
 

 

 

  



 

 

 



 

 

و  IN738روی سوپرآلیاژ بر  به صورت گرادیانی NiCrAlY/YSZالیه نشانی پالسمایی 

 بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن

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

 

 چکیده

 055هاي يکسان )ضخامت كامپوزيتي با اليه دو، سه، پنج و هفت حرارتي سپر پوشش نوع چهار پژوهش اين در

 دهيپوشش .گرديد مقايسه هم با و ها بررسيآن ريزساختاريِ خواص شد و اعمال IN738روي سوپرآلیاژِ  میکرون(

ها، ديگر اين پوشش ترِمنظورِ مقايسه دقیقبه گرديد.  انجام (AP) هوا اتمسفر در پالسما پاشش فرآيند توسط

 ريزساختار بررسي از پس تحقیق اين در .دوبها و تنها متغیر، تعداد اليهدهي ثابت نگه داشته شده پارامترهاي پوشش

 موردگرادياني  نوينِ هايپوشش و دواليه متداولِ هايپوشش در مشترك فصل گیريشکل روش شیمیايي، تركیب و

 ياليه چندهاي پوشش در شیمیايي، تركیب و تخلخل درصد ريزساختار، كه داد نشان نتايج .گرفت قرار بررسي

حوالي فصل مشترك تغییر  در و ضخامت طول در تدريجي صورته ب ،اليه دو هايخالف پوشش بر ،كامپوزيتي

درصد تخلخل تا میزان زيادي ها، و افزايش تعداد اليه NiCrAlY كند به طوري كه با افزايش مقدار فاز فلزيِمي

 يهاآزمايش، از طرفي گردد.هاي سپر حرارتي ميكاربردي پوشش ي خواصِّمالحظهباعث بهبود قابل و يابدكاهش مي

نتايجِ بررسيِ  .گرديدانجام  هاپوشش اين روي يمیکروسکوپ هايِشکست و بررسي ي يا بررسي سطحرگانشکست

تغییر مکانیزم رشدِ اين چنین همو اليه  2اليه را نسبت به نمونه  7ها در نمونه سطح شکست نیز رشد كمتر ترك

د. طبق تصاوير میکروسکوپ نوري و كنتايید مي، هاي متفاوتبا تعداد اليه ،هاي مختلفها را در نمونهترك

اليه داراي كمترين  7نمونه دو اليه داراي بیشترين درصد تخلخل در اليه سرامیکي و نمونه  ، SEMمیکروسکوپ

 درصد تخلخل در اين اليه، بوده است. 

 .SEM ،درصد تخلخل ی،رانگشکست ،NiCrAlY، YSZحرارتی،  سپر پوشش كلیدی: كلمات

 

                                                           

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

 دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار -2

 دانشگاه فردوسي مشهد استاد -3



 

 

 مقدمه

هاي هواپیما و به طور معمول در شرايطي كه دما باال مي باشد مانندِ موتور (TBC) سپرحرارتي هاي پوشش

 ي سرامیک و فلز طراحيها به صورت چنداليهگیرند. اين پوششهاي گازي صنعتي مورد استفاده قرار ميتوربین

زمان از بروز سازند و همهاي گازي را از جريان گاز داغ عايق هاي احتراق و توربینگردند تا بتوانند اجزاي موتورمي

ز اخوردگي داغ و اكسیداسیون جلوگیري به عمل آورند و از اين طريق، بازده انرژي اين موتورها را بهبود بخشند. 

هاي حرارتي و نیروهاي مکانیکي و سازگاري با توان به مقاومت در برابر سیکلها ميهاي اين پوششديگر ويژگي

اين قابلیت را دارند كه در شرايط  سپرحرارتي هاي پوشش مخرب با آن، اشاره كرد.زيراليه و عدم ايجاد واكنش 

، اين اليه مانندِ سدي متراكم از ورود عوامل خورنده و گازها به سطح دماي باال، يک اليه محافظ ايجاد كنند

 ايجاد شده معموالً سدِّ .گرددو باعثِ محافظت زيراليه در برابر خوردگي داغ و اكسیداسیون مي كندجلوگیري مي

يک اليه اكسیديِ پايدار و فشرده بوده كه چسبندگي مناسبي به زير اليه دارد، در شرايط كاري اكسید هايي مانندِ 

3O2Al ،3O2Cr  2وSiO  3درجه سانتي گراد،  1555داراي اين ويژگي ها مي باشند. در دماهاي بیش ازO2Cr  و

2SiO ِ3 تبديل به اكسیدهاي فرّارCrO و SiO تريگردند، در حالي كه اكسید آلومینیوم داراي سرعت رشدِ آهستهمي 

با وجود مزاياي ذكر شده براي  .]1-4[ گیردهاي دماي باال مورد استفاده قرار ميبوده و به طور عمده در كاربرد

معايبي نیز دارند ، اين دسته از پوشش ها پوشش هاي سپر حرارتي و كاربردِ گسترده آن ها در چند دهه گذشته

زيرا در اين حالت، زير اليه در  كه از جمله آن ها مي توان به تخريب زودهنگام در اثر پوسته شدن، اشاره كرد.

 معرض گازهاي داغ قرار گرفته و به سرعت منهدم مي گردد

زديک ن ، يک اليه پوشش پیوندي كهبه طور رايج پوشش هاي سپر حرارتي حداقل از دو اليه تشکیل شده اند

بوده كه تركیب شیمیايي نزديکي به زيراليه داشته و چسبندگي  MCrAlY جنس به زير اليه بوده و معموالً از

مي باشد كه اليه فوقاني پوشش را تشکیل داده و از  YSZمناسبي ايجاد مي كند و يک اليه پوشش سرامیکي 

ي در فصل مشترك اين دو اليه، اكسید در حین سرويس ده .افزايش دماي پوشش و زيراليه جلوگیري مي كند

به منظور رفع مشکالت پوشش هاي سپر حرارتي كه موجبِ  .[0-9] ( تشکیل مي شودTGOآلومینیم رشد يابنده )

انهدام نابهنگام آن ها مي گردد از مفهوم مواد با عملکرد گرادياني يا تدريجي استفاده مي گردد. در اين روش 

له پوشش هاي چند اليه جايگزين مي سازند كه در آن تغییر تدريجي تركیب پوشش هاي دو اليه را به وسی

شیمیايي وجود دارد. اين عمل موجب كاهش تفاوت ضريب انبساط حرارتي اليه فوقاني و اليه زيرين شده و تنش 

اهش ك در فصل مشترككه ناشي از اختالف خواص فیزيکي و ترمومکانیکيِ دو اليه است را حرارتي را  پسماند هاي

 [.15-11]به حدِّاقل مي رساند را مي دهد و در نتیجه احتمال بروز ترك و شکست در نمونه



 

 

 مواد و روش تحقیق

پايه  آلیاژ و μm)-(METCO 204 NSG, Size: 40 60 4ايتريا با شده پايدار زيركنیاي تجاري پودرهاي از

 پوشش اصلي مواد عنوانه ب APS فرآيند براي ( (Ni-22Cr-10Al-1Y AMDRY 962, Size: 40-60 μm نیکل

مي باشد كه گاز آرگون در آن  3MB  Metcoدستگاه از نوع اين استفاده درتفنگ پاشش مورد  .شد استفاده ها

گیرد. پارامتر هاي پوشش دهي گاز اولیه و اصلي دستگاه بوده و هیدروژن به عنوان گاز ثانويه مورد استفاده قرار مي

سرامیک با درصد هاي مختلف در روشِ -به منظور اِعمال پوشش هاي گراديانيِ فلز شده است.آورده  2در جدول 

APS .هر يک از پودر ها به داخلِ قوس پالسما  از دو سیستم تزريق كننده پودر به طور هم زمان استفاده گرديد

به طور هم زمان با سرعت و دبي مشخص تزريق شده و پس از مخلوط شدن و ذوبِ جزئي، ماده مركّبِ حاصله به 

مشاهده  1ي طراحي شده پوشش هاي سپر حرارتي در شکل شماتیکي از چهار نمونه سطح نمونه پاشیده مي شود.

 يه ها را در هر يک از سیستم هاي پوششي به نمايش مي گذارد.نیز ضخامت ال 1جدول  مي شود.

ها به وسیله میکروسکوپ نوري و الکتروني روبشي مورد بررسي آن ساختار ريز مختلف، هايپوشش ايجاد از پس

ها اطمینان حاصل گردد. از طرفي در ادامه درصد تخلخل قرار گرفت تا از گرادياني شدنِ تركیب شیمیايي و پوشش

ها به خصوص در اليه هاي شامل سرامیک اندازه گیري شد و در نهايت تست خمش بر روي نمونه ها انجام پوشش

 شد و  به وسیله دستگاه استريوماكروگراف سطح شکست اين چهار نوع پوشش مورد بررسي قرار گرفت.

