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          چکيده: 
. شوندیده ماستفا یگاز یهانیداغ تورب یهادر بخش یو خوردگ ونیداسیدر برابر اکس اژیسوپرآل یمحافظت از اجزا یبرا یابه طور گسترده MCrAlY یهاپوشش
-روش پاشش سوخت هاعمال شده ب NiCoCrAlYداغ پوشش  ونیداسیو رفتار اکس یمورفولوژ زساختار،یبر ر یزریل یذوب سطح اتیعمل ریپژوهش، تأث نیدر ا
 یذوب سطح اتی، عملCMSX-4 کلین هیپا اژیسوپرآل هیرلایز یرو NiCoCrAlYپوشش  جادیمنظور پس از ا نیشده است. بد ی( بررسHVOFسرعت بالا ) ژنیاکس
 ،یانرژ کیف سنج تفکیط ،یروبش یالکترون کروسکوپیبه دو صورت تک پاس و چند پاس انجام گرفت. از م یپالس Nd:YAG زریها توسط لپوشش یرو
ذوب  ندیه فرآنشان داد ک جیها استفاده شد. نتاپوشش یو سخت زساختاریر ،یمورفولوژ یابیبه منظور ارز سنجییکروسختیو م یسنج یزبر ،ینور کروسکوپیم

 0و  0، 4وات )سرعت روبش  03در توان  است. رگذاریپوشش تأث یسطح یکاهش تخلخل، و کاهش زبر ،یدر بهبود چسبندگ یقابل توجه زانیبه م یزریل یسطح
اختار موجود در س یدیاکس یهاو رشته یسطح یهایناهمگون ،یساختار یهااز تخلخل یادیاز عمق پوشش ذوب مجدد شده و درصد ز یمی( حدود نهیبر ثان متریلیم

( علاوه بر هیبر ثان متریلیم 14و  13، 8وات )سرعت روبش  453پوشش حاصل شد. در توان  ییبالا مهیمتراکم در ن یساختار با  یحذف و تقر یپوشش پاشش حرارت
 یکیکانم وندیموجود در ساختار پوشش، کل عمق پوشش ذوب مجدد شده و پ یدیاکس یهاو رشته یسطح یهایناهمگون ،یساختار یهاحذف نسبتا  کامل تخلخل

متر میلی 4) بش ثابت. در سرعت رودیگرد جادیا هیرلایپوشش و ز نیب یبهتر یشده و چسبندگ لیتبد یکیورژمتال وندیبه پ ه،یرلایز-موجود در فصل مشترک پوشش
افزایش  درصد 133شده حدود  یذوب سطح هیناح یو پهنا درصد 53ذوب مجدد شده حدود  هیعمق ناح ،وات 03به  53از  زریتوان ل درصدی 03 شی، با افزا(بر ثانیه
و  درصد 10ذوب مجدد شده حدود  هیعمق ناحمتر بر ثانیه، میلی 0به  0از  وبشسرعت ردرصدی  53 شیافزابا ، وات( 03) ثابت زریدر توان ل گریاز طرف د. یافت
به  53از  زریتوان ل درصدی 033افزایش  ( برابر، بازری)نسبت توان به سرعت روبش ل یانرژ یدر چگال. کاهش یافت درصد 5/3شده حدود  یذوب سطح هیناح یپهنا
افزایش  درصد 193شده حدود  یذوب سطح هیناح یو پهنا درصد 445ذوب مجدد شده حدود  هی، عمق ناحمتر بر ثانیهمیلی 13به  4از  و سرعت روبش وات 453
شده،  یطحذوب س هیناح یمساحت و پهنا شیشده، کاهش تخلخل موجود در پوشش و افزامجدد ذوب  هیعمق ناح شیدر افزا زریتوان ل شیافزا ریتأث نیبرابنا. یافت

. از طرف افتی شیافزا یخط ورتدر سرعت روبش ثابت، به ص زریتوان ل شیذوب مجدد تک پاس با افزا هیسطح مقطع ناح است. زریاز کاهش سرعت روبش ل شتریب
در  زریتوان ل شیافزا ریحال تأث نی. با اافتی شیافزا یذوب مجدد تک پاس به صورت خط هیسطح مقطع ناح ز،یدر توان ثابت ن زریبا کاهش سرعت روبش ل گرید

 ترقیمناطق ذوب مجدد چند پاس نسبت به تک پاس عم ،یزریل یذوب سطح ندیبود. در فرآ زریاز کاهش سرعت روبش ل شتریذوب مجدد، ب هیسطح مقطع ناح شیافزا
تا حدود  یزریل یذوب سطح ندیبود که پس از فرآ کرومتریم 05/0، در حدود HVOFبا روش  یدهپس از رسوب NiCoCrAlYپوشش  یبرا aR نیانگیم یزبر. بود
. دیدرصد گرد 15از فصل مشترک به سمت سطح پوشش تا حدود  یسخت شیافزا ونرخ انجماد بالا منجر به کاهش اندازه دانه  لیبه دل نی. همچنافتیدرصد کاهش  83

 ،یتیشدن ساختار دندر زتریر لیبه دل زریسرعت روبش ل شیثابت، با افزا زریدر توان ل یطور کلنشان داد به یزریل یذوب سطح ندیفرآ یرهایمتغ سهیمقا گریاز طرف د
آزمون  ،یزریل یذوب سطح اتیدار قبل و بعد از عملپوشش یهاداغ نمونه ونیداسیرفتار اکس یبررس هت. جابدییم شیسطح پوشش افزا یکروسختیمقدار م

 مربوط به پوشش ونیداسیوزن و اکس شیافزا زانیم نیشتریساعت انجام گرفت. ب 103و به مدت  گرادیدرجه سانت 1333 یدر دما زوترمیداغ ا ونیداسیاکس
NiCoCrAlY  پاشش شده به روشFHVO یدیاکس هیبود و لا TGO  نایآلوم دیاکس هیشامل دو لا کرومتر،یم 0/9به ضخامت حدود (3O2Al-αو اکس )نلیاسپ دی 

4O2(Ni,Co)Al مقاومت  ،یطحس یکاهش تخلخل و کاهش زبر ،یبهبود چسبندگ قیاز طر یزریل یذوب سطح ندینشان داد فرآ جیشد. نتا لیپوشش تشک یبر رو
 نی. در بشودیم داریپا 3O2Al-α هیلا لیو تشک یدیاکس هیداده و موجب کاهش نرخ رشد لا شیافزا یرا به طور قابل توجه NiCoCrAlY شداغ پوش ونیداسیبه اکس
 ونیداسیمقاومت به اکس نیشتریسطح، ب یزبر زانیم نیو کمتر یکاف یانرژ یداشتن چگال لیبه دل 2V70Pو  12V250P یهاشده، نمونه یزریل یذوب سطح یهانمونه

 یهکاهش قابل توج زر،یل یسطح اتیبود که نسبت به پوشش بدون عمل کرومتریم 0/4و  8/0 بیها به ترتدر آن TGO هیضخامت لا نیداغ را از خود نشان دادند. همچن
 داشت. 
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