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 چکیده
اده های گازی و هوایی استفعمر اجزای داغ توربینمنظور افزایش بازدهی و طولهای سد حرارتی زیرکونیای پایدارشده با ایتریا بهپوشش

ابق تطمهای ترمومکانیکی ایجادشده ناشی از عدها در دمای بالا با مشکلات فراوانی نظیر اکسیداسیون، خوردگی داغ و تنششوند. این پوششمی

وک شوند. مقاومت به شتوانند منجر به تخریب پوشش این عوامل می رو هستند که درنهایتضریب انبساط حرارتی و گرادیان دمایی روبه

حقیقات نشان باشد. نتایج تای ایجادشده در فرایند پاشش پلاسمایی اتمسفری محدود میدلیل ساختار لایههایی معمولاً بهحرارتی چنین پوشش

قاومت های حرارتی، مها افزایش یافته و دربرابر شوکهای عمودی درراستای ضخامت پوشش، تحمل کرنشی پوششهد که با ایجاد ترکدمی

م درطی طور مستقیسازی مثل ذوب لیزری و یا بههای اصلاحتوان با استفاده از عملیاتهای عمودی را میدهند. این ترکبهتری از خود نشان می

اشش پلاسمایی سازی پارامترهای فرایند پ. در پژوهش حاضر با استفاده از بهینهنشانی، با ورود حرارت بسیارزیاد به زیرلایه ایجاد کردفرایند رسوب

. این پارامترها عبارتند از فاصله ندهای عمودی ایجاد شداتمسفری، که بر میزان حرارت ورودی به زیرلایه و دمای ذرات موثر هستند، ترک

های پلاسما، ترک سازی فاصله پاشش و افزایش توانجریان الکتریکی و ولتاژ اعمالی دستگاه پاشش پلاسمایی. نتایج نشان داد که با بهینهپاشش، 

ش ه پوشیعمودی در راستای ضخامت لایه فوقانی سرامیکی ایجاد شدند. با افزایش توان پلاسما، میزان آنتالپی پلاسما نیز افزایش یافته و ذرات تغذ

اد شده در های پسماند ایجها، تنشها به یکدیگر شد. با افزایش سطح تماس اسپلتبه طور کامل ذوب شده که منجر به اتصال محکم اسپلت

ر های عمودی را دها درنهایت اشاعه پیدا کرده و ترکشوند. این ریزترکها آزاد میهایی درون اسپلتزنی ریزترکپوشش به صورت جوانه

ه ناشی از ک عمودی به دلیل پیوند مستحکم ذرات به یکدیگرهای های دارای ترکنشان داد که پوشش کنند. نتایجیکی ایجاد میپوشش سرام

نی پوشش های عمودی در لایه فوقادهی بود و آنتاپی بالای پلاسما خود عامل ایجاد ترکایجاد پلاسمایی با آنتالپی بالا در حین فرایند پوشش

 های فاقد ترک عمودی دارا بود.سبندگی بالاتری را نسبت به پوشش، استحکام چاست
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