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Abstract
The paper presents results of FEM investigations into the effect of thermal barrier coating (TBC) on stress and
temperature distributions in the components of naturally aspirated diesel engine. Calculations were performed by
means of Abaqus ver. 6.8-3 computer program. The considered coating was plasma sprayed double-layered TBC
consisting 0.15 mm thick NiCrAl bond layer and 0.3 mm ZrO2-8%Y2O3 top coat. TBC reduced the maximum
temperature of the cylinder head by 15K compared to uncoated metal head, increased temperature of the outlet
channel by 10 K and reduced maximum temperatures in inlet and outlet valves by 2 and 1.2 K, respectively.
Although maximum temperature of the piston head remained the same after deposition of the coating but the range
of temperatures at the piston head was reduced by 23.8%. Application of TBC considerably reduced stresses in
a critical region of outlet valve- the interface of stellite hardfacing/valve. The highest thermal stresses in the TBC
were in the bondcoat, which confirms the common localization of damages. Stress concentrations were also found
in the metal part at the edges of TBC and at the edges of the recess machined in the piston head. The reduction of
metal temperatures and thermal gradients in protected components should have some positive effect on the
components’ durability.
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WPàYW BARIERY CIEPLNEJ NA ROZKàAD TEMPERATUR
I NAPRĉĩEē W SILNIKU ZS
Streszczenie
W pracy przedstawiono rezultaty badaĔ numerycznych wpáywu powáoki typu bariery cieplnej (TBC) na rozkáad
temperatur i naprĊĪeĔ w elementach wolnossącego silnika ZS. Obliczenia numeryczne zostaáy wykonane przy
pomocy programu Abaqus wer. 6.8-3. RozwaĪano natryskaną plazmowo powáokĊ dwuwarstwową skáadającą siĊ
z warstwy podkáadowej o gr. 0,15 mm i warstwy ceramicznej ZrO2-8%Y2O3 o gruboĞci 0,3 mm. TBC obniĪyáa
maksymalną temperaturĊ gáowicy silnika o 15 K w porównaniu do gáowicy nie pokrytej powáoką oraz obniĪyáa
maksymalne temperatury zaworów wylotowego i dolotowego o 2 K i 1,2 K, odpowiednio. Wprawdzie maksymalna
temperatura táoka pozostaáa staáa ale obniĪyá siĊ o 23,8% zakres temperatur na powierzchni táoka. Zastosowanie
powáoki znacznie obniĪyáo wartoĞü naprĊĪeĔ w krytycznym miejscu zaworu wylotowego- granicy podáoĪa i warstwy
napawanej stellitem NajwyĪsza wartoĞü naprĊĪeĔ TBC wystĊpowaáa w warstwie podkáadowej co potwierdziáo
czĊstą lokalizacjĊ pĊkniĊü. Znaleziono równieĪ koncentracje naprĊĪeĔ na krawĊdzi TBC i krawĊdzi wybrania
w denku táoka. ObniĪenie temperatur metalu i gradientów temperatur w pokrytych elementach powinno wydáuĪyü
trwaáoĞü elementów.
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1. Wprowadzenie
NaleĪy oczekiwaü, Īe silniki czterosuwowe z zapáonem iskrowym raz samoczynnym utrzymają
takĪe swoją wiodącą pozycjĊ w ciągu najbliĪszych lat. Sprzedawane na rynku modele
samochodów są z reguáy wyposaĪone w róĪne wersje silników aby sprostaü duĪej konkurencji.
ZauwaĪa siĊ wyraĨny wzrost mocy jednostkowej, spadek zuĪycia paliwa, wzrost niezawodnoĞci
silników oraz wzrost wymogów dotyczących niskiej emisji skáadników toksycznych w spalinach.
