Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 4

FEM MICROMECHANICAL MODELLING
OF A POROUS SURFACE COATING SYSTEM
Joanna Wáodarczyk
Military University of Technology, Faculty of General Mechanics
Kaliskiego Str. 2, 00-908 Warsaw, Poland
e-mail: j.wlodarczyk@wme.wat.edu.pl
Wiesáaw Szymczyk
Military University of Technology, Faculty of General Mechanics
Kaliskiego Str. 2, 00-908 Warsaw, Poland
e-mail: w.szymczyk@wme.wat.edu.pl
Abstract
Multilayered coatings established on parts of internal combustion as well as jet engines may be used as TBC
systems providing their better thermal-mechanical efficiency, tribological properties, wear resistance and ability to
withstand the influence of aggressive media.
FEM micromechanical models of a chosen surface coating system are presented which take into consideration the
influence of porosity onto distribution of residual stresses. The example coating system was established on a beryllium
copper substrate and consisted of the NiCr midsurface and TiN external layers. The system was analyzed as a
functionally gradient material (FGM) with an assumed linear gradient function of material properties in transition
zones between volumes of the pure materials of the substrate, midsurface and the external layer. The porosity
influence on the distribution of residual stresses was investigated, and the clustering effect influence in particular.
Micromechanical models for appointing of effective properties of porous materials with the effect convergence pores
and without convergence pores, effective values of Young's modulus appointed from micromechanical models with the
effect and without the effect concentrating convergence pores, models surface layer, with the micromechanical
simulation of the microstructure, residual stresses in the function of the porosity, the example of results of calculations
of residual strains and the example of results of calculations of residual strains are presented in the paper.
Keywords: surface coatings, FEM, micromechanical modelling, functionally graded materials, porosity, clustering
effect

MODELOWANIE MIKROMECHANICZNE POROWATYCH WARSTW
POWIERZCHNIOWYCH
Streszczenie
Pokrycia wielowarstwowe wykonywane na czĊĞciach silników zarówno wewnĊtrznego spalania jak i odrzutowych,
mogą byü uĪywane jako bariera cieplna, która bĊdzie zapewniaü ich wiĊkszą sprawnoĞü cieplną i mechaniczną, lepsze
wáasnoĞci tribologiczne, odpornoĞü na zuĪycie i na oddziaáywanie agresywnych mediów.
Prezentowane są mikromechaniczne modele MES wybranego systemu warstwy powierzchniowej, które uwzglĊdniają
wpáyw porowatoĞci na rozkáad naprĊĪeĔ resztkowych. Przykáadowe pokrycie powierzchniowe byáo wykonane na
podáoĪu z brązu berylowego i skáadaáo siĊ z miĊdzywarstwy NiCr i zewnĊtrznej warstwy TiN. Pokrycie byáo
analizowane jako materiaá funkcjonalnie gradientowy, z zaáoĪoną liniową funkcją gradientu wáasnoĞci materiaáowych
w strefach przejĞciowych pomiĊdzy warstwami czystych materiaáów podáoĪa, miĊdzywarstwy i warstwy zewnĊtrznej.
Badano wpáyw porowatoĞci na rozkáad naprĊĪeĔ resztkowych, a w szczególnoĞci wpáyw efektu skupiania siĊ i áączenia
porów. Mikromechaniczne modele do wyznaczania efektywnych wáasnoĞci materiaáów porowatych z efektem áączenia
siĊ porów i bez áączenia siĊ porów, efektywne wartoĞci moduáu Younga wyznaczone z modeli mikromechanicznych, z
efektem i bez efektu skupiania áączenia siĊ porów, modele warstwy powierzchniowej, z mikromechaniczną symulacją
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mikrostruktury, naprĊĪenia resztkowe w funkcji porowatoĞci, przykáad wyników obliczeĔ naprĊĪeĔ resztkowych oraz
przykáad wyników obliczeĔ naprĊĪeĔ resztkowych są prezentowane w artykule.
Sáowa kluczowe: warstwy powierzchniowe, MES, modelowanie mikromechaniczne, materiaáy funkcjonalnie
gradientowe, porowatoĞü, efekt skupiania siĊ i áączenia porów

