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چکیده
قرارگیری پوشش های سشد حرارتی در دما باال ،باعث ایجاد پخت در الیه سشرامیکی ششده و این امر تغییرات درصشد تخلخل را همراه دارد با توهه
به این موضوع که ضریب رسان حرارتی هوا موهود در تخلخل الیهها بسیار کمتر از مواد سرامیکی موهود در پوش است ،کاه و یا افزای
تخلخل تغییرات ضششریب رسششان پوش ش را به دنبال دواهد داشششت که این امر بر عملکرد کلی الیههای پوش ش  ،تأثیر مسششتقیم دارد در این
پژوه ابتدا بر روی نمونههای تهیه ششده از پره توربین از هنس ،Inconel738پوشش سشد حرارتی اعمال ششد و سش س نمونهها در مدت زمان
مششخ در دادل کوره تحت فرآیند پیرگرمایی قرار داده ششدند تغییرات تخلخل موهود در الیه سشرامیکی پوشش در طی فرایند پیرگرمایی با
اسشتااده از پردازش تصشاویر  SEMبررسشی ششد درصشد تخلخل موهود در تصشاویر به دسشت آمده از  SEMدر نرمافزار  ImageJتعیین ششده و در
نرمافزار  OOF2ضشریب رسشان حرارتی در تخلخلهای مختلف به صشورت عددی محاسشبه ششد به منرور صشحت سشنجی نتایج عددی ،توزیع دما
بر روی پوشش های سشد حرارتی با حل تحلیلی معادله انتقال حرارت فوریه به دسشت آمد مااب آنالیز تصشاویر  SEMبه دسشت آمده از نمونهها
طی سشاعات پیرگرمایی مختلف ،مششاهده ششد که با افزای سشاعات پیرگرمایی در طی  48سشاعت ،درصشد تخلخل کل الیه سشرامیکی  8٪کاه
داششته اسشت مااب نتایج به دسشت آمده با کاه تخلخل در الیه سشرامیکی افزای ضشریب رسشان حرارتی مششاهده میششود که این امر باعث
افزای دمای بستر شده و به مرور زمان عملکرد اصلی این نوع پوش ها را کاه میدهد
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The investigation of change in thermal conductivity of porous coatings
during the aging process
Esmaeil Poursaeidi*, Mohammadrasoul Javadi Sigaroodi, Javad Rahimi, Mohammadhasan
Taleghani, Amirhosein Fartash, Yousef Yousefi Jamal abad and Saba Noorsina

Abstract
Exposure of the TBCs layers to high temperatures for a long time causes sintering in the ceramic layer,
resulting in changes in the porosity. Since the thermal conductivity of air in the porosity of the layers is
much lower than the ceramic material in the coating, a decrease or increase in the percentage of porosity
will end up with changes in the conductivity of the layer, which subsequently affect the overall efficiency.
In this study, a TBC was first applied to the prepared samples from Inconel738 turbine blades. The samples
were subjected to an aging process in the furnace for a specified time. The porosity changes in the ceramic
layer of the coating during the aging process were investigated using image processing of the SEM images.
The porosity of the images obtained from SEM and thermal conductivity in different porosities were
determined by OOF2 and ImageJ software, respectively. To validate the numerical results, temperature
distribution on the thermal barrier coatings is obtained by the analytical solution of the Fourier equation.
According to the analysis performed on the SEM images gathered from the samples during different aging
hours, it is observed that by increasing the aging hours during 48 hours, the percentage of porosity of the
whole ceramic layer decreased by 8%. According to the results, by decreasing porosity in the ceramic layer,
an increase in thermal conductivity has been observed, followed by an increase in the substrate's
temperature and a decrease in the overall performance over time.
Key words: Thermal barrier coatings, thermal conductivity, Porosity, ImageJ, OOF2
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مقدمه
پوشش های سشد حرارتی ( )TBCبه عنوان عای حرارتی به
طور گسشششترده در توربینهشای گشازی مشدرن و موتورهشای هشت بشه
منرور حااظت از این اهزا در برابر تخریبهای ناشششی از حرارت
و دوردگی مورد اسشششتاشاده قرار میگیرد ماشاب ششششکشل ،1
سششیسششتمهای  TBCمعموالً از ترکیب الیههای مختلف سششادته
میشششوند که هر الیه عملکردی داص دارد الیهی باالیی عای
حرارتی از هنس سشرامیک ( ( )ZrO2پایدار ششده با  ٪8ایتریا )
بوده که به روش اس ری حرارتی سادته میشود
الیشهی عشای سشششرامیکی بر روی الیشهی رابط فلزی اعمشال
میششششود هشد از اعمشال الیشه رابط ،افزای چسشششبنشدگی الیشه
سرامیکی و افزای مقاومت در برابر اکسیداسیون میباشد][1,2

شکل  -1الیههای مختلف یک سیستم پوشش مقاوم حرارتی

این پوشش ها در دماهای باالتر از  1200درهه سشانتیگراد
و در محیطهای دورنده حاوی نمشکهای ناششششی از مواد موهود
در محصشششوالت احتراو سشششودشت مشاننشد اکسشششیشدهشای وانشادیم و
سشششولاشات سشششدیم ،بشه دلیشل واکن نمشکهشا بشا ایتریشا ،الیشههشای
پوش دچار دوردگی داغ و تخریب میشوند
طی سششالهای ادیر پژوهشششگران زیادی پوشش های سششد
حرارتی را از هنبشههشای مختلای مورد ماشالعشه قرار دادهانشد از
آنجشایی که رفتشار این پوشششش ها متشأثر از پارامترهای بسشششیشاری
میباششد ،دسشته بندیهای مختلای را میتوان برای مرورکارهای
انجام شششده در این زمینه تصششور نمود از همله :بررسششی دواص
مکانیکی TBCها ،انجام آزمای های مختلف (حرارتی ،سای و
دوردگی) ،بررسی روشهای مختلف اعمال پوش و پارامترهای
حین پوش دهی
پژوه میلر و ژو ] [3هزء اولین ماشالعشاتی اسشششت کشه در
آن به بررسششی تغییرات ضششریب رسششان و مدول االسششتیسششیته
پوشش های سشد حرارتی طی آزمای دسشتگی حرارتی پردادته
ششده اسشت آنها آزمای دسشتگی حرارتی را توسشط یک لیزر و

پورسعیدی و همکاران

دنک کاری نمونه از سششا پشششتی انجام دادند دمای سششا
پوشش و بسشتر را به ترتیب توسشط دماسشنج و ترموکوپل نوع K
انشدازهگیری کردنشد آنهشا دریشافتنشد کشه ضشششریشب انتقشال حرارت
سششختی و مدول االسششتیسششیته در طول مدت آزمای افزای
مییابد
ضشیایی اصشل و همکاران] [4به بررسشی تأثیر گرادیان دمایی
احسشاس ششده در پرهی پوشش دار پردادتند آنها با اسشتااده از
نرمافزار  Ansys-CFXپره را مدل کرده و توانسششتند بیشششینه و
متوسششط دمایی را که پره احسششاس میکند را در ضششخامتهای
مختلف پوشش بدسشت بیاورند نتایج بدسشت آمده نششان میدهد
کشه بشا افزای ضشششخشامشت پوشششش  ،میشانگین دمشایی پره کشاه
مییابد.
چلیچتینش و همکشاران ] [5بشه بررسشششی دواص  YSZدر
دمشاهشای مختلف بین  25درهشه سشششانتیگراد تشا  1000درهشه
سشششانتیگراد پردادتنشد آنهشا این انشدازهگیری را برای دو حشالشت
 8٪مول  YSZو  ٪۳مول  YSZانجشام دادنشد هشد این کشار
بررسشی تأثیر تخلخل بر هدایت حرارتی  YSZبود به این ترتیب
تخلخشل ایجشاد ششششده پوشششش قشابشل کنترل ششششد آنهشا ،برای
اندازهگیری چگالی قاعهها از اصشل ارششمیدس کمک گرفتند در
ادامه برای بررسشی دقی تر نمونههای مورد نرر از تصشویر برداری
 SEMاسششتااده شششد سش س ،توانسششتند با اسششتااده از دو روش
عددی و تجربی مقدار ضشریب انتقال حرارت هدایتی را برای این
دو مشاده گزارش کننشد کشه راباشه مورد اسشششتاشاده در روش عشددی
عبارت است از
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انجشل و همکشاران ] [6بشه بررسشششی ضشششریشب انتقشال حرارت
هشدایتی  YSZبشا اضشششافشه کردن یکی از دو مشاده (آلومینیوم)
 Al2O3و یشا (موالیشت)  SiO2-Al2O3از دو طری تجربی و
عددی پردادتند آنها به منرور انجام ششششبیهسشششازی عددی از
نرمافزار  OOF2اسششتااده کردند با توهه به نتایج بدسششت آمده
میتوان گات که در حالتی که  Al2O3اضافه شده باشد ،میزان
ضششریب انتقال حرارت هدایتی در مقایسششه با حالتی که موالیت
اضششافه شششده باشششد ،بیشششتر اسششت به طوری که با افزای ٪20
آلومینشا میزان ضشششریشب انتقشال حرارت بشه بیششششترین میزان دود
رسید

