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1دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده فناوريهاي نوين دانشگاه علم و صنعت ايران،
2استاديار دانشکده مهندسی مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت ايران
 3دانشآموخته رشته مهندسی مواد-سرامیک دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
چکيده

پوششهاي سد حرارتی بر روي سطح داغترين اجزاي فلزي موتورهاي توربین گازي به کار گرفته میشوند.
بهمنظور دستیابی به حداکثر بازده موتورهاي توربینی گازي جديد و تولید برق بیشتر نیاز به افزايش قابلتوجه
درجه حرارت گاز ورودي است که اين امر منجر به افزايش دماي سرويسدهی و بهتبع آن افزايش شوک
حرارتی و تنشهاي حاصل از عدم تطابق ضريب انبساط حرارتی در پوشش سد حرارتی میشود که
ترکخوردگی و پوستهشدن پوشش را به دنبال دارد .استفاده از مواد با عملکرد شیبدار اخیراً توجه محققان را
در تولید پوششهاي سد حرارتی به خود جلب کرده است .پوششهاي سد حرارتی با عملکرد شیبدار با
کاهش عدم انطباق ضريب انبساط حرارتی اليههاي پوشش باعث افزايش طول عمر قطعات پوشش دادهشده
میشوند.
واژههای کليدی :پوشش سد حرارتی ،مواد با عملکرد شیبدار ،اصالح مکانیسم شکست.
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 -1مقدمه

پوششهاي سد حرارتی بر روي سطح داغترين اجزاي فلزي توربینهاي گازي به کار گرفته میشوند ،استفاده از اين
پوششها ،موتورهاي جديد را قادر خواهد ساخت که از گازي با دماي بسیار باالتر از موتورهاي پیشین استفاده کنند و
اين افزايش بازدهی انرژي موتورهاي توربین گازي و در نتیجه تولید برق بیشتر و ارزانتر را سبب میشود[ .]1سیستمهاي
پوشش سد حرارتی بهطور معمول ساختار دواليه دارند که شامل اليه فوقانی سرامیکی و يک پوشش روکش اتصال
فلزي هستند .اليه سرامیکی قادر است دماي فلز را تا حدود باالي  140°Cکاهش دهد .تخمین زده میشود اين مزيت
پوشش سرامیکی در کاهش دماي قطعه تا  170°Cکمتر از دماي محیط نیز امکانپذير است .در دهه  1980زيرکونیا
پايدار شده با ايتريا بهعنوان سرامیکی پیشرفته براي پوشش فوقانی در سیستم پوشش هاي سد حرارتی ،استثنايی تشخیص
داده شد و از آن زمان تاکنون بهعنوان يک ماده استاندارد در توربینهاي گازي استفاده میشود [ .]3-2امروزه
پوششهاي سد حرارتی از اجزاي حساس در موتورهاي توربین گازي به شمار میآيند زيرا دماي گاز در بخشهاي
داغ موتور معموالً باالتر از نقطه ذوب قطعات فلزي زيرين پوشش است و اگر پوشش سد حرارتی از بین برود ،قطعه
پوشش دادهشده بهسرعت تخريبشده و موجب انفجار موتور خواهد شد .يک سیستم پوشش سد حرارتی شامل دواليه
میانی مابین اليه فوقانی و سطح سوپر آلیاژ قطعه است .اين اليهها شامل اليه فلزي پوشش اتصال با زمینه سوپر آلیاژ و
يک اليهنازک اکسید روينده حرارتی ) (TGO2مابین اليه فوقانی و پوشش اتصال میشوند .اليه اکسید روينده
حرارتی حاصل اکسیداسیون پوشش اتصال در حال سرويسدهی است .ترکیب پوشش اتصال بهگونهاي طراحیشده
است که منجر به تشکیل اکسید روينده حرارتی آلومینا ) (α -Al2O3می شود که سد مؤثري در برابر نفوذ اکسیژن
است .شکل ( )1ساختار چنداليه پوشش سد حرارتی معمول را نشان میدهد .انتخاب مواد پوشش سد حرارتی بر پايه
بعضی از نیازهاي اساسی مانند نقطه ذوب باال ،پايداري فازي در برابر استحاله فازي بین دماي اتاق و دماي عملکرد
موردنظر ،هدايت حرارتی پايین ،ضريب انبساط حرارتی مطابق با زير اليه فلزي است [ .]4عدم تطابق ضريب انبساط
حرارتی پوشش سرامیکی با زيراليه و رشد  TGOاز عمده داليل شکست اين نوع از پوششها است .در اين مقاله
بهبود خواص و افزايش عمر پوشش سد حرارتی با استفاده از مواد با عملکرد شیبدار بررسیشده است.

 -2مکانيسمهای تخریب سيستم پوششهای سد حرارتی

تخريب پوششهاي سد حرارتی به فرايند تولید مانند پاشش پالسما در هوا (APS) 3و يا رسوب فیزيکی بخار توسط
پرتو الکترونی  (EB-PVD)4وابسته است ،آخرين نتايج تحت شرايط اکسیداسیون نشان میدهد براي پوششهاي
اعمالی با روش  APSترکیبی از فرايندهاي تخريب مانند شوک حرارتی ،تنشهاي حاصل از عدم انطباق ضريب ثابت
انبساط حرارتی و يا شکل گرفتن ترکها در داخل پوشش سد حرارتی در مجاورت اکسید حرارتی رشد يافته
2

Thermally Grown Oxide
Atmospheric Plasma Spray
4
Electron Beam Physical Vapor Deposition
3
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) (TGOمشاهده میشود [.]5
 -1-2رفتارهای شوک حرارتی پوششهای سد حرارتی

طول عمر پوششهاي سد حرارتی ارتباط نزديکی با مقاومت به شوک حرارتی و تنشهاي حاصل از عدم تطابق انبساط
حرارتی دارد [ .]6در سیستمهاي اليهاي ،ضريب انبساط حرارتی ( )CTE 5يک خاصیت مهم است چراکه تنش
حرارتی نتیجه عدم تطابق  CTEبین اليهها است و ممکن است منجر به تخريب پوشش شود .براي مثال  CTEزيراليه
سوپر آلیاژ بر پايه نیکل اينکونل ،738پوشش با اليه اتصال پاشش پالسمايی شده  NiCoCrAlYو پوشش فوقانی
پاشش پالسمايی شده  YSZبه ترتیب مقادير  10/7× 10-6 °C-1،15×10-6 °C-1،16×10-6 °C-1است .زيراليه و
پوشش اتصال با توجه به ترکیب شیمیايی مشابه ،عدم تطابق ضريب انبساط حرارتی پايینتري دارند ،اما تفاوت در
 CTEبین پوشش سرامیکی فوقانی و ترکیبات فلزي زيري بسیار باال است .میتوان پیشبینی کرد که تنشها در فصل
مشترک پوشش اتصال و پوشش فوقانی در حین سرد و گرم کردن زيراليه و سیستم پوشش بیشتر نیز شود [ .]7در دماي
باال عدم تطابق در  CTEزيراليه ،پوشش اتصال و اليه سرامیکی فوقانی ،تنش حرارتی بااليی را در کل سیستم پوشش
سد حرارتی ايجاد میکند .اين اثر هنگامیکه تعداد سیکلهاي حرارتی افزايش پیدا کند بسیار قابلتوجهتر خواهد بود و
بهتدريج جوانهزنی ،شکلگیري و انتشار ترک را در پوششهاي سرامیکی سد حرارتی ترويج میدهد .در ادامه
ترکهاي اولیه به يکديگر پیوند خورده و با انتشار در پوشش فوقانی ،نزديک و موازي با فصل مشترک پوشش فوقانی
و پوشش اتصال منجر به پوستهشدن پوشش اتصال میگردند .اين پديده بعد از تعدادي کمی چرخه حرارتی
قابلمشاهده است .الزم به ذکر است که ضخامت پوشش و تفاوت جزئی در روش آزمون شوک حرارتی میتواند بر
روي تعداد چرخههاي مقاومت به شوک حرارتی اثرگذار باشد .اين ترکها بهوسیله تنش کششی در صفحه تشکیلشده
و در اليههاي بیرونی پوشش گسترش پیداکردهاند.
تخريب پوشش از پوشش سرامیکی داخل انجامشده و اليه به اليه پوستهشدن اتفاق میافتد ،بدون آنکه هیچ
پوستهشدنی در فصل مشترک بین پوشش سد حرارتی با پوشش اتصال اتفاق افتد [ .]8تنش بسیار بزرگی که در پوشش
به دلیل تفاوت ضريب انبساط حرارتی بین اليه سرامیکی و سطح فلز ،گسترش پیداکرده ،توسط رابطه زير قابل محاسبه
است:
()1