1. WstĊp
Jednym z zasadniczych problemów wytworzonej warstwy powierzchniowej jest powstawanie
stanu naprĊĪeĔ wáasnych. Korzystną redystrybucjĊ energii wewnĊtrznej, a w konsekwencji zmianĊ
rozkáadu naprĊĪeĔ resztkowych i zmniejszenie ich gradientów moĪna osiągnąü przez wytworzenie
warstwy powierzchniowej jako wielowarstwowego materiaáu gradientowego lub funkcjonalnie
gradientowego.
Materiaá o strukturze wielowarstwowej, w którym wáasnoĞci zmieniają siĊ skokowo, z warstwy
na warstwĊ, (dziĊki zastosowaniu róĪnych materiaáów lub poprzez zmiany udziaáów
objĊtoĞciowych kilku materiaáów w kolejnych warstwach) jest okreĞlany jako materiaá
gradientowy. Natomiast w materiale funkcjonalnie gradientowym zmiana wáasnoĞci nastĊpuje w
sposób ciągáy i daje siĊ opisywaü przy pomocy gáadkiej funkcji (w statystycznie uĞrednionym
ujĊciu).
Obserwuje siĊ ekspansjĊ zastosowaĔ metod numerycznych do badaĔ warstw
powierzchniowych. Zdarza siĊ, Īe metody numeryczne stanowią samodzielne narzĊdzie badawcze,
gdyĪ pozwalają szybko i tanio zbadaü (np. na drodze numerycznych symulacji porównawczych),
czy nowo sformuáowane hipotezy przynoszą wystarczające wyjaĞnienie efektów obserwowanych
w rzeczywistoĞci, czy zasymulowana numerycznie zmiana parametrów modelu projektowanego
ukáadu materiaáowego powoduje zanik niekorzystnych efektów a pojawienie siĊ i wzmocnienie
efektów poĪądanych. MoĪe to stanowiü wskazówkĊ dla technologów, jak modyfikowaü proces
konstytuowania nowej warstwy powierzchniowej, aby osiągnąü podobnie korzystny efekt w
rzeczywistoĞci.
Przegląd metod analizy naprĊĪeĔ resztkowych w materiaáach gradientowych moĪna znaleĨü
w opracowaniach [1y10].
W niniejszej pracy autorzy analizują rozkáad naprĊĪeĔ resztkowych w przykáadowej warstwie
powierzchniowej, z uwzglĊdnieniem porowatoĞci. Zastosowali modele, w których mikrostuktura
wszystkich stref w warstwie jest symulowana mikromechanicznie oraz modele, w których nie
uwzglĊdniono budowy mikrostrukturalnej. Modele mikromechaniczne pozwoliáy uwzglĊdnienie
wpáywu wzajemnego przenikania siĊ materiaáów w strefach przejĞciowych i rozwaĪenie
porowatoĞci zarówno ze skupiskami porów jak teĪ w postaci rozproszonej.
W przypadku modeli, które nie uwzglĊdniają mikrostruktury niezbĊdne byáo posáuĪenie siĊ
zastĊpczymi, efektywnymi wartoĞciami wáasnoĞci materiaáowych: moduáów Younga,
wspóáczynników Poissona i wspóáczynników rozszerzalnoĞci cieplnej. Dla TiN wyznaczono je dla
porowatoĞci 5, 10, 15 i 20%, na drodze numerycznych eksperymentów jednoosiowego Ğciskania, z
zastosowaniem mikromechanicznych modeli porowatoĞci. Definiowanie porowatoĞci w modelach
odbywaáo siĊ na drodze losowania. UĪyto 2 sposobów losowania. Jeden dopuszczaá bliskie
sąsiedztwo porów i ich áączenie siĊ w wiĊksze pustki. Drugi wykluczaá áączenie siĊ porów i
prowadziá do otrzymania porowatoĞci równomiernie rozproszonej,
2. WáasnoĞci materiaáowe a porowatoĞü
Z przeprowadzonych badaĔ literaturowych wynika, Īe rozrzut danych dotyczących takich
materiaáów jak TiN, TiCN, TiC - jest bardzo duĪy. WaĪą na tym róĪne sposoby przygotowania
próbek w róĪnych oĞrodkach badawczych, róĪne metody pomiarów, przyjmowanie róĪnych
podstaw teoretycznych do przeliczeĔ, róĪny skáad stechiometryczny materiaáów badanych warstw.
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Metody pomiarowe są czĊsto záoĪone i subtelne, zwáaszcza w przypadku materiaáów typowo
stosowanych na cienkie pokrycia. Skutkuje to tym, Īe publikowane wyniki pochodzą z pomiarów
przeprowadzonych przez autorów specyficznymi metodami, w przyjĊtych przez nich
specyficznych warunkach. Charakterystyki chemiczne i mikrostrukturalne badanych materiaáów są
czĊsto niekompletne. Charakterystyki materiaáowe podawane są dla okreĞlonej porowatoĞci
próbek. Stąd wynikają trudnoĞci w porównywaniu danych i ich uogólnianiu. Podawane są róĪne
wartoĞci dla materiaáów w stanie nieporowatym, otrzymane po zastosowaniu róĪnych metod
korekcji.
2.1 Metody ekstrapolacji wáasnoĞci na stan nieporowaty
Jest wiele dostĊpnych formuá, które pozwalają na dokonanie korekcji moduáu Younga
zmierzonego dla materiaáu o znanej porowatoĞci. PoniĪej prezentowane są dwa przykáady:
x dla pustek o ksztaátach kulistych Hasselman podaje [11]:
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gdzie:
E - moduá Younga kompozytu,
E 0 - moduá Younga dla materiaáu litego,
P - udziaá objĊtoĞciowy porowatoĞci,
A - staáa wyznaczona statystycznie.