بررسی میزان رسان

پوش های متخلخل در طی فرآیند پیرگرمایی

ماسشایوکی و همکاران] [7به بررسشی کاه هدایت حرارتی
با ارائه یک پوشش سشد حرارتی متخلخل ( )P-TBCپردادتند
ترکیبی از پودر زیرکونیشا و پلیاسشششتر برای تششششکیشل چنین
ریزسششادتار متخلخل اسششتااده شششده اسششت نتایج نشششان داد که
هدایت حرارتی  P-TBCبا افزای تخلخل به صششورت یکنوادت
کاه مییابد یک مدل المان محدود بر اسشاس تصشویر SEM
سشادته ششده اسشت آنالیز  FEنششان میدهد که وهود تخلخل
هریشان گرمشا را مختشل میکنشد بنشابراین ،در مقشایسشششه بشا داو
نسششبتاً مسششتقیم برای  TBCکه دارای تخلخل کمی میباشششد
وهود تخلخل باز در دادل  P-TBCطول داو هریان گرما را
افزای میدهد
چن و همکشاران ] [8بشه بررسشششی عشای حرارتی پوشششش
پالسشما اسش ری  YSZمعمولی و نانو سشادتار پردادتند ضشخامت
پوشش  YSZبدون الیه رابط  150میکرومتر میباششد در دمای
در ℃ ،1200افت دما برای  YSZنانو سششادتار (℃،)ΔT = ۹8
 50/8درصشد در مقایسشه با پوشش  YSZمعمولی (℃ΔT = 65
) افزای مییابد که نشششان میدهد پوشش  YSZنانو سششادتار
دارای قشابلیشت عشای حرارتی بشاالتری نسشششبشت بشه پوشششش YSZ
معمولی اسششت که عمدتاً به دلیل ریزسششادتار داص آن با ذرات
نیمه مذاب بیشششتر ( ، )21/78 ± 0/54تخلخل بیشششتر (0/35٪
 )8/81 ±و مقاومت بهتر در برابر پخت میباشد
هوانش و همکشاران ] [9بشه بررسشششی تشأثیر منشافشذ مختلف بر
هشدایشت حرارتی پوشششش هشای سشششد حرارتی  YSZپردادتنشد
پوشش های اعمال ششده با روش  APSدارای ریزسشادتار پیچیده
بشا منشافشذ مختلای هسشششتنشد کشه هشدایشت حرارتی را بشه میزان قشابشل
توههی کشاه میدهشد نتشایج نششششان میدهشد کشه منشافشذ مختلف
تشأثیرات متاشاوتی بر کشاه هشدایشت حرارتی دارنشد منشافشذ کوچشک
و عمودی بیشترین تأثیر را دارند
سششون و همکاران ] [10به بررسششی تأثیر ریزسششادتار بر
هدایت حرارتی پوشش ش های  Al2O3-YSZپالسشششما اسش ش ری
پردادتنشد راباشه نزدیکی بین هشدایشت حرارتی پوشششش هشا و
ریزسادتار آنها مشاهده میشود و پوش های  Al2O3-YSZبا
منشافشذ کروی بیششششتر ،ترکهشای عمودی کمتر و دانشههشای ریز
کمترین هدایت حرارتی  0/۹1W/m.Kرا نشان میدهند
ترکاشوند و همکاران ] [11به بررسی عددی و تجربی برای
یافتن تأثیر درصشششد و توزیع تخلخل و عملیات حرارتی بر مقدار
هدایت حرارتی پوشششش های سشششد حرارتی پالسشششما اسششش ری
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پردادتنشد نتشایج تجربی نششششان داد کشه اعمشال عملیشات حرارتی
منجر به افزای  5تا  30درصشدی هدایت حرارتی در TBCهای
 APSمیشود
امکششان تعیین دواص مششاکروسشششکوپی مواد بر اسششششاس
میکروسشششادتشار آنهشا در علوم مواد از اهمیشت بشاالیی بردوردار
اسشت تحلیل المان محدود ششیگرا در مرکز محاسشبات و تووری
علوم مواد )(CTCMSدر موسششسششه ملی اسششتاندارد و تکنولوژی
آمریکا) ،(NISTامکان مدلسازی دوبعدی سادتارهای پیچیده را
بر اسششاس عکسهایی از میکروسششادتار واقعی فراهم میکند در
سشششالهشای ادیر از این روش بشه منرور ششششبیشهسشششازی دواص
ترمومکانیکی پوشش های سشد حرارتی به طور گسشترده اسشتااده
شده است[]12,13,14
بشه منرور مشدلسشششازی المشان محشدود از روش المشان محشدود
ششیگرا اسشتااده ششده اسشت [ ]15,16,17در این روش تصشاویر
گرفته ششششده توسشششط میکروسشششکوی الکترونی به منرور تولید
شبکهبندی مدل المان محدود مورد استااده قرار میگیرد
مزیت استااده از این روش توانایی استخراج مدل از تصاویر
واقعی و در واقع در نررگیری تمشامی هزئیشات ششششامشل حارههشا،
عیوب و فشازهشای مختلف میبشاششششد؛ کشه این امر موهشب تخمین
بهتری از رفتشار نمونشهی واقعی دواهشد شششششد در این پروژه از
نرمافزار OOF2برای محاسشبه ضشریب رسشان حرارتی اسشتااده
شده است []18,19,20
بشا توهشه بشه ماشالعشات صشششورت گرفتشه میتوان نتیجشه گرفشت
کشه بشا وهود تحقیقشات بسشششیشاری کشه در این زمینشه انجشام گرفتشه
اسشت ،اما به دلیل گسشتردگی مباحث و کاربردها ،همچنان درک
درسشتی از اثر حضشور تخلخل و تغییرات ضشریب رسشان حرارتی
نشاششششی از آن ،در بین الیشههشای پوشششش وهود نشدارد ماشالعشات
عددی صشورت گرفته نیز بر روی پوشش ها عمدا با سشاده سشازی
در هندسشه الیهها و مسشا در نرر گرفتن فصشل مششترک الیهها
همراه بوده اسشششت ولی در این پژوه بشه منرور افزای دقشت
نتایج ،سشعی ششده تا با آنالیز تصشاویر به دسشت آمده از  SEMو
اسشتااده از تصشاویر واقعی الیههای پوشش در ششبیهسشازی عددی،
تشاثیر درصشششد و نحوه ههشتگیری تخلخشلهشای موهود در الیشه
سششرامیکی روی ضششریب رسششان حرارتی پوش ش سششد حرارتی
بررسی شود.
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همچنین نتایج به دسششت آمده از شششبیه سششازی عددی با
اسشتااده از حل معادله رسان فوریه بر روی پوش سد حرارتی
به صورت تحلیلی صحت سنجی شده است
مواد و روشها
بررسشی رفتار پوشش های سشد حرارتی تحت ششرایط کارکرد
واقعی امری چال برانگیز است؛ چرا که عالوه بر ظهور مشکالت
فنی و علمی متعشدد در حین آزمشای مقشاومشت این پوشششش هشا،
آزمشای آنهشا در ششششرایط واقعی بسشششیشار پرهزینشه دواهشد بود؛
بنشابراین ،در این پژوه از پره یشک توربین ،نمونشههشایی از هنس
سشوپر آلیاژ پایه نیکل ( )Inconel 738اسشتخراج ششده و بر روی
این نمونهها پوش ش مورد نرر اعمال گردید به این منرور پودر
 NiCrAlYبا مشششخصششات ذکر شششده در هدول  1برای پوشش
رابط انتخاب ششده اسشت ضشخامت این الیه برابر با  100میکرون
در نرر گرفته شششد برای پوششش الیهی پوششش سششرامیکی با
ضخامت 350میکرون پودر ZrO2–8% wt. Y2O3
میباششد تصشویر ماکروسشکوپی پوشش های مقاوم حرارتی بعد از
اعمال روی نمونه پولکی ششکل از هنس سشوپر آلیاژ پایه نیکل در
شکل  2نشان داده شده است