OsiągniĊcie tych celów wymagaáo staáego doskonalenia konstrukcji silników oraz jego sterowania
a takĪe dopracowania zespoáów wspóápracujących z silnikiem [14]. Stale wprowadzane są do
produkcji wielkoseryjnej najnowsze osiągniĊcia inĪynierii materiaáowej i inĪynierii powierzchni.
Najbardziej kosztownym elementem silnika ZS jest gáowica. PĊkniĊcia obserwuje siĊ
najczĊĞciej w mostku áączącym kanaáy zaworowe, niekiedy są spowodowane zbyt ciasnym
pasowaniem prowadnicy zaworu do otworu w gáowicy [9]. Rzadko obserwuje siĊ pĊkniĊcia gáowic
wskutek ich przegrzania Warunki pracy gáowic silników moĪna okreĞliü jako ciĊĪkie ze wzglĊdu
na wysokie wartoĞci obciąĪeĔ mechanicznych i cieplnych. Gáowice silników są wykonywane
w technologii odlewniczej ze wzglĊdu na swój skomplikowany ksztaát, najczĊĞciej stosowanymi
stopami są Īeliwa i siluminy. Konstrukcja gáowicy zaleĪy od systemu spalania, liczby
i usytuowania zaworów oraz waáka rozrządu. Powierzchnia gáowicy pomiĊdzy gniazdami
zaworów naleĪy do najbardziej obciąĪonych cieplnie miejsc gáowicy. BezpoĞredni pomiar
temperatury w miejscach gáowicy naraĪonych na pĊkanie jest bardzo trudny, badania
metalograficzne Īeliwnych gáowic silników ZS wykazaáy, Īe temperatury na stronie ogniowej
zawierają siĊ w zakresie 573-953 K, a niekiedy nawet 1053 K [15]. W temperaturach
przekraczających 950 K wyraĨnie wzrasta intensywnoĞü korozji gáowic. Cienka warstwa materiaáu
gáowicy, przylegáa do powierzchni ogniowej, jest poddawana w kaĪdym cyklu pracy silnika
dziaáaniu cyklicznie zmieniających siĊ temperatur co powoduje zmĊczenie wysokocyklowe.
Z drugiej strony, ze wzglĊdu na istnienie gradientu temperatur w materiale gáowicy, warstwa
materiaáu przylegáa do powierzchni ogniowej i posiadająca wysoką Ğrednią temperaturĊ jest
poddana naprĊĪeniom Ğciskającym ze strony warstw materiaáu leĪących dalej od powierzchni
i powoduje to peázanie materiaáu. Natomiast po wyáączeniu silnika, po wyrównaniu temperatur
w jego przekroju w warstwie powierzchniowej powstają naprĊĪenia rozciągające, proces
spowodowany wáączaniem/wyáączaniem silnika jest procesem zmĊczenia niskocyklowego.
Zawory silników spalinowych naleĪą do najsilniej obciąĪonych cieplnie elementów silników.
Rozkáad temperatury w zaworze wylotowym jest związany z grzaniem przez gazy oraz
odprowadzaniem ciepáa przez powierzchniĊ przylgni oraz wzdáuĪ trzonka do prowadnicy. WartoĞü
naprĊĪeĔ w grzybku zaworu jest znacznie wyĪsza dla silników ZS niĪ ZI. WyĪsze temperatury
gazów są natomiast charakterystyczne dla silników ZI. Podczas zamykania zaworu kontakt
pomiĊdzy grzybkiem i przylgnią jest początkowo punktowy ze wzglĊdu na odksztaácenia cieplne
wystĊpujące w silniku i powoduje to powstanie naprĊĪeĔ gnących w grzybku. Przylgnia zaworu
jest naraĪona na korozjĊ oaz zuĪycie Ğcierne oraz adhezyjne. Bardzo nasiloną formą zuĪywania
jest zuĪycie korozyjno-erozyjne zachodzące w warunkach przedmuchu gazów wskutek
nieszczelnoĞci zaworu.
Táok naleĪy do najbardziej obciąĪonych elementów silnika. Jego zadaniem jest przejĊcie siá
gazowych i przekazanie ich na sworzeĔ táokowy, zapewniü szczelnoĞü komory spalania poprzez
maáy luz w tulei cylindrowej oraz odprowadziü ciepáo z denka táoka do tulei cylindra [9]
