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 چکیده:

پلی کریستال  MCrAlY ، عدم تطابق موجود بین پوششدارو جهت کریستالهای سوپرآلیاژ تکزیرالیه پاشش پالسمایی دهیپوشش ر فرایندهاید
د. فرایند شومکانیکی می-باعث کاهش مقاومت خستگی حرارتی نتیجتاً های عدم تطابق در فصل مشترک وو زیرالیه منجر به ایجاد کرنش

اضر، هدف از پژوهش حدهد تا با زیرالیه مطابقت داشته باشد. های محافظ اجازه میبه پوشش ،های رونشستیری با ایجاد پوششکاری لیزروکش
. اشدبروی خواص پوشش می آنکاری لیزری و ارزیابی تأثیر به روش روکش دارجهتروی زیرالیه سوپر آلیاژ  NiCoCrAlYدهی پوشش رسوب

و ساختار  هدار بررسی شدجهت CMSX-4کاری لیزری بر رشد رونشستی پوشش روی زیرالیه ای فرایند روکشتأثیر متغیرهبدین منظور 
فاده از مطالعات ریزساختاری با استها مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه یباال میکروسکوپی، عیوب، ریزسختی، زبری و مقاومت اکسیداسیون دما

اندازه متر لیزری زبری سنجی با دستگاه پروفیلو سنج  یسختریزدستگاه ها با نجام شد. سختی نمونهمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی ا
نتایج ریزی انجام شد. با قابلیت برنامه ایساعت در کوره 144گراد به مدت درجه سانتی 1000در دمای همدما اکسیداسیون آزمون گیری شد. 

به صورت رونشستی در  دارجهت CMSX-4زیرالیه روی  NiCOCrAlYتک پاس و چند پاس های های ریزساختاری نشان داد پوششبررسی
ستونی و  یسلولی، دندریت دندریتی ها از فصل مشترک تا سطح پوشش به صورتریز ساختار پوشش[ زیرالیه رشد کردند. 001ترجیحی ]جهت 

عت یند بر آن نشان داد که با افزایش توان و نرخ تغذیه پودر و کاهش سری فرآپاس و تأثیر پارامترهاهای تکنتایج هندسه روکشمحور تغییر کرد. هم
غذیه پودر یزر و نرخ توکاهش سرعت روبش لروکش و عمق نفوذ با افزایش توان عرض از طرف دیگر . یابدبش لیزر، ارتفاع روکش افزایش میرو

ا کاهش توان و . بشودکاهش نرخ تغذیه پودر، بیشتر میسرعت روبش لیزر و آمیختگی هندسی در اثر افزایش توان و میزان . کندافزایش پیدا می
منطقه ستونی  ،با تغییر در شرایط خنک کننده از هوا به یخ خشک .یابدپودر، زاویه ترشوندگی افزایش می سرعت روبش لیزر و افزایش نرخ تغذیه

 . ازوهای اولیه و ثانویه کاهش یافتفاصله بو  درصد افزایش ارتفاع را نشان داد 25حدود بهینه  پوشش
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