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پوشش های نفوذی مورد استفاده در توربین های گازی
گازیپوششهاینفوذیآلومینایدمحافظسوپرآلیاژهایمورداستفادهدرتوربینهای

HN16-02160255
4،ایمانآقابابابی3،حمیدرضاجوادینژاد2،محسنسبکتکینریزی1علیقاهری

اصفهانعضوکمیتهپژوهشیادارهکلآموزشفنیوحرفهایاستان1،2،3
اصفهانمربیادارهکلآموزشفنیوحرفهایاستان4

برای افزایش مقاومت در برابر خورردی  دا  یغهوه  ا و هره  وای تواخ ه 
ریورر شده از ترهرآلغاژ ای هایه نغکل و هایه کبالت کوه در نورا   دا  م
هوور . یرربغن  ووای یووازی اتوو یاده م  شوورندا آنشووا را هرشووش م  د  وود

غن فلوزی ات یاده یرین هرشش  ا آنشای   س  د کوه بور هایوه یرکغبوا  ب
یکو  از هرشوش  ای نیورقی مودی  ا . م  باشو دCoAlو NiAlمان د

ایون لعواد در دموای. هرشش لعاب  هردر آلغواژ ن و  ازآلورمغ غس اتوت
ºC1080اری  بر روی تطح نیرق داده شده و تپس آلغاژ با ع لغا   ر

در ایون مقالوه بوه هرشوش  ای آلرمغ ایود ای . رترد توت   م  شورد
و نیرقیا مکانغزم یشکغل هرششا  یاظوت هرشوش و افوت خورا  آ 

. ف اوری اع ال هرشش  ای نیرقی هرداخ ه شده اتت

در غسآلرمغفعالغتبهنیرقیهرشش  ایدرآمدهبدتتتاخ ارانراع
بغن فلزییرکغبنرعفعالغتاین.دارندبس گ مربرطهتاختفرآی د

NiAlیاNi2Al3یع  آلغاژتطحدرشدهیشکغلنغکلوآلرمغ غس

دادهنشا 1شکلدرآنچهمان دهرششتاخ ار ای.م  ک دیعغغنرا
.ندم  شرنامغدهخارجبهنیرقوداخلبهنیرقع اوینباع رماًشدها

ساختار پوشش های آلومیناید تشکیل شده بر : 1شکل 
روی یک نوع سوپر آلیاژ پایه نیکل

دهشدادهنشا هردریهرشش د  فرای دیرلغدین ردار2شکلرد
جزئغا لشامبلکههرششافرآی دشاملی شانهیرلغدفرای د.اتت
مبل بازرتمرا لشاملم  یراندهرشش داد فرای د.اتتنغزدیگر
.باشدویژهتطرحکاریعایقوتطحتازیآمادههرشش د  ااز

ازمبلشدهتردهره  ایتطرحبرد م اتبازاط غ ا برای
.م  شردانجامنافذمایعوچش  بازرت هرشش داد ا

پودینمودار فرایند پوشش نفوذی : 2شکل 
ج سازمحیظه  ای داخلدرهرشش د  هردر ایفرای د ادراکثر

شد خال ازاط غ ا برایوشدهریت هباالدمایآلغاژ ای
برای.م  شردیتلغهمحیظهداخل رایرطربتو راازمحیظه
یاز ایجریا هرشش د  تغکلط درخ ث محغطیکایجاد
.م  شردبرمرارمحیظهداخلدرنغ روژ یاآریر مان دخ ث 
دماییامحیظهدمایافزایششاملداد هرشش راری تغکل

تپسوتاعتچ دمد بهدماایندرماند بام وهرشش د  
.اتتایاقدماییاشد ترد
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