Uszkodzenia táoków przyjmują róĪnorakie formy, z których zasadnicze to: uszkodzenia cieplne
(ubytki denka táoka), uszkodzenia mechaniczne denka wskutek uderzenia w grzybki zaworów,
zuĪycie Ğcierne na powierzchni pobocznicy, wyáamanie póáek [ 16].
Pierwsze prace w zakresie adiabatyzacji komory spalania wskazywaáy na moĪliwoĞü
znacznego zwiĊkszenia sprawnoĞci silnika [3, 4, 17]. Zastosowanie natryskiwanych cieplnie
powáok typu barier cieplnych (TBC) nie wymaga, w przeciwieĔstwie do wkáadek z ceramiki
monolitycznej, istotnych zmian w konstrukcji silnika.
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Zastosowanie TBC na powierzchni elementów otaczających komorĊ spalania moĪe
zwiĊkszyü ich trwaáoĞü ze wzglĊdu na ograniczenie dopáywu ciepáa. Celem pracy byáo
okreĞlenie wpáywu natryskanej cieplnie powáoki typu bariery cieplnej na rozkáad naprĊĪeĔ
i temperatur w gáowicy wolnossącego silnika 4C90, grzybkach i gniazdach zaworów oraz
w táoku. W obliczeniach numerycznych zastosowano jako narzĊdzie numeryczne program
Abaqus/Standard.
2. Analiza numeryczna
Ze wzglĊdu na duĪe rozmiary modelu obliczeniowego i wystĊpowanie zagadnieĔ
kontaktowych co znacznym stopniu utrudniaáo uzyskanie zbieĪnoĞci rozwiązania przyjĊto, Īe
charakterystyki materiaáów wystĊpujących w modelu są izotropowe i liniowo sprĊĪyste. Równania
konstytutywne byáy liniowe, uwzglĊdniono natomiast nieliniowoĞü geometryczną. Zastosowanym
narzĊdziem numerycznym byá program ABAQUS/Standard, umoĪliwiający wykonywanie
obliczeĔ MES w zakresie nieliniowym w oparciu o iteracyjne techniki obliczeĔ zagadnieĔ
geometrycznie nieliniowych z wykorzystaniem metody Newtona-Raphsona. ZaáoĪono, Īe zostaáa
wykonana czĊĞciowa adiabatyzacja silnika poprzez poáoĪenie metodą natryskiwania plazmowego
powáoki dwuwarstwowej skáadającej siĊ z warstwy podkáadowej (wiąĪącej) NiCrAl o gruboĞci
0,15 mm i warstwy ceramicznej z tlenku cyrkonu czĊĞciowo stabilizowanego zawartoĞcią 8%
Y2O3 (PSZ) o gruboĞci 0,3 mm. PowáokĊ wykonano na denku táoka, stopkach zaworów i czĊĞci
powierzchni komory wirowej i gáowicy, stanowiących górną czĊĞü komory spalania. W modelu
wykorzystano elementy typu C3D8T 8-wĊzáowe, heksagonalne do analizy sprzĊĪonej
temperaturowo-odksztaáceniowej z funkcją ksztaátu 1-rzĊdu. Elementy tego typu byáy wykorzystane
do zamodelowania elementów prostych geometrycznie, takich jak: gniazda zaworów, napoina,
prowadnice zaworów, talerzyki zaworów, trzonki zaworów. Pozostaáe czĊĞci silnika
zamodelowano z wykorzystaniem elementów C3D4T 4-wĊzáowych, tetragonalnych do analizy
sprzĊĪonej temperaturowo-odksztaáceniowej z funkcją ksztaátu 1-rzĊdu. Wykonano analizĊ
sprzĊĪoną temperaturowo-odksztaáceniową. Liczba elementów modelu silnika wynosiáa 80046,
liczba wĊzáów modelu - 54634, liczba równaĔ zagadnienia numerycznego - 201473. AnalizĊ
temperaturowo-odksztaáceniową táoka wykonano natomiast na modelu przedstawionym na
rysunku. Dla modelu táoka z powáoką liczba elementów wynosiáa 31835, liczba wĊzáów - 6432,
liczba równaĔ - 27753. Dla modelu táoka bez powáoki liczba równaĔ wynosiáa 30563, liczba
wĊzáów - 6432, liczba równaĔ - 25728. PowáokĊ na elementach komory spalania zamodelowano
przy pomocy elementów typu skin. Model geometryczny táoka i przyjĊte warunki brzegowe
pokazano na Rys. 1 a i b.