)σc= Δα ΔT E/(1- ν2

در اين رابطه  σcتنش گسترشيافته در پوشش E ،و νبه ترتیب مدول االستیک و ضريب پواسوان پوشش سرامیکی
هستند Δα .تفاوت  CTEبین پوشش سرامیکی و زيراليه فلزي است و  ΔTتغییرات دما است .ترکها زمانی که تنش
حرارتی بزرگتر از استحکام ترکیب باشد شکل میگیرند .تنشهاي تولیدشده در حین چرخه حرارتی زمانی که
بهاندازه کافی بزرگ باشند منجر به پوستهشدن پوشش فوقانی میشود .میتوان انتظار داشت که عامل اصلی در شکست
پوشش سد حرارتی ،تنش حرارتی تولیدشده در حین چرخه حرارتی باشد [ ]10،9سطح مقطع پوشش سد حرارتی
Coefficient Thermal Expansion
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معمولی و بعد از آزمون شوک حرارتی در شکل ( )2نشان دادهشده است .همانطور که ديده میشود ،ترکها در
پوشش سرامیکی فوقانی در نزديکی فصل مشترک پوشش فوقانی و پوشش اتصال آغاز شده است [.]7
در بسیاري از موارد ،آسیب پوشش سد حرارتی مرتبط با اکسیداسیون و خواص مکانیکی پوشش اتصال و اکسید
روينده حرارتی ) (TGOاست TGO .در فصل مشترک سرامیک و پوشش اتصال به وجود میآيد TGO .از α-
 Cr2O3 ،Al2O3و  NiAl2O4تشکیلشده است .اين نوع آسیب در پوششهاي سد حرارتی بهوسیله تنشهاي فشاري
در  TGOايجاد میشود که ناشی از افزايش حجم است و به همراه اکسیداسیون رخ میدهد .تفاوت در  CTEبین
 TGOو پوشش اتصال تنش حرارتی ايجاد میکند ،ممکن است  TGOترکخورده و فصل مشترک  TGOو
پوشش اتصال اليهاليه شود .با قرارگیري پیوسته پوشش سد حرارتی در معرض محیطی با حرارت باال و اکسیدکننده در
طول سرويسدهی ،ضخامت  TGOزياد میشود ،مطابق شکل ( .)3در پوششهاي سد حرارتی اعمالشده با روش
 ،APSپوششها معموالً از داخل پوشش سرامیکی فوقانی و نزديک فصل مشترک پوشش سرامیکی فوقانی و TGO
از بین میروند؛ پراکندگی تنش داخل پوشش سرامیکی به ضخامت  ،TGOخواص مواد پوشش سرامیکی و
مورفولوژي فصل مشترکهاي پوشش سرامیکی / TGO/پوشش اتصال ،وابسته است .زمانی که  TGOنازک است،
پوشش سرامیکی بر روي قلههاي فصل مشترک موجی شکل در حالت تنش کششی و در نواحی فرورفتگی بین دو قله
در حالت تنش فشاري است .با ضخیم شدن  ،TGOتنش در پوشش سرامیکی قرارگرفته بر روي قلهها از کششی به
فشاري تبديل میشود و برعکس .تنش در  TGOيک تأثیر مهم بر روي مکانیسم شکست پوشش سد حرارتی دارد.
افزايش ضخامت  TGOو تنشهاي حرارتی مربوطه و در کل حضور  TGOتنش فشاري بسیار زيادي بین زيراليه و
سطح اليه تولید میکند که از طريق تمام عیوب در پوشش سد حرارتی انتقال پیدا کرده و منجر به ترک خوردن و
پوستهشدن پوشش میشود [.]12-11
 -3مواد با عملکرد شيبدار ()FGM6