 

      
  

 الیه 7الیه و ت(  5الیه، پ(  3الیه، ب(  2، الف( پوشش IN738Lc: شماتیک پوشش های گرادیانی اِعمال شده بر روی سوپرآلیاژ 1شکل 

 : ضخامت الیه های مختلف از پوششِ اِعمال شده بر روی نمونه ها. 1جدول 

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

                                                           

4 (Yttria-Stabilized Zirconia 

(ب) )الف( (پ)  (ت)   



 

 

الیه 2  45±255  - - - - - - - 05±155  

الیه 3  15±105  - - - - 15±105  - - 45±255  

الیه 5  20±125  - 25±05  - - 25±05  - 25±05  15±145  

الیه 7  25±05  25±05  - 25±05  25±05  - 25±05  25±05  20±125  

 

 نمونه ها. به مربوط پالسما پاشش فرایند : پارامترهای 2جدول 

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

 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 

 

 نتایج و بحث

 .گیرد مي قرار تحلیل و تجزيه مورد بخش دو در آمده بدست نتايج

 
 هاپوشش شیمیایی تركیب و ساختار ریز -1

 ازپوشش  نوع چهار هر در ضخامت سرتاسر در مختلف عناصر توزيع و شیمیايي تركیب اتتغییر بررسي جهت

 روبشي الکتروني میکروسکوپ تصوير ،2 شکل .گرديد استفادهEDS  نالیزآ به مجهز روبشي الکتروني میکروسکوپ

دهد. ضخامت پوشش در هر چهار نوع نمونه يکسان اليه را نشان مي 7و  0، 1، 2به صورت  سپرحرارتي پوشش از

ثابت گرديد كه پوشش ها به درستي   0و نقشه اي 0در ادامه با استفاده از آنالیز خطي مي باشد. μm 055و برابر با 

  .(0و  4)شکل  گرادياني شده و توزيع مناسبي از عناصر مختلف در سرتاسر نمونه وجود دارد

اليه به  7و  0اليه نشان مي دهد كه ساختار پوشش  7و  0، 1اليه و نمونه هاي  2بررسي تصاوير مربوط به نمونه 

كند. از طرفي هیچ گونه فصل مشترك واضحي پوشش تغییر مي صورت تدريجي و گرادياني در سرتاسر ضخامتِ

اليه، فصل مشترك  1و  2اليه مشاهده نمي گردد، در حالي كه در سیستم پوششي  7و  0بین اليه ها در نمونه 

اليه به طرز چشم گیري  7و  0كامالً واضحي بین اليه ها ديده مي شود. توزيع تدريجي فاز ها در پوشش هاي 

                                                           

5  ( Line 

6) Map  



 

 

-Ni( و فلزي )YSZپسماندِ ناشي از اختالف ضريب انبساط حرارتي و مدول االستیک دو اليه سرامیکي )تنش هاي 

22Cr-10Al-1Yاليه،  1و  2در حالي كه در نمونه  .پ و ت( -1)شکل  ( را كاهش مي دهد و به حداقل مي رساند

حینِ اِعمال نیرو هاي مکانیکي و حرارتي، تنش هاي حرارتي زيادي در فصل مشترك اليه ها به وجود آمده كه به 

 و در نهايت عمرِ اين پوشش دلیل اختالفِ شديدِ ضريب انبساط حرارتي، سختي و مدول االستیک اليه ها مي باشد

 .الف و ب( -1)شکل  هش مي دهدها را تا میزان زيادي كا

 

 
  

  

 اليه  7اليه و ت(  0اليه، پ( 1اليه، ب( 2از پوشش هاي اِعمال شده بر روي نمونه ها، الف(  : تصاوير میکروسکوپ الکتروني عبوري1شکل 

 

 

  

  

 

 

  

 

 الیه 5: آنالیز نقشه ای مربوط به پوشش 4شکل

  

 

(پ) (ت)  (الف)  (ب)   



 

 

 

 

 

              

 

 

 

 الیه 3: آنالیز خطی مربوط به پوشش 5شکل

 توزیع و درصد تخلخل ها -2

ذراتِ پودر، انرژي سینتیک و سرعت متوسطي داشته و در نتیجه هنگامِ برخورد با زمینه دچار  APSدر روش 

 اليهگردد. هاي فراوان ميتغییر شکل بسیار كمي شده و اين امر به خصوص در اليه سرامیکي موجب بروز تخلخل