Rys. 1.a.b. Model geometryczny táoka i warunki brzegowe III rodzaju (wsp.Przejmowania ciepáa/temperatura)
Fig. 1.a.b Geometric model of piston and boundary conditions of 3-rd kind (heat transfer coefficient/Temperature)
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Tab.1 WáaĞciwoĞci fizyczne materiaáów
Tab 1 Physical properties of tested materials

kadáub
silnika
109

tuleja
cylindra
109

wsp. Poissona

0,26

0,28

3

7325

moduá Younga, GPa
gĊstoĞü, kg/m

wsp.rozszerz. cieplnej, 1/K

1,110

7800

-5

1,110

109

gniazdo
dolot.
204

gniazdo
wyd.
190

komora
wirowa
190

0,26

0,3

0,3

0,3

7200

7600

gáowica

-5

910

-6

9,510

7670

-6

1,810

7670

-5

1,110-5

wsp.przewodzenia ciepáa, W/mK

50

45

53

22

18

18

ciepáo wáaĞciwe, J/kgK

550

444

410

640

461

460

napoina

prowadnice
zaworów

zawór
dolot.

moduá Younga, GPa

220

109

200

zawór
wydech.
trzonek
200

wsp. Poissona

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

8300

7200

7800

7600

7800

1,3310-5

1,210-5

1,1410-5

1,1410-5

1,810-5

wsp.przewodzenia ciepáa, W/mK

61,5

53

49

49

18

ciepáo wáaĞciwe, J/kgK

423

419

490

490

461

moduá Younga, GPa

Stop
AK12
80

11,25

Warstwa
NiCrAl
150

wsp. Poissona

0,28

0,25

0,25

0,29

3

2700

5560

8000

2250

3

gĊstoĞü, kg/m

wsp.rozszerz. cieplnej, 1/K

gĊstoĞü, kg/m

wsp.rozszerz. cieplnej, 1/K

2110

PSZ

-6

10,910

-6

1910

-6

zawór wyd.
talerzyk
190

Uszczelka
19,15

0,2710-6

wsp.przewodzenia ciepáa, W/mK

155

1,4

15

0,17

ciepáo wáaĞciwe, J/kgK

960

620

452

356

ĝruby zamodelowano za pomocą interakcji typu connector (beam) zakáadając, Īe wykonane są
ze stali, E=207 GPa, Q = 0,3. ZaáoĪono, Īe gruboĞü uszczelki gáowicy wynosi 1,4 mm. AnalizĊ dla
warunków nominalnych wykonano w dwóch etapach, pierwszym etapem byá dokrĊcenie Ğrub
mocujących gáowicĊ, natomiast drugim etapem rozruch silnika trwający 1880 s., oba grzybki
zaworowe opuszczono o 2,2 mm i zaáoĪono staáoĞü warunków brzegowych. WáaĞciwoĞci
materiaáów, przedstawione w tabeli 1, wziĊto z [1, 7, 8, 10, 11]. NaáoĪono warunki brzegowe
III rodzaju zgodnie z [2, 3, 14]. Na powierzchni kontaktu uszczelki i gáowicy oraz kadáuba
zaáoĪono wartoĞü wspóáczynnika przejmowania ciepáa D=600 W/(m2K) i wartoĞü temperatury
386 K. Zastosowany model geometryczny jest rozwiniĊciem modelu przedstawionego w pracy [5].
Rysunek 2 przedstawia rozkáad temperatur w gáowicy pod powáoką typu TBC. Maksymalna
temperatura na powierzchni ogniowej wystĊpuje w rejonie mostka áączącego zawory dolotowy
i wylotowy i wynosi 526 K, to znaczy 15 K mniej od gáowicy nie pokrytej powáoką.
Maksymalna temperatura w gáowicy wystĊpuje w kanale wylotowym i jest o 10 K wyĪsza
w stosunku do gáowicy nie izolowanej cieplnie. Wskazuje to na wiĊkszą energiĊ unoszoną przez
gazy spalinowe, którą moĪna odzyskaü w turbosprĊĪarce. Na powierzchni gniazda zaworu
wylotowego maksymalna temperatura wynosi 592,3 K w porównaniu do 603 K dla silnika nie
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izolowanego. Rys. 3 przedstawia rozkáad naprĊĪeĔ w gáowicy pod barierą cieplną. Maksymalne
naprĊĪenia cieplne wyznaczone wedáug hipotezy Hubera-Misesa wynoszą 387,8 MPa. WartoĞü
naprĊĪeĔ w mostku miĊdzyzaworowym, w miejscu w którym obserwuje siĊ pĊkniĊcia po
poáoĪeniu powáoki obniĪyáa siĊ z 250 MPa do 226 MPa.