x dla pustek o dowolnych ksztaátach Ondracek [12] wyprowadziá nastĊpujący wzór:
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gdzie:
E p(1) - moduá Younga materiaáu porowatego,
E m - moduá Younga przy zerowej porowatoĞci,
z, x - zastĊpcze osie sferoidalnych porów,
z / x - wspóáczynnik ksztaátu,
P - porowatoĞü (wspóáczynnik koncentracji),
cos 2 D D - wspóáczynnik orientacji sferoidalnych porów.
3. WáasnoĞci przykáadowych materiaáów

WáasnoĞci warstw wziĊte do obliczeĔ zestawiono w tabeli 1.
Tab. 1. WáasnoĞci materiaáowe
Table 1. Material properties

brąz berylowy
E
Q
D

GPa
e-6 K-1

130
0,3
16,7

warstwa
poĞrednia NiCr
220
0,29
11,7
431

TiN*
600
0,25
9,4

(2)
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E – moduá Younga (*dla stanu nieporowatego (Bull et al.
Q – wspóáczynnik Poissona, D - wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej.

[13].),

Bull et al. [13] podaje, Īe moduá Younga dla TiN wynosi 600 GPa, a dla TiC 540 GPa
(w stanie nieporowatym, litym).
Kral et al. [14], analizując dane wielu innych autorów podaje na podstawie tego przeglądu, Īe
wartoĞü moduáu Younga wytworzonego pokrycia silnie zaleĪy od porowatoĞci. Przykáadowo, dla
TiN zmienia siĊ od 550 GPa dla stanu nieporowatego do ok. 250 GPa dla porowatoĞci 20%.
3.1. Numeryczne wyznaczanie efektywnych wáasnoĞci parametrów materiaáu porowatego
przy zastosowaniu modeli mikromechanicznych

Do wyznaczenia zastĊpczych wáasnoĞci TiN o porowatoĞciach 5, 10, 15 i 20% uĪyto modelu
numerycznego o siatce záoĪonej z elementów 2D o regularnym, kwadratowym ksztaácie. Definiowanie
porów w modelach odbywa siĊ losowo, dwiema metodami. Pierwsza metoda losowania dopuszcza
skupianie siĊ i áączenie porów (Rys. 1a). Druga wyklucza takie zjawisko i prowadzi do uzyskania
równomiernego rozmieszczenia pojedynczych porów (Rys. 1b).
Na rysunku 2 pokazano wyniki wyznaczenia efektywnych wartoĞci moduáu Younga przy
pomocy modeli mikromechanicznych porowatego TiN, dla porowatoĞci 5, 10, 15 i 20 %,
otrzymanych obiema metodami. Dla kaĪdej porowatoĞci losowano po 5 róĪnych modeli.