يکی از جديدترين مفاهیم ارائهشده در زمینه طراحی مواد ،مواد با عملکرد شیبدار يا  FGMاست .اين مواد از دو ماده
و بهگونهاي ساخته میشوند که از سمت زيراليه يا فلز زمینه به سمت بیرون ،خواص بهصورت پیوسته از يک ماده به
ماده ديگر بر طبق يک رابطه خطی تغییر نمايد .مزيت منحصربهفرد اين مواد تغییر خواص بهصورت پیوسته است که
موجب خواهد شد وجود پديدههاي نامطلوب مانند تمرکز تنش به حداقل برسد FGM .ها داراي تغییرات تدريجی در
خواص هستند [ .]13پوششهاي  FGMتغییرات شیبدار خواص فیزيکی و مکانیکی مانند مدول االستیک يا ضريب
انبساط حرارتی را در خود نشان میدهند و به همین دلیل هم تنشهاي پسماند و تنشهاي حرارتی ناشی از عدم تطابق
ضريب انبساط حرارتی را در پوشش کاهش میدهند استفاده از مواد با عملکرد شیبدار راهحلی براي افزايش مقاومت
به شوک حرارتی پوششها است [ .]14پوششهاي  FG- TBCيک انتقال تدريجی در خواص از طريق ضخامت
 TBCبهجاي يک تغییر ناگهانی خواص در  TBCدواليه را فراهم میآورد [ .]15اين مواد میتوانند ورقههايی تشکیل
Functionally Graded Material
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يافته با شیبی از فلز ،سرامیک و پلیمر باشند و يا فقط در میزان تخلخل و چگالی متفاوت باشند .براي مثال سیستمهاي
 FGMاخیر از ترکیب شیبدار  MCrAlYو  YSZاز طريق پاشش بهدستآمدهاند [ .]15بهگونهاي که يک سطح
از جنس سرامیک خالص و يک سطح فلز خالص و بین دو سطح ترکیب پیوستهاي از هردو است .با معرفی اين نوع
 FGMافزايش چشمگیري در طول عمر خستگی حرارتی به دست میآيد [.]15

 -1-3روش ساخت پوششهای FG- TBC

پوشش سد حرارتی  FGMمفهومی ساده و قابلدرک است اما نحوه ساخت ترکیب ريزي از سرامیکها با فلزات با
يک ترکیب شیبدار کمی مشکل است .تکنیکهاي بسیاري مورد بررسی قرارگرفتهاند مانند پاشش حرارتی،
متالورژي پودر ،سنتز درجا ،اما هنوز هم تحقیقات براي به دست آوردن يک روش مناسب ادامه دارد [ .]16برخی از اين
سیستمها از تغذيه پودر چندگانه سرامیکی و فلزي در يک مشعل پالسماي تنها استفاده میکنند FGM .میتواند از
طريق چند مشعل پالسما نیز به دست آيد اما در اين حالت کنترل پارامترهاي پاشش براي به دست آوردن يک پوشش با
اليههاي يکنواخت آسان نیست [ .]14اما از قبل ترکیب کردن پودرهاي سرامیکی و فلزي زمان طوالنیتري را براي
ذرات پودر سرامیکی و فلزي فراهم میکند که در جريان پالسما مخلوط میشوند []17
براي آمادهسازي اين پودرهاي کامپوزيتی ،در ابتدا پودرهاي سرامیکی و فلزي با نسبتهاي موردنظر که خاصیت
شیبدار بودن را ايجاد کند ترکیبشده و در آسیاب قرارگرفته و با سرعت متفاوتی بین  100تا  200RPMبه مدت
 4-0/5ساعت میچرخند .پودرهاي کامپوزيتی تشکیلشده بهصورت کروي درآمده و براي اليههاي میانی سیستم
 FGMبا استفاده از پاشش حرارتی استفاده میشوند [ .]14عیب اين روش پیچیده بودن آمادهسازي ترکیبات پودرهاي
کامپوزيتی مختلف مورداستفاده در رسوبدهی اليههاي داخلی کامپوزيتی است [ .]17روش پاشش با يک تفنگ
انفجاري نیز براي ساخت پوششهاي سد حرارتی  FGMبه کار میرود .اين روش به علت انرژي جنبشی بیشتري که به
ذرات میدهد چسبندگی و استحکام پیوند بیشتري نسبت به روش پاشش حرارتی ايجاد میکند .در اين روش پاشش
پودرهاي سرامیکی و فلزي بهصورت متناوب انجامشده و دو تغذيهکننده پودر براي رسوبدهی يکبهيک مخلوط
سرامیک و فلز استفاده شده است .در يک مساحت رسوب دادهشده بهوسیلهي شات هاي پیدرپی همپوشانی ايجادشده
و يک ترکیب عالی از سرامیکها و فلزات براي هر ذرهي اسپلت تولید میشود.]16[ .
 -2-3ن حوه بهبود مکانيسم شکست پوشش سد حرارتی با استفاده از مواد با عملکرد شيبدار ()FGM

