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مقدمه
در حال حاضر پوشش های سد حرارتی، مؤثرترین روش محافظت از پره های موتورهای توربینی هواپیماها در مقابل 
شــرایط خشــن محیطــی ناشــی از احتراق گازها اســت. دمــای بــاالی کاری و افزایــش آالینده هــا در موتورها موجب 
توسعه پوشش های مقاوم به حرارت به وسیله روش های نوین الیه شانی شده است. در حال حاضر پوشش های سد 
حرارتی مورداســتفاده در صنعت حداقل شــامل دو الیه می باشــند: الف( پوشــش های باند1  برای محافظت در برابر 
انواع خوردگی مانند اکسیداسیون، خوردگی داغ و جبران اختالف خواص فیزیکی بین زیرالیه و پوشش اصلی، ب( 
پوشــش ســرامیکی در الیه بیرونی برای محافظت از پره ها در مقابل حرارت. یکی از روش های اعمال پوشــش های 
ســد حرارتی، روش PS-PVD اســت. این روش به وسیله شرکت سالزر متکو2 ، موسسه تحقیقات انرژی در ژولیچ3  و 

همچنین ناسا در آمریکا توسعه یافته است ]3[.

فرایندهیبریدیپاششپالسماییورسوبنشانیفیزیکیازفازبخار4
فرایند PS-PVD که در ابتدا فرایند پاشــش پالســمایی الیه نازک )LPPS-TF( نامیده شــده بود، طی ســال های اخیر 
توسعه یافته است ]1[. این دستگاه که در سال 2010 توسط ناسا به صورت تجاری رونمایی شد، عالوه بر رسوب نشانی 
پوشش های سرامیکی، توانایی الیه نشانی قطرات مذاب را نیز دارا است. این تجهیز متشکل از سیستم های کنترل 

فرایند پاشش پالسمایی و رایانه به منظور کنترل است ]2[.
روش PS-PVD بر پایه روش سنتی پاشش پالسمایی کم فشارLPPS(  5( است. فرایند LPPS در فشار کاری 200-50 
میلی بار، ضخامت الیه شانی 20 میکرومتر تا یک میلی متر است. فشار کاری کمتر اجازه می دهد تا شعله پالسما از 

50-500 میلی متر گسترش یابد و پوشش هایی با یکنواختی و همگونی باال ایجاد گردد )شکل 2( ]3[.
کامل یا جزئی مواد خام اولیه، پاشش آن ها بر روی زیرالیه  در حال حاضر فناوری های ایجاد پوشش بر اساس ذوب 
و در نهایت ایجاد پوشش است. در فرایندهای الیه شانی از فاز بخار، مواد اولیه با استفاده از باریکه الکترونی تبخیر 
شده و سپس بر روی قطعه موردنظر با ساختار مناسب الیه شانی می شود. برای مثال برای پوشش های سد حرارتی 
ســرامیکی، ســاختار ســتونی دلخواه ایجاد می گردد. به هر صورت این فرایند ازنظر اقتصادی به صرفه نیســت. برای 
مثال تجهیزات فرایند PVD بسیار گران قیمت )بالغ بر دو میلیون یورو برای یک دستگاه در مقیاس صنعتی( و با نرخ 

]2[ PS-PVD سالزر متکو( شکل 1.نمایی از دستگاه( PS-PVD و LPPS شکل 2.تمایز خواص فرایندهای 
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الیه شــانی پایین هســتند. از ســوی دیگر روش PS-PVD ازلحاظ اقتصادی به صرفه بوده و نرخ الیه شانی باالیی دارد 
گازهای هلیوم/آرگون با طول 213 و قطر 91 سانتیمتر توسط  ]3[. این دستگاه با استفاده از یک شعلٔه پالسمایی از 
یک مشــعل بر روی زیرالیه دمایی در حدود 6000 درجه ســانتی گراد تشــکیل می دهد. بر این اســاس پودر ســرامیکی 
ابتدا ذوب و سپس بخار می شود، سپس مواد بخار شده بر روی زیرالیه به صورت یک پوشش الیه شانی می شود ]2[.