E [MPa]

Rys. 1. Mikromechaniczne modele do wyznaczania efektywnych wáasnoĞci materiaáów porowatych –
porowatoĞü 20% z efektem áączenia siĊ porów (a), bez áączenia siĊ porów
Fig. 1. Micromechanical models for the assessment of effective properties of the porous materials porosity of 20% porosity with the clustering effect (a), with no clustering effect
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Rys. 2. Efektywne wartoĞci moduáu Younga dla TiN, wyznaczone z modeli mikromechanicznych, dla porowatoĞci: 0, 5,
10, 15 i 20 – z efektem (krzywa a) i bez efektu skupiania áączenia siĊ porów (krzywa b)
Rys. 2. Effective values of Yonung’s module for TiN, obtained from micromechanical models,
for porosities: 0, 5, 10, 15, 20%, with (curve a) and without clustering effect (curve b)
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Dla porowatoĞci 20% otrzymano wartoĞü moduáu 420 GPa. WartoĞci podawane w literaturze,
na podstawie badaĔ eksperymentalnych wynosiáy 250 GPa (Kral et. al. [14]). RóĪnica ta moĪe byü
zmniejszona przez zastosowanie innych modeli porowatoĞci, które bĊdą uwzglĊdniaáy rozkáady
ksztaátu, wielkoĞci i rozproszenia w materiale. Na obecnym etapie badaĔ pory mają
zuniformizowany ksztaát i wielkoĞü.
4. Modele numeryczne warstwy powierzchniowej z uwzglĊdnieniem porowatoĞci

Przeprowadzono numeryczne badania porównawcze wyznaczenia rozkáadów naprĊĪeĔ
resztkowych w warstwie powierzchniowej TiN, na podáoĪu z brązu berylowego,
z uwzglĊdnieniem miĊdzywarstwy NiCr. Obliczenia przeprowadzono w 4 seriach.
W modelach uĪytych w pierwszej i drugiej serii obliczeĔ, dla porowatoĞci 5, 10, 15 i 20%,
stosowano wáasnoĞci efektywne, które wyliczono na podstawie dodatkowych symulacji z uĪyciem
modeli mikromechanicznych, bez uwzglĊdnienia i z uwzglĊdnieniem efektu skupiania siĊ i
áączenia porów (por. Rys. 3 a i b).
W trzeciej i czwartej serii obliczeĔ uĪyto modeli, w których porowatoĞci warstwy TiN
(odpowiedni z efektem i bez efektu skupiania siĊ i áączenia porów) i wzajemne przenikanie siĊ
materiaáów w strefach przejĞciowych, byáy symulowane mikromechanicznie. PorowatoĞü w
warstwie TiN ma staáą uĞrednioną wartoĞü, a w strefie przejĞciowej miĊdzy TiN a miĊdzywarstwą
NiCr, zanika zgodnie z liniową funkcją gradientu. Rozkáady faz materiaáowych TiN i NiCr w
strefie przejĞciowej byáy definiowane w sposób losowy a ich udziaáy zmieniają siĊ zgodnie z
liniową funkcją gradientu.

a

TiN

b

czysty NiCr
brąz berylowy

Rys. 3. Modele warstwy powierzchniowej, z mikromechaniczną symulacją mikrostruktury - symulacja 20%
porowatoĞci warstwy TiN: bez efektu (a) i z efektem áączenia siĊ porów (b)
Fig. 3. Models of the coating system, with micromechanical simulation of the microstructure - simulation of 20%
porosity of the TiN layer: without (a) and with clustering effect (b)

5. Wyniki obliczeĔ i dyskusja

Na rysunku 4, przedstawiono efekt zmiennoĞci wartoĞci naprĊĪeĔ resztkowych w warstwie TiN
wraz ze zmianą porowatoĞci, na podstawie obliczeĔ na modelach z efektywnymi wáasnoĞciami
materiaáowymi.
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naprĊĪenia Vx

GPa

porowatoĞü

%

Rys. 4. NaprĊĪenia resztkowe ıx w warstwie TiN w funkcji porowatoĞci: a) – z efektem u skupiania siĊ i áączenia
porów, b) – bez efektu skupiania siĊ i áączenia porów
Fig. 4. Residual stresses ıx in the TiN layer in function of porosity: a) – with clustering effect, b) – with no clustering
effect