شکل  -2تصویر ماکروسکوپی پوشش مقاوم حرارتی

نمونهها در دما  1100درهه سشانتیگراد طی مدت ،12 ،4
 24و  48ساعت تحت آزمای پیرگرمایی قرار گرفتند
جدول -1مشخصات مواد استفاده شده برای الیههای مختلف
بستر

بستر

ضخامت

Inconel
738
 3میلیمتر

 100میکرون

اندازه ذرات

-

 60 – 100میکرون

هنس

NiCrAlY

پوش

سرامیکی

ZrO2–8% wt.
Y2O3
 350میکرون
 45 – 100میکرون

پورسعیدی و همکاران

روش عددی
ابتدا به تخمین درصشششد تخلخل به کمک تصشششاویر SEM

پردادتشه میششششود حارههشا در تصشششاویر  SEMبشا بزرگنمشایی
 1000برابر قابل تششششخی میباششششند .از این رو برای تخمین
مقدار تخلخل تعدادی تصویر از مقاع مورد نرر انتخاب و توسط
نرمافزار  ImageJتبدیل به تصشاویر باینری ششد تا مقادیر تخلخل
موهود در الیه سرامیکی پوش مورد بررسی قرار گیرد
تصشاویر پس از بررسشی تخلخل وارد نرمافزار  OOF2ششده و
دادههای موهود در تصششویر به دو دسششته سششیاه و سششاید تبدیل
میششود که به ترتیب بیانگر تخلخل و الیه سشرامیکی میباششد
سش س ششرایط مرزی دما ثابت برای دو مرز باال و پایین و ششر
مرزی عشای برای دو مرز چش و راسشششت اعمشال و مقشدار انتگرال
ششار حرارتی محاسشبه میششود در نهایت مقدار ضشریب رسشان با
حل قانون فوریه راباه(  ) 2به دست میآید
()2

T
x

Q = − KA

وهود حارههشا نقششششی تعیین کننشده در نحوه توزیع دمشا را
ایاشا میکننشد بشه طوری کشه انشدازه و ههشتگیری آنهشا میتوانشد
انتقشال حرارت را تحشت تشأثیر قرار دهشد درصشششد تخلخشل یکی از
عوامل تعیین کننده در مقدار ضشریب رسشان حرارتی میباششد
تاکنون چندین مدل تحلیلی به منرور تعیین ضششریب رسششان
مواد چندفازی ارائه ششده اسشت دو مورد از اولین روابای که در
این زمینشه مورد اسشششتاشاده قرار گرفشت در راباشه ( )3و ( )4بیشان
شده است:
()3
()4

1− p
1 + 0.5 p

=

3
= 1− p
4

K eff
Kd
K eff
Kd

بشا این وهود بشه طور کلی ،تنهشا بشا داششششتن مقشدار درصشششد
تخلخشل کشل نمیتوان بشه طور قاع مقشدار ضشششریشب رسشششان را
تعیین کرد چرا کشه انشدازه و نحوه توزیع و ههشتگیری حارههشا
نیز نقشششی تعیین کننده دواهد داشششت و این موارد نیز نیازمند
بررسششی میباشششند در پوششش های سششد حرارتی اندازه و نحوه
توزیع و ههشتگیری حارههشا کشامالً تصشششادفی بوده و تشابعی از
پارامترهای پوشش دهی اسشت با توهه به ششکل نامنرم حارهها

