
 

 

 



 

 

 



 

 

 NiCrAlY/YSZ کامپوزیتی گرادیانی و هایمکانیکی پوشش خواص ارزیابی

 IN738LC سوپرآلیاژ روی APS روش به شده تولید

 3ابوالفضل باباخانی، 2سیّد عبدالکریم سجّادی ،1زاده مقدّمیگانه حسن

 

 چکیده

 ، از جنسِسه، پنج و هفت اليه كامپوزيتي حرارتيِ سپر پوشش نوع ريزساختاري سه و مكانيكي خواص مقاله اين در

NiCrAlY/YSZ شيميايي  تركيب تدريجي تغيير با(FGM) روي  متداولدو اليه  حرارتي سپر پوشش يك نمونه و

 (AP) هوا اتمسفر در پالسما پاشش فرآيند توسط دهيپوشش .است شده مقايسه هم با و بررسي IN738سوپرآلياژِ 

از طرفي  .ه استشد گرفته نظر در μm 055مشابه و ،نهايي ضخامت پوششي، نمونه چهار نوع هر براي گرديد. انجام

تعداد  و تنها متغير هدهي نيز ثابت نگه داشته شدهاي پوششها، ديگر پارامترتر اين پوششبه منظورِ مقايسه دقيق

 اين روي و ميكروسكوپِ نوري  SEMهايِميكروسختي، استحكام خمشي و بررسي هايآزمايش .مي باشدها اليه

يكي و فلزي با افزايش سختيِ اليه سرام كه گرديد ها، مشخصآزمايش انجام از انجام پذيرفت. پس از نمونه نوع چهار

تصاوير ميكروسكوپ نوريِ اين مقاطع  است. اليه گشته 2برابرِ نمونه  0/1اليه  7ها افزايش يافته و در نمونه تعداد اليه

از طرفي نتايج تست خمش،  د.اليه و افزايش سختيِ آن بو 7ونه در نم ايندنتور جاي اثر نيز حاكي از كاهش قطر

در نتيجه  .و كرنشِ قابل تحمل توسط پوشش افزايش يافته است استحكامها، ميزانِ اد كه با افزايش تعداد اليهدنشان 

كه ، بلشوندمي راخوردرببيشتري استحكام ميزان از ها تنها پوششها، نه گفت كه با افزايش تعداد اليهوان تمي

ش و دماي تحت شرايطِ تنبا اعمال پوشش گرادياني،  نتايج تاييد كرد كه اشت.د داهنخو پذيري بيشتري را نيزانعطاف

 .خواهد يافتبه ميزان زيادي افزايش  هاها و طول عمرِ سوپرآلياژ، مقاومت پوششباال

 .FGM، میکروسختی، انعطاف پذیریاستحکام خمشی،  ،NiCrAlY/YSZ حرارتی، سپر پوشش :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

                                                           

 yeganehzm@yahoo.com، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد - 1

 دانشگاه فردوسي مشهد استاد -2

 دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار -3



 

 

دهند. اين در ، درجه حرارتِ گاز داخلي را افزايش ميهاي گازي به منظورِ افزايش راندمان موتوردر توربين

 دونب هاي توربين گازي نبايد تا مقادير زيادي افزايش يابد.سازنده فلزي پرهحالي است كه درجه حرارت اجزاي 

بدين منظور  .]1 [گرددمي تخريب اكسيداسيون و خزش ذوب، توسط مورد استفاده آلياژ ،قطعات اين از محافظت

ها اين پرهبر روي سازي ( به منظور كاهش دما و خنكTBC4هاي پوشش سپر حرارتي ) از كمپرسور هوا و سيستم

هاي پوشش ].3 [گيرندهاي دماي باال قرار ميسپر حرارتي معموالً تحت سيكل هايپوشش .]2 [گردداستفاده مي

ي سپر هاسپر حرارتي چند اليه يا گرادياني متشكل از حداقل دو اليه كاري و يك زيراليه فلزي هستند. پوشش

 1055قرار مي گيرند در مواجهه با دماهاي سطحي باال مانندِ حرارتي پيشرفته كه امروزه بيشتر مورد استفاده 

متداول كه  TBCهاي در پوشش .]0و3 [درجه سانتي گراد مقاوم بوده و شامل چندين اليه متفاوت مي باشند

يد اكسدر حين سرويس دهي در دماي باال، ، شامل دو اليه سراميك )اليه فوقاني( و فلز )اليه زيرين( مي باشند