Wraz ze wzrostem porowatoĞci obserwuje siĊ przesuniĊcie wartoĞci naprĊĪeĔ resztkowych Vx
w warstwie powierzchniowej w kierunku rozciągania. Dla modeli z wáasnoĞciami efektywnymi,
które zostaáy wyznaczone z dopuszczeniem efektów skupiania siĊ i áączenia porów, zakres
przesuniĊcia jest wiĊkszy i wyznaczony jest przez wartoĞci: -3,0554 GPa
i -2,2512 GPa, a dla modeli z wykluczeniem efektów skupiania siĊ i áączenia porów: -3,0796 GPa
i – 2,7574 GPa - odpowiednio dla porowatoĞci 5 i 20% (Rys. 4).
W kolejnych seriach obliczeĔ uĪyto modeli mikromechanicznych (wg Rys. 3 a i b).

brąz berylowy

warstwa poĞrednia
brąz berylowy / NiCr

TiN

NiCr

warstwa poĞrednia
NiCr / TiN

naprĊĪenia Vx

GPa

ȝm
gruboĞü warstwy

Rys. 5. Przykáad wyników obliczeĔ naprĊĪeĔ resztkowych ıx otrzymanych z modelu mikromechanicznego wg rysunku
3a – bez efektu skupiania siĊ i áączenia porów
Fig. 5. Example of results of residual stresses ıx calculations obtained from the micromechanical model as in the
figure 3a – with no clustering effect
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brąz berylowy

warstwa poĞrednia
brąz berylowy / NiCr

TiN

NiCr

warstwa poĞrednia
NiCr / TiN

naprĊĪenia Vx

GPa

ȝm
odlegáoĞü od podáoĪa
Rys. 6. Przykáad wyników obliczeĔ naprĊĪeĔ resztkowych ıx otrzymanych z modelu mikromechanicznego wg rysunku
3b – z efektem skupiania siĊ i áączenia porów – w funkcji odlegáoĞci od podáoĪa
Fig. 6. Example of results of residual stresses ıx calculations obtained from the micromechanical model as in the
figure 3b – with clustering effect – in function of the distance from the substrate

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono obszary zmiennoĞci wartoĞci naprĊĪeĔ resztkowych Vx
(zakreskowane kolorem niebieskim). PorowatoĞü powoduje silne oscylacje wartoĞci naprĊĪeĔ
resztkowych Vx wokóá Ğredniej wartoĞci w funkcji odlegáoĞci liczonej od powierzchni podáoĪa
(Rys 5). Są one wzmacniane przez efekt skupiania siĊ i áączenia porów (Rys. 6) do tego stopnia, Īe
moĪe nastĊpowaü lokalna zmiana znaków naprĊĪeĔ, a efekt zmniejszenia Ğrednich wartoĞci
naprĊĪeĔ Ğciskających wraz ze wzrostem porowatoĞci (por. Rys. 4) – staje siĊ nieistotny w
porównaniu ze wzrostem wartoĞci ekstremalnych wartoĞci naprĊĪeĔ.
6. Podsumowanie

Badano wpáyw porowatoĞci na rozkáady naprĊĪeĔ resztkowych w wybranej przykáadowej
warstwie powierzchniowej TiN na podáoĪu z brązu berylowego, z miĊdzywarstwą NiCr.
W badaniach uwzglĊdniono dwa rodzaje porowatoĞci: bardziej naturalnej, która wykazuje efekt
skupiania siĊ i áączenia porów w wiĊksze pustki oraz rozproszonej, która tego efektu nie wykazuje.
Wykorzystano róĪne metody uwzglĊdniania porowatoĞci w modelu numerycznym.
Pierwsza, poĞrednia, polegaáa na wprowadzeniu uĞrednionych, efektywnych wáasnoĞci
materiaáów porowatych do modeli, które nie uwzglĊdniaáy budowy mikrostrukturalnej warstwy
wprost. Druga bazowaáa na modelach mikromechanicznych, w których w bezpoĞredni sposób
modelowano efekty mikrostrukturalne: wzajemne przenikanie siĊ materiaáów w strefach
przejĞciowych i porowatoĞü obu rodzajów. Porównanie wyników wskazuje na przewagĊ modeli
mikromechanicznych, zarówno pod wzglĊdem jakoĞciowym jak iloĞciowym. Istnieje potrzeba
rozpoznania wpáywu rozkáadów ksztaátu i wielkoĞci porów na efektywne wartoĞci wáasnoĞci
materiaáowych.
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