YSZ  اليه سراسر در پیوسته طور به هاتخلخل اين برخي از و بوده متخلخل ساختاريداراي  YSZشده پراكنده 

 اندازه گیري گرديد. MIPدر ادامه درصد تخلخل اليه سرامیکي در هر چهار نوع نمونه با استفاده از نرم افزار . اند

درصد و  47/21مشاهده مي شود، نتايج اندازه گیري تخلخل در پوشش دو اليه بیانگر  0همان طور كه در شکل 

اليه به  0درصد در اليه سرامیکي مي باشد، اما اين مقدار در پوشش  17/21سه اليه بیانگر در سیستم پوششي 

تصاوير و داده ها نشان مي  مي رسد. درصد 00/7 اليه به حداقل مقدار خود يعني 7درصد و در پوشش  00/10

دهند كه با افزايش ضخامت و حجم ماده سرامیکي، میزان تخلخل ها نیز افزايش مي يابد، اما در نمونه هاي چند 

اليه به دلیل توزيع و تغییر تدريجيِ اين ماده در طول ضخامت، تخلخل ها از حالت به هم پیوسته خارج شده و به 

 پوشش در سرامیکي هاي اليه حجم افزايش با تخلخل میزان افزايش دلیل نده در آمده اند.صورت ذرات ريز و پراك

عدم ذوب كامل ذرات پودر سرامیکي حین پاشش پالسماييِ هم زمانِ دو پودر و  به میتوان راي سد حرارتي ها

سبت نتغییر شکل پالستیک كمتر اسپلت هاي سرامیکي در مقايسه با اسپلت هاي فلزي در هنگام برخورد با زمینه 

 رسد.به بیشترين مقدار خود در هر چهار نوع سیستم پوششي مي  YSZدرصد 155میزان تخلخل در اليه  .داد

 155باالتر بودنِ میزان تخلخل در پوشش دو اليه نسبت به ساير سیتم هاي پوششي به دلیل ضخامت بیشتر اليه 

 در اين نوع پوشش مي باشد. YSZدرصد 

 



 

 

  آزمون خمش و بررسی سطح شکست -3

اد مو محوريتک تعیین استحکام كششي مواد ترد به كار مي رود. تست كشش  آزمون مورد نظر به منظور

نمونه آزمايش با شکل  علت اين امر، مسائل مربوط به تهیه .فوق العاده دشوار است ترد، مانند شیشه و سرامیک،

اي روش متداول تعیین استحکام خمش سه نقطه آزمون تن درست آن در ماشین آزمايش است.ه داشمناسب و نگ

 و از قسمت ، شکست از سطح كششيگیردمي قرارخمش  تحتآزمايش  يهنگامي كه نمونه .استكششي مواد ترد 

تکیه گاه جهت قرار گیري نمونه و يک  2هاي دستگاه تست خمش سه نقطه از کف د.آغاز مي شو پايیني نمونه

 15×1×1) ي با ابعاد مشخص شده در استانداردياه دماغه جهت اعمال بار تشکیل شده است. جهت تست، نمونه

گیرد تا میزان استحکام خمشي قرار مي گذاريدر دستگاه تست خمش تحت بارو شده برش زده  میلي متر مکعب(

تکرارپذيريِ اين آزمون سه مرتبه بوده و مقادير میانگینِ محاسبه  .گرددو ساير داده ها در نقطه شکست محاسبه 

 به ثبت رسیده است. 2شده در جدولِ 

 

       

 

 اليه 7اليه و ت(  0اليه، پ( 1اليه، ب( 2الف( : محاسبه درصد تخلخلِ اليه سرامیکي در چهار نوع سیستم پوششي 0شکل 

 : میانگین مقادیر به دست آمده از آزمون خمش سه نقطه ای. 2جدول  

 انعطاف پذیری (MPaاستحکام ) نوع پوشش

 10/0 0107/1110 الیه 2

 00/0 9/1225 الیه 3

(الف) (ب)  (پ)  (ت)   



 

 

 54/0 11/1214 الیه 5

 11/0 4007/1210 الیه 7

 

و افزايش فاز فلزّيِ نرم، انعطاف پذيري افزايش  هاشود با گرادياني كردنِ پوششهمان طور كه مشاهده مي

به دلیل كاهش تنش هاي پسماند، به خصوص در فصل مشترك و كاهش تخلخل ها و ناپیوسته  و به تبعِ آن يافته