که طول شعله پالسما  کمتر است و در محدوده 2-0/5 میلی بار قرار دارد  در فرایند PS-PVD، فشار محفظه بسیار 
به 2 متر و قطر 400-200 میلی متر می رسد ]3[.

با طراحی تفنگی که توســط شــرکت ســالزر متکو صورت گرفته جریان گاز پوشــش به 200 لیتر بر دقیقه افزایش یافته 
اســت. پودرها به وســیله 2 یا 4 نازلی که به محل تغذیه پودرها متصل هســتند به دســتگاه می رســند و به این ترتیب 
می توان پوشــش های گرادیانی، چند جزئی و یا تک جزئی را الیه شــانی کرد. برای بهبود خواص پوشــش، می بایست 

مواد اولیه به وسیله قوس تمیزکاری اولیه شده یا به وسیله تفنگ پالسمایی پیش گرم شوند ]3[.
اگرچــه فشــار کاری روش PS-PVD از روش PVD بیشــتر اســت امــا ســرعت جریــان پالســما )m/s 200( و همچنین 

توانایی تبخیر آسان مواد از ویژگی های بارز این روش است ]3[.

 شکل 3.فرایند و مشخصه یابی پوشش های 
.]3[  PS-PVD ایجادشده به روش

.]3[  PS-PVD شکل 4.طول شعله پالسما درروش 

 شــکل ۶.ریزســاختار پوشــش ســرامیکی حاصل شده 
.]3[  PS-PVD توسط روش

 شــکل 5.مشــخصه یابی مقاومــت حرارتــی پوشــش 
.]3[  PS-PVD ایجادشده به روش
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PS-PVD 1 مزایا و معایب روش

هــر روشــی مزایــا و معایــب خــاص خــود را دارد. با توجــه به نوع ماده تبخیر شــده و ریزســاختار مطلوب پوشــش برای 
کاربردهای موردنظر، می توان مزایا ویژه و معایب محدود برای این روش الیه نشانی برشمرد ]2[.

پاشش پالسمایی در فشار بسیار پایین 200-50 پاسکال به عنوان PS-PVD شناخته می شود. تفاوت اصلی این روش 
کاری پایین است. با استفاده از توان باالی پالسما امکان تبدیل پودرهای خام  با پاشش در شرایط معمولی، فشار 
اولیه به خوشه های کوچک یا حتی بخار به آسانی وجود دارد. به این ترتیب مکانیزم الیه شانی و درنتیجه ریزساختار 
پوشــش در مقایســه روش های الیه شــانی متداول کاماًل متفاوت اســت. ازایــن رو این روش می توانــد جایگزینی برای 
کاربردهای فناوری پاشــش حرارتی برای ایجاد پوشــش های ســرامیکی نازک و متراکم با ســاختار ســتونی متخلخل 
کاری پوشش های سد حرارتیTBC(  6( با ساختار ستونی ایجادشده با روش PS-PVD به شدت به  باشد ]4[. عمر 
الیه میانی فلزی )metallic bondcoat-BC( و پوشــش ســرامیک TBC نهایی بســتگی دارد. بهبود پیوند پوشش 
BC به TBC می تواند در اثر پیش اکسیداســیون ســطح الیه BC قبل از پوشــش دهی الیه TBC فراهم شــود. از ســوی 

دیگر با توجه به نرخ باالی الیه شــانی درروش PS-PVD در مقایســه EB-PVD، عمر کاری پوشــش های TBC درروش 
کاری پوشش TBC در آزمون شوک حرارتی درروش PS-PVD دو برابر روش های معمول  PS-PVD بیشتر است. عمر 