بررسی میزان رسان

پوش های متخلخل در طی فرآیند پیرگرمایی

برای اندازه ،ههتگیری و توزیع

تخصشی پارامترهایی مششخ
کاری دشواری دواهد بود
با این حال اگر ماالعه بر روی تعداد زیادی از پوشش های
سشد حرارتی با توزیع تصشادفی انجام ششود ،اطالعات مناسشبی از
روند تأثیر پارامتر تصشادفی تخلخل بر روی مقدار ضشریب رسشان
ایجاد دواهد ششششد .لذا برای بررسشششی این موضشششوع ماالعات و
ششبیهسشازیهای عددی بر روی تصشاویری از میکروسشادتارها با
بزرگنمشایهشای مختلف انجشام ششششد همچنین بشه منرور حشذ
پارامتر هندسششه بر روی بخشششی از ماالعات ،درصششد تخلخل کل
موهود در پوشش مورد بررسشی به صشورت مصشنوعی تغییر کرد
در این حالت در یک هندسشه ثابت با یکسشان نگه داششتن ههت
گیری تخلخلها ،درصشد تخلخل کل الیه به صشورت مصشنوعی بر
روی مقشادیر  30 ،20 ،10و  ٪40تنریم میششششود بشا این کشار از
تششاثیر نوع پراکنششدی و ههششت گیری تخلخششل در درون الیششه
سشرامیکی صشر نرر ششده و تنها تاثیر تغییرات درصشد تخلخل
مورد ارزیابی قرار میگیرد
روش تحلیلی
در این بخ به بررسشی تحلیلی رفتار سشیسشتم پوشش سشد
حرارتی تحشت بشارگشذاری حرارتی دمشا ثشابشت (پیرگرمشایی) پردادتشه
ششده اسشت به همین منرور ،توزیع دمای پایای ایجاد ششده در
دادل الیه پوشش و بسشتر به واسشاه توزیع دمای غیریکنوادت
بر روی مرز آزاد پوش سد حرارتی بدست آمده است
با توهه به اینکه پره توربین در معرض گازهای داغ حاصشل
از احتراو قرار دارد ،بشا حشل معشادلشه انتقشال حرارت فوریشه ،توزیع
دمای پایا در الیه محافظ سشرامیکی و بسشتر از هنس سشوپر آلیاژ
پایه نیکل بدسشت میآید فرض بر این اسشت که بعد طولی الیهها
در ههشت محور  xدر مقشایسشششه با ضشششخشامت الیهها دارای مقشدار
بسشششیار زیادی بوده و الیه محافظ به صشششورت ایدهآل به بسشششتر

چسشبیده باششد ههت تسشهیل در محاسشباتh = h1 + h2 ،

در نرر گرفتشه میششششود ششششرایط مرزی حرارتی ،بشه صشششورت
هشابجشایی در مرز بشاالیی الیشه محشافظ و دمشای ثشابشت در مرز پشایینی
بسشششتر اعمال میششششود ههت حل معادله انتقال حرارت پایا ،از
تبدیل انتگرالی فوریه استااده شده و پس از بدست آوردن توزیع
دما در فضشای فوریه ،به منرور دسشتیابی به توزیع دما در فضشای
حقیقی ،معکوس تبدیل فوریه اعمال میگردد هندسششه سششا
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مقاع سشیسشتم پوشش
است
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سشد حرارتی در ششکل زیر معرفی ششده

شکل  :3سطح مقطع پوشش سد حرارتی اعمال شده بر روی بستر از
جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل .پوشش سد حرارتی در معرض گازهای
داغ قرار گرفته است.

به کمک تبدیل انتگرالی فوریه ،معادله انتقال حرارت فوریه
به صشورت تحلیلی حل میشود ههت تمییز دادن میان الیههای
بستر و الیه سرامیکی از باالنویس ( )kاستااده شده است به این
ترتیب  k=1نمایانگر الیه محافظ سشرامیکی و  k=2نششان دهنده
الیشه بسشششتر میبشاششششد معشادلشه حشاکم بر میشدان دمشا کشه از ادغشام
معادله رسشششان فوریه و معادله بقای انرژی حاصشششل ششششده ،به
صورت زیر ارائه میگردد:

) 2T ( k ) ( x, y)  2T ( k ) ( x, y
()5
+
=0
x 2
y 2
ششرایط مرزی بر روی مرز آزاد الیهی محافظ و مرز تحتانی بسشتر
به صورت زیر در نرر گرفته شده است:
)(1

()6
()7

])(x , 0

)(1

T

)(x , 0
= h conv [T Gas −T
y
T (2) (x , h ) = T 0

)−K (1

کشه  h convو  T Gasبشه ترتیشب ،نششششان دهنشده ضشششریشب انتقشال
حرارت هابجایی و دمای گاز میباششد ششرایط پیوسشتگی دما و
شار حرارتی در فصل مشترک در روابط زیر ارائه شده است:
()8

) (x , h1

)(2

(x , h1 ) = T

)(1

) (x , h1
) T (2) (x , h1
()۹
= −k p
y
y
کشه در راباشه ( k p = K (2) K (1) )۹بوده و ) K (1و

T

)(1

T

−

) K (2بشه

ترتیب ضششریب رسششان حرارتی الیه محافظ و بسششتر هسششتند
تبدیل فوریه مختلط تابعی چون )  g (xبه صششورت زیر معرفی
میشود:
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e i x g (x ) dx

()10

+
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G ( ) = 

−

و معکوس تبدیل فوریه در راباه زیر معرفی شده است:
e i x g (x ) dx

()11

+

G ( ) = 

−

تبشدیشل فوریشهی میشدان دمشا )  T ( k ) (x , yبر روی متغیر  xبشا
)  T ( k ) (, yنششان داده میششود اعمال تبدیل فوریه بر روی
معادله ( )5به راباه زیر منجر میشود:

) (, y
()12
−  2T ( k ) (, y ) = 0
2
dy
هواب معادله دیارانسشیل موهجود در راباه ( )12به صشورت زیر
حاصل دواهد شد:
− y
y
()13
T ( k ) ( , y ) = A1( k ) ( ) e
+ A 2( k ) ( ) e
, k = 1, 2
) (k

d 2T

کششه در معششادلششه بششاال )  A1( k ) (و )  A 2( k ) (هنوز مجهول
هستند با اعمال تبدیل فوریه بر روی شرایط مرزی و پیوستگی،
روابط ( )6الی ()۹و ارضششاش شششرایط تبدیل یافته با اسششتااده از
راباه ( ،)13دسشتگاه معادالت هبری دای چهار معادلهی چهار
مجهولی بدسشت دواهد آمد پس از حل این دسشتگاه ،مجهوالت
)  A1( k ) (و )  A 2( k ) (بدسشت آمده و سش س در راباه ()13
هایگذاری میشششوند شششکل کامل )  A1( k ) (و )  A 2( k ) (در
پینوششت آورده ششده اسشت توزیع دما با اعمال معکوس تبدیل
فوریه ،راباه ( ،)11بر روی راباه ( )13بدسشت میآید درنهایت،
پس از سشششادهسشششازی ،میدان دمای پایای ایجاد ششششده در الیه
سرامیکی و بستر به صورت زیر حاصل میگردد:
()14
()15

A1(1) e  ( h1 − y ) + A 2(1) e  y
cos x d 
) (



) A1(2) e  ( h − y ) + A 2(2) e  ( y −h1
cos x d 
) (

1



0



= ) (x , y

1



0

)(1

T

= ) T (2) (x , y

مااب موارد ارائه شششده در این بخ با اسششتااده از تعیین
توزیع دمای پایا در سشیسشتم پوشش سشد حرارتی ،امکان صشحت
سنجی شبیهسازی عددی صورت گرفته ،فراهم میشود
نتایج
استقالل از شبکه
بشا توهشه بشه این نکتشه کشه بشا کشاه ابعشاد تخلخشل نیشاز بشه م
بندی ریز تری میباشششد تا کوچکترین تخلخل ها نیز به واسششاه
م ایجشاد ششششده در حشل عشددی تشاثیر داده ششششونشد ،بشه منرور

بررسی استقالل نتایج از شبکه م بندی ،هندسهای با کمترین
درصد تخلخل (  10درصد ) در نرر گرفته شد
مااب دادههای موهود در هدول ششماره  ،2تعداد 20000
سلول مقدار بهینه بوده و در شبیهسازیهای عددی از این تعداد
سلول استااده شده است
جدول  -2مقایسه ضریب انتقال حرارت هدایتی در تعداد سلولهای
مختلف برای  10درصد تخلخل
تعداد م

7000

14000

20000

35000

ضریب رسان

2/271

2/248

2/237

2/237

صحت سنجی حل عددی
به منرور صششحت سششنجی حل عددی با اسششتااده از نتایج
تحلیلی حاصشل از رسشم توابع میدان دما در راباه ( )14و (،)15
مااب شششکل  4توزیع دما با اسششتااده از هر دو روش به دسششت
آمد دواص هندسشششی و حرارتی در نرر گرفته ششششده برای الیه
سششرامیکی پوشش سششد حرارتی و بسششتر در این مسششوله مااب
دادههای موهود در هدول شماره  3میباشد
جدول شماره  – 3خواص حرارتی و هندسی در نظر گرفته شده به
منظور صحت سنجی حل عددی

الیه سرامیکی
ضریب رسان

w
حرارتی
m.K

)
ضخامت ) ( mm

(

2
05

بستر
15
15

در ششکل  4بر روی مرز آزاد الیه سشرامیکی ،ششر انتقال
حرارت به صورت هابههایی با دمای گاز  1100درهه سانتیگراد
در نرر گرفته شده است
بشا توهشه بشه اینکشه مرز زیرین بسشششتر در مجشاورت کشانشالهشای
دنشک کشاری قرار دارد ،فرض توزیع دمشای ثشابشت ( 600درهشه
سانتیگراد) در این مرز در نرر گرفته شده است]. [21
نمودار رسشم ششده در ششکل  4بیانگر نتایج به دسشت آمده
از روش عددی و تحلیلی میباششد با توهه به این نکته که نتایج
بشه دسشششت آمشده از تحلیشل عشددی بشه دوبی نمودار مربو بشه
اطالعشات بشه دسشششت آمشده از روش تحلیلی را دنبشال میکنشد،
میتوان نتیجه گرفت که بررسشی ضشریب رسان حرارتی سیستم
پوششش سششد حرارتی به صششورت عددی با اسششتااده از نرمافزار

بررسی میزان رسان

پوش های متخلخل در طی فرآیند پیرگرمایی
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 OOF2از دقت مناسشبی بردوردار بوده و نتایج به دسشت آمده از
این نرمافزار با فیزیک حقیقی پوش ماابقت دارد

شکل - 4مقایسه شبیه سازی عددی و حل تحلیلی

بررسی تغییرات تخلخل
تغییرات تخلخل با اسششتااده از آنالیزهای صششورت گرفته بر
روی تصشاویر به دست آمده از میکروسکوی الکترونی بررسی شد
بشه این منرور نمونشههشای قرار گرفتشه تحشت آزمشای پیرگرمشایی
آمادهسشازی ششده و از سشا مقاع این نمونهها تصشویر برداری
صورت گرفت
نتشایج و تصشششاویر بشه دسشششت آمشده از نمونشههشای قرار گرفتشه
تحت  24و  28سشاعت آزمای پیرگرمایی به ترتیب در ششکل 5
و شکل  6قابل مشاهده است
به منرور بررسششی دقی تر تغییرات تخلخل ایجاد شششده در
الیه سشرامیکی پوشش سشد حرارتی مورد ماالعه ،درصشد تخلخل
موهود در این الیشه برای نمونشههشای مورد نرر بشا اسشششتاشاده از
نرمافزار  ImageJتعیین شششد نمودار این تغییرات در شششکل 7
قشابشل مششششاهشده اسشششت ماشاب این نمودار بشا افزای سشششاعشات
پیرگرمایی از صششار سششاعت ( نمونه دام ) تا  48سششاعت میزان
تخلخل موهود در الیه سرامیکی هات درصد کاه یافته است
با توهه به تصشاویر بدسشت آمده میتوان مششاهده کرد که با
افزای مشدت زمشان قرار گیری در دادشل کوره تخلخشل موهود در
الیشه سشششرامیکی کشاه مییشابشد کشه دلیشل این امر وهود پخشت
میباشد

شکل  SEM -5بدست آمده پس از قرار گیری به مدت  24ساعت
داخل کوره در دمای 1070

شکل  SEM -6بدست آمده پس از قرار گیری به مدت  4۸ساعت
داخل کوره در دمای 1070
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د
شکل  -۸بررسی تأثیر تغییرات تخلخل بر روی تغییرات دما در
نمونه با  24ساعت پیرگرمایی برای تخلخلهای الف)  ٪40ب) ٪30ج)
 20٪د)٪10
شکل  – 7تغییرات تخلخل ایجاد شده در الیه سرامیکی پوشش سد
حرارتی طی ساعات مختلف آزمایش پیرگرمایی

بررسی تأثیرات تخلخل بر روی ضریب رسانش
برای بررسشششی اثر تخلخشل روی گرادیشان دمشایی و ضشششریشب
انتقال حرارت پوشش  ،درصشد تخلخلهایی برابر با 30 ،20 ،10
و  ٪40به روش مصشنوعی برای یک هندسشه ثابت تولید ششدند
سش س ،تصشاویر مورد نرر وارد محیط  OOF2ششده و با تقسشیم
بنشدی نواحی آن بشه دو قسشششمشت تخلخشل و الیشه سشششرامیکی کشه
ضشششریشب هشدایتی آنهشا بشه ترتیشب برابر بشا ( 0/025 )w/m.kو
( [22,23] 2/5 )w/m.kمیباششد ،ششبیهسشازی صشورت گرفت
الزم به ذکر اسششت که در این شششبیهسششازی دمای سششا باالیی
پوشش برابر با  1100درهه و دمای سشا پایینی پوشش برابر
با  800درهه در نرر گرفته ششده اسشت نتایج بدسشت آمده برای

الف

ب

ج

نمونه  24سشاعت و  48سشاعت پیرگرمایی به ترتیب در ششکل ۸
و  9قابل مشاهده است
د
شکل -9بررسی میزان تخلخل و تأثیر آن روی کانتور دما در نمونه با
الف

ب

ج

 4۸ساعت پیرگرمایی برای تخلخلهای الف)  ٪40ب) ٪30ج) ٪20
د)٪10

س س ،با استااده از مقدار شار حرارتی در راستای عمودی،
میتوان برای هر هششت حالت فوو ،میزان ضشریب انتقال حرارت
هشدایتی را تعیین کرد کشه مقشدار تغییرات این ضشششریشب برای دو
نمونه مااب شکل  10میباشد

بررسی میزان رسان
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شکل  - 10روند تغییرات ضریب رسانش به واسطه تغییرات درصد
تخلخل با دو جهتگیری مختلف

بشا توهشه بشه ششششکشل  10میتوان نتیجشه گرفشت کشه درصشششد
تخلخلها به شششدت روی ضششریب انتقال حرارت هدایتی اثرگذار
هسشششتنشد بشا کشاه میزان تخلخشل از  ٪40بشه  ٪10رسشششان
حرارتی الیه سششرامیکی تغییر شششدید داشششته و از  0/7به 2/3
افزای یافته است که این امر با توهه به کاه هوا محبوس در
تخلخل قابل توهیه میباشد
همچنین با توهه به یکسششان بودن روند تغییرات ضششریب
رسششان برای دو نمونه دارای دو هندسششه و ههتگیری تخلخل
متاشاوت ،میتوان نتیجشه گیری کرد کشه نحوه توزیع و پراکنشدگی
تخلخشل تشأثیر قشابشل توههی بر روی تغییرات ضشششریشب رسشششان
حرارتی ندارد
در ادامه به منرور بررسششی دقی تر عملکرد پوششش سششد
حرارتی ،تمامی الیههای موهود در پوش ش در شششبیهسششازی در
نرر گرفتشه ششششدنشد بشه این منرور ماشاب دادههشای موهود در
هدول شماره  4دواص مکانیکی الیهها تعریف شد
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شکل  – 11خطوط در نظر گرفته شده به منظور بررسی تغییرات دما

شکل  - 12روند تغییرات دما نمونه با  24ساعت پیرگرمایی در
خط A

جدول  -4ضریب رسانش قسمتهای مختلف
قسمت
)K(w/m.k

TC

هوا

TGO

BC

بستر

2/5

0/025

2

10

16

به منرور رسشششم تغییرات دما در الیههای پوشش ش سشششد
حرارتی داو  Aو  Bدر شکل  11انتخاب شده و تغییرات دما
بر روی این داو بررسی شد

شکل  - 13روند تغییرات دما نمونه با  24ساعت پیرگرمایی در
خط B

با توهه به شششکل 12و  13میتوان مشششاهده کرد که در
قسششمت  TCبه دلیل اسششتااده از سششرامیک با ضششریب رسششان
حرارتی پایین ،بیشششترین گرادیان دمایی مشششاهده میشششود که
مقدار آن به  120درهه سشانتیگراد میرسشد پس از عبور از الیه
سشرامیکی ششیب تغییرات دما مالیم ششده اسشت به دلیل تااوت
در ضشریب رسشان مواد ،ششیب تغییرات دمایی  TGOاز  BCو
بستر بیشتر میباشد

/ 10
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بشا توهشه بشه عبور داو  Aو  Bدر ششششکشل  11از روی
تخلخلها ،گرادیان دمایی در بردی از نقا  TCشششدیدتر شششده
است
ایجاد این گرادیان دمایی شششدید به دلیل ضششریب رسششان
حرارتی پشایین گشازهشای درون تخلخشل اثرات مببشت و منای بر
عملکرد پوشش دواهد گذاششت در تأثیر مببت ،تخلخل ضشریب
رسشان حرارتی را کاه داده و باعث افزای عملکرد پوش و
بهبود عای حرارتی مورد نرر میشششود از سششوی دیگر افزای
تخلخل محیط مناسشب برای رششد ترک فراهم نموده و تن های
موهود در الیههای پوش را افزای میدهد
نتیجهگیری
در این مقاله به بررسششی اثرات تخلخل ایجاد شششده در الیه
سشرامیکی پوشش های سشد حرارتی پردادته ششد و ارتبا آن با
تغییرات ضششریب رسششان مورد بررسششی قرار گرفت برای این
منرور تغییرات تخلخشل تحشت آزمشای پیرگرمشایی طی سشششاعشات
 24 ،12 ،4و  48برای نمونههای پوشش ش داده ششششده توسشششط
تصشاویر  SEMمورد بررسشی قرار گرفت نتایج به دسشت آمده در
این پژوه به شرح زیر میباشد:
• میزان تخلخل موهود در الیه سششرامیکی پوششش طی 48
سشاعت پیرگرمایی از  31درصشد به  23درصشد کاه یافت
که این امر به دلیل تشکیل پخت در این الیه میباشد
• با کاه تخلخل الیه سششرامیکی به صششورت مصششنوعی از
 40٪بشه  ٪10برای دو هنشدسشششه بشا ههشتگیری تخلخشل
متااوت ،ضشششریب رسشششان حرارتی از  0/7به  2/3افزای
یافت
• میزان ههتگیری تخلخل در مقایسششه با تغییرات درصششد
تخلخل تأثیر کمتری در تغییرات ضشریب رسشان حرارتی
دارد
• بیششترین گرادیان حرارتی ایجاد ششده در الیههای پوشش
سششد حرارتی مربو به پوششش سششرامیکی با  120درهه
ادتال دمایی میباشد
• به دلیل ضشریب رسشان حرارتی پایین گازهای محبوس در
تخلخلهای الیه سشرامیکی ،افزای تخلخل موهب کاه
رسشششان حرارتی این الیشه میگردد بشا کشاه رسشششان
حرارتی این الیه گرادیان دمایی شششدیدتری ایجاد شششده و
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در مقشادیر پشایینتری حاظ

دمشا الیشههشای زیرین پوشششش
میشود
• از سشوی دیگر تخلخلهای موهود در الیه سشرامیکی باعث
غیریکنوادت شششدن توزیع کانتورهای دمایی در درون الیه
سشرامیکی ششده و باعث ایجاد گرادیان حرارتی و به تبع آن
بروز تن های حرارتی در الیه سرامیکی میشود
پینوشت:
ضرایب مجهول در راباه ( )13به صورت زیر بدست آمده است:

) −2c 2 k pT 0e  h2 + hconv T Gase  h1 ( k p − 1 + (k p +1)e 2 h2
) (

) 2c1k pT 0e  h − hconv T Gas (1 + k p + (k p − 1)e 2 h2
)  (
− c 2T 0 (k p + 1) + 2hconv T Gas e h

2 h1

c1T 0 (k p − 1)e

) (
− 2hconv T Gase h1

)  ( 2 h1 + h2

+ c1T 0 (k p + 1)e

 h2

= )A 2(1

= )A1(2

c 2T 0 (1 − k p )e

) (

= )A1(1

= )A 2(2

که در روابط باال:
) ( ) = c1e2h1 ( k p − 1 + (k p +1)e2h2 ) − c 2 (1 + k p + (k p − 1)e2h2
c1 = hconv + K (1)
c 2 = hconv − K (1)

فهرست عالئم
𝒆

عدد ن ر
ضخامت الیه سرامیکی محافظ ()m

h1
h2

ضخامت الیه بستر ()m

h

مجموع ضخامتهای الیه محافظ و الیه بستر ()m

hconv
i
K
kp

T

T Gas
T0
x,y



2

ضریب انتقال حرارت هابجایی )(W m .K
پارامتر موهومی
ضریب رسان حرارتی )(W m.K
نسبت ضریب رسان

الیه بستر به الیه محافظ

دما )(0 C
دمای گاز داغ بر روی مرز آزاد پوش

محافظ

)(0 C
دمای مرز پایینی بستر )(0 C
مختصههای طولی و عرضی در مختصات دکارتی
()m
متغیر تبدیل فوریه
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