 ، استحکام خمشي نیز افزايش خواهد يافت.اليه 7و  0در نمونه هاي  شدنِ آن ها

پس از اِعمال بارگذاري خمشي و شکست نمونه ها، مقطع شکست آن ها را به وسیله دستگاه استريوماكروگراف 

 درو مکانیزم شکست و طول ترك ايجاد شده در هر يک از سیستم هاي پوششي را  مورد بررسي قرار مي دهیم

 بررسي مي كنیم.برابر  0/1بزرگنمايي 

 

            

 اليه 7اليه و ت(  0اليه، پ(  1اليه، ب(  2تصاوير استريوماكروگراف از مقطع شکست پوشش ها، الف(  :7شکل                           

الف و ب مربوط به پوشش دو  -7نوع سیستم پوششي را نشان مي دهد.  4، تصاوير مقطع شکست 7 شکل

و كنده شدنِ پوشش در ناحیه ترك را نشان مي  ها طول ترك بسیار زياد بودهاليه و سه اليه مي باشد كه در آن

طول ترك  ،پ و ت -7وير دهد كه دلیلِ آن استحکام خمشي ضعیف تر اين دو نوع پوشش مي باشد. امّا در تصا

ايجاد شده بسیار كاهش يافته كه ناشي از استحکام و انعطاف پذيريِ مناسب پوشش هاي گرادياني در مقايسه با 

 اليه مي باشد. 1و  2پوشش هاي معموليِ 

 

 

   نتیجه گیری

(ت)  )الف( 

 )ت(

(پ)  )ب( 



 

 

و با  YSZو  NiCrAlYاليه با استفاده از پودر هاي فلزي  7و  0، 1، 2پوشش هاي سپر حرارتي به صورت 

 اِعمال شدند. APSبه روشِ  IN738درصد هاي مختلف از اين دو نوع پودر بر روي زيراليه اي از جنس سوپرآلیاژ 

ي هم زمان از دو منبع تغذيه پودر و تحت شرايط خاص امکان ايجاد اين دسته از پوشش هاي گرادياني با استفاده

 پذير مي باشد.

اليه مي باشند، فصل  1يا  2اليه، بر خالف پوشش هاي معمول كه داراي  7و  0در پوشش هاي گراديانيِ 

مشتركي بین اليه ها مشاهده نشده، چسبندگي اليه ها به میزان زيادي افزايش يافته و درصد تخلخل ها بسیار 

و  0كاهش مي يابد. كاهش درصد تخلخل در اين دسته از پوشش هاي گرادياني موجب مي گردد كه پوشش هاي 

 اليه خواص اكسیداسیون، چسبندگي و استحکام و انعطاف پذيري بیشتري از خود نشان دهند. 7

بوده كه اين  10/0مگاپاسکال و  0/1110میانگین استحکام خمشي و انعطاف پذيري پوشش هاي دو اليه 

را نشان  مي رسد كه رشد و بهبود بسیار آشکاري 11/0مگاپاسکال و  40/1210اليه به  7مقدار در پوشش هاي 

اليه، رشد ترك و طولِ زياد آن را نشان مي  2از طرفي تصاوير گرفته شده از مقطع شکست نمونه هاي  مي دهد.

اليه، رشد ترك بسیار كاهش يافته و طول آن به حداقل میزان ممکن مي رسد كه  7دهد، در حالي كه در نمونه 

 اليه مي باشد. 7به دلیل استحکام مناسبِ پوشش 
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Abstract 

In this study, four type of thermal barrier coating, two, three, five and seven composite layer with the same thickness 

(500 microns) was applied on the superalloy IN738 and the microstructure and properties are evaluated and compared. 

Coating was performed by plasma spraying process in air (AP). For more detailed comparison of the coating, other 

coating parameters are kept constant and the only variable was the number of layers. In this study, after the evaluation 

of the microstructure and chemical composition, the method of interface layer forming in conventional and new 

gradient coating was studied. The results showed that the microstructure, porosity and chemical composition of the 

multi-layer composite coatings, unlike the two-layer coatings, change gradually over near the intersection of thickness, 

so that by increasing the amount of NiCrAlY phase and the number of layers, porosity decreases to a large extent and 

improves the functional properties of thermal barrier coatings. In addition, fractography of fracture surface and 

microscopic examination was conducted on these coating systems. According to optical microscopy and Scanning 

electron microscopy (SEM), double-layers samples and 7-layers samples have the highest  and lowest porosity 

percentage in the top coat, respectively. 
 

Keywords: thermal barrier coating, NiCrAlY, YSZ, fractography, porosity percentage.  

 


