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مروری بر کاربرد  نانوپوشش های 
سخت و مقاوم در صنعت هوایی



2 مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم درصنعت هوایی

از آنجــا که فناوری نانــو، رویکردی جدید 
به همه علوم و فنون می باشــد، کاربردهای 
گسترده ای در صنعت هوایی یافته است. از 
سوی دیگر خواص تریبولوژی از مهم ترین 
پارامترهای پیشــتاز در تحقیقــات مدرن و 
کاربردی محســوب می شود. میزان اهمیت 
تریبولوژی با توجه به کاربرد سایش، ضریب 
اصطکاک و روانکاری در زندگی روزمره 
ما سنجیده می شود. برای مثال در تجهیزات، 
هواپیما، ماهواره ها و پنل های خورشیدی به 
صورت گســترده از نانوپوشــش ها استفاده 

می شود.
ایجاد پوشش های نانوساختار بر روی قطعات 
صنعت هوایی از جمله این کاربردهاست که 
سال ها به صورت تجاری مورد استفاده قرار 
گرفته اســت. در این رویکرد، پوشش های 
نانوساختار با سختی بسیار بیشتر از »جنس پایه 
قطعات« به ضخامت 1 تا 5 میکرومتر بر روی 
آن ها اعمال می شــود. از این رو این نوشتار 
صرفا بــه کاربردهای »فناوری نانوپوشــش 
سخت و مقاوم در صنعت هوایی« معطوف 

شده است. 
در بسیاری از زمینه های مهندسی دست یابی 
به راندمان کاری بهینه مستلزم انجام عملیات 
سطحی روی قطعات است. عملیات سطحی 
که عمدتاً به منظور بهبود خواص مکانیکی 
و در برخــی موارد بهبــود خواص فیزیکی 
مکانیکی فلزات و آلیاژهــا به کار می رود، 
دامنه وسیعی از فرایندها را شامل می شود. از 
مهم ترین و به روزترین این فرایندها، می توان 
به ایجاد پوشش های نانوساختار بر روی سطح 
اشاره کرد. این دسته از پوشش های سطحی 
به علت سختی، تراکم و چسبندگی خوب 
و قابلیت تطبیق ترکیب و ســاختار پوشش 
با شــرایط محیطــی سایشــی و خوردگی، 
توانسته اند جایگاه ویژه ای در صنایع بزرگ 
به خود اختصاص دهند. تشکیل پوشش های 
نــازک و نانوپوشــش ها در قطعــات مورد 
استفاده در صنایع هوایی یک راه حل پیشرفته 
بــرای افزایش قابلیت اطمینــان و طول عمر 
تجهیزات مکانیکی آن ها است. ضمن اینکه 
نانوپوشش ها در مقایسه با دیگر فناوری های 

پوشــش دهی )ماننــد آبکاری( مشــکالت 
زیســت محیطی کمتری ایجاد می کنند و با 
کاهــش وزن و قیمت مواد مورد اســتفاده 
برای ساخت تجهیزات و در نهایت راندمان 
فرایندهــا را افزایش می دهنــد. در صنعت 
هوایی و هوافضا نیز از نانوپوشش ها به منظور 
محافظت از ســازه ها و ســطوح در شرایط 
سخت و خشن اســتفاده می گردد. با توجه 
به افزایش روز افــزون نیازها برای مقاومت 
بــه دمای باال، مقاومت به شــرایط محیطی، 
مقاومت به خوردگی و مقاومت به ســایش 
اجــزای موتورهــا، تقاضا برای اســتفاده از 
پوشش ها با عملکرد باال افزایش یافته است. 

در ســال های اخیر با گســترش فناوری نانو، 
شرکت های بزرگ فعال در صنعت هوایی 
سعی در استفاده از این فناوری در بخش های 
مختلف تولید داشــته اند. پتانسیل های باالی 
فناوری نانــو باعث شــده اســت که بخش 
فراوانی از فعالیت های تحقیق و توســعه این 
شرکت های بزرگ به استفاده از این فناوری 

معطوف شود.

مقدمه

اقتصاد نانوپوشش ها در صنعت هوایی
دانشــگاه تحقیقــات ملی روســیه تحلیلی 
از بــازار نانــو در صنایــع مختلف منتشــر 
نموده اســت. همانطور که در شــکل های 
1 و2 مشــاهده می شــود صنعت هوافضا و 
زیرساخت های آن در دو برنامه میان مدت و 
بلند مدت بررسی شده اند. در پیش بینی بازار 
نانو تا سال 2015، بازار الکترونیک بیشترین 
سهم را دارا می باشد و بازار صنعت هوافضا 
میزان 0/9 درصد را به خود اختصاص داده 
اســت، که این میــزان در پیش بینی بازار تا 

 شکل 1. پیش بینی از بازار نانو تا سال 2015 در روسیه.سال 2030 به 5/6 درصد خواهد رسید.
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چند چالش  مهم در صنعت هوایی
قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت هوایی به دلیل شرایط کاری و همچنین دقت 
ابعادی باالی نیاز به پوشش هایی با خواص بسیار باال دارند. خوردگی شدید و محیط های 
ســاینده به همراه عوامل مکانیکی و حرارتی در این فرایندها وجــود دارد. محدوده ی 
این محیط ها از شرایط متوســط تا شرایط شدید و بسیار سخت متغیر است. بسیاری از 
پوشش های موجود محدودیت های جدی دارند و برای کاربرد در صنایع هوایی مناسب 
نیســتند. پوشش ها خواص مکانیکی قطعه مانند سختی، استحکام و چقرمگی را بهبود 

می بخشند. در عین حال با انتخاب پوشش مناسب مقاومت در برابر شرایط محیطی مانند اکسیداسیون دمای باال و خوردگی بهبود می یابد.
وظیفه اصلی الیه های نازک محافظت در برابر عوامل مخرب شامل فرسایش1، خوردگی و اکسیداسیون دمای باال، ساییدگی2، کچلی3، خستگی 
سطحی، شوک حرارتی و خوردگی عمومی است. در یک موتور جت، تجهیزات LPC تحت فرسایش و خوردگی، تجهیزات HPC تحت فرسایش 
و اکسیداسیون داغ، چرخ دنده های موتور تحت خستگی سطحی، پیچ و مهره ها تحت اکسیداسیون و کچلی و نهایتاً تیغه ها۴، پره ها5 و بلبرینگ ها تحت 

ساییدگی قرار می گیرند.

بازار کلی مهندســی سطح در جهان در سال 201۴ مبلغ 13/5 بیلیون 
دالر بوده اســت. در شکل 3، به تفکیک سهم هر صنعت از این مبلغ 
ذکر شده اســت. همانطور که در تصویر مشــاهده می شود، صنعت 
هوایی به عنوان دومین بازار شــناخته شــده اســت. همچنین صنعت 
هوایی با نرخ رشد متوسط ســاالنه CAGR=%6( %6(، بیشترین رشد 

مهندسی سطح را دارد.

شکل 3. سهم هر صنعت در بازار مهندسی سطح .

 تغییرشکل های نامطلوب در 
لبه پره ها بر اثر فرسایش.
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 شکل 2. پیش بینی بلند مدت بازار نانو تا سال 2030 در روسیه.
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 از این رو برای حل این چالش ها، مهندســان ســطح با استفاده از فناوری نانوپوشش، به دلیل ماهیت نانویی بودن پوشش ها، خواص متفاوت و 
منحصر به فردی در ســطح قطعه ایجاد نموده اند. افزایش فوق العاده ســختی تا محدوده 50 گیگا پاسکال و ضریب اصطکاک 0/05 از جمله 

این خواص می باشد. برای آشنایی بیشتر با نانوپوشش ها، در ادامه تعریف و سپس انواع آنها از لحاظ ساختاری آورده شده است.

انواع نانوپوشش های سخت و مقاوم
نانوپوشش ها به دسته ای از روکش ها اطالق می شود که دارای دو ویژگی زیر باشد:

1 در یکی از اجزای آن )ساختار یا اجزای سازنده( دارای ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر باشد.

2 نسبت به حالت متداول دارای خواص ویژه و منحصر به فردی باشد. مانند خواص مطلوب مقاوم به سایش، فرسایش و خوردگی

دسته بندی انواع پوشش های مرسوم و نانو پوشش های سخت و مقاوم
فناوری نانوپوشش به دلیل نیازهای صنعتی دست خوش تغییرات شده است به طوری که تاکنون پوشش های نسل مختلف توسعه یافته اند. در 

ذیل به این نسل های تکامل یافته اشاره شده است.
ZrN و CrN ،TiC ،TiN نسل اول: پوشش های دوجزیی 

 TiSiN نســل دوم: پوشــش های ســه جزیی مانند پوشــش های 
AlCrN و TiAlN ،TiCN

 نسل سوم: پوشش های چندالیه و ابرشبکه ای مانند پوشش های 
TiN/TiAlN و TiN/VN

TiAlSiN نسل چهارم: پوشش های نانوکامپوزیتی مانند پوشش 
 نسل پنجم: پوشــش های خودروانکار جامد )DLC( با ضریب 

اصطکاک در حدود 0/05
 نسل ششــم: پوشش های هیبریدی، ترکیبی از دو نسل مختلف 

)Triple & Quad coat(
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برخی کاربردهای تجاری شده نانوپوشش ها در تجهیزات صنعت هوایی
کاربرد نانوپوشش در الیه نشانی اجزای موتورهای توربینی و هوایی

در گذشته و آینده تمایل بسیاری برای توسعه پوشش ها با توجه به شکل زیر بوده است. در شکل زیر مقایسه ای از انواع مختلف پوشش ها در 
ناحیه اکسیداسیون، خوردگی و ترک خوردن، شده است. عمرکاری پوشش ها به ضخامت، ترکیب شیمیایی و یکنواختی آنها بستگی دارد.

 روند توسعه پوشش ها.
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 محل وقوع ساییدگی در محل تماس با دیسک.

فرسایش در تیغه های کمپرســورها باعث اتالف انرژی، افزایش مصرف 
ســوخت و آالیندگــی می شــود و خــود را به صورت تخریــب لبه های 
پس تیغه ها و پیش تیغه ها نشان می دهد و پروفیل لبه را دچار تخریب می کند 
و نــوک پره را از بین می بــرد. این تخریب باعث می شــود ذرات گرد و 
خاک، خاکسترهای هوایی، نمک و یخ )در ارتفاع های باال( به درون موتور 
کشیده شــود. بنابراین، بهترین روش برای جلوگیری از تخریب لبه پره ها 
در تجهیزات LPC و HPC، پوشــش دهی آن ها با پوشش های مقاوم است 
که روش های الیه نشانی از فاز بخار فیزیکی )PVD(، الیه نشانی از فاز بخار 

شیمیایی )CVD( و پاشش حرارتی از مهم ترین آن هاست.

از طرف دیگر، ساییدگی بین اتصاالت دم کبوتری )ریشه( تیغه و دیسک هم باعث تخریب 
شــدیدی می شود که بهترین راه حل این مشــکل، پوشش دهی تیغه ها با مواد سخت، دارای 
ضریب اصطکاک پایین و ایجاد تنش های فشــاری به روش الیه نشــانی از فاز بخار فیزیکی 

)PVD( است.

مواد و پوشش های مورد استفاده در موتورهای جت
امــروزه تقریبــاً 2/3 وزن موتورهــای توربینــی پیشــرفته هواپیماهــا از تیتانیــم و مابقی از 
سوپرآلیاژهای پایه نیکل ساخته می شوند. تیغه ها و پره های توربین های پرفشار در موتورهای 
هواپیماها از جمله قطعاتی هســتند که بیشــترین تنش را تحمل می کنند. به طور مثال، مقاطع 
1000 °C آیرودینامیکی که از سوپر آلیاژهای پایه نیکل ساخته می شوند در دمایی در حدود

کار می کنند که نزدیک به 90% نقطه ذوب آلیاژ است. در شکل زیرتصویر چند قطعه مهم 
نشان داده شده است. برنامه ریزی آینده در طراحی مواد مورد استفاده در توربین ها این است 
که توان تحمل دمای ورودی مدخل توربین را تا C° 1600 افزایش داد. شــکی وجود ندارد 
که برای رســیدن به این هدف بلندپروازانه یا باید از سیســتم های خنک کننده غیراقتصادی 
اســتفاده کرد یا به سراغ پوشش های دما باالی پیشرفته رفت که از این بین پوشش های سپر 
حرارتــیTBC( 6( که به روش الیه نشــانی از فاز بخار فیزیکی به کمــک پرتوی الکترونی۷ 

)EB-PVD( تهیه می شوند از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

تصویر چند قطعه مهم تیتانیمی موتور هواپیما: )الف( 
دیسک کمپرسور ماشین کاری شده، )ب( کمپرسور 
بلیسک سه مرحله ای، )ج( استیج فشار پایین توربین 
یک موتور جت و )د( پره های روتور کمپرسور فشار 

باالی یک موتور جت.

بالف

دج

همچنین برای محفظه  احتراق  موتورهای  توربینی۸  از پوشش های سپر حرارتی استفاده می شود که به روش پاشش پالسمایی هم تولید شده اند. 
در مقایسه با پوشش های پالسمایی، EB-PVD می تواند پوشش هایی با ساختار ستونی منحصربه فردی تولید کند که μm 25-20 قطر دارند. 
مهم ترین ویژگی این ســاختار، تلورانس فوق العاده آن در برابر شــوک حرارتی است که طول عمر لبه پره را افزایش می دهد. در شکل زیر 
مشخصات نوعی و ویژگی های اصلی پوشش های سپر حرارتی تولید شده به روش پاشش پالسمایی و EB-PVD به طور شماتیک با یکدیگر 

مقایسه شده اند.

۶. thermal barrier coatings
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۸. burner cans
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انواع پوشش

 پوشش های گرادیانی-کاربردی

 پوشش های سرامیکی چندالیه ضخیم

 پوشش چندالیه بافته شده

فعالیت های عملیاتی 
شده

 پوشش ها بر روی پره های توربین گازی برای اهداف مختلف )هوایی، دریایی، نیروگاهی حرارتی(

 پوشش دهی انواع ابزارها

 پوشش دهی با خواص ویژهی شیمیایی و فیزیکی

 پوشش های بیولوژیکی

کاربردهای جدید مواد در فویل )ضخامت 0/2-0/1 میکرون(، )صفحه 2-0/5 میلیمتر یا میکرو الیه های کامپوزیتی(

)M=Ni,Co,Fe که MCrAlY پوشش های مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون )پوشش های از نوع 

)MCrAlY ایجاد شده بر روی پوشش باند YSZ پوشش های سد حرارتی یکنواخت (پوشش های دوالیه با الیه سرامیکی 

 پوشش سد حرارتی گرادیانی- عملکردی( فلز و فلز-سرامیک، یکنواخت یا میکرو الیه الیه، افزایش ضخامت 
پوشش ها تا 2-1میلی متر، سوپرآلیاژهای بر پایه Ni، ترکیب نزدیک به پره

مرکز ICEBT با استفاده از روش EB-PVD امکان ایجاد پوشش های ذیل را برای صنعت هوایی دارا می باشد:

از بخش بســیار حســاس و مهم در صنایع هواپیماسازی و هلکوپترسازی، بخش ایرونیوتیک می باشد. برای مثال ایجاد مقاومت به خوردگی 
در بلبرینگ های Indicatorها و جایروها، پوشش دهی شفت های و پوسته های گیربکس ها و همچنین پوشش دهی قطعات تیتانیومی اطراف 
موتور از جمله مورد کاربرد نانوپوشش ها در این بخش می باشد. گروه STI فرانسه از جمله شرکت هایی می باشد که به روش های سنتی اقدام 

پوشش دهی برخی قطعات ایرونیوتیک می نماید.
شــرکت هایی که خودشــان به عنوان سازندگان پره ها و غیره می باشند، بخشی مجزا برای پوشــش دهی این محصوالت و عرضه آن با یک 
ارزش افزوده با بازار توجه نموده اند. شــرکت اورلیکون متکو از جمله این شــرکت ها می باشد. این شرکت پودرهای آلیاژی کبالت کروم 

 مقایسه بین 
پوشش های سپر 

حرارتی تولید شده به 
روش پاشش پالسمایی 

.EB-PVD و

PS

TBC

Substrate Substrate

BC

EB-PVD

ساختارستونی عمودی
0/1-0/3 mm ضخامت

پیوند شیمیایی
سطح صاف

مدول یانگ کم در صفحه 
پوشش

باز بودن حفره های 
خنک کننده

طول عمر بیشتر
مقاومت به فرسایش باال

ساختار اسپلتی افقی
0/2-3 mm ضخامت

پیوند مکانیکی
ترکیب شیمیایی 

انعطاف پذیر
رسانندگی حرارتی کم در 

جهت ضخامت پوشش 



ستاد ویژه توسعه فناوری نانو۷

مجموعه شــرکت اورلیکون در بخش های مختلف موتورهای توربینی، از پوشــش ها بهره می گیرد. برای اجزای بخش داغ، از پوشش های 
TBC، پوشش دهی سیل های مسیر عبور گاز داغ و سرد، پوشش های الیه نازک برای محافظت در مقابل فرسایش با ذرات جامد، پوشش های 
سایشــی بر روی فلنج ها در مقابل فرســایش استفاده می شود. با استفاده از فناوری پوشش های سد حرارتی بازده ی موتورهای 530 مگاواتی، 
2 درصد افزایش می یابد. پوشــش های ســد حرارتی موجب صرفه جویی ۴۸00 میلیون لیتری و کاهش 12/3 میلیون تن گاز CO2 و همچنین 

افزایش ۴ میلیارد دالر ارزش افزوده می گردند.

  Sealing between rotating and stationary parts boosts engine efficiency
  Range of thermal spray abradable coatings and honeycomb seals for
 different temperature zones

 PVD coatings to prevent fretting and sliding wear
 Replacement of hard chrome and cadmium

 Engine Gas 
Path Seals 

Thermal Barrier & 
Wear Coatings

Landing Gears

Hydraulic Actu-
ators ∕ Piston ∕ 

Guides ∕ Fasteners

  New generation aircraft (from A380 onwards) changed from hard
chrome to thermal Spray

 PVD applications include landing gear bolts, pivot pins, bearings

  Thermal barrier coatings (TBC) on blades & vanes allow for higher
temperature in the turbine

 More efficient jet engines
  Thermal spray and PVD coatings to prevent sliding wear, fretting and
erosion

)نیکل( تنگســتن کربن را در ترکیبات مختلف تولید می نماید که در پوســته محفظه احتراق موتورهای توربینی، ایرفویلها، پره های توربینی 
 PVD بخش داغ و غیره کاربرد دارند. با توجه به شکل زیر، پوشش های سد حرارتی در دیواره محفظه احتراق، پره ها و وین ها، پوشش های
در پره های کمپرســور برای بهبود مقاومت به فرسایش و سایش در موتورهای توربینی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از پوشش های 

پاشش حرارتی کاربیدی برای محافظت در مقابل فرسایش و کویتاسیون در توربین های Hydro Runners استفاده می نمایند.

 بخش های فعال شرکت اورلیکون در زمینه پوشش دهی.
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Turbine

Turbine

Nozzle
Nozzle

Combustion Chamber Combustion Chamber

(1) Abradable seal coatings (TS) on casing
(1) Abradable seal coatings (TS) on casing

 The combination of PVD and thermal spray
provides complete solution for jet engines

 (5)Thermal barrier coatings (TS) of combustion
chamber and turbine blades (TS)

 (5)Thermal barrier coatings (TS) of combustion
chamber and turbine blades (TS)

(2) Wear protection coatings(TF&TS) of blades
(2) Wear protection coatings(TF&TS) of blades

 (3) Erosion resistance coatings (TF) of compressor
blades

 (3) Erosion resistance coatings (TF)
of compressor blades

 (4) Blade tip and fire barrier coatings of compressor casing
(TS)

 (4) Blade tip and fire barrier coatings of
compressor casing (TS)

 (6) Corrosion/oxidation protection coatings of
turbine blades (TS)

 (6) Corrosion/oxidation protection coatings of
turbine blades (TS)

Compressor Compressor

Challenge:
Reduced fuel consumption by higher efficiency
Solution:
Increase combustion temperature
Clearance control
Erosion protection

Oerlikon´s contribution:

Sealing of airflow against rotating blades
by abradable coatings or honeycombs
PVD coatings to protect compressor

 blades against airborne particles
2% improvement in engine overall
efficiency by using compressor
abradable seals saves more than
4800 million liters of fuel, worth
~US$ 4 billion and avoids 12.3 million

 tones of CO2 p.a. for the global fleet of civil
aircraft

Thermal Barrier Coating (TBC) allows for
higher temperature



۸ مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم درصنعت هوایی

در ســال های اخیر حل مشــکالت صنایــع هوایی به عنــوان یکی از 
اصلی تریــن صنایع کشــور، بســیار مــورد توجه فنــاوران و 

شرکت های دانش بنیان قرار گرفته است. از سوی دیگر 
فناوری نانو، به عنوان یکی از فناوری های کلیدی قرن 

بیســت و یکم به عنوان راهکاری موثر برای بهبود 
فرآیندها و ارتقای عملکرد در این صنعت خواهد 

بود. 
قطعات مــورد اســتفاده در صنعــت هوایی نقش 

به ســزایی در توســعه و کاهش هزینه در این صنعت 
دارد، ولی متاسفانه به دلیل شرایط کاری شدید و محیط 

عملکرد، این قطعات مــورد تخریب قرار گرفته و هزینه های 
باالیی برای این صنایع داشــته اســت. در این گزارش سعی شده تا با 

نگاهی به فناوری نانوپوشش ها بتوان مشکالت این ابزارها را در حوزه 
سایش، فرسایش و خوردگی مرور نمود و برای آنها راهکاری 

ارایه داد.
در این رهگذر کارگروه صنعت و بازار ســتاد ویژه 
توســعه فناوری نانو، »مرکز توســعه نانوپوشش« را 
در سال 1393 تاسیس نمود. هدف این مرکز حل 
مشــکالت صنعت در حوزه ســایش، فرسایش و 
خوردگی با تاکید بر توان فناوری داخلی می باشد. 
لذا برای دســتیابی به این مهم ســازندگان تجهیزات 
الیه نشــانی و مراکز خدمات فناوری را گرد هم آورده 
است تا بتواند از طریق حمایت های مالی و معنوی خود مسیر 
رسوخ فناوری نانوپوشش در صنایع کشور را هر چه بیشتر تسهیل نماید. 

ستادویژهتوسعهفناورینانـو

طراحیواجرا:توسعهفناوریمهرویژن

صندوقپستی:
1۴565-3۴۴

نمابـر:
021-63106310

تلفـن:
021-63100

پایگاهاینترنتی:
www.nano.ir

پستالکترونیک:
report@nano.ir - info@nanocoating.ir

خالصه مدیریتی 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانوپوشش منتشر شده است