 TGO5گردد كه بسيار نازک بوده و آلومينا است در فصل مشترک تشكيل مي αيوم كه عمدتاً به شكل آلومين

شود. آلومينا ضريب نفوذ اكسيژن پاييني دارد، در نتيجه اين اليه اكسيدي به محض تشكيل از ناميده مي

عالوه بر ويژگي ياد شده براي اين اليه اكسيدي، الزم به ذكر  كند.اكسيداسيون بيشتر اليه اتصال خودداري مي

 گردد.مينيز است كه تشكيل اين اكسيد موجب بروز تنش پسماند 

 چند اليه كامپوزيتي كه از جنسِ حرارتيِ سپر پوشش ريزساختاري و مكانيكي خواص مقاله اين در

NiCrAlY/YSZ  ِروي سوپرآلياژIN738 شيميايي  تركيب تدريجي تغيير با(FGM) دهيو به وسيله پوشش 

 مورد بررسي قرار گرفت. ه بودايجاد شد  (AP) اتمسفر هوا در پالسما پاشش فرآيند توسط

 مواد و روش تحقیق

به عنوان زيراليه انتخاب  Inconel 738LC)از جنس سوپرآلياژ پايه نيكل ) هاي متفاوتهايي با اندازهنمونه

 به منظور فرآيند اليه نشاني از دو نوع پودر تجاري استفاده گرديد: شدند.
MCrAlY: AMDRY 962 (Ni22Cr10AlY), Size: 40-60 μm. 

YSZ: (Yttria-Stabilized Zirconia): METCO 204 NSG, Size: 40-60 μm. 

 استفاده شده است. 7فوقانيبه عنوان اليه  YSZ و پودر 6به عنوان اليه مياني CrAlYNi در اين فرآيند پودر

اليه مي باشد.  7و  0، 3، 2روي نمونه ها اِعمال گرديده كه به ترتيب داراي در اين پروژه چهار نوع پوشش 

 مشاهده مي شود. 1ي طراحي شده پوشش هاي سپر حرارتي در شكل شماتيكي از چهار نمونه

                                                           

4 ) Thermal Barrier Coating 
5 ) Thermally Grown Oxide 
6 ( Bond Coat 
7 ( Top Coat 



 

 

                                             
 

                        
 

 .الیه 7الیه و ت(  5الیه، پ(  3الیه، ب(  2، الف( پوشش IN738LCروی سوپرآلیاژ پوشش های گرادیانی اِعمال شده : شماتیک 1شکل 

 
اه ي دستگهاي جداگانهاز هر پودر در داخل افشانهاي درصد مشخص شده  هاي مياني،به منظور تهيه پودر اليه

هاي مد نظر دقيقه مخلوط گرديده و در نهايت پوشش 35پالسما اسپري ريخته شده و سپس با يكديگر به مدت 

و گردند كه ضخامت هر يك از اين اليه ها روي زيراليه ها ايجاد مي 8اتمسفرتوسط روش پاشش پالسمايي در 

تا  15در درجه حرارت بين هاي مختلف ، پودر(SPAدر اين روش ) آورده شده است. 1شماتيكِ آن ها در شكل 

شوند، با اين حال هزار درجه سانتيگراد ذوب و توسط گاز حامل به طور يكنواخت بر سطح قطعه پاشيده مي 25

شود. به اين ترتيب سطحي با پوشش يكنواخت و داراي هاي گرمايي نميسطح قطعه چندان گرم و دچار تنش

كيفيت بسيار عالي ايجاد خواهد شد و مقاومت قطعه را در برابر عوامل فرسودگي محيطي چندين  چسبندگي و

                                                           

8( APS 

(ب) )الف(  

(پ) (ت)   



 

 

باشد كه گاز آرگون مي 3MB  Metcoدستگاه از نوع اين استفاده درتفنگ پاشش مورد  برابر افزايش خواهد داد.