الیه شــانی این نوع پوشــش ها اســت ]4[. از مزایای روش PS-PVD می توان به انعطاف پذیری در الیه شانی و طراحی 
انواع پوشش ها اشاره کرد. امکان ایجاد انواع ریزساختارها و نرخ الیه شانی باال این روش را برای کاربردهای مختلف 
شامل پوشش های مقاوم به سایش و الکتریکی، الیه سد نفوذی، الیه انتقال دهنده یون برای اجزای پیل سوختی یا 

غشاهای حسگر گازی جذاب نموده است ]5[.
به اختصار از مزایایی دیگر فرایند الیه شانی PS-PVD می توان به موارد زیر اشاره کرد ]4[:

 ایجاد پوشش چندالیه یا پوشش های گرادیانی با یک بار عملیات الیه شانی،
 تکرارپذیری باال و تطابق باالی ترکیب شیمیایی پوشش،

 نرخ باالی الیه شانی،
کارایی باال در تبخیر هدف7 ،  

 ایجاد پوشش های نانوساختار،
 حداقل بودن از بین رفتن مواد هدف،

 هزینه و زمان کم برای نگه داری دستگاه و
کیفیت و عمر باالتر ]4[.  هزینه کم برای تولید پوشش های گرادیانی با

PS-PVD 2 پوشش های ایجادشده با استفاده از

EB- کمتر از روش PS-PVD نتایج نشــان داده اســت که خواص فرسایشــی پوشــش های ایجادشــده به وســیله روش
PVD بیشتر از روش پاشش پالسمای اتمسفریAPS  8 است. این در حالی است که خواص خستگی پوشش های 

ایجادشده به وسیله روش PS-PVD از پوشش های ایجادشده با هر دو روش EB-PVD و APS بیشتر است ]6[.
همان گونــه کــه پیش تر اشــاره شــد، تحقیقات کمــی در مــورد پارامترهای فرایندهــای الیه شــانی و همچنین خواص 
PS- به روش YSZ شده اســت. در جدول 1 متغیرهای الیه شانی پوشش PS-PVD پوشــش های ایجادشــده به روش
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PVD آورده شده است. الزم به ذکر است در این روش ترجیحًا اندازٔه دانه پودرها می بایست کوچک باشد. همچنین 

قبل از پوشش دهی نهایی، زیرالیه باید پرداخت شده و به وسیله جریان پالسما پیش گرم شود ]6[.

A متغیرB متغیر

آرگون 35/هلیم 60 و هلیم splm( 10(آرگون 35/هلیم 60 )splm(گاز پالسما

)A( 26002200جریان

)kW( 6060توان کلی

)pa( 200-2001000-1000فشار

)g.min-1( 1-120-20نرخ تزریق پودر

)mm( 300-3001400-1400فاصله پاشش

PS-PVD با روش YSZ جدول 1.متغیرهای الیه شانی پوشش 

 شکل 7.ترکیبی از نقاط )splat( مایع، خوشه ها با اندازٔه نانومتری و فاز بخار در محفظه با فشار 200 
پاسکال )شرایط الیه شانی B- طبق جدول باال( ]۶[.

کم و ستونی )تصویر سمت چپ(، پوشش شامل خوشه های با اندازه نانو و فاز   شکل 8.ساختار مترا
بخار )شرایط الیه شانی A- طبق جدول باال( ]۶[.
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مقدارمتغیرهای پاشش

)pa( 200فشار محفظه

)A( 2000-2100جریان

)kW( 55توان مشعل

)splm( 15-30نرخ جریان گاز هلیم

)splm( 100-110نرخ جریان آرگون

)g.min-1( 20-25نرخ تزریق پودر

)mm( 1000فاصله پاشش

PS-PVD با روش YSZ جدول 2.متغیرهای الیه شانی پوشش 

1  Ytterbium-silicate / Interlayer / Low-thermal-conductivity Zirconium-oxide (rare 
earth doped)
2  Ytterbium-silicate / Interlayer / Hafnium-oxide (rare earth-doped)

 RE-doped یک الیه متراکم به عنوان سد محیطی، الیه Yb-Silica همان گونه که در شــکل مالحظه می شــود، الیه
ZrO2 or HfO2 به عنوان سد حرارتی عمل می کند ]6[.

بــرای مثــال متغیرهای الیه شــانی دســتگاه PS-PVD بــرای ایجــاد پوشــش )LSCF (La0.58Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-d در 
جدول 2 آورده شده است ]7[:

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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کاربردروشPS-PVDدرصنایع
یکــی از کاربردهــای پوشــش ایجادشــده بــه روش PS-PVD در حســگرها اســت. به صــورت متــداول، ســاختارهای 
کارایی حسگرها با افزایش نسبت سطح به حجم موردنیاز است. در  متخلخل برای باال بردن حساسیت و افزایش 
گذشته از روش کندوپاش برای ایجاد الیه های نازک سنسورها استفاده می شد، درصورتی که در حال حاضر به دلیل 
ایجــاد الیه هــای نازک از جنس SnO2 بــا تخلخل های زیاد، درروش PS-PVD تحقیقاتــی در مورد این روش صورت 
گرفته است. پودر مواد خام در جریان پالسما با دمای باال )K 10000 <( به صورت کامل تبخیر شده و سپس نانوذرات 

در بین زیرالیه و محیط پالسما به سرعت در گرادیان دمایی )K/mm 100( چگالش می یابد ]8[.
بخــش تحقیقــات هوافضــای ناســا گزارشــی با عنــوان »روش پاشــش پالســمایی رسوب نشــانی فاز بخــار به صورت 
فیزیکی، فرایندی بهتر برای الیه شــانی پوشــش های محافظتی اجزای ســرامیکی توربین های نسل بعدی موتورهای 
هوایی« منتشــر نموده اســت ]9[. محققان در تالش هستند که براساس شرایط محیطی، سیستم های پوشش های 
ســد حرارتــی را تــا دمــای 1500 درجه ســانتی گراد برای کامپوزیت هــای زمینه ســرامیکی )CMC( توســعه دهند. این 
کامپوزیت هــا در اجــزای توربینــی موتورهــای هوایی بــرای بهبود کارایــی حرارتی و درنتیجه کاهش احتراق ســوخت 
موتورهــا کاربــرد دارنــد ]9[. در حــال حاضــر روش های الیه شــانی تجاری شــده برای پوشــش دهی اجــزای موتورهای 
توربینــی نمی تواننــد پوشــش های با ضخامت کمتر از 10 میلی متر یا صافی ســطح کافی بــرای ایرفویل های تا دمای 

1500 درجه سانتی گراد ایجاد نمایند ]9[.
فرایندهای الیه شانی پیشرفته مانند PS-PVD می تواند الیه هایی برای پوشش دهی اجزای توربینی با طراحی جنس 
الیه ها و ریزساختار آن ها ایجاد نماید. با بهره گیری از این روش می توان با انتخاب انواع مواد و اجازه به الیه شانی فاز 
بخــار و مایع پوشــش ها بــا ویژگی های مختلف مانند ضخامت، صافی ســطح، گرادیان مواد و طراحی ریزســاختار 
الیه شانی کرد. برای مثال پره های توربینی نیازمند یک الیه متراکم و با ترکیبات خاص هستند که برای محافظت از 

این پره ها در برابر شرایط سخت کاری استفاده شود ]9[.
بــا اســتفاده از روش PS-PVD در مقایســه بــا دیگر روش های الیه شــانی از فــاز بخار می توان تمامی خــواص را در یک 
مرحلــه و در یــک پوشــش ایجــاد کرد. همچنیــن این روش دیگــر محدودیت پوشــش دهی در یک خط مســتقیم9  را 
ندارد، بنابراین روش جذاب برای الیه شانی اجزا با اشکال پیچیده برای مثال پره ها و وین های توربینی10  است ]9[.