در پوششهاي سد حرارتی  ،FGMاليههاي میانی با استفاده از پودرهاي کامپوزيتی متفاوت و با ترکیبی شیبدار
تشکیلشدهاند .برخالف پوشش دواليه معمول که يک تغییر با شیب تند در مقادير را نشان میدهند ،پوششهاي
 FGMتشکیلشده از چندين اليه ،تفاوت تدريجی در مقادير تغییرات  CTEرا نشان میدهند در شکل ( )4اين
موضوع براي يک سیستم  FGMپنج اليه به نمايش در آمده است [.]15-14
پوششهاي  FGMبا مواد اولیه کامپوزيتی و اعمال شده بهوسیله پاشش حرارتی خواص برتري را در برابر پوشش
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دواليه با ضخامت مشابه نشان میدهد ،مقاومت به سیکل حرارتی پوششهاي  FGMمستقیماً به تفاوت تدريجی
ترکیب و میکرو ساختار ،مربوط شده که منجر به تغییرات تدريجی در مقدار مدول االستیک و  CTEمیشود و
درنتیجه آن تنش پسماند در حین پوشش دهی و تنش حرارتی ناشی از چرخههاي گرم کردن و سرد کردن کاهش
میيابد و سبب افزايش مقاومت به انتشار ترک در فصل مشترک میشود .در جدول ( )1تعدادي از نتايج در سیستمهاي
 FGMمختلف و در شرايط شوک حرارتی متفاوت نشان دادهشده است [ .]15-14بايد توجه شود که رفتار تخريبی
پوششهاي سد حرارتی دواليه و  FGMمتفاوت است .در مورد نمونههاي  TBCهمانطور که در بخش  2توضیح
داده شد با متصل شدن ترکهاي افقی ناشی از عدم تطابق  CTEو ترکهاي عمودي ناشی از شوک حرارتی
پوستهشدن اتفاق میافتد اما در نمونههاي  FG-TBCترکها در تعداد بسیار پايینتري در مقايسه با  TBCدواليه
شکل میگیرند .علت آن کمتر بودن مکانهاي تمرکز تنش حرارتی يا پايینتر بودن قلههاي تنش و متفاوت بودن
مکانهاي آن به کمک ساختاري با عملکرد شیبدار است .همچنین ترکهاي افقی از داخل  FG-TBCبهطورکلی
در ناحیه غنی از سرامیک اليه  FGMديده میشود همانطور که در شکل ( )5نشان دادهشده است؛ بنابراين به نظر
میرسد که با در نظر گرفتن مقاومت به شوک حرارتی ،ناحیه غنی از سرامیک در اليههاي پیوسته  FGMمیتواند
نقطهضعف آن باشد .]19-18-16[ .از نتايج جدول ( )1مشخص است که در سیستمی با سه اليه ،همیشه امکان وقوع
تنشهاي بزرگتر ،باالتر از سیستمهاي چهار و پنج اليه است .میتوان نتیجه گرفت که با افزايش تعداد اليههاي
داخلی اندازهي ترکها کاهش پیدا میکند .فصل مشترک شیبدار بین دواليه عدم تطابق خواص مواد را کاهش داده
و بنابراين تنشها پايین آمده و تنشهاي حرارتی کاهش میيابد .هرچه تعداد اليههاي میانی بیشتر تعداد ماکرو
ترکهاي تشکیلشده کمتر و بنابراين طول عمر پوشش بیشتري مورد انتظار است اما میبايست براي ساخت آسان و
اقتصادي يک پوشش سد حرارتی شیبدار از تعداد محدودي اليه استفاده شود که هرکدام آنها نسبت خاصی از آلیاژ
سرامیک و پوشش اتصال را دارند [.]18-17
 -3-3کاهش ضخامت  TGOبا استفاده از مواد با عملکرد شيبدار