 هايپارامتر گيرد.استفاده قرار ميدر آن گاز اوليه و اصلي دستگاه بوده و هيدروژن به عنوان گاز ثانويه مورد 

 آورده شده است. 1دهي در جدول پوشش
 

 .نمونه ها به مربوط پالسما پاشش فرایند : پارامترهای 1جدول 

 NiCrAlY 85-15 75-25 70-30 55-45 50-50 40-60 25-75 YSZ سری

 A  450 460 460 470 475 475 480 490 500جریان

 V 50 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 55 ولتاژ

 SCFH 80 80 80 80 80 80 80 80 75 فلو آرگون

 SCFH 15 15 15 15 15 15 15 15 15 فلو هیدروژن

 cm 12 12 12 10 10 10 10 10 8 فاصله

Feed Rate  

lb/H 
18 18 18 18 20 20 22 25 25 

 

تلف، هاي مخخواص مكانيكي از جمله سختي در اليهها و ه منظور بررسي گرادياني بودن پوششدر اين مقاله ب

درجه  131اي به شكل هرم مربع القاعده با زاويه رأس ويكرز با فروروندهسختي ها تست ميكرواز هر يك از نمونه

، خمش تستانجام جهت همچنين  .گيري شده استگرفته شده و سختي هر اليه اندازهو با چهار بار تكرار 

و در دستگاه تست خمش شده برش زده  ميلي متر مكعب( 35×3×3) ابعاد مشخص شده در استانداردي با ياهنمونه

تكرارپذيريِ  .گرددتا ميزان استحكام خمشي و ساير داده ها در نقطه شكست محاسبه  فتقرار گر گذاريتحت بار

 اين آزمون سه مرتبه بود.

 

 نتایج و بحث
 های ریزساختاریبررسی -1

با استفاده از ها ها، تصاوير ريزساختار اين پوششاطمينان از گرادياني شدن پوششبه منظور حصول 

تصاوير  .مورد بررسي قرار گرفت EDSميكروسكوپ نوري و ميكروسكوپ الكتروني عبوري مجهز به آناليز 

وجود ها و عدم بودن اين پوشش اي، اليه(3و  2)شكل هاي  ميكروسكوپ نوري و ميكروسكوپ الكتروني عبوري

دهد كه حاكي از چسبندگي مناسب پوشش به زيراليه و مناسب بودن پارامترهاي نواحيِ عدم اتصال را نشان مي

هاي دو و سه اليه به دليل آزادسازي تنش ناشي از عدم هايي در نمونهترکميكرو و ماكرو باشد.دهي ميپوشش

اليه ]. 0[گردد ( مشاهده ميYSZيه سراميكي )و ال (NiCrAlYانطباقِ بين ضريب انبساط حرارتي اليه فلزي )

YSZ  ساختاري متخلخل داشته، در حالي كه اليهNiCrAlY و  باشدمواج و فاقد تخلخل مي اي،به صورت اليه

  گردد.مشاهده نمي اين اليهاي در همان طور كه در تصاوير پيدا است هيچ گونه ذرّه ذوب نشده



 

 

                                   
 

                                 
      

 .الیه 7الیه و ت(  5الیه، پ( 3الیه، ب( 2روی نمونه ها، الف( نوری از پوشش های اِعمال شده  : تصاویر میکروسکوپ2شکل 

 

                                          
  

                                    
 

 .الیه 7الیه و ت(  5الیه، پ( 3الیه، ب( 2روی نمونه ها، الف( عبوری از پوشش های اِعمال شده : تصاویر میکروسکوپ الکترونی 3شکل 

(ب) )الف(  

(ت) )پ(  

 )ب( )الف(

(پ) (ت)   



 

 

وشش گرادياني بودن پهاي خطيِ گرفته شده از مقطع عرضيِ پوشش نيز، گرادياني بودن عناصر و در نتيجه آناليز

گردد كه خواص مكانيكي اين حالتِ تغيير تدريجيِ تركيب پوشش موجب مي .(0)شكل  دهندرا به خوبي نشان مي

 بهبود يابند، زيرا خواص در طول ضخامت پوشش به صورت تدريجي تغيير خواهند كرد.

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 .شده از پوشش ها برای اطمینان از گرادیانی شدنِ عناصر در الیه های مختلف پوشش : آنالیز خطی گرفته4شکل 

 

 

 

 
 

 آزمون های مکانیکی -2

 

 میکروسختی -2-1

 براي. است دائم يا مومسان شكل تغيير برابر در هاآن مقاومت از معياري فلزات در سختي معموالً كلي طور به

مسائل در بسياري از . است فرورفتگي برابر در مقاومت معني به سختي دارد كار و سر مواد مكانيك علم با كه فردي

اي همتالورژيكي، الزم است كه سختي نواحي بسيار كوچك تعيين شود. اندازه گيري شيب سختي در پوشش

آورده شده است. با توجه به  2در جدول  سختيتست ميكروين نوع مسائل است. نتايج حاصل از گرادياني نيز از ا

ها با افزايش درصد سراميك به ميزان زيادي سختي اليهرود، طور كه انتظار ميهمان ،توان نتيجه گرفتجدول مي

رک هاي پسماند در فصل مشتبا كاهشِ اختالف سختي، تنش يابد.ها كاهش ميافزايش يافته و اختالف سختي اليه

جه توان نتياز طرفي مي رسد.و شكست در فصل مشترکِ اليه ها به حدّاقل مي كاهش يافته و احتمال بروز ترک

 يابد.ها نيز افزايش ميها، سختي كلّيِ پوشش و هر يك از اليهگرفت كه با گرادياني كردنِ پوشش
 

 .: داده های مربوط به میکروسختی اندازه گیری شده برای هر الیه در نمونه های متفاوت 2 جدول

درصد 111 نوع پوشش

 سرامیک

درصد 75

 سرامیک

درصد 01

 سرامیک

درصد 51

 سرامیک

درصد 45

 سرامیک

درصد 31

 سرامیک

درصد 25

 سرامیک

درصد 15

 سرامیک

درصد  111

 فلز

 5/385        5/575 الیه 2

 75/355     5/478   75/731 الیه 3

 8/510  005   724  753 842 الیه 5

 521 75/017  081 715  5/742 75/754 25/881 الیه 7

 

 استحکام خمشی -2-2

محوري مواد ترد، مانند تك رود. تست كشش براي تعيين استحكام كششي مواد ترد به كار مياين آزمون 

نمونه آزمايش  علت اين امر، مسائل مربوط به تهيه .شيشه و سراميك، اگر غير ممكن نباشد فوق العاده دشوار است

ه داشتن درست آن در ماشين آزمايش است. روش متداول تعيين استحكام كششي مواد ترد، با شكل مناسب و نگ



 

 

گيرد، در سطح بااليي آن هنگامي كه نمونه آزمايش در معرض خمش قرار مي .استتست خمش سه نقطه اي 

اي هكف .دشكست از سطح كششي آغاز مي شو و تنش فشاري و در سطح پاييني آن تنش كششي به وجود مي آيد

گيري نمونه و يك دماغه جهت اعمال بار تشكيل شده تكيه گاه جهت قرار 2از  ايدستگاه تست خمش سه نقطه

آورده شده است، سپس از اين مقادير ميانگين گرفته شده  3در جدولِ  آزمايش نمقادير به دست آمده از اياست. 

 به ثبت رسيده است. 0و داده هاي نهايي در جدولِ 

 
 : مقادیر به دست آمده از آزمون خمش سه نقطه ای. 3جدول 

 انعطاف پذیری (MPa) استحکام نوع پوشش

 31/0 -11/0 21/1180 -15/1101 -70/1212 الیه 2

 37/0-13/0 08/1203 -58/1222 -10/1117 الیه 3

 01/0-12/1 10/1181 -00/1200 -05/1211 الیه 5

 75/0 -11/1 03/1218 -81/1208 -51/1112 الیه 7

  
 : میانگین مقادیر به دست آمده از آزمون خمش سه نقطه ای. 4جدول 

 انعطاف پذیری (MPaاستحکام ) نوع پوشش

 10/0 0317/1110 الیه 2

 10/0 1/1225 الیه 3

 50/1 33/1230 الیه 5

 33/1 0117/1231 الیه 7

 

ضريب انبساط حرارتيِ اليه فلزي و سراميكي ها، اختالف شود با گرادياني كردنِ پوششطور كه مشاهده ميهمان

به وسيله روش اجزاء محدود  يابد.كاهش يافته و در نتيجه احتمال بروزِ ترک و شكست تا حدِّ زيادي كاهش مي

(FEM)  اليه كمتر هاي دواليه كامپوزيتي نسبت به نمونههاي چندكه تنش پسماند نمونهنيز مي توان ثابت كرد

ه دهد و در نتيجتر است، تشكيل ميهاي مياني را ماده فلزي كه نرمضخامت بيشتري از اليه از طرفي[. 1است ]

بع التّيابد و بتوان گفت انعطاف پذيري كلي پوشش با گرادياني كردن و افزايش فازِ فلزّيِ نرم، افزايش ميمي

، تفاوتِ استحكام خمشي و گرددمشاهده مي 3گونه كه در جدول يابد. اما هماناستحكام خمشي نيز افزايش مي

اليه چشم گير نبوده كه مي تواند به اين علت باشد كه با افزايش بيش از حدِّ  7اليه و  0انعطاف پذيريِ پوشش 

 اليه ها ساختارِ پوشش به صورت ناهمگن درآمده و در نتيجه خواص مكانيكي بهبود قابل توجهي نخواهد يافت.