PSPVDانواعپوششهایایجادشدهباروش
پوشش های ایجادشده با روش فوق عبارت اند از:

ZrOx و YSZ پوشش های سد حرارتی برای اجزای توربین ها مانند 
 پوشش های سخت مقاوم به سایش، فرسایش و خوردگی

 انواع پوشش های چندالیه و گرادیانی مورداستفاده در صنایع هوایی

PS-PVDشرکتهایومراکزفعالدرزمینٔه
محققــان موسســه تحقیقات انــرژی در ژولیــچ در آلمان بــر روی پوشــش ها و فرایندهــای روش PS-PVD مطالعات 
مختلفی انجام داده اند. تشکیل الیه های همگن، تولید پوشش های سرامیکی متراکم و بسیار نازک، توانایی تبخیر 
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 شکل 9.کاربردهای پوشش های سد حرارتی در موتورهای توربینی هواپیما ]10[

 شکل 10.تصویری از فاصله پاشش در فرایند PS-PVD و تصویر ریزساختار حاصل از پوشش

مواد خام و امکان پوشــش دهی ناحیه وســیعی از زیرالیه با اشــکال پیچیده با نرخ الیه شــانی باال از ویژگی های این 
روش اســت. برای مثال تفنگ با توان ورودی kW 150 در فشــار محفظه mbar 2 می تواند ســرعت باالی پالســمای 
گازی و جریان الیه الیه ای ایجاد کند که کمترین برهم کنش را با محیط اطراف داشته باشد. همچنین سرعت باالی 

ذرات و امکان ذوب و تبخیر مواد را نیز به راحتی فراهم می شود ]12[.
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 شکل 11.تصویری از دستگاه صنعتی PS-PVD و نمای قطعه در لحظه پوشش دهی. 
تصویــر پروفایــل جت پالســما نیز در روش های مختلف پوشــش دهی نشــان داده شــده 

است ]12[

 شکل 12.تصویر 
ریزساختار پوشش 
حاصل از روش های 
مختلف پوشش دهی با 
استفاده از ماده اولیه 
یکسان ]12[
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کاربردهای مختلفی در موتورهای توربینی صنعت هوایی   PS-PVD پوشش های سد حرارتی ایجادشده به روش
دارد. شرکت سالزر متکو به عنوان یکی از چهار مجموعه دارنده دستگاه PS-PVD از این روش برای پوشش دهی 

قطعات van و blade استفاده نموده است ]13[.

خالصهمدیریتی
روش هــای نویــن پوشــش دهی به دلیــل قابلیت های منحصربه فــرد و حداقل عیوب نســبت به روش های مرســوم 
جایــگاه قابل توجهــی در صنایــع مختلــف پیــدا کرده انــد. دمــای بــاالی کاری و افزایــش آالینده هــا در موتورهــای 
توربینی هواپیماها موجب توســعه پوشــش های مقاوم به حرارت به وســیله روش های نوین الیه شــانی شده است. 
روش PS-PVD یکــی از روش هــای اعمــال پوشــش های ســد حرارتــی اســت. تشــکیل الیه هــای همگــن، تولیــد 
کــم و بســیار نــازک، توانایــی تبخیر مواد خــام و امکان پوشــش دهی ناحیه وســیعی از  پوشــش های ســرامیکی مترا
زیرالیــه بــا اشــکال پیچیده با نرخ الیه شــانی باال از ویژگی های این روش اســت. با توجه به نیــاز صنایع داخلی به 

پوشش های پیشرفته، لزوم توجه به این فناوری به عنوان یکی از راه های مؤثر رفع این نیاز بیشتر درک می شود.

PS- شــکل 13.تجاری ســازی و صنعتی ســازی روش فرایند هیبریدی 
PVD و LPPS برای پره های موتورهای توربینی هواپیما ]13[.

پینوشتها
1  bond coat
2  Sulzer Metco
3  Julich
4  Plasma Spray – Physical Vapor Deposition (PS-PVD)
5  Low Pressure Plasma Spray
6  Thermal Barrier Coating
7  Target
8  Atmospheric Plasma Spray
9  line-of-sight
10  turbine blades and vanes
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