Rys. 2. Rozkáad temperatury w gáowicy pod powáoką TBC
Fig. 2. Temperature distribution in engine head under TBC

Rys. 3. Rozkáad naprĊĪeĔ w gáowicy pod TBC
Fig. 3. Stress distribution in engine head under TBC

Rozkáady temperatury pod TBC w grzybkach zaworów dolotowego i wylotowego są
przedstawione na Rys. 4 i 5, odpowiednio. Maksymalna temperatura w zaworze dolotowym
wynosi 601 K i jest o 2 K niĪsza od temperatury w zaworze nieizolowanym. Temperatura na
powierzchni talerzyka wynosi 597 K, w porównaniu do 603 K dla zaworu nieizolowanego.
Maksymalna temperatura na powierzchni zaworu wylotowego wystĊpuje na przejĞciu talerzyka
zaworu w trzonek i wynosi 858,4 K i jest niĪsza o 1,2 K od temperatury zaworu nie izolowanego.
Maksymalna wartoĞü naprĊĪeĔ w grzybku zaworu dolotowego wystĊpuje na jego krawĊdzi
i wynosi 219,5 MPa.
151

T. Hejwowski, H. DĊbski

Rys. 4. Rozkáad temperatury w zaworze dolotowym
Fig. 4. Temperature distribution in inlet valve

Rys. 5. Rozkáad temperatury w zaworze wylotowym
Fig. 5. Temperature distribution in outlet valve

NaleĪy jednak zauwaĪyü fakt, iĪ powáoki natryskiwane cieplnie skáadają siĊ ze
spáaszczonych ziaren, powierzchnia rzeczywistego kontaktu ziaren stanowi jedynie 20%
nominalnej powierzchni styku. Z tego wzglĊdu wáaĞciwoĞci powáok natryskanych odbiegają od
klasycznych materiaáów i dlatego moĪna przypuszczaü, iĪ skáonnoĞü powáoki do odpryskiwania
bĊdzie niĪsza niĪ sugerują rezultaty obliczeĔ. Dotychczas nie zostaáy opracowane zadowalające
modele powáok natryskanych.
W zaworze wylotowym maksymalna wartoĞü naprĊĪeĔ wynosi 898 MPa i wystĊpuje na styku
napoiny wykonanej stellitem i materiaáu grzybka. W zaworze nie pokrytym barierą wartoĞü
naprĊĪeĔ cieplnych jest w zakresie 0,05-972 MPa. Powáoka TBC w tym przypadku wykazaáa
jednoznacznie pozytywny wpáyw.
Rysunek 6 przedstawia rozkáad temperatury w táoku nie pokrytym powáoką. Maksymalna
temperatura wynosi 529,4 K i wystĊpuje na denku. Minimalna temperatura denka wynosi 500 K,
minimalna temperatura táoka 441,4 K. Pod powáoką TBC, maksymalna temperatura metalu wynosi
wprawdzie równieĪ 529 K, ale minimalna temperatura na denku jest równa 507 K, Rys. 7. Efekt
ten jest korzystny bo zmniejsza odksztaácenie táoka. Rys. 8 przedstawia táok nie pokryty powáoką,
wartoĞü naprĊĪeĔ dochodzi do 101 MPa. Rys. 9 przedstawia rozkáad naprĊĪeĔ w zaworze
dolotowym, na krawĊdzi powáoki naprĊĪenie dochodzi do 250 MPa.

Rys. 6. Rozkáad temperatury w táoku bez TBC
Fig. 6. Temperature distribution in uncoated piston
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Rys. 7. Rozkáad temperatury w táoku pod TBC
Fig. 7. Temperature distribution in piston under TBC

Rys. 8. Rozkáad naprĊĪeĔ w táoku bez TBC
Fig. 8. Stress distribution in uncoated piston

Rys. 9. Rozkáad naprĊĪeĔ w táoku pod TBC
Fig. 9. Stress distribution in piston under TBC
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3. Podsumowanie
RozwaĪano w obliczeniach standardową powáokĊ typu bariery cieplnej zawierającą warstwĊ
wiąĪącą o gruboĞci 0,15 mm i warstwĊ ceramiczną ZrO2-8%Y2O3. ZaáoĪone wáaĞciwoĞci fizyczne
powáok odpowiadają warstwom nakáadanym metodą natrysku plazmowego. We wszystkich
rozwaĪanych przypadkach stwierdzono pozytywny wpáyw bariery cieplnej, którego skutkiem
powinno byü wydáuĪenie trwaáoĞci rozwaĪanych elementów.
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