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پارامتر هاي موثر در پوشش دهي  كاربرد روش تاگوشي در بهينه كردن 

CoNiCrAlY  به روش HVOF   

2، سيروس جوادپور 1مهدي امساكي
3، علي بخشي  

4فرزاد يونسي  ، 
  5، حامد مير ابوالقاسمي 

  

  چكيده 

دماي باال، يكي از راه هاي متداول جهت كاهش تخريب پره هاي توربين گاز با توجه به شرايط تنش و 

در اين تحقيق، پارامتر هاي اصلي موثر بر كيفيت . مي باشد CoNiCrAlYاستفاده از پوشش هاي 

 و ضخامت پوشش بررسي و شامل ميزان تخلخل ها، اكسيدها HVOFبه روش  CoNiCrAlYپوشش 

فاصله  بدين منظور چهار پارامتر اصلي دستگاه از جمله. گرديداثر پارامتر هاي مختلف دستگاه مشخص 

پودر در سه سطح مختلف توسط روش نرخ تغذيه و  سوختتا قطعه كار، فلوي اكسيژن، فلوي گان 

بوسيله نرم افزار   نتايج حاصل از آزمايشات.  مورد بررسي قرار گرفتند  طراحي آزمايش تاگوشي

MINITAB  و روش ANOVA ،ر در بيشترين تاثيمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، نتايج نشان داد

    .به عهده دارد) نفت سفيد(  سوختفلوي  فاصله گان تا قطعه آزمايش و  ميزان اكسيد پوشش را

  

  كيفيت پوشش، ،  تاگوشي  CoNiCrAlY  ،HVOF: كلمات كليدي

  

                                                

  m_emsaki2003@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد، بخش مهندسي مواد دانشگاه شيراز ،  1 

 r@yahoo.comsirus_javadpouاستاد يار،  بخش مهندسي مواد دانشگاه شيراز ،  2 

 bakhshi@mapnablade.com،  رئيس مهندسي پوشش، شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا 3 

  younesi@mapnablade.com،  ارشد، شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا سكارشنا 4 

 mirabolg@yahoo.com توربين مپنا، كارشناس ارشد، شركت مهندسي و ساخت پره  5 
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  مقدمه -1

  حي زه براي تالشهاي علمي گسترده و طرانقش و اهميت پوشش ها در صنعت، موجب ايجاد انگي 
اين پوشش ها مي توانند با افزايش عمر اجزاء ، افزايش قابليت اطمينان به . ده استپوشش هاي برتر ش

توربين هاي گازي يكي از مهمترين . قطعه و يا افزايش دماي كاري آنها، راندمان سيستم را افزايش دهند
ي توربيني توسعه و بهبود راندمان موتورها. بخشهاي صنعتي و نظامي هستند كه مورد توجه قرار گرفته اند

وابسته به نتيجه تحقيقات در طراحي و تكنولوژي مواد با قابليت تحمل دماي باالتر و تنش قابل تحمل 
در توربين هاي گازي، چه در موتورهاي جت، چه در توربين هاي زميني  پوشش ها. ]1[بيشتر است

ط كاركرد توربين ها در اولين شر. نيروگاهي و چه در موتورهاي دريايي، چندين هدف را تامين مي كنند
ي به معناي مشكالت داز طرفي چنين شرايط كاركر. است اجزاي دما باال دماهاي باالتر، افزايش استحكام

نكته منفي اين حالت، آن است كه بهبود خواص مكانيكي  خوردگي نيز مي باشد و/ جدي اكسيداسيون 
بنابراين اولين هدف استفاده از . مي شد آلياژهاي زمينه به قيمت كاهش مقاومت در برابر محيط انجام

عبارت بودند  اين پوشش ها( يه را افزايش دهند پوشش ها آن بود كه مقاومت به اكسيداسيون آلياژهاي پا
نسل دوم پوشش هاي اعمالي روي قطعات . ]3و2[)آلومينايد هاي اصالح شده با پالتين و از آلومينايد ها

از يك اليه مقاوم به  شناخته مي شوند كه) TBC(ر حرارتي دماي باال، به عنوان پوشش هاي سپ
، و يك  پوشش  نهايي )  Ni   ،Co  ،Feمي تواند  MCrAlY )Mاكسيداسيون بعنوان پوشش پيوندي 