 

 

 نتیجه گیری

 و چنداليه، دو پوششي هاي سيستم مختلفِ هاي اليه از شده گرفته نوري و الكترونيِميكروسكوپ تصاوير

كه هيچ ناحيه عدم اتصالي در آن مشاهده  دهدمي نشان خوبيهب را حرارتي سپر هايپوشش مواج و اياليه ساختار

  YSZ و به خصوص اليه سراميكي هااليه اين درون درباشد. گردد كه ناشي از كيفيت مناسب پوشش دهي مينمي

 .شودمي ديده سياه رنگ به هايي ميكروترک و تخلخل

اليه مرسوم كه فقط  2هاي نسبت به نمونه ي گراديانينوع نمونه 3اعداد سختي به دست آمده براي اين 

داراي ميانگين سختي  اليه 0دهد. نمونه باشند، مقادير بسيار باالتري را نشان ميمي YSZاليه شامل اليه اتصالي و 

اليه كه داراي ميانگين  7چنين نمونه بوده كه نسبت به نمونه دو و سه اليه افزايش چشم گيري داشته. هم 8/051

 باشد.اليه اين افزايش سختي كمتر مي 0بوده، افزايش سختي از خود نشان داده، اما نسبت به نمونه  025سختي 

افزايش استحكام و انعطاف پذيري را با گرادياني كردنِ  استحكام خمشي نيزهاي به دست آمده از آزمون داده

اليه نسبت  0در نمونه  و انعطاف پذيري گردد افزايش استحكامطور كه مشاهده ميدهد. همانپوشش ها نشان مي

كه به دليل ناهمگن نمودنِ ريزساختار به وسيله افزايش بيش از حدِّ تعداد  باشدتر مياليه بسيار مشهود 7به نمونه 

 باشد.اليه ها مي

گردد، در هاي تمام شده پوشش دهي ميها موجب افزايش هزينهاز طرفي افزايش بيش از حدِّ تعداد اليه

ي لوب باشد و هم قيمت نهايهاي بهينه را تعيين كنيم كه در آن هم پوشش داراي خواص مطنتيجه بايد تعداد اليه

 آن در صنعت مقرون به صرفه باشد. 

توان ادعا نمود كه يك تعداد اليه بهينه وجود دارد كه در آن هم خواص فيزيكي و ريزساختاري در نتيجه مي

و هم خواص مكانيكي در حالت بهينه خود قرار دارند، به گونه اي كه هم سختي و هم استحكام و انعطاف پذيري 

يزان مطلوبي بوده و هم هزينه پوشش دهي از نظر صنعتي قابل قبول باشد كه در اين مقاله مي توان ثابت به م

 اليه مي باشد. 0نمود كه تعداد اليه هاي بهينه 
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Abstract 

In this paper, the microstructure and mechanical properties of three types of thermal barrier coating 

including: three, five and seven-layers composite, made of  NiCrAlY / YSZ  with the  gradual change 

of chemical composition (FGM) and a conventional two-layers thermal barrier coating on the IN738 

superalloy waere studied and compared. then, Coating by plasma spraying process in air (AP) was 

performed. For all coating systems, final thickness were considered similar (500 μm). In addition to 

more detailed comparison of the coating, the other parameters of coating are kept constant, the only 

variable was the number of layers. The wear test, microhardness, bending strength, SEM and optical 

microscopy analysis was performed on these four types of samples. Hardness tests indicated that the 

hardness of ceramic and metal layers increased by increasing the number of coatng layers and 1/5 times 

have been hard. The bending tests results showed that by increasing the number of layers, the strength 

and ductility of coating systems were increased. As a result, we can express that by increasing the 

number of layers, not only the coatings become more strength, but also become  more flexible. The 

results confirmed that the gradient coating under conditions of high temperature are more corrosion 

resistance and greatly increases the lifetime of superalloys. 
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