همانطور که گفته شد سطح  TGOکه کامالً از  α-Al2O3تشکیلشده است در امتداد فصل مشترک نامنظم پوشش
فوقانی و پوشش اتصال شکل میگیرد .هرچقدر که ضخامت سطح اکسیدي به علت در معرض دماي باال قرار گرفتن
رشد کند ،تنش پسماند بیشتري در فصل مشترک  TGOبا پوشش اتصال و پوشش فوقانی ايجاد میشود که میتواند
باعث جدا شدن پوشش از زيراليه شود [ .]25مواد با عملکرد شیبدار براي کاهش ضخامت  TGOو درنتیجه کاهش
تنشهاي حاصل از آن به کار میروند .با توجه به اين حقیقت که  Al2O3در سرکوب اکسیداسیون سیستمهاي پوشش
سد حرارتی مؤثر است و بهعنوان يک سد در برابر نفوذ اکسیژن عمل میکند .اضافه کردن يک اليه میانی Al2O3
بهمنظور محدود کردن هرچه بیشتر نفوذ اکسیژن و بهبود حالت فصل مشترک بین  MCrAlYو اليه سرامیکی فوقانی،
موجب جلوگیري از افزايش ضخامت  TGOجلوگیري میشود []21؛ اما در حالتی که تنها يک اليه نسبتاً ضخیم
 Al2O3بر روي پوشش سرامیکی فوقانی رسوب داده شود شکل (-7الف) يک استحاله فازي از  γ-Al2O3به α-
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 Al2O3را شاهد خواهیم بود که اين منجر به شکست زودرس میشود و براي مثال تنها پس از  210چرخه حرارتی به
علت تنشهاي حاصل از عدم انطباق  CTEپوشش از بین میرود ،درحالیکه با استفاده از اليه شیبدار شکل (-6ب)،
طول عمر پوشش در اکسیداسیون به  700چرخه افزايش پیدا میکند [.]20-11
دلیل اين پديده را فردي به نام  S. Widjajaبا مقايسه عملکرد سیستمهاي FG-TBCبا ترکیب و ضخامتهاي
مشخص (جدول  ،)2بیان کرده است .هر چقدر که ضخامت اليههاي آلومینا رسوب دادهشده با پالسما اسپري در يک
پوشش FG-TBCبا ترکیب  ZrO2/Al2O3نازکتر باشد ،پوشش طول عمر بیشتري خواهد داشت .چراکه ضخامت
بیشتر ،باعث تولید تنش کششی پسماند بیشتري میشود .در يک سیکل عملیات حرارتی به مدت  18ساعت در °C
 ،1050نمونه سوم که در آن از آلومینا با ضخامت کمتري بهعنوان اليه محافظ در برابر اکسیژن استفادهشده ،نشانهاي از
تخريب ديده نمیشود درحالیکه پوشش در نمونه اول به کلی پوسته و از زيراليه جدا شده است .استحاله فازي از  γبه
 αباعث تغییر حجم و افزايش تنش پسماند در اليه  Al2O3و در نتیجه انتشار ترک و از بین رفتن پوشش میشود ،راه
حلی که براي متوقف کردن تخريب پیشنهاد میشود ،کاهش ضخامت اليه  Al2O3و يا بهکارگیري ترکیبی شیبدار
بین پوشش اتصال  NiCoCrAlYو اليهي  Al2O3است .در نمونههاي دوم و سوم اين راهحل به کار گرفته شده و
نتیجهي آن کاهش تنش پسماند و افزايش طول عمر پوشش بوده است .ضخامت اليه  TGOحاصل از اکسیداسیون در
نمونه دوم حدود 4μmو در نمونه سوم به طور میانگین  2μmاست که نشان میدهد به کاربردن اليه آلومینا با ضخامت
کمتر موجب توقف بیشتر اکسیداسیون و فرايند تخريب پوشش میشود [.]25
 -4نتيجه گيری

در سیستمهاي اليهاي ،ضريب انبساط حرارتی يک خاصیت مهم است چراکه تنش حرارتی نتیجه عدم تطابق ضريب
انبساط حرارتی بین اليههاست بنابراين ،عدم تطابق ضريب انبساط حرارتی میتواند يکی از عوامل کلیدي مسئول در
تخريب پوشش سد حرارتی باشد.
مزيت منحصربهفرد مواد  FGMتغییر خواص بهصورت پیوسته است .در تغییرات  CTEنیز اين تغییر پیوسته و
تدريجی مشاهدهشده است ،بنابراين  FG-TBCمقادير حداکثر تنش را کاهش داده توزيع تنش بهطور قابلتوجهی
هموار و ماليمتر میشود .از نتايج مشخص است که  FG-TBCدر مقايسه با  TBCهاي دواليه مقاومت به شوک
حرارتی باالتري دارد و اين با کمک ساختاري با عملکرد شیبدار امکانپذير است.
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 -6شکل ها

شکل  - 1تصوير شماتیک از چنداليه سیستم پوشش سد حرارتی چندمنظوره (به مقیاس نیست) [.]1

شکل -2سیستم پوشش سد حرارتی يک اليه بعد از شوک حرارتی در دماي .]16[ 1000°C
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شکل -3تأثیر افزايش تعداد چرخه حرارتی بر افزايش ضخامت اليه  TGOدر تصاوير  SEMاز سطح مقطع پوشش سد حرارتی [.]1

شکل -4ضريب انبساط حرارتی )(CTEبراي پوشش  FGMپنج اليه با ترکیب کامپوزيتی  NiCoCrAlYو YSZ

www.SID.ir

Archive of SID
شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

شکل -5سیستم پوشش سد حرارتی سه اليه بعد از شوک حرارتی در دماي .]16[ 1000°C

شکل -6طرحوارهاي از پوششهاي رسوب دادهشده (الف) پوشش اليهاي از yszو( ، Al2O3ب) پوشش با عملکرد شیبدار از
yszو .]11[ Al2O3
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جدول  -1گزارش طول عمر سیکلهاي حرارتی پوششهاي با عملکرد شیبدار در مقايسه با حالتهاي دواليه رايج آنها در منابع
مختلف.
(رژيم حرارتی هريک از سیکلهاي ارائه شده در اين جدول متفاوت هستند و براي اطالعات بیشتر به منابع ذکرشده مراجع شود).

منبع

تعداد سیکل

جنس کامپوزيت

نسبت ترکیب

FGM

FGM

سیکل دواليه
رايج
[]17

90

YSZ/ NiCoCrAlY

75:25 ،50:50 ،25:75

15
[]18

[]19

50

75:25 ،50:50 ،25:75

25

50:50

200

80:20،60:40،40:60،20:80

YSZ/ NiCoCrAlY

PSZ/NiCrAlY

20
[]22

10

PSZ/NiCrAlY

75:25 ،50:50 ،25:75

2
[]24

11749

LaMgAl11O19/YSZ

75:25 ،50:5025:75

6362
[]23

100:100:100

158

La2Zr2O7/YSZ/NiCoCr
AlY

53

جدول  – 2ضخامت اليههاي پوشش ()μm
ZrO2

%50Al2O3 +
50% ZrO2
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نتایج و بحث

شکل  1نشان میدهد شکل  1نشان میدهد شکل  1نشان میدهد شکل  1نشان میدهدد شدکل  1نشدان مدیدهدد
شکل  1نشان میدهد شکل  1نشان میدهد.
جدول  1اثبات میکند جدول  1اثبات میکند جدول  1اثبات میکند جدول  1اثبدات مدیکندد جددول  1اثبدات
میکند جدول  1اثبات میکند جدول  1اثبات میکند.
نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث [ ]4نتايج و بحث
نتايج و بحث [ 4و .]5
نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحدث نتدايج و بحدث نتدايج و بحدث
نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحدث نتدايج و بحدث نتدايج و بحدث
نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحدث نتدايج و بحدث نتدايج و بحدث
نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج نتايج و بحث نتايج و بحدث نتدايج و بحدث نتدايج و بحدث نتدايج و
بحث نتايج و بحث [.]5-2
نتيجهگيری

 )1نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري
نتیجهگیري.
 )2نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري
نتیجهگیري.
 )3نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري نتیجدهگیري
نتیجهگیري نتیجهگیري نتیجهگیري.
تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی تشکر و قدردانی تشکر و قدردانی تشکر و قدردانی تشکر و قدردانی تشکر و قدردانی تشدکر و
قدردانی تشکر و قدردانی.
مراجع

 .1مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع
مرجع مرجع مرجع.
2. Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference
Reference Reference Reference Reference.
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 .3مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع.
4. Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference.

 .5مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع مرجع.

جدول  :1تغییرا ت  .................................برحسب  ..............................در درجه حرارت .25oC
جدول

123
123
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شکل شماره 1
(تمامی تصاوير میکروسکوپی بايد داراي خط اندازه باشند).
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