اكسيد ايتريم  با ماهيت سراميكي تشكيل شده %   8 – 7متخلخل اكسيد زيركونيم  پايدار شده با  
 APSو اليه سراميكي به روش  APS  ،VPS ،HVOFوش هاي  اليه داخلي فلزي به ر. ]5و4[است

  . ] 6- 4 [مي گردد اعمال 
بدليل عدم حضور اكسيژن  توانايي ايجاد پوششهاي فشرده و   VPSبه روش   MCrAlYاعمال پوشش 

عاري از اكسيد و تخلخل را دارد، ولي با توجه به اينكه اعمال چنين پوششي هزينه باالي تجهيزات و 
ي از دستگاه را در بر دارد، امروزه رويكرد تازه اي در جهت جايگزين كردن روش مناسب تر نگهدار

يكي از روشهاي جايگزين پوشش دهي . خصوصاً  به لحاظ اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است
MCrAlY  به روشHVOF  از جمله مزيت هاي مهم اين روش كاهش هزينه تجهيزات و . مي باشد

يند سوخت با اكسيژن در فشار بااليي سوخته آدر اين فر. ]7[مسفر هواي آزاد مي باشدپوشش دهي در ات
طراحي به گونه اي است كه حداكثر سرعت قابل . ايجاد مي كند HVOFو سرعت زيادي در تفنگ 

ماده پوشش به صورت پودر در شعله تزريق مي شود تا ضمن گرم شدن، باالترين انرژي . حصول باشد
اساس اين فرآيند به گونه اي است كه تنها سطح ذرات پودر به دماي . ته و به سطح برسدجنبشي را گرف

. . .كاربرد روش تاگوشي در بهينه   
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         ذوب مي رسد و پوشش در اثر تغيير شكل پالستيك ذرات پودر در هنگام برخورد با سطح ايجاد
 از جمله گازهاي كاري و گازهاي سوختني مثل اكسيژن  و پروپان، پوشش دهي پارامتر هاي. مي گردد

تغذيه پودر ، فاصله پاشش، زاويه پاشش، سرعت حركت گان يا قطعه  از  نرخاندازه و شكل ذرات پودر، 
  .  ]9و8[مي باشند تاثير گذار بر كيفيت اين پوشش هاجمله مهمترين پارامترهاي 

هدف از اين تحقيق بدست آوردن اثر مهمترين پارامتر هاي تاثير گذار در كيفيت پوشش 
CoNiCrAlY  بدين منظور چهار پارامتر اصلي دستگاه از . روش طراحي آزمايش تاگوشي مي باشدبه

پودر در سه سطح مختلف توسط نرخ تغذيه و  سوختتا قطعه كار، فلوي اكسيژن، فلوي  گانجمله فاصله 
  .روش طراحي آزمايش تاگوشي مورد بررسي قرار گرفتند

 
 مواد و روش تحقيق  -2

. موثرند HVOFبه روش  CoNiCrAlYتر هاي متعددي بر كيفيت پوشش گفته شد پارامهمانگونه كه 
نكته مورد توجه  2براي انتخاب اينكه كدام يك از پارامتر هاي به عنوان متغيير در آزمايشها انتخاب شوند 

  : قرار گرفت 
  .يگر استيي مورد مطالعه قرار گيرند كه تاثير آنها بر كيفيت پوشش بيش از پارامتر هاي دپارامتر ها -1
پارامتر هايي مورد مطالعه قرار گيرند كه امكان كنترل آنها با امكانات آزمايشگاهي موجود ممكن  -2

  . باشد
در سه   پودر نرخ تغذيهو  سوختتا قطعه كار، فلوي اكسيژن، فلوي  گانفاصله پارامتر  4بدين ترتيب 

 MINITABي و نرم افزار براي طراحي آزمايش ها از روش تاگوش. سطح مختلف انتخاب گرديد
در اين روش تعداد آزمايش ها با استفاده از آرايه هاي متعامد به طور چشمگيري كاهش پيدا . استفاده شد

   داراي مشخصاتي است كه نياز طراحي آزمايش اين تحقيق را بر طرف  L-9آرايه استاندارد  .مي كند
در اين روش هر ستون نمايانگر يك پارمتر و هر . سطح مي باشد 3فاكتور در  4اين آرايه داراي . مي كند

، ] 12- 8 [توجه به مقاالت موجودبا  مقادير سطوح هر پارامتر   .سطر نمايانگر يك آزمايش مي باشد
 ماتريس. انتخاب گريدند 1جدول پيشنهادات كارخانه سازنده دستگاه و  پس از آزمايشات متعدد مطابق 

آورده شده  2مرحله پاشش مي باشد در جدول  9ات كه نشان دهنده  تاگوشي مورد استفاده در آزمايش
  . است

 
 

  مقادير سطوح مختلف پارامتر هاي مورد استفاده درآزمايشات:  1جدول 

"نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي ايران  "  
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  3مقدار سطح   2مقدار سطح   1مقدار سطح   واحد  نام پارامتر
  mm 220  300  380  فاصله گان تا قطعه كار

  ml/min  150  175  200  فلوي نفت سفيد
  l/min  700  800  900  فلوي اكسيژن

  g/min  35  55  75  نرخ تغذيه پودر
  ماتريس تاگوشي مورد استفاده در آزمايشات:  2جدول 

  دبي پاشش پودر  فلوي اكسيژن  فلوي نفت سفيد  فاصله گان تا قطعه كار  شماره آزمايش
1  1  1  1  1  
2  1  2  2  2  
3  1  3  3  3  
4  2  1  2  3  
5  2  2  3  1  
6  2  3  1  2  
7  3  1  3  2  
8  3  2  2  3  
9  3  3  1  1  

  Si-Coat 2231با نام تجاري  CoNiCrAlYپايه كبالت پودر پودر مورد استفاده در آزمايشات  

 1شكل  پودر در  اين  تصوير ميكروسكپ الكتروني روبشي مي باشد كه   H.C.Starckساخت شركت 

جهت  . مي باشد µm 45-11محدوده  درصد اندازه دانه هاي  پودر در 97بيش از  .نشان داده شده است

از ريشه يك پره توسط   mm 2 ×15 ×35به ابعاد  IN738LCانجام پوشش دهي نمونه هايي از جنس 

 TIGبه روش  بوسيله تك خالنگهدارنده   استوانه به عنوان 9واير كات بريده و سپس نمونه ها روي 

Alاستوانه ها قبل از پوشش دهي توسط ذرات . جوشكاري شدند 2O3   تقريباً( 63با مشmm 1 ( تحت

سپس ذرات آلوميناي باقيمانده بر روي سطح نمونه ها با استفاده از  ،، سندبالست bar 4فشار كاري 

. جريان هوا زدوده و پس از آن استوانه ها توسط محلول استون و سيستم آلتراسونيك چربي زدايي شدند

ساخت شركت  Met Jet IIمدل  HVOFتگاه  دس توسط و 2پوشش دهي استوانه ها مطابق جدول 

Metallisation  و گاز نيتروژن به  ه فوق از نفت سفيد به عنوان سوختدستگا . انجام شدانگلستان

در كليه مراحل پوشش دهي ثابت تعداد پاس هاي پوشش دهي    .عنوان گاز حامل پودر استفاده مي كند

پس  . آورده شده است 2ها توسط دستگاه فوق در شكل نمايي از پوشش دهي استوانه  .در نظر گرفته شد

. . .كاربرد روش تاگوشي در بهينه   
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عمليات . و مانت شدند جدابا دقت و با استفاده از ابزار مناسب ، استوانه ها  از پوشش دهي نمونه هاي روي

آماده سازي سطحي نمونه ها با استفاده از دستگاه پوليش اتوماتيك و با توجه به استاندار هاي موجود 

رسي ساختاري نمونه  و مشخص نمودن ميزان تخلخل ها، اكسيدها و ضخامت جهت بر . صورت گرفت

 EDAX مجهز به  الكترونيميكروسكپ  نوري و پوشش از سيستم آناليز تصويري و ميكروسكپ 

  . استفاده گرديد
  

 
 

تصوير ميكروسكپ الكتروني روبشي از مورفولوژي  :  1شكل 

  CoNiCrAlYپودر 

دهي استوانه ها توسط دستگاه  شماتيكي از پوشش : 2شكل 

HVOF  مدلMet Jet II  

 
  
  يافته ها  -3

كليه نمونه ها بعد از پاشش مورد بررسي چشمي از نظر پوسته شدن، ترك سطحي ، تاول زدن و 
بعد از آماده سازي  نمونه هاسپس . چروكيدن قرار گرفتند كه در نمونه ها به چنين مورد هايي برخورد نشد

   .مورد بررسي قرار گرفتپوشش تخلخل ها، اكسيدها و ضخامت  از نظر ميزان گاه سطحي در آزمايش
توسط ميكروسكپ نوري و الكتروني و نرم افزار آناليز تصويري از  آزمايشضخامت پوشش هاي هر 

  . آورده شده است 3ميانگين چند نقطه اندازه گيري شده بدست آمد و در جدول 
 نرم اين در .گرديد استفاده تصويري آناليز افزار نرم از ،حاصل هاي پوشش تخلخل درصد تعيين براي

 سطح هم تصويري هاي پيكسل محاسبه و جداسازي مبناي بر ها پوشش تخلخل درصد گيري اندازه افزار،
 نقطه چند حداقل ميانگين نقطه هر در شده محاسبه تخلخل. شود مي انجام وضوح و رنگ شدت نظر از

"و عمليات حرارتي ايران نهمين سمينار ملي مهندسي سطح  "  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ايران 

  

 

كه مربوط  3نه اي از شكل هاي مربوط به بدست آوردن درصد تخلخل در شكل نمو . گيري است اندازه
بصورت دهي  پوششمرحله  9 درصد تخلخل هاي. مي باشد آورده شده است 9شماره آزمايش به 

  . آورده شده است 3خالصه درجدول 
اكسيدها معموالً  در حالت اچ نشده، HVOF تصاوير بدست آمده از ميكروسكپ نوري پوششدر 

بصورت رگه هاي باريك و خاكستري رنگ در دور تا دور ذرات و يا در مابين اليه هاي پوشش ديده 
نتايج حاصل . آورده شده است 5رنگ در شكل  خاكسترياز اين رگه هاي   EDAXآناليز  مي شوند، 

 بصورت خالصه آورده 3 در جدول مرحله پوشش دهي 9از نرم افزار آناليز تصويري از درصد اكسيد 
شكل هاي مربوط به بدست آوردن درصد اكسيد ها آورده نمونه اي از  5همچنين  در شكل . شده اند

به منظور بدست آوردن اثر پارامتر هاي مختلف دستگاه بر خواص پوشش، نتايج بدست آمده . شده است
ايج نت. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند ANOVAو روش  MINITABبوسيله نرم افزار  3در جدول 

نيز توسط همين اكسيد ها  لخل وحاصل از اثرات هر يك از پارامتر هاي دستگاه بر ضخامت، ميزان تخ
همچنين با توجه به مهم بودن ميزان اكسيد ها، درصد  .آورده شده اند 8و  7و  6 هاي  شكلنرم افزار در 

در اينجا از  . شده استآورده  9تاثير پارامتر هاي مختلف پاشش بر ميزان اكسيد هاي پوشش در شكل 
 . اثرات پارامتر هاي مختلف بر يكديگر ، بدليل زياد شدن حجم مقاله صرفنظر شده است

  

    

  9آزمايش شماره نمونه اي از آناليز تصويري جهت بدست آوردن ميزان تخلخل ها مربوط به :  3شكل 
تخلخل ها     نقاط روشن در شكل سمت راست. ري از نمونه مورد مطالعه را نشان ميدهدشكل سمت چپ ساختار ميكروسكپ نو

  .را نشان مي دهند
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  7آزمايش شماره نمونه اي از آناليز تصويري جهت بدست آوردن ميزان  اكسيد ها  مربوط به  : 4شكل 
نقاطي كه با فلش نشان در شكل سمت راست . ميدهد مورد مطالعه را نشاناز نمونه سمت چپ ساختار ميكروسكپ نوري  شكل

  .اكسيدها را نشان مي دهندداده شده اند ، 

 
 

Element       Series    unn. C  norm. C  Atom. C 
                        [wt.-%]  [wt.-%]  [at.-%] 
------------------------------------------------ 
Oxygen       K series    32.03    32.78    55.49 
Aluminium    K series    22.64    23.17    23.26 
Chromium     K series    15.26    15.61     8.13 
Manganese    K series     1.03     1.05     0.52 
Cobalt       K series    16.12    16.49     7.58 
Nickel       K series    10.64    10.89     5.02 
------------------------------------------------ 

Total:    97.7 % 
 

 .مي باشد Al2O3كه با توجه به درصد ها نشان دهنده  4شكل  نقاط مشخص شده در از EDAXنتيجه آناليز :   5شكل 

درصد  32وجه به اينكه در اين نتايج حدود ، با تدرصد اكسيژن داشت 10فاده در حدود محفظه دستگاه آناليز مورد است(

    ).در پوشش نشان دهنده اكسيد هستند مشخص شدهاكسيژن وجود دارد كامالً مشخص است كه نقاط 
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  نتايج حاصل از بررسي هاي ميكروسكپي نمونه ها  3جدول 

  درصد اكسيد  درصد تخلخل   ضخامت پوشش  شماره آزمايش
1  310  79/0  98/8  
2  355  44/0  26/10  
3  325  68/0  12  
4  270  89/0  12/6  
5  205  96/0  15/5  
6  244  1/1  7  
7  204  76/1  16/2  
8  214  1/3  56/5  
9  191  43/1  7  

  

  

  اثرات پارامتر هاي مختلف پوشش دهي بر ضخامت پوشش هاي بدست آمده:   6شكل 

. . .كاربرد روش تاگوشي در بهينه   

(m
m

) 

(mm) (ml/min) (l/min) (gr/min) 
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  پوشش هاي بدست آمدهاثرات پارامترهاي مختلف پوشش دهي بر ميزان تخلخل هاي :  7شكل 

  

  اثرات پارامترهاي مختلف پوشش دهي بر ميزان اكسيدهاي پوشش هاي بدست آمده:  8شكل 

  

  تاثير پارامتر هاي مختلف پاشش بر ميزان اكسيدها بوجود آمده در پوشش:  9شكل 

"نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي ايران  "  

(mm) (ml/min) (l/min) (gr/min) 

(mm) (ml/min) (l/min) (gr/min) 
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  بحث  -  4

. وشش مي گردد، افزايش فاصله گان تا قطعه آزمايش موجب كاهش ضخامت پ 6با توجه به شكل 
در بيشترين فاصله             )  µm 191 =h(همانگونه كه مالحظه مي شود كمترين ضخامت پوشش 

)mm380 =L (افزايش فاصله موجب كاهش دما و سرعت ذرات جت و پودر همراه . بدست آمده است
دهي و  مي گردد كه اين خود موجب پراكندگي بيشتر ذرات پودر به اطراف و كاهش بازدهي پوشش

نفت سفيد تاثير  فلويهمانگونه كه از اين شكل مشخص است افزايش . كاهش ضخامت مي گردد
اكسيژن در ابتدا موجب افزايش ضخامت و  فلويافزايش . ضخامت پوشش بدست آمده ندارد برچنداني 

ي سبب افزيش بيش از اندازه دماي ذرات درون شعله و كاهش بازدهي رسوب دهي و در پ  ،پس از آن
سبب افزايش چشمگيري در  gr/min 55افزايش نرخ تزريق پودر  تا . آن كاهش ضخامت مي گردد

ولي با افزايش بيشتر نرخ تزريق پودر ضخامت پوشش تغيير چنداني نمي كند ضخامت پوشش مي گردد 
 .كه دليل اين امر پراكنده شدن ذرات پودر به خارج از شعله مي باشد

ي شود كه بيشترين تاثير را در كاهش ميزان تخلخل هاي پوشش، فاصله مشخص م 7با توجه به شكل  
بدين صورت كه با افزايش فاصله ، تخلخل ها افزايش مي يابند كه دليل اين امر كاهش  .گان تا قطعه دارد

افزايش فلوي نفت سفيد نيز . سرعت حركت ذرات و برخورد آنها با سرعت كمتر به سطح قطعه مي باشد
افزايش ميزان تخلخل ها مي گردد ولي با افزايش بيشتر  فلوي نفت سفيد با توجه به اينكه  تا حدي موجب

افزايش فلوي . سرعت و دماي برخورد ذرات افزايش مي يابد ، ميزان تخلخل هاي پوشش كم مي شوند
بدليل سرعت بخشيدن به ذرات موجب كاهش تخلخل ها به ميزان قابل  7اكسيژن نيز با توجه به شكل 

افزايش نرخ تغذيه پودر ، موجب كاهش دما و سرعت ذرات در حال پرواز درون شعله . توجهي مي شود
  . مي يابند افزايششده در نتيجه درصد تخلخل ها 

         ، كم بودن ميزان اكسيدها در پوشش CoNiCrAlYيكي از مهمترين خصوصيات پوشش هاي 
% 48فاصله گان تا قطعه كار با  به ترتيب مي گردد، مشاهده  9و   8همانگونه كه از شكل . مي باشد

كمترين تاثير % 13 با و فلوي گاز اكسيژن% 14 با نرخ تغذيه پودر، % 26با بيشترين تاثير، فلوي نفت سفيد 
دليل افزايش اكسيد ها در اثر كاهش فاصله، گرم . را در ميزان اكسيدهاي بوجود آمده در پوشش دارند

. طعه كاري و اكسيد شدن پودر هاي خميري شده در حين سرد شدن مي باشدشدن بيش از اندازه ق
افزايش فلوي نفت سفيد نيز موجب افزايش دماي شعله و ذوب شدن سطحي ذرات پودر و افزايش ميزان 

افزايش اكسيژن در  تاثير دوگانه اي دارد اول آنكه افزايش اكسيژن در اينجا  .اكسيدها در پوشش مي شود
    افزايش دما و افزايش ميل تركيبي عناصر موجود در پوشش شده و موجب افزيشسوخت موجب 
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تاثير دوم آنكه با افزايش اكسيژن در سوخت عامل سرعت در پاشش . اكسيد ها در پوشش مي شود
يعني ذرات با سرعت .افزايش مي يابد و بدين وسيله اكسيداسيون در شرايط پاشش كاهش مي يابد

الزم به ذكر است نتايج  . آمده و فرصت كمتري براي آميزش با اكسيژن موجود دارند بيشتري به پرواز در
 ] 12-9 [بدست آمده در اين تحقيق بطور قابل مالحظه اي با نتايج بدست آمده توسط محققين ديگر 

   .همخواني دارد
توسط  CoNiCrAlYبدست آوردن بهترين شرايط پوشش دهي آزمايشات فوق يكي از اهداف 

آزمايش مشخص مي باشد،  6و شكل  3مورد استفاده بود، همانگونه كه از جدول  HVOFتگاه دس
با توجه به  آزمايشاين . و تخلخل هاي آن در حد قابل قبولي مي باشد% )  16/2(كمترين اكسيد  7شماره 

  . در اين آزمايشات مي باشدبهينه  حالت ، كيفيت پوشش بدست آمده
  

  :نتيجه گيري  -5

شامل ميزان  HVOFبه روش  CoNiCrAlYتحقيق، پارامتر هاي اصلي موثر بر كيفيت پوشش  در اين
. ديدتر هاي مختلف دستگاه مشخص مي گراثر پارام و ضخامت پوشش بررسي و تخلخل ها، اكسيدها

و  سوختتا قطعه كار، فلوي اكسيژن، فلوي گان بدين منظور چهار پارامتر اصلي دستگاه از جمله فاصله 
 . پودر در سه سطح مختلف توسط روش طراحي آزمايش تاگوشي مورد بررسي قرار گرفتندتغذيه نرخ 

 ANOVAو روش  MINITABاثر پارامترهاي مختلف دستگاه برخواص پوشش، بوسيله نرم افزار 
 فاصله گان تا قطعه كار با به ترتيبنتايج حاصل از آزمايشات نشان داد،  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

كمترين % 13 با و فلوي گاز اكسيژن% 14 با نرخ تغذيه پودر، % 26با بيشترين تاثير، فلوي نفت سفيد % 48
همچنين پارامتر هاي بهينه اي جهت پوشش  .تاثير را در ميزان اكسيدهاي بوجود آمده در پوشش دارند

  .براي گان مورد استفاده در آزمايشات بدست آمد HVOFبه روش  CoNiCrAlYدهي 

 
 
  
  
  : تشكر و قدرداني  -6

مدير عامل محترم شركت پرتو ، مسئولين جناب آقاي دكتر بهمني  ارزشمند مساعدت هاياز  پايان در
ولين آزمايشگاه متالوگرافي ئمس محترم تحقيق و توسعه شركت پرتو، آقايان مهندس رحيمي پور و ايپچي،

شركت پودر افشان اصفهان،  مسئولينهمچنين  و نظري و خنده جام ،شركت پرتو آقايان مهندس سنجري

  

. . .كاربرد روش تاگوشي در بهينه 
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كمال  انجام پروژههمكاري هاي الزم در حين  جناب آقاي دكتر صالحي و آقاي مهندس كميلي  بدليل
 . تشكر و قدرداني را مي نمايم
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