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1 додаток, 29 джерел.
Об’єкт розробки: технологія нанесення керамічних покриттів методом
EB PVD.
Мета роботи: розробка технології нанесення керамічного захисного
покриття на взаємно перпендикулярні поверхні лопаток ГТД.
Для вивчення можливості нанесення керамічних покриттів на взаємно
перпендикулярні поверхні проводився аналіз існуючих теоретичних основ для
прийняття

положення

деталей

у

паровому

потоці.

Були

проведені

експериментальні нанесення покриттів на лопатки, які в подальшому
використовувалися для дослідження.
Проведені дослідження показали, що розроблена технологія нанесення
керамічних

покриттів

дозволяє

наносити

покриття

на

взаємно

перпендикулярні площини без зміни їх положення в процесі нанесення.
Застосування даної технології дає можливість підвищити кількість одночасно
оброблюваних деталей, значно підвищити швидкість напилювання та істотно
зменшити вартість процесу, що в поєднанні дає можливість виділити
конкурентоспроможність представленої технології.
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ЛОПАТКИ ГТД, ЗАХИСТ, ОСАДЖЕННЯ.

ABSTRACT
Explanatory note to the master's thesis 91 pages, 21 drawings, 8 tables, 1
addition, 15 sources.
Facility development: technology of ceramic coatings by EB PVD.
Objective: To develop technology of ceramic protective coating on the blades
of GTE.
To study the possibility of applying ceramic coatings on surfaces
perpendicular conducted analysis of existing theoretical bases for making the
position of parts in the vapor stream. Were conducted experimental coating on the
blades, which are used for further study.
Studies have shown that the technology allows the application of ceramic
coatings applied coating on mutually perpendicular plane without changing their
position during the application. The use of this technology makes it possible to
increase the number of simultaneously machined parts, significantly increase the
speed of spraying and significantly reduce the cost of the process, which in
combination makes it possible to highlight the competitiveness of the presented
technologies.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
ТЕРМІНІВ І СКОРОЧЕНЬ
ГТД – газотурбінні двигуни;
ЕПП – електронно-променевий переплав;
ЕПН – електронно-променевий нагрів;
ЕПТ – електронно-променева технологія;
ККД – коефіцієнт корисної дії;
КТР – коефіцієнт теплового розширення;
EB-PVD – метод фізичного осадження з парової фази (англ.);
TGO – термічне нарощення оксиду (англ.);
ТЗП – теплозахисні покриття;
APS – плазмове нанесення на повітрі (англ.).

ВСТУП
Лопатки авіаційних газотурбінних двигунів в процесі тривалої
експлуатації схильні до високотемпературної корозії, дії незгорілих часток
палива і шкідливих домішок (S, V), що знаходяться в паливі (авіаційний гас,
природний газ, біопаливо і так далі).
Процес корозії лопаток турбін високо тиску ділять на два типи:
високотемпературна газова корозія в інтервалі 850-950°С, характерною
ознакою якої є наявність збідненої алюмінієм зовнішньої зони покриття і
сульфідних включень; низькотемпературна газова корозія в інтервалі 600730°С, коли не спостерігається якого-небудь виснаження зовнішніх шарів
покриття і відсутні сульфідні включення [2].
Актуальність роботи. Найбільш ефективним і часто вживаним
способом підвищення теплостійкості конструкційних елементів гарячого
тракту ГТД, разом з підвищенням їх жароміцності і корозійної стійкості, є
нанесення теплозахисних покриттів (ТЗП). Одними з таких покриттів є
кераміка, що складається з оксидів тугоплавких металів.
Сьогодні для нанесення захисних покриттів на лопатки газових турбін
найбільш широко застосовується двохстадійний процес: нанесення металевого
жаростійкого сполучного підшару MCrAlY з наступним осадженням кераміки
(плазмовими методами або електронно-променевим осадженням).
Мета та задачі досліджень. Виконати дослідження що до якості
нанесення керамічного захисного покриття на лопатки ГТД методом EBPVD.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі
1. Дослідити мікроструктуру і розподіл хімічних елементів по товщині
покриття.
2. Дослідити вплив зміни кутів нахилу тримачів та лопаток на товщину
покриття.
3. Підібрати оптимальні технологічні параметри для нанесення покриття.
4. Проаналізувати отримані результати товщини покриття.

Об’єкт дослідження.

технологія нанесення керамічних покриттів

методом EB PVD.
Предмет дослідження. Дослідження структурних змін, температури
попереднього нагрівання і подальшого осадження,а також товщини покриттів
на взаємнопермендикулярних поверхнях при зміні кутів нахилу тримачів та
лопаток.
Методи дослідження. Теплозахисні градієнтні покриття на зразках і
лопатках

отримували

в

електронно-променевій

дослідно-промисловій

установці типу УЕ-202. Проводилася ультразвукова мийка зразків і лопаток в
установці «Struers Metason 200T ultrasonic cleaner».
Вимірювання маси кожної лопатки перед осадженням покриття
вироблялося на вагах типу ВЛА – 200Г-М з точністю до 0.001 р.
Всі зразки ( лопатки ) відпалювали у вакуумній відпалювальній печі
СНО- 1.2.1 – 20І1 .
Загальний

хімічний

склад

отриманих

покриттів

визначався

за

допомогою рентгенівського флуоресцентного спектрометра «X ‘ Unique II»,
виробництва фірми «Philips».
Розподіл елементів і ступінь хімічної неоднорідності по товщині
покриттів проводилися на рентгенівському мікрозондового аналізаторі
«Camebax – SX30» і за допомогою енергодисперсійного рентгенівської
приставки «INCA – 200 Energy» до растровому електронному мікроскопу
CamScan.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Досліджено метод парового осадження для нанесення керамічних
ТЗП на лопатки ГТД.
2. Визначені оптимальні технологічні параметри для отримання
керамічних ТЗП.

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1

Електронно-променева плавка
Суть електронно-променевого нагріву полягає в тому, що частина

кінетичної енергії потоку прискорених електронів при бомбардуванні мішені
перетворюється в теплову енергію. Основна частка кінетичної енергії
електронів перетворюється в теплову в тонкому шарі під поверхнею на
заготовці, що переплавляється і в рідкій ванні проміжної місткості, або
кристалізатора. Максимальна енергія виділяється вкінці пробігу; тому
максимум температури досягається на деякій глибині розплаву. Таким чином,
джерело тепла як би знаходиться в самій переплавленій речовині в при
поверхневому шарі. Саме це і характеризує електронний промінь як вельми
ефективне джерело нагріву. Таким чином, максимальну температуру будуть
мати ті ділянки поверхні, де щільність електронів в промені максимальна.
Саме це зумовлює так звані нестаціонарні умови нагріву при електроннопроменевій плавці, які в кінцевому результаті контролюють фізико-хімічні,
що займають майже всі перетини зливка і зони, розташованої у верхній
частині зливка, відповідній кристалізації рідкої ванни металу після
відключення печі.
Величина зони рівновісних кристалів зливка, що формується в мідному
охолоджувальному кристалізаторі, насамперед, залежить від швидкості
плавки. При малих швидкостях переплаву вона майже відсутня, формується
переважно майже вертикальні стовбчасті кристали. Велику роль при цьому
грає температуропровідність металу, що переплавляється. Зі збільшенням
швидкості плавки зона рівновісних кристалів збільшується, стовбчасті
кристали орієнтуються похило до осі зливка. Збільшення діаметра зливка
впливає на макроструктуру аналогічно зміні швидкості переплаву.
Нестаціонарний нагрів потрібно класифікувати як таку технологічну
схему нагріву, при якій відносно гостро сфокусований електронний промінь з

певною частотою сканує поверхню рідкої ванни в кристалізаторі і проміжної
місткості.
Промінь має певний переріз і нерівномірну по його перерізу щільність
енергії. При цьому кожна точка поверхні рідкої ванни зазнає періодичного
теплового впливу. Її температура залежить від фізичних характеристик
розплаву, а саме, від його теплопровідності і температуропровідності,
градієнтів температур вздовж і нормально по поверхні, так і від діаметра
фокальної плями електронного променя, розподілу в ньому електронної
щільності, частот розгортки променя. Якщо частота розгортки променя
низька, то температурне поле на поверхні ванни дуже неоднорідне, сильно
збільшується угар і хімічна неоднорідність зливка. Не допомагає при цьому і
посилення конвекції рідкого металу, виникаючої за рахунок великих
градієнтів температур вздовж поверхні ванни, а також тиск самого
електронного променя на поверхню. Аналогічну картину спостерігають і при
збільшенні сквапності. Тому найбільш оптимальні умови рафінування металу
при нагріві скануючим електронним променем реалізовується при досить
високій частоті розгортки і низькій скважності. Якщо площа проміжної
місткості велика і перетин зливка, що виплавляється, великий, то виникає
необхідність крім високочастотного сканування застосовувати не одну, а
декілька електронно-променевих гармат.
Стаціонарні, або близькі до них (квазістаціонарні) умови нагріву
реалізовують

в

багато

гарматних

установках.

Відносне

однорідне

температурне поле по всій поверхні зливка, що виплавляється, забезпечується
наявністю декількох електронних променів і їх скануванням по заданій
програмі до відносно невеликої площі рідкої ванни. Такий нагрів дозволяє
врахувати тепловідвід до стінок охолоджувального кристалізатора і отримати
практично однорідне температурне поле по всій поверхні зливка. Досвід
показує, що середній угар при однаковій мірі рафінування в умовах
квазістаціонарного нагріву в 1,5-2 рази менше в порівнянні з нестаціонарним
нагрівом.

При ЕПП відсутній жорсткий зв’язок джерела нагріву з заготівкою, що
переплавляється, тобто вона не бере участі в електричному ланцюзі (ЕПН
винесений з об’єму, де здійснюється технологічний процес), що забезпечує
широкі можливості процесів, в яких плавлення, рафінування і кристалізація
металу здійснюється роздільно. ЕПП дозволяє: - отримувати злитки в
кристалізатор з витяжкою або без неї або фасонні відливки; - тривало
витримувати рідкий метал у глибокому вакуумі; - отримувати метал і сплави з
мінімальним вмістом шкідливих домішок та з високої фізичної та хімічної
однорідністю злитку; - чітко і плавно регулювати швидкість плавки; - просто
стабілізувати, автоматизувати та програмувати процес. При цьому ЕПП не
пред’являє особливих вимог до шихти (електроди, зливки, стрижні, брикети,
гранули, губка компактна і сипуча, відходи металовиробництва – тобто
перспектива утилізації відходів).
ЕПП дозволяє отримувати злитки з досить однорідною структурою.
Характерною для зливків є наявність зони дрібних рівно вісних кристалів,
процеси рафінування і визначають структуру і властивості зливка, що
виплавляється. Від умов нагріву і розподілу температури на поверхні і в
глибині зливка, що виплавляється, залежить як якість поверхні і структура
зливка, так і втрата внаслідок вигару основи сплаву і легуючих елементів.
Суттєвою перевагою ЕПП є те, що в зливках практично відсутня плямиста
неоднорідність. Можливість її появи визначається тільки утворенням на
стінках кристалізатора корони, збагаченої домішками, і її обвалом в рідкий
метал. Це легко усувається рівномірним обігрівом ванни і регулюванням рівня
рідкої ванни по відношенню до поверхні кристалізатора.
Основними позитивними особливостями ЕПП є те, що процес
рафінування ведеться в досить високому вакуумі (10-2−10-4 )Па. Метал в
розплавленому стані можна витримувати у вакуумі необмежений час, що
дозволяє в широких межах регулювати параметри процесу кристалізації.
Регулювання кількості підведеного тепла, сканування електронного променю
по заданій програмі по поверхні зливка (виробу), що виплавляється,

практично повністю виключає утворення усадочних дефектів і забезпечує
високу міру гомогенності металу. Важливо також і те, що немає контакту
металу, що виплавляється, з вогнетривкою футерівкою тигля, як це має місце
в інших методах вакуумних плавок.
Тривалий час ЕПП здійснювалася за методом ДВП, при якому
витрачаються заготівка переплавляються безпосередньо в кристалізатор.
Нині застосовується декілька технологічних схем електронно-променевої
плавки. Класичною і більш поширеною схемою ЕПП є краплинна плавка, при
якій заготівка у вигляді зливка, стрижнів, смуг переплавляється в мідний водо
охолоджуваний тигель-кристалізатор. Схематично цей процес може бути
реалізований як з вертикальною так і бічною подачею заготівок, що
переплавляються. Зливок формується при безперервному надходженні на його
поверхню краплин рідкого металу в умовах обігріву ванн електронним
променем.
Значний прогрес в сфері ЕПТ отриманий в результаті переходу від
прямого переплаву витратної заготовки у кристалізатор до переплаву з
використанням проміжної ємності (ЕППЄ) та способу формування зливка у
горизонтальному
використовуються

кристалізаторі
переваги

(ЕППГ).

При

цьому

електронно-променевих

більш

джерел

повно
нагріву:

незалежність підведення енергії від процесу плавлення витратної заготовки,
висока щільність енергії в електронному промені, можливість створення будьяких конфігурацій зон нагріву, прецизійного розподілу енергії по поверхні,
що нагрівається і можливість повної автоматизації процесу.
У таких печах метал, що переплавляється, попадає в кристалізатор не
відразу, а заздалегідь пройшовши рафінування в проміжній ємності. У такій
конструкції печі як заготівка, що переплавляється, можуть бути використані
зливки (прутки, смуги), лом, стружка, порошок, рідкий метал. Крім того,
метал,

що

переплавляється,

можна

додатково

легувати,

наприклад,

рідкоземельними металами. Продуктивність та економічна доцільність
застосування таких (холодноподових) печей також суттєво вище.

Накопичені експериментальні дані і досвід промислового застосування
ЕПП не тільки підтверджують його конкурентоспроможність з іншими
способами вакуумного рафінування, але і виявляють цілий ряд переваг. ЕПП є
найбільш ефективним і економічно виправданим процесом одержання
особливо чистих ніобію, танталу і багатьох сплавів на їхній основі, а також
одержання жаростійких сплавів на основі нікелю. Особливо великий вплив на
механічні властивості ніобію, танталу і їхніх сплавів роблять домішки, що
утворюють тверді розчини впровадження, - кисень, азот, водень, вуглець. При
ЕПП відбувається різке зниження цих домішок нижче межі розчинності,
наприклад кисню з 0,15 до 0,0005%; азоту з 0,01 до 0,0002%. Фізико хімічні
властивості, наприклад, пластичність і корозійна стійкість ніобію, танталу і
їхніх сплавів, отриманих методом ЕПП, значно вищі в порівнянні з
властивостями металу вакуумно-дугової плавки (ВДП). Поліпшується
оброблюваність виливків, збільшується вихід напівфабрикатів. Плавка з
проміжною ємністю дозволяє активно впливати на рідкий метал, робити
виливки з більш дрібнозернистою структурою, здійснювати заготівельне
лиття, переплавляти відходи.
З числа технологічних розробок варто назвати спосіб плавки з
застосування флюсів і присадок, які підвищують ефективність рафінування
металу,

і

спосіб

одержання

плоских

виливків

у

горизонтальному

кристалізаторі, у тому числі біметалічних і багатошарових.
Простота керування потужністю і геометрією електронного пучка в
просторі робочої камери і в часі дозволяють створити різні варіанти процесу,
що важко чи неможливо реалізувати традиційними методами вакуумної
електрометалургії.
Відзначений прогрес в області фізико-хімічних досліджень процесів
ЕПП і технологічних розробок знаходить висвітлення й у нових зразках
промислового устаткування, у сполученні різних методів плавлення металів.
Так, ЕПП часто проводять після індукційної вакуумної плавки. Індукційна
вакуумна

плавка

(ВІП)

дозволяє

одержувати

виливки

(заготівки)

з

рівномірним хімічним складом, що надалі піддають електронно-променевому
переплаву для більш ефективного рафінування – повного видалення газів,
очищення від шлакових домішок чи неметалічних домішок з високою
пружністю пари (Pb, Sn, Zn). При вакуумно-індукційному переплаві всієї маси
шихтових матеріалів у керамічному чи секційному тиглі – кристалізаторі
відбувається інтенсивне перемішування всіх складових частин переплаву, що
особливо важливо для одержання рівномірного складу виливка по всьому
об’ємі.
Індукційне нагрівання кускової шихти найчастіше здійснюють у
керамічному (олундовому, на основі Al2O3) тиглі, у вакуумі на рівні 10-2Па.
Тому при переплаві рідкий метал вступає в реакцію з матеріалом тигля. При
переплаві шихти і проведенні металургійної обробки (розкислення SiCa, F,
FeMg) з додаванням високо реакційних легуючих добавок (Al, Y) розплав з
тигля зливають у розташовані в робочій камері сталеві чи чавунні виливниці
(як правило роз’ємні). При необхідності уникнути взаємодії розплаву з
матеріалом тигля використовують водоохолоджувані циліндричні тиглікристалізатори чи секційні кристалізатори.
Переплав стрижневих заготовок у кристалізатор з піддоном, що
опускається, одержав найбільш широке промислове застосування і є основним
способом переділу виливків ВІП у виливки ЕПП. Піддон оснащений
спеціальним

фігурним

водо

охолоджуваним

захватом,

у

якому

кристалізуються перші порції металу і за допомогою якого виливок, що
кристалізується, витягається вниз у камеру вивантаження.
При електронно-променевій плавці існує спосіб бічної подачі ВІП
зливка під електронний пучок у кристалізатор. Частина потужності
електронного пучка йде на нагрів заготовки і її наплавлення на торці. Інша
частина пучка (чи пучок іншої електронної гармати) фокусується в
кристалізатор, куди стікають краплі металу, що розплавляється, і де
формується

ванна

розплаву.

Потужність

пучка,

яка

підводиться

в

кристалізатор, повинна бути достатньою, для того щоб метал у ванні

знаходився в розплавленому стані аж до стінок кристалізатора. Це дозволяє
одержувати циліндричні виливки з відносно гладкою бічною поверхнею.
Також використовується електронно-променева плавка з проміжною
ємкістю. При даній плавці краплини розплавленого металу попадають
спочатку у проміжну ємкість (яка обігрівається електронним променем),
витримуються в ній деякий час, а потім вже стікають до кристалізатора.
Використання проміжної ємкості дозволяє збільшити ступінь рафінування
металу під час переплавлення, та отримати більш якісний метал на виході.
Якщо крім задачі формування виливка ставиться мета виконати глибоке
Рафінування металу, що переплавляється, то потужність, яка підводиться до
ванни в кристалізатор, варто збільшити.
Стабільність процесу ЕПП визначається сталістю рівня розплаву
(дзеркала рідкої ванни металу). Для забезпечення того самого рівня розплаву
виливок періодично витягають униз, контролюючи це візуально.
У

плавильних

установках

конструкції

ІЕЗ

імені

Є.О.

Патона

застосовуються плоско-променеві радіальні гармати. У таких установках не
допускається пряме влучення крапель металу, що переплавляється, на катод
гармати, тому довговічність роботи таких гармат досить велика. Оскільки
напруга, що прискорює, у цих установках досягає 22кВ при робочому тиску
10-1…10-3Па, у катодній частині гармат виникають високовольтні електричні
пробої, особливо після профілактичних робіт, при тривалій безупинній
експлуатації чи при роботі на граничних режимах роботи. Тому система
анодного живлення цих установок містить захист джерела від електричних
пробоїв у камері.
1.2 Застосування електронно-променевого випаровування для осадження
градієнтних жаростійких захисних покриттів із стабілізованого ітрієм
діоксиду цирконію ZrO2(Y2O3)
До 1980р. захисні покриття на лопатках газотурбінних двигунів і
енергосилових

газотурбінних

установок

одержували

методом

термодифузійного хромування, алітування й алюмосиліціювання. Однак
підвищення робочих температур, питомих навантажень і агресивності палива
зробили ці покриття малоефективними. На їхню зміну прийшли процеси
вакуумного осадження жаростійких покриттів. Одним з методів осадження
таких покриттів є електронно-променеве випаровування з наступною
конденсацією пара в вакуумі.
1.2.1.1

Загальні питання електронно-променевого нагріву та

випаровування
При зіткненні прискорених електронів з поверхнею металу, що
нагрівається, вони проникають в середину металу на деяку глибину δ, яка
становить кілька мкм. Максимальна довжина пробігу електрона, наприкінці
якого його енергія зменшується до нуля.
δmax=k(A/Z∙ρ)U2

(1.1)

де А – атомна маса (а.о.м.);
ρ – густина металу (кг/м3);
Z – порядковий номер елемента.
Електрон втрачає свою енергію нерівномірно, проникаючи в шар
товщиною δmax. Основне гальмування електрона здійснюється наприкінці
пробігу, тому температура матеріалу що бомбардується досягає максимуму на
деякій відстані від поверхні. Таким чином, при нагріванні електронним
променем джерело тепла знаходиться в самому об’єкті, що нагрівається – у
поверхневому шарі товщиною δ.
Для прискорюючих напруг 20-40 кВ, застосовуваних при ЕПТ, глибина
проникнення електронів у метал складає від декількох часток до одиниць
мікрометра. У цьому тонкому поверхневому шарі кінетична енергія
електронів, в основному, витрачається на посилення коливального руху іонів
металу, що і виявляється в підвищенні температури, аж до кипіння і
випаровування матеріалу.

При гальмуванні електронів у поверхневому шарі матеріалу частина
енергії електронного потоку, витрачається на збудження рентгенівського
випромінювання та на утворення вторинних електронів. Утворення вторинних
електронів відбувається внаслідок іонізації атомів матеріалу. Енергія
вторинних електронів при напрузі, що прискорює, 10…25 кВ складає декілька
електрон-вольт, Енергетичні втрати, пов’язані з цими електронами, незначні.
Потужність рентгенівського випромінювання при ЕПТ не перевищує 0,5 %
потужності пучка електронів.
Втрати, обумовлені відбитими електронами, більш істотні. Середня
відносна енергія відбитих електронів Еотр пропорційна атомному номеру
матеріалу, що нагрівається, Z, залежить від кута нахилу променя, Що
бомбардує поверхню, і може досягати десятків відсотків. Енергія відбитих
електронів витрачається на нагрівання стінок вакуумної камери, поверхні, на
якій здійснюється конденсація, деталей і механізмів і т.д.
Високоенергетичний електронний потік для плавки і випаровування
матеріалів одержують за допомогою спеціальних генераторів – електроннопроменевих гармат. Схема прямого електронно-променевого випаровування з
одного джерела нагрівання, розроблена у ІЄЗ ім. Є.О.Патона, показана на
рис.1.1. Електронно-променева гармата 1 генерує прискорений потік
електронів 2, за допомогою відхиляючої системи, направляється на матеріал,
що випаровується, 3. При прямому електронно-променевому випаровуванні
паровий потік практично цілком складається з нейтральних атомів: ступінь
іонізації атомів не перевищує 0,05…0,1 %.

Рисунок 1.1 Схема електронно-променевого випару з одного джерела.
1 – електронно-променева гармата; 2 – потік електронів; 3 – матеріал, що
випаровується; 4 – водо охолоджуваний тигель; 5 – рідка ванна; 6 – паровий
потік; 7 – заслінка; 8 – підкладка.
Паровий потік 6 конденсується на підкладці 8, попередньо нагрітої до
визначеної температури, з метою одержання заданої структури покриття і
задовільного

зчеплення

покриття

з

підкладкою.

Гармата

і

камера

випаровування розділені вузькою діафрагмою для проходження електронного
променя і маюсь незалежні вакуумні системи. Диференційна відкачка
дозволяє підтримувати більш низький тиск залишкових газів у камері
електронно-променевої гармати, необхідне для її усталеної роботи (1,3•102

…1,3•10-3Па) у порівнянні з тиском у камері випаровування (1.3 • 10-1

..1,3•10-3Па).
Інтенсивне

випаровування

сплавів

забезпечує

високу

щільність

парового потоку, що затрудняє проникнення атомів залишкових газів у
внутрішній обсяг парового потоку. Навіть при випаровуванні хімічно
активних металів і сплавів на їхній основі, наприклад, титана чи хрому, вміст

азоту і кисню в конденсатах не підвищується в порівнянні зі вмістом у
вихідному матеріалі.
Швидкість випаровування з одиниці поверхні при даній потужності
електронного пучка залежить від цілого ряду факторів: тиску в робочій камері
конструкції тигля й інтенсивності його охолодження, щільності електронів в
електронній

плямі,

оброблюваного

швидкості

матеріалу

переміщення

(розгорнення).

При

електронів

по

нестаціонарних

поверхні
умовах

нагрівання торця виливка швидкість випаровування спочатку зменшується в
міру збільшення швидкості розгорнення електронного променя, а при частоті
більше 100 Гц стає практично постійною. Подібний ефект обумовлений
зменшенням перегріву в локальній плямі — місці зустрічі електронного пучка
з поверхнею матеріалу, що випаровується.
Ріст тиску залишкових газів у вакуумній камері більш 1,33•10-1Па і
збільшення температури поверхні випаровування підвищують ймовірність
зіткнення атомів, що випаровуються, між собою і з молекулами залишкових
газів, у зв’язку з чим над поверхнею металу виникає прикордонний шар. На
практиці

завжди

спостерігається

зниження

реальних

швидкостей

випаровування в порівнянні з розрахунковими значеннями відповідно до рівня
Ленгмюра.
1.2.2 Умови рівноважного випаровування сплавів
При випаровуванні сплавів його компоненти випаровуються подібно
чистим металам у виді окремих атомів. Однак внаслідок розходження
пружності парів складових сплаву при визначеній температурі поверхні і
їхньої різної активності виникають помітні відхилення від розрахункових
залежностей, що для ідеальних сплавів підкорюються закону Рауля
(відповідно до якого тиск пари елемента під розплавом пропорційний його
мольній частці в сплаві).
У сплавах, що містять компоненти з різним тиском пари, спочатку
переважно випаровується той, котрий має більш високу пружність пари (у

нікель — хромових сплавах це, природно, хром). По мірі випаровування
сплаву рідка металева ванна збагачується елементом з меншою пружністю
пари

і

починається

погоджене

випаровування

сплаву

вихідного

стехіометричного складу, у розробленому випарному устаткуванні реалізовані
технічні прийоми підживлення рідкої ванни шляхом безупинного підняття
виливка, що випаровується, у тигель. При постійній потужності електронного
пучка це забезпечує постійний обсяг рідкої ванни і дозволяє зберігати
відношення концентрації компонентів у паровому потоці і, отже, у конденсаті,
постійним, на відміну від процесу випаровування, коли обсяг ванті металу
поступово зменшується. При цьому швидкість подачі металу в тигель повинна
бути погоджена зі швидкістю випаровування з поверхні рідкої ванни. Коли
кількість випарюваного в одиницю часу металу відповідає кількості
потрапляючого в розплав, хімічний склад покриття з достатнім ступенем
відповідності повторює склад сплаву, що випаровується.
У реальних умовах проведення промислового технологічного процесу
при фіксованих параметрах випаровування сплавів із заданим хімічним
складом

величину

«перехідного

періоду»

τn

раціонально

визначати

рентгеноспектральним мікроаналізом розподілу компонентів по товщині
отриманого конденсату.
Осадження жаростійкого покриття, по складу відповідного вхідному
сплаву, на деталі здійснюють тільки після досягнення сталої стаза процесу
випаровування.

На

практиці

для

скорочення

перехідного

періоду

застосовують прийом, що полягає в наступному: зверху на проточений торець
нового виливка поміщають залишок старого виливка після його повного
випаровування. Це застигла ванна висотою 30-40мм, що має сталий хімічний
склад. Сліз зазначити, Що такий прийом можна застосувати, у
залежності від чистоти виливків, не більше 2-3 разів, тому що в такій ванні
накопичуються тугоплавкі домішки які не випаровуються, що змінює сталий
процес випаровування.

1.2.3 Тепловий захист лопаток турбін
Застосовувані спочатку для збільшення довговічності металевих вузлів
двигуна,

що

працюють

в

агресивному

середовищі,

покриття

тепер

розглядаються як головні елементи конструкції, істотно розширюють граничні
характеристики сучасних сплавів і дозволяють використання кераміки в
газових турбінах. Теплозахисні покриття дозволяють зробити істотний
стрибок

в

можливості

зростання

температури,

еквівалентний

трьом

десятиліттям розробки сплавів або удосконалення охолодження двигунів, але
побоювання в їх надійності в значній мірі обмежили використання покриттів
для зниження ефективної температури металевих вузлів і збільшення терміну
служби.
Властивості теплозахисних покриттів залежать від їх структури, складу,
морфології і адгезії до металевої підкладки, на яку вони осідають. Зовнішній
керамічний шар цих покриттів є пористим, а пори, як вважають, знижують
питому теплопровідність шару. Таким чином, властивості покриття залежать
від форми і розмірів пористості, яка в свою чергу залежить від методу, яким
було отримано покриття.
При осадженні матеріалу з низькою питомою теплопровідністю на
поверхню лопатки газової турбіни з внутрішнім охолодженням, падіння
температури відбувається по товщині шару покриття (рис. 1.2). Для покриттів
з стабілізованого ітрієм діоксиду цирконію товщиною 150 мкм зниження
температури поверхні металу становить 170 0C. При цьому зменшується
швидкість окислення і теплова втома металевих вузлів, які відіграють
важливу роль у збільшенні терміну служби двигуна. Важливо зауважити, що
покриття в даний час використовуються тільки для збільшення терміну
служби

при

роботі

в

даних

температурних

режимах.

Вони

не

використовуються при збільшеному температурному режимі роботи двигуна.
Однак, подальший розвиток теплозахисних систем з високим ступенем
надійності,

дозволило

б

застосовувати

ці

температурного режиму роботи і ККД двигуна.

покриття для

збільшення

На рис. 1.2 показана схема сучасного теплозахисного покриття , що
складається з теплозахисного зовнішнього керамічного шару, плівки на основі
оксиду алюмінію, вирощеної термічно і металевого сполучного шару.
Сучасне

теплозахисне

покриття

повинне

не

тільки

знижувати

теплопередачу, але також охороняти вузли від окислення і гарячої корозії.

Рисунок 1.2. Схема будови сучасного теплозахисного покриття, що
складається з зовнішнього керамічного шару, вирощеної термічно окисної
плівки і металевого сполучного шару з високим вмістом алюмінію.
Одношарове

покриття

не

могло

задовольняти

цим

багатофункціональним вимогам. Результатом став розвиток систем покриттів.
Проведені за останні 20 років дослідження привели до найбільш кращою
системі, що складається з трьох окремих шарів і створеної для досягнення
найбільшої ефективності, терміну служби, високих температур і використання
в окисних і корозійних навколишніх середовищах (див. рис. 1.2).
По-перше, теплозахисний шар з низькою питомою теплопровідністю
зобов’язаний максимально знизити температуру по товщині покриття.

Покриття має коефіцієнт теплового розширення, відмінний від жароміцного
сплаву, з якого виготовлені лопатки двигуна. Тому осаджуючий шар повинен
мати високу толерантність для зменшення неузгодженості в тепловому
розширенні між теплозахисних покриттям і нікелевим жароміцним сплавом, а
також зберігати цю властивість протягом тривалого часу. Пористий ,
стовпчастий, шар ZrO2 (7Y2O3) товщиною 100 … 200 мкм в даний час
найбільш кращий. Цей шар може осідати за допомогою повітряно-плазмового
розпилення або фізичним осадженням з парової фази електронним променем
(EB PVD).
По-друге, теплозахисне покриття повинне захистити жароміцний сплав
від окислення і гарячої корозії, а також від руйнувань, пов’язаних з
шкідливими домішками зовнішнього середовища. Цей шар зобов’язаний
залишитися стійким протягом тривалого періоду часу, зберігаючи високу
міцність зчеплення з металевим сполучною шаром. Для цієї мети зазвичай
використовується тонкий ( < 1 мкм), захисний шар на основі оксиду
алюмінію, який вирощується при високих температурах на поверхні
металевого сполучного шару . Оскільки вміст алюмінію в сучасних
жароміцних сплавах мало для того, щоб повністю сформувати захисний шар
окалини, як металевого сполучного шару застосовуються сплави з високим
вмістом алюмінію. Для цієї мети використовуються алюмініди нікелю і
платини, товщиною ~ 50 мкм або сплав MСrAlY (де М – нікель або кобальт).
Зазначені металеві сполучні шари формують дифузійним насиченням або
вакуумним плазмовим напиленням.
Крім того, ці шари мають бути тонкі і з низькою питомою щільністю
для зменшення відцентрових навантажень при обертанні турбіни і мати
хорошу теплову і механічну сумісність з теплозахисних керамічним шаром.
Стабілізований ітрієм діоксид

цирконію ZrO2 (Y2O3) став основним

матеріалом для теплозахисних покриттів газових турбін через його низькій
питомій теплопровідності, і щодо високого (порівняно з багатьма іншими
кераміка)

коефіцієнта

теплового

розширення,

рис.

1.3.

Це

знижує

неузгодженість в тепловому розширенні покриття і металу, на який воно
осідає. Діоксид цирконію також має гарну ерозійну стійкість, яка є важливою
через наявність абразивних частинок в турбінних газах. Низька питома
теплопровідність ZrO2 (Y2O3) утворюється з низькою внутрішньої питомої
теплопровідності двоокису цирконію (2.5 … 4.0 Вт / мК в залежності від фази
, пористості і температури) і фону розсіюючих дефектів, утворених добавками
ітрію. Ці дефекти утворюються тому , що добавки ітрію вимагають створення
O2 – вакансій, для збереження електричного нейтралітету іонної решітки. З
ростом змісту ітрію зростає кількість O2 – вакансій і питома теплопровідність
зменшується. Практично, концентрація ітрію знаходиться в межах 6 … 8 %
мас., так як ця композиція збільшує термін служби покриття внаслідок
утворення

метастабільною

t

фази.

Ця

фаза

створює

комплексну

мікроструктуру (що містить двійники і межі фаз), які протистоять поширенню
тріщин і перетворенню в моноклинну фазу (з супутнім 4 % зміною обсягу)
після охолодження. Питома теплопровідність ZrO2 ( 7Y2O3 ) складає 2,2 … 2,6
Вт / мК при найбільшої щільності . Збільшення пористості знижує
теплопровідність

Теплопровідність В/(мК)
Рисунок 1.3 Залежність питомої теплопровідності від коефіцієнта
теплового розширення.

Матеріалами для теплозахисного шару бажано мати коефіцієнт
теплового розширення близьке до нікелевим жароміцних сплавів. Сплави
нікелю, використовувані для лопаток турбін , мають КТР 14,0 … 16,0  10-6 К1

; ZrO2 ( 7Y2O3 ) – 9.0



10 -6 K- 1.

Для того, щоб бути ефективними, теплозахисні покриття повинні
володіти комбінацією властивостей. Вона включає в себе низьку питому
теплопровідність, стійкість до сколюванню, ерозійну стійкість, фазову і
морфологічну стабільність. Для експлуатації в турбінах літака стійкість до
сколюванню

і

питома

теплопровідність

є

найбільш

критичними

характеристиками для теплозахисних покриттів. Питома теплопровідність
дуже залежить від обсягу фрагментів і морфології пористості, існуючої в
покритті. Стійкість до сколюванню залежить від механічних властивостей
всіх трьох шарів. Наприклад, зовнішній керамічний шар повинен мати високу
толерантність, мінімізувати коефіцієнт теплового розширення між вершиною
ТЗП і металевим сполучною шаром.
Навіть коли осадження потрібне за властивостями покриття ,
сколювання все одно може статися. Такі відколи виникають або на межі
розділу ТЗП / TGO, або TGO / металевий сполучний шар. Розроблено один,
сприяючий появи великих напружень в шарі окалини фактор. Отримано
величини стискаючих напружень в шарі TGO теплозахисного покриття , рівні
3 … 4 Гпа. Ці напруги пов’язані з різницею в КТР між шаром TGO і
металевим сполучною шаром. Були проаналізовані термомеханічні напруги в
цих системах і показано, що вони можуть вести до ініціювання тріщин на
межі розділу TGO / сполучний шар. Бічні розтягують напруги утворюються
через нерівності чи морфологічних дефектів, які формуються на спочатку
гладкій поверхні у зв’язку з швидким зростанням товщини шару окалини. Ці
нерівності , як припускають, можуть впливати на формування тріщин в TGO.
Збільшення теплового опору теплозахисного шару, як очікується, знизить
швидкість росту шару TGO і сповільнить механізм виникнення нерівностей.

Теплові та механічні відмінності у властивостях ZrO2 (Y2O3) покриттів
слідують з розходжень у пористості, існуючої в теплозахисних шарі. У
покриттях, отриманих плазмовим розпиленням (APS ) пористість є
результатом зіткнення розплавлених крапель з підкладкою. Ця груба
пористість формується паралельно поверхні конденсації і супроводжується
мікротріщинами по межах зерен. Показано, рис. 1.4 a, що питома
теплопровідність покриттів ZrO2 (Y2O3 ) буде зменшуватися при збільшенні
обсягу пори. У цьому випадку пори мають максимальний опір тепловому
потоку по товщині теплозахисного покриття. Як вважають, час до сколювання
цих покриттів визначається регульованою комбінацією дископодібні дефектів
і суттєвою різницею в коефіцієнтах теплового розширення між теплозахисних
шаром і металевим сполучною шаром. Так як КТР ZrO2 (Y2O3) приблизно на 5
10-6

С- 1 менше, ніж у жароміцних сплавів на основі нікелю, істотні

деформації формуються в перебігу термічних циклів і ведуть до утворення
тріщин в теплозахисного покриття. Поява тріщин , в кінцевому рахунку,
призводить до сколюванню покриття. Такі дефекти обмежують використання
зазначених покриттів за винятком систем з помірними теплозмінами
(наприклад, наземні турбіни).
Температура конденсації ZrO2 (Y2O3) зазвичай становить Тк = 0,47 Тпл.
При отриманні покриттів методом фізичного осадження з парової фази (EBPVD) покриттів необхідно обертання підкладки для отримання достатньої між
і внутрішньокристалічної пористості. При використанні обертання підкладки
відбувається затінення парового потоку і зміна швидкості осадження.
Результатом

процесу

конкурентного

зростання

стає

поява

конічних

внутрішньо кристалічних пор, розташованих під кутом до поверхні підкладки.
Великий діаметр і кількість наскрізних міжкристалічних пор не ефективно
при

зменшенні

теплопередачі

по

товщині

покриття.

Однак,

внутрішньокристалічні пори знижують питому теплопровідність, оскільки
вони знаходяться під кутом до теплового потоку. Ці результати показують, що

форма і розмір пор в покриттях ZrO2 (Y2O3) надають певний вплив на питому

Теплопровідність В/(мК)

Теплопровідність В/(мК)

теплопровідність, рис. 1.4 (б).

Рисунок 1.4 Залежність питомої теплопровідності від розміру і форм пор
в теплозахисному покритті:
а) експериментально визначене зниження питомої теплопровідності для
плазмових покриттів;
б) розрахункове зниження питомої теплопровідності в покритті з різною
орієнтацією пор до теплового потоку.
Для поліпшення характеристик теплозахисних покриттів необхідно
оптимізувати розміри і форму пір. Більш низька питома теплопровідність веде

до зниження температури на межі розділу TGO / металевий сполучний шар.
Це, в свою чергу, знижує неузгодженість КТРів між TGO і сполучним шаром,
уповільнює коефіцієнт зростання TGO і також уповільнює дифузію домішок в
сполучному шарі. Зниження питомої теплопровідності теплозахисного шару
дозволило б проектувальникам знизити його товщину, таким чином
зменшуючи відцентрові навантаження, які маса покриття накладає на обертові
вузли газової турбіни.
3.1 Основні технологічні процеси отримання теплозахисних
покриттів
Методи

нанесення

захисних

покриттів

на

жароміцних

сплавах

поділяють на дві основні групи. Термодифузійні засновані на процесах, що
призводять до зміни фазового складу і структури поверхневого шару
жароміцних сплавів в результаті його контакту і активної взаємодії з
легуючими
зовнішніх

хімічними

речовинами.

Бездифузійні

способи

нанесення

(оверлейних) покриттів засновані на процесах, при

яких

формування зовнішнього захисного шару на поверхні жаростійкого сплаву
супроводжується слабкою взаємної дифузією елементів, необхідної лише для
забезпечення адгезії.
Термодифузійні способи нанесення металевого сполучного шару
включають насичення поверхні з рідкої (лікерний метод) або твердої (метод
насичення з засипок ) фази. В даний час метод твердо фазного насичення з
засипок (pack cementation) є загальноприйнятим. Останнім досягненням у цій
галузі стало застосування в деяких випадках методів осадження з парової фази
(CVD).

Процесом, який

отримав найбільш

широке

поширення

при

виготовленні авіаційних газових турбін, є дифузійне насичення поверхневих
шарів нікелевих і кобальтових шарів алюмінієм. У сплавах на основі нікелю
становить інтерес освіту фаз Ni3Al , NiAl і Ni2Al3, в кобальтових і залізних
сплавах – CoAl і FeAl2. Це пов’язано з тим, що при окисленні зазначених
інтерметалідів

в

поверхневому

шарі

утворюються

корозійностійкі

високотемпературні оксидні фази алюмінатів відповідного металу, що
забезпечують робочу температуру до 1800 0С.
Метод дифузійного насичення з засипок являє собою різновид процесу
осадження з парової фази, при якому оброблювана деталь поміщається в
контейнер з сумішшю порошків реагентів , які виробляють пари необхідного
складу. Ця суміш ( «засипка» ) включає в себе Al (або інші елементи,
наприклад Cr, Si), галоїдні сполуки, службовці хімічним активатором, і
інертний наповнювач, наприклад Al2O3. При нагріванні в інертному
середовищі металевий порошок (засипка) вступає в реакцію з активатором,
утворюючи пари, які в результаті взаємодії з поверхнею оброблюваної деталі
збагачують її алюмінієм. Реакція управляється концентраціями складових
засипкою речовин і температурою; морфологія покриття визначаться часом
витримки при заданій температурі і наступною термообробкою деталі з
нанесеним покриттям.
При хімічному осадженні з парової фази в камеру із зразками вводять
створювані на незалежній стадії процесу пари заданого складу, які
взаємодіють з поверхнею деталей. Основна перевага методу полягає в тому,
що він дозволяє наносити покриття на внутрішні поверхні. Пари можуть
проганятися насосами через внутрішні канали, забезпечуючи отримання
однорідних покриттів хорошої якості навіть при дуже складної геометрії цих
каналів. Іншою перевагою методу хімічного осадження з парової фази є
гнучкість його управління, що дозволяє формувати парову фазу потрібного
складу.
Бездифузійні способи нанесення зовнішніх (оверлейних) покриттів
відрізняються від дифузійних тим, що не вимагають формування дифузійної
зони на кордоні розділу з підкладкою для отримання покриттів необхідного
складу і структури. На поверхню підкладки наноситься шар матеріалу
заданого складу для отримання захисної плівки окалини, що має хороше
зчеплення з поверхнею ЖС. Покриття наносять будь-яким з методів, при яких
взаємна дифузія елементів потрібно лише для забезпечення адгезії з

підкладкою. В даний час для нанесення таких покриттів найбільш поширені
вакуумні технології (електронно-променеве випаровування) і газотермічне
напилення.
До газотермічних методів нанесення жаростійких і теплозахисних
покриттів

відносяться

полум’яне,

високошвидкісне

газополум’яне

і

детонаційне напилення. Процес плазмового напилення полягає в інжекції
матеріалу покриття, зазвичай у вигляді порошку заданого складу, в
високотемпературний газовий потік, який створюється в плазмової гарматі. У
цьому потоці частки порошку плавляться і розганяються у напрямку до
підкладки. Розплавлена металева крапля деформується при ударі об підкладку
і розтікається по поверхні, що забезпечує формування шароподібної
структури напиленого шару.
Новою розробкою в технології плазмового напилення металевих
сполучних шарів є застосування вакуумних камер низького тиску (LPPS). Для
багатьох сучасних металевих сполучних покриттів, до складу яких входять
хімічно активні елементи, такі як алюміній і хром (наприклад, покриття
McrAlY),

технологія

плазмового

напилення

при

низькому

тиску

навколишнього середовища дозволяє звести до мінімуму утворення оксидних
дефектів у структурі обложених шарів. Перевага такого процесу полягає
також в більш високих швидкостях напилюваних частинок порошку.
Висока

технологічність

вакуумно-плазмового

способу

отримання

покриттів з важколегованих сплавів , а також висока пластичність, безпориста
і структурна стабільність покриттів вигідно відрізняють його від інших. Слід
відзначити також високу адгезію покриття до основи, якщо забезпечити іонне
очищення підкладки перед осадженням або додатково обробити його лазером.
Лазерне оплавлення газотермічних покриттів призводить до збільшення
адгезії і зниження пористості, що ускладнює дифузію кисню в глиб покриття
і, отже, підвищує його жаростійкість. Недоліком лазерного способу є висока
шорсткість поверхні покриттів: при товщині 50 мкм і більше Rа ~ 1,25-2,5

мкм. Вона пов’язана з наявністю мікрокраплинної фази в плазмі матеріалу
покриття.
Головним недоліком процесів газотермічного напилення і вакуумної
технології в порівнянні з дифузійними методами є те, що покриття не можна
наносити на внутрішні поверхні охолоджуваних лопаток. Взагалі, жоден з
відомих бездифузійних методів не може бути використаний для осадження
захисних покриттів на внутрішні канали деталей. У цьому випадку для
забезпечення повного захисту деталі застосовуються гібридні покриття , що
складаються з оверлейних шарів на зовнішніх поверхнях деталі і алюмінідних,
що наносяться з парової фази, - на внутрішніх. Такі покриття складаються з
двох або більше шарів різного складу, що наносяться одним і тим же або
різними методами.
До основних способів осадження теплозахисних покриттів відносяться
фізичне осадження з парової фази (EB - PVD), що забезпечує велику
довговічність і метод плазмового нанесення (APS) покриттів з більш низькою
питомою теплопровідністю.
В даний час отримав розвиток метод « спрямованого осадження з пара»
(EB - DVD) (рис.1.5), який забезпечує фокусування пара на пере лопатки
високошвидкісним газовим потоком і підвищує ККД процесу нанесення
покриття.
Покриття, отримані APS

мають питому теплопровідність 0,8 … 1,0

Вт / мК при 25 0C. Це значно нижче, ніж 1,5 … 1.9 Вт / мК при EB- PVD при
25

0

C внаслідок чого APS покриття застосовують для зовнішнього

керамічного шару. Однак, довговічність цих покриттів менше, ніж отриманих
електронно-променевим методом в 8 … 10 разів. Це досягається за рахунок
стовпчатої структури EB- PVD покриттів. В результаті, теплозахисні
покриття, отримані електронно-променевим методом більш кращі. На Рис.
1.6А і б наведена схема, що ілюструє будова пористості при плазмовому
осадженні ZrO2 (Y2O3) і електронно-променевому фізичному осадженні із
парової фази.

Рисунок 1.5 Схема установки спрямованого осадження з парової фази (EB DVD)
Процес

повітряно-плазмового

розпилення

(APS)

широко

використовується для осадження теплозахисних покриттів. При цьому процесі
керамічний

порошок

високотемпературну

і

,

ZrO

(7

%

високошвидкісну

Y2O3)

(7YSZ)

плазмову

вводиться

струмінь.

в

Порошок

розплавляється і прискорюється в напрямку підкладки. При зіткненні з
підкладкою, розплавлені частинки тверднуть у формі довгастих дисків.
Збільшення

товщини

керамічного

покриття

відбувається

за

рахунок

накопичення зазначених фрагментів. Структура таких покриттів носить назву
арочної. Нанесене покриття – високо дефектне, що містить пори і
мікротріщини, які забезпечують низьку питому теплопровідність покриттів
APS. Поверхні розділу арочної структури містять значну пористість, мають
низьку ударну в’язкість і області для зародження тріщин.

Для поліпшення довговічності і опору теплової втоми плазмових
теплозахисних покриттів було запропоновано щільне покриття з мережею
вертикальних тріщин (3 … 300/см2) або фрагментацією (DVC).
Також отримав розвиток метод плазмового розпилення розчинів
хімічних складових покриття ( SPPS ) для різних керамічних покриттів. У
SPPS процесі хімічні компоненти матеріалу покриття вводяться в плазмову
струмінь. Краплі піддаються ряду фізичних і хімічних реакцій і осідають на
підкладці як покриття ZrO2 (7Y2O3)

Рисунок 1.6 Схема, що ілюструє будову пористості при (а) плазмовому
осадженні ZrO2 (Y2O3), (б) електронно-променевому фізичному осадженні із
парової фази.

ВИСНОВКИ
1. В результаті аналізу літературних даних вибрані сучасні методи
нанесення захисних покриттів на зразки та лопатки газових турбін,
методики їх дослідження.
2. Ознайомилися з будовою захисного покриття, схемою установки і
самим процесом.

2

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Електронно-променева установка для отримання теплозахисних
градієнтних покриттів
Теплозахисні градієнтні покриття на зразках і лопатках отримували в
електронно-променевій

дослідно-промисловій

установці

типу

УЕ-202,

розробленої в МЦ ЕПТ ІЕЗ ім. Є.О.Патона.
Функціонально установка (див. рис.2.1) складається з блоку вакуумних
камер, конструктивно з’єднаних між собою: основної робочої камери 9,
шлюзової камери 1 і камери гармат 3. Робоча камера обладнана люками і
фланцями для приєднання пристроїв і механізмів, що забезпечують роботу
установки. Для запобігання перегріву стінок камери від теплового впливу при
проведенні технологічного процесу фланці і стінки камери в необхідних
місцях

охолоджуються

проточною

водою

по

замкнутих

каналах.

Неохолоджувані екрани виконані з листової сталі, можуть бути легко
демонтовані і очищені від залишків конденсату.
Оглядовий система дозволяє спостерігати за процесом випаровування і
за рівномірністю нагріву підкладки. Оглядова система водоохолоджуюча,
обладнана стробоскопом і свинцевим склом для захисту від іонізуючого
випромінювання. Бічна стінка робочої камери через вакуумний затвор 8
з’єднана зі шлюзової камерою, що дозволяє здійснювати перевантаження
зразків без розтину робочої камери. До верхньої стінці робочої камери
приєднана камера гармат, в якій встановлені чотири електронні гармати.
Гармати 4 і 7 потужністю 60 КВт призначені для випаровування матеріалів,
гармати 5 і 6 потужністю 40 КВт – для нагріву зразків у процесі нанесення
покриттів.
Установка оснащена механізмом горизонтального обертання оснастки із
зразками 2. Механізм являє собою горизонтальну балку , на якій розташовані
дві лінійні кулькові напрямні. Посередині між напрямними розташований
прикріплений до їх кареткам корпус. У корпусі на шарикопідшипниках

встановлений водоохолоджуваний шток. Шток проходить через вакуумний
ввід, розташований спереду на балці. Введення своїм фланцем з’єднується зі
шлюзової камерою. Шток всередині пустотіла, через нього заводяться
термопари для контролю температури виробів. У робочій камері, уздовж осі
обертання штока з оснащенням, розташовані два мідних водоохолоджуваних
тигля 10 і 14 діаметром 70 мм, в які поміщаються металеві злитки
жаростійкого сплаву 11 та композиційні злитки 13 на основі ZrO2 ( Y2O3 ) з
металевими, металокерамічними та неметалевими вставками для отримання
функціональних градієнтних покриттів із зовнішнім керамічним шаром.
Усередині тиглів переміщуються водоохолоджувані штоки 12 з насадками,
пов’язані з механізмами вертикальної подачі випаровуються, для підживлення
паруючої рідкої ванни. Вакуумна система установки складається з трьох
дифузійних паромасляних насосів і одного форвакуумного АВЗ-125Д.
Дифузійний насос Н-400 здійснює відкачку робочої камери, а два насоса Н250 відкачку камери гармат і шлюзовий камери відповідно. Форвакуумний
насос здійснює первісну відкачку камер установки, і в ході процесу, відкачку з
дифузійних паромасляних насосів.
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Рисунок 2.1 Схема установки УЭ-202.
Для контролю тиску в камерах під час відкачування і в ході процесу
осадження покриттів установка обладнана датчиками вакууму ПМТ-2 з
перетворювачами ВІТ-3 і перетворювачем типу ПММ 32-1 інверсномагнетронного типу.
Діапазон вимірюваних тисків становить 110-7 – 110-1 мм.рт.ст.
Робочий інтервал тиску в робочій камері становить Рр = 1  10-5 – 2  10-3
мм.рт.ст.

Сумарний об’ємний потік газу (величина натікання в робочу камеру від 510-5
до 510-4 мм.рт.ст) складає приблизно:

Pa  м3
Q  3,5 10
с
5

У камері гармат знаходяться чотири плоско-променеві електронні
гармати – дві ПЕ103 і дві ПЕ112. Гармати водоохолоджувані і захищені від
парових потоків і теплового випромінювання екранами і водоохолоджуваною
плитою гармат. Гармати розташовані таким чином, щоб вольфрамовий катод
не перебував в прямій видимості з тигля.
Принципова

схема

плоско-променевої

електронної

гармати

представлена на рис.2.2. Гармати мають катод, який розігрівається до високих
температур для отримання емісії електронів, що фокусує електрод і
прискорює анод. Контроль роботи електронних гармат здійснюється за
показаннями амперметрів струму променя, регулювальних потенціометрів,
встановлених на пульті управління і за показаннями приладів, встановлених в
системах

анодного

живлення,

живлення

розжарювання,

управління

електронними гарматами.
Контроль роботи механізмів установки здійснюється по приладах,
розміщеним на пульті управління приводами. Контроль роботи вакуумного
обладнання і залишкового тиску в камері, створюваного вакуумною
системою, здійснюється за мнемонічному табло, розміщеному на шафі
управління та вакуумметрами.
Реєстрація температурного режиму процесу осадження здійснюється за
допомогою зразка-свідка, всередині якого розміщуються дві хром ельалюмелеві калібровані термопари.

Рисунок 2.2 Просторова схема електронно-променевої гармати:
1 – лінійний катод; 2 – фокусуючий електрод; 3 – анод; 4 – котушки
фокусування і відхилення; 5 – променевод; 6 – магнітопровід; 7 – електронний
промінь; 8 – фокальна пляма; 9 – канал водяного охолодження.
Робочий діапазон вимірюваних температур складає 20 … 1150 0С.
Установка оснащена системою збору, первинної обробки та зберігання
параметрів технологічного процесу в масштабі реального часу. На моніторі в
ході

процесу

осадження

покриттів

демонструється

інформація

про

найважливіші технологічні параметри, такі як температура підкладки,
величини струмів променів 4-х гармат, прискорююча напруга, швидкість
обертання

і

переміщення

горизонтального

вала,

швидкість

подачі

випаровуваних матеріалів, температура і витрата охолоджуючої води, а також
тиск в робочій камері установки. Система дозволяє зберігати отримані дані у
вигляді

зручних

для

подальшого

аналізу

характеристики установки наведені в таблиці 2.1.

залежностей.

Технічні

Таблиця 2.1. Технічні характеристики електронно-променевої установки УЕ202
Назва параметра
Норма
Тиглі для випаровування:
- діаметр, мм
70
- кількість, шт.
2
Довжина випаровуваного злитка, мм, не більше
250
Швидкість переміщения злитка при випаровуванні, мм/45в..:
- робоча
от 0,1 до 10
- маршова
50
Розміри поверхонь конденсації, мм, не більше:
- прямокутна
250×100
- циліндрична
а) діаметр
150
б) довжина
250
Відстань від поверхні випаровування до циліндричної
300
поверхні конденсації, мм
Швидкість обертання виробів при нанесенні покриття, об/хв
від 0,6 до 30
Швидкість повздовжнього переміщення циліндричного
виробу, м/45в..
від 0,1 до 2
Кількість електронних гармат, шт.
4
Номінальні характеристики електронних гармат ПЭ 103:
- прискорюючи швидкість, кВ.
20
- анодний струм, А
3,0
- потужність, кВт
60
- струм розжарювання, А
140
Характеристики системи анодного живлення і живлення
розжарювання:
300
- номінальна вихідна потужність анодного живлення, кВт
20
- номінальна прискорюючи напруга, кВ
15
- номінальний анодний струм, А
1,5
- вихідна потужність живлення розжарювання, кВт
10
- номінальна напруга розжарювання, В
150
- номінальний струм розжарювання, А
Граничний тиск залишкової атмосфери, Па (мм.рт.ст.)
1,3·10-3 (1·10-5)
Габаритні розміри установки, мм не більше:
- довжина
2500
- ширина
4500
- висота
2400
Номінальна напруга живильної мережі трьохфазного змінного
380
струму частотою 50 Гц із заземленою нейтралю, В
Тиск води, Па, в межах
3·105-4·105
Витрати охолоджуючої води (при температурі 150С), м3/г
5

2.2 Матеріали для отримання градієнтних теплозахисних покриттів
Хімічний склад ливарних і деформівних жароміцних сплавів на
нікелевій основі, з яких були виготовлені зразки і лопатки для осадження
градієнтних теплозахисних покриттів, наведено в табл.2.2.
Таблиця 2.2 Склад використовуваних жароміцних сплавів
Зміст хімічних елементів, % мас.
Марка
сплаву

Ni

Cr

Co Mo

W

Nb Ta

Ti

Al

9,0 1,0 8,5 1,6 4,0

-

C

B

Hf

Re

5,9 0,15 0,015

-

4

-

-

ЖС32

осн. 4,9

PWA1480
Rene№5

осн. 10,0 5,0 - 4,0
осн. 7,0 8,0 2,0 5,0

-

12,0 1,5 5,0 0,01 0,015

Rene№142 осн. 6,8 12,0 1,5 4,9

-

6,35 0,02 6,2 0,12 0,015 0,15 2,8

CMSX-4

-

6.5

осн. 6.5

9

0.6

6

7,0

-

6,2 0,01

-

1,0 5.6 0,01

0,2 3,0
0,1

3

Як об’єкт досліджень (див. рис.2.3) були обрані плоскі зразки у формі
дисків діаметром 25,4 мм і 12,7 мм , товщиною 3 мм, циліндричні (пальчикові)
зразки діаметром 12 мм і 6 мм , широко застосовуються для оцінки
термостійкості покриттів і газотурбінні лопатки, виготовлені з жароміцних
сплавів на нікелевій основі.
Хімічний склад випаровуваних злитків з жаростійких сплавів на
нікелевої основі для нанесення металевого сполучного шару наведено в
таблиці 2.3. Злитки діаметром 68,5 мм і висотою 250 мм, призначені для
випаровування, отримували вакуумно-індукційної плавкою з подальшим
електронно-променевим переплавом.
Таблиця 2.3 Склад використовуваних жаростійких сплавів
Назва сплаву

Зміст хімічних елементів, % мас.
Ni

Cr

Al

Co

Y

Fe

Si

УСДП-1

oсн.

18-22

11-13

20-23

0,4-0,6

 0,5

 0,2

УСДП-17

oсн.

18-22

7-9

20-23

0,4-0,6

 0,5

 0,2

 12,7…25,4

3

7

а

24
105
110

12

2

7

7

б

Рисунок 2.3. Зразки для дослідження складу структури і термостійкості
градієнтних теплозахисних покриттів:
а-пласкі зразки в виді дисків; б-циліндричні зразки.

Для отримання градієнтних теплозахисних покриттів із заданими
властивостями використовувалися металокерамічні таблетки, виготовлені із
суміші порошків. Порошок в потрібних пропорціях змішувалися і пресувалися
таблетки заданого розміру. Як матеріал для виготовлення таблеток були
використані порошкові матеріали: алюміній, ітрій, платина, окис алюмінію і
стабілізований окисом ітрію діоксид цирконію. Хімічний склад і розміри
випаровуваних металокерамічних таблеток для отримання градієнтних
теплозахисних покриттів наведено в табл. 2.4.
Таблиця 2.4 Склад випаровуваних металокерамічних таблеток
Елементи таблеток

Al,% Y,% Pt,%

Al2O3,
ZrO2
Діаметр,
Маса, г
%
(15Y2O3),%
мм

6

0,6

-

-

93,4

54

18

13

0,6

-

-

86,4

54

18

20

0,6

-

-

79,4

54

18

Al-ZrO2(Y2O3)

20

-

-

-

80

54

18

Al-Pt-ZrO2(Y2O3)

13

-

7

-

80

54

18

Al-Al2O3-ZrO2(Y2O3)

13

-

-

7

80

54

18

Al-Y-ZrO2(Y2O3)

При осадженні градієнтних теплозахисних покриттів з використанням
композиційного злитка застосовувалися металеві і керамічні випаровувані
вставки різних складів і розмірів.
В якості вставок композиційного злитка при осадженні градієнтних
теплозахисних

покриттів використовувалися

металеві таблетки-вставки

електронно-променевого переплаву складів Al, AlCr, NiAl, NiCrAl, пресовані і
спечені керамічні таблетки-вставки Al2O3 HfO2, Gd2O3 і вставки з антрацену
(C14H10). Хімічний склад і розміри випаровуваних вставок композиційного
злитка наведено в табл. 2.5.
Для осадження зовнішнього керамічного шару використовувалися
керамічні зливки з стабілізованого окисом ітрію діоксиду цирконію
ZrO2(7Y2O3) діаметром 68 мм і висотою 50 мм.

Таблиця 2.5 Склад випаровуваних вставок композиційного злитка
Елементи
Al,%
вставок

Cr,%

Ni,%

HfO2,
Діаметр, Висота, Маса,
Gd2O3,%
%
мм
мм
г

Al

100

-

-

-

-

25

9

12

Cr

-

100

-

-

-

5

3

2,5

C14H10

-

-

-

-

-

10

5

0,5

AlCr

70

30

-

-

-

20

20

16

NiAl

35

-

65

-

-

54

8

80

NiCrAl

28

15

57

-

-

54

8

80

HfO2

-

-

-

100

-

38

10

60

Gd2O3

-

-

-

-

100

35

35

100

Керамічною основою композиційного злитка служили аналогічні злитки
ZrO2 (7Y2O3) з виконаними в обсязі порожнечами для вставок.
2.3. Техніка проведення експерименту
2.3.1 Отримання градієнтних теплозахисних покриттів шляхом
випаровування металокерамічної таблетки, розташованої на торці
керамічного злитка.
Процес нанесення металевого сполучного шару, перехідною градієнтної
зони і зовнішнього керамічного шару здійснювався за один технологічний
цикл, без перезавантаження установки.
Перед осадженням покриття робоча поверхня всіх зразків шліфувалася
абразивним паперам (для усунення слідів попередніх механічних обробок) до
класу чистоти обробки, відповідному Ra = 0,1 … 0,5 мкм. Шорсткість
поверхні пера лопаток перед нанесенням металевого сполучного шару
перебувала на рівні Ra ≈ 0,5 мкм.
Потім проводилася ультразвукова мийка зразків і лопаток в установці
«Struers Metason 200T ultrasonic cleaner» у ванні, наповненій ацетоном,

протягом 20 хв, з розташуванням зразків і лопаток, що виключає їх зіткнення
в процесі миття.
Вимірювання маси кожної лопатки перед осадженням покриття
вироблялося на вагах типу ВЛА – 200Г-М з точністю до 0.001 р.
Плоскі зразки встановлювали в технологічні касету, циліндричні зразки
для дослідження термоциклічної довговічності поміщали в касету, гнізда якої
мали діаметр на 5 … 7 мм більше діаметру зразків. Таким чином, зразки в
процесі осадження покриттів не тільки оберталися разом з касетою, а й вільно
обкатувалися навколо власної осі в гніздах. Цим прийомом забезпечувалася
рівномірна товщина захисного шару по всьому обводу робочої поверхні. Одне
гніздо використовували для зразка-свідка з нержавіючої сталі, всередину
якого вводили термопару для реєстрації температурного режиму процесу
осадження. Лопатки встановлювали в касети, дві термопари заводили
всередину лопатки-свідка .
Касети кріпили в шлюзовий камері на обертовому водоохолоджуваному
штоку.
В один тигель містився металевий злиток жаростійкого сплаву на
нікелевій основі типу NiCoCrAlY, діаметром 68,5 мм і висотою 215 мм, в
іншій – керамічний злиток ZrO2 ( 7Y2O3 ) діаметром 69 мм і висотою 35 мм.
На торець злитку містилася металокерамічна таблетка, хімічний склад якої
відповідав складу наноситься варіанту перехідної градієнтної зони.
Після відкачки робочої камери , камери гармат і завантажувальної
камери до робочого тиску , рівного Р = 510-5 мм.рт.ст., касета із зразками
переміщалася з завантажувальної в робочу камеру і розташовувалася над
тиглем зі злитком NiCoCrAlY. Зразки нагрівалися електронним променем до
температури 980±200С. Швидкість обертання оснащення з зразками становила
25 об /хв Злиток прогрівався електронним променем, формувалася рідка
ванна. Потужність електронного променя плавно доводилася до робочої
величини, рівної 40 … 42кВт. Потім відкривалася що повертається заслінка
над тиглем.

Осадження металевого сполучного шару NiCoCrAlY проводилося при
температурі

зразків

980±200С. Вертикальна швидкість подачі

злитка

становила 0,75±0,05 мм / хв., при цьому швидкість конденсації становила 8 …
10 мкм /хв. Осадження металевого сполучного шару завершувалося при
випаровуванні певної висоти злитка , що відповідає заданій товщині покриття.
На другому етапі одностадійного

процесу здійснювалося осадження

градієнтної перехідної зони і зовнішнього керамічного шару. Оснащення із
зразками

переводилася

до

тиглю

з

металокерамічною

таблеткою,

розташованої на торці керамічного злитка. Після повторного прогріву зразків
другого нагрівною гарматою до температури 970±200С спершу проводилося
випаровування металокерамічної таблетки за заданою програмою, а потім, без
зупинки, керамічного злитка ZrO2 ( 7Y2O3 ) зі швидкістю вертикальної подачі
1 мм /хв. При цьому швидкості конденсації становила 5…6 мкм /хв. і
температура підкладки 850±200С. Вибір даної температури обумовлений, з
одного боку, необхідністю формування стовпчастої структури покриттів ZrO2
( 7Y2O3 ), і з іншого боку, небезпекою перегріву внаслідок виділення
прихованої теплоти конденсації, що призводить до дифузії з металевого
сполучного шару нікелю, кобальту і алюмінію в керамічний шар. За даних
температурах забезпечується оптимальна структура покриттів і його фізикомеханічні властивості.
Процес нанесення покриття припинявся при випаровуванні всього
керамічного злитка до мідного водоохолоджуваного піддону.
Вимикалися випаровувальна і нагрівальна електронні гармати, оснастка
із зразками переводилася в завантажувальну камеру.
Загальний

час

нанесення

градієнтного

теплозахисного

покриття

складало 55…60 хв. Вісь обертання технологічних оснащень із зразками
(лопатками) знаходилася на відстані 300 мм над площиною випарника. У
випадках , коли нанесення металевого сполучного шару NiCoCrAlY не було
потрібно, водоохолоджуваний шток з оснащенням відразу розташовувався над
тиглем з металокерамічною таблеткою на керамічному злитку.

На рис.2.8 представлена оснастка із зразками після процесу нанесення
покриття.
Сумарна товщина покриттів становила 125…250 мкм. Товщина
сполучного шару знаходилася в межах 5…100 мкм, решта – градієнтна
перехідна зона, різна по товщині для кожного варіанту і зовнішнє керамічне
покриття товщиною 120… 50 мкм.
2.3.2

Отримання

градієнтних

теплозахисних

покриттів

шляхом

випаровування композиційного злитка.
У випадках, коли нанесення металевого сполучного шару NiCoCrAlY не
було

потрібно,

водоохолоджуваний

шток

з

оснащенням

відразу

розташовувався над композиційним злитком.
Металеві зв’язуючі покриття типу NiAl, NiCrAl, PtAl, отримували
безпосередньо шляхом випаровування композиційного злитка.
Після нагріву оснастки із зразками до температури 980±200С спочатку
здійснювалося випаровування відповідної вставки композиційного злитка за
заданою програмою, а потім керамічної основи композиційного злитка
ZrO2(7Y2O3 ) при швидкості подачі 1 мм / хв., швидкості конденсації
5…6 мкм / хв. і температурі підкладки 8500С.
Сумарна товщина покриттів становила 125…180 мкм. Товщина
сполучного шару і перехідної зони знаходилася в межах 5…30 мкм, зовнішнє
керамічне покриття товщиною 120…150мкм.
Візуальний
збільшенні

3…5

контроль

якості

обложеного

шару

проводився

при

на всіх зразках і лопатках на предмет встановлення

однорідності покриття, відсутність відслонень, непокритих ділянок, пір,
ділянок перегріву, крапель на поверхні.
Після нанесення покриттів всі зразки ( лопатки ) відпалювали у вакуумі
при тиску Р = 10-5 мм.рт.ст. у вакуумній відпалювальній печі СНО- 1.2.1 –
20І1 .

2.4 Методи дослідження складу , структури і фізико-хімічних
властивостей градієнтних теплозахисних покриттів
2.4.1 Методи дослідження складу і структури покриттів.
Загальний хімічний склад випаровуваних металокерамічних таблеток,
вставок композиційного злитка і отриманих покриттів визначався за
допомогою рентгенівського флуоресцентного спектрометра «X ‘ Unique II»,
виробництва фірми «Philips». Даний прилад дозволяє аналізувати хімічні
елементи від натрію (номер 10 періодичної системи) до урану (номер 92) за
винятком інертних газів.
Даний прилад дозволяє аналізувати хімічні елементи від натрію (номер
10 періодичної системи ) до урану (номер 92 ) за винятком інертних газів.
Точність вимірювань – не нижче  0,01 % для всіх елементів періодичної
системи, починаючи з натрію.
Розподіл елементів і ступінь хімічної неоднорідності по товщині
покриттів проводилися на рентгенівському мікрозондового аналізаторі
«Camebax – SX30» і за допомогою енергодисперсійного рентгенівської
приставки «INCA – 200 Energy» до растровому електронному мікроскопу
CamScan.
Визначався локальний хімічний склад металевого сполучного шару,
перехідною градієнтної зони і зовнішнього керамічного шару . Графіки
розподілу по товщині дозволяли судити про черговість випаровування
елементів, що входять до складу випаровуваних таблеток і вставок , їх
концентраціях на етапах випаровування.
Принтер рентгенівського мікрозондового аналізатора « Camebax –
SX30» будує графіки по точках концентрацій елементів, відповідно до
показань приладу. Для більшої наочності криві графіків було усереднені.
Графіки представлені в розділах 3 і 4.

Товщини

і

мікроструктури

конденсованих

шарів

(сполучного

жаростійкого, перехідного і теплозахисного на основі стабілізованого
діоксиду цирконію) контролювали, вирізаючи з зразків і лопаток темплети.
5

5…7

№1

№2
5…7

Рисунок 2.4 Схема виготовлення темплетів:
а-із зразків; б-із лопаток.
Стрілками показані площини шліфів для металографічних дослідів.

На рис.2.4 показана схема різання зразків і лопаток. Дана методика
дозволяла оцінити рівномірність розподілу товщини покриття по обводу пера
лопатки в конкретному перерізі, і по всій висоті пера.
Методом оптичної мікроскопії на нетравлених шліфах, виготовлених з
темплетів, оцінювали товщини конденсованих покриттів і відсутність
дефектів (тріщин, відшарувань, пор). Подальшим травленням виявляли
структурні (фазові ) складові покриттів. Дослідження проводили на
оптичному мікроскопі «PolyvarMet» (Австрія) і растровому електронному
мікроскопі «CamScan» (Англія) при збільшеннях 500, 1000, 1500 крат.
Для виявлення пористої структури зовнішнього керамічного шару
досліджували

злами

покриттів

за

допомогою растрового

мікроскопа

«Camscan».
2.4.2 Методи дослідження фізико-хімічних властивостей покриттів.
Мікротвердість.
Твердість

конденсованих

шарів

контролювали,

вимірюючи

мікротвердість при навантаженнях P = 10 і 50 г за допомогою приставки
«Micro-duromat

4000E»

до

оптичного

мікроскопу

«PolyvarMet

»

з

автоматичним навантаженням індентора типу піраміда Віккерса. Так як
отримані покриття мають градієнт складу і структури, то значення
мікротвердості можуть змінюватися по товщині. Тому був прийнятий
наступний алгоритм вимірювання мікротвердості: на певній відстані від
підкладки виробляли кілька уколів твердоміра (3 … 5) і за отриманими
результатами визначали середнє значення мікротвердості покриття на даному
рівні. Потім операцію повторювали на наступному рівні.
Схема вимірювання мікротвердості по перетину шліфа наведена на
рис.2.5.

Зовнішній керамічний
шар 120  150 мкм

Градієнтна зона
1,5…5 мкм
Металічний
зв’язуючи шар
5…100 мкм

Підкладка із
жароміцного
сплаву

Середнє значення 3…5 уколів

Рисунок 2.5 Схема вимірювання мікротвердості по поперечному січенню шліфа.

Під руйнуванням теплозахисних покриттів із зовнішнім керамічним
шаром звичайно розуміють відшарування (сколювання) кераміки, в результаті
чого нижче лежаче жаростійке металеве покриття піддається впливу
агресивного високотемпературного газового потоку.

Тому

під

терміном

«термостійкість

теплозахисних

покриттів»

найчастіше розуміють час витримки або кількість термоциклів при заданій
температурі

до

початку руйнування

теплозахисних

покриттів

,

яке

визначається або по появі в кераміці перших тріщин певної довжини, або по
відшарування кераміки з фіксованою площі поверхні зразка.
Найбільш часто в лабораторних умовах застосовується нагрів зразків на
повітрі в електропечах , а також у полум’я пальників, завдяки їхній відносній
простоті і можливості моделювати процеси високотемпературного окислення
і корозії. Швидкість нагрівання й охолодження, а також тривалість витримки
при високій температурі варіюються в широких межах. Залежно від умов
випробувань, зразки нагрівають до заданої температури (800 … 2000  С) за
час,

який

коливається

від

декількох

секунд

до

десятків

хвилин.

У даній роботі випробування на статичну довговічність покриттів на повітрі
проводили в електропечі «Nabertherm N20 / H» з максимальною температурою
нагріву 1340  С.
Довговічність

покриттів

при

циклічному

окисленні

на

повітрі

проводили в установці « Bloom Field 1710 BL » , електропечі з максимальною
температурою нагріву 1700  С.
Як об’єкт досліджень були обрані плоскі зразки у вигляді шайб
діаметром 25,4 мм і 12,7 мм завтовшки 3 мм, а також циліндричні зразки (див.
рис. 2.3), широко застосовуються для оцінки термостійкості покриттів.
Випробування на довговічність градієнтних теплозахисних покриттів
при циклічному окисленні на повітрі проводилися за схемою: нагрівання
зразків до температури 1135 С за 7 хв, витримка при цій температурі
протягом 45 хв, прискорене охолодження повітрям до 20 С за 8 хв. Обрана
температура випробувань відповідає рівню робочої температури на межі
розділу метал – кераміка сучасних ГТД і дозволяє досить повно моделювати
дифузійні процеси , що відбуваються на цьому кордоні і в системі покриттяпідкладка, а також відносно швидко проводити випробування, оскільки, як

відомо , із збільшенням температури випробувань термостійкість зовнішнього
керамічного шару знижується.
Охолодження зразків до 20 С (а не 200 … 300 С, як у більшості
аналогічних

випробувань)

пояснюється

прагненням

посилити

умови

термоциклірування і скоротити тривалість випробувань.
Коливання температури в робочому просторі печі під час ізотермