔ,
Z - prĊdkoĞü obrotowa [obr/min] tarczy z zaworami,
k – kolejny etap badania,
PP – parametry pracy,
PW – parametry wytrzymaáoĞci,
- suma ortogonalna.
Ocena kaĪdego eksperta o wartoĞci nieuszkadzalnoĞci bĊdzie wyznaczana na podstawie reguá:
Reguáa eksperta:
JEĩELI obiekt pracowaá w danym przedziale czasu 't n
i wystąpiáy w tym czasie wartoĞci parametrów pracy TP, Z oraz parametry wytrzymaáoĞci L, S
TO obiekt jest nieuszkodzony

A({L, S}

{Z , t , TP})

(10)

ze Ğrednią wartoĞcią funkcji alokacji prawdopodobieĔstwa mij ({L j , S j }) i mij ({TPj , Z j , t j })
gdzie:
i – iloĞü prób
j – iloĞü ekspertów
Tak otrzymane reguáy funkcji masy od n-ekspertów áączymy za pomocą reguáy kombinacji
Dempstera (2.7). NastĊpnie áatwo moĪna wyznaczyü wartoĞü funkcji przekonania (2.3), która w
kontekĞcie tak postawionego zadania bĊdzie miaáa postaü:
KT
KT
KT
KT
BelkKT {AKT
j1 ... jn (t, TP, Z)} {Aj1 ... jn (L, S )} m j1 ... jn {Aj1 ... jn (t, TP, Z)} {Aj1 ... jn (L, S)},

gdzie:
KT
m KT
j1 ... j n { A j1 ... j n (t , TP , Z )}

(11)

{ A KT
j1 ... j n ( L, S )} - jest funkcją masy záoĪoną z niezaleĪnych rozkáadów

wyznaczonych przez ekspertów.
Zwróümy uwagĊ na fakt, Īe wszystkie wartoĞci parametrów w zadanych odstĊpach czasowych są
mierzone, obliczane i zapamiĊtywane.
5. Podsumowanie

W pracy przedstawiono metody ocen jakie mogą byü stosowane w ocenie elementów
mechanicznych i wybrany model oceny uszkadzalnoĞci powáok ceramicznych w silniku
spalinowym. Model ten na podstawie opinii ekspertów o stanie powáoki w danym czasie
eksploatacji daje w wyniku wartoĞü przekonania o dalszej uĪytecznoĞci zaworu. JeĪeli ustalimy, Īe
zawór nie nadaje siĊ do dalszej eksploatacji przyjmujemy wartoĞü przekonania Bel jako graniczną
dla zadanego przedziaáu czasu eksploatacji. W rezultacie tak postawionego problemu otrzymaü
moĪemy rozkáad bazowy np. funkcji przekonania od czasu eksploatacji. Uzyskamy rozkáad funkcji
przekonania, który bĊdzie dokáadniej odzwierciedlaá bazowy rozkáad przekonania oraz graniczną
wartoĞü uĪytecznoĞci obiektu w zadanych warunkach eksploatacyjnych np. w dziedzinie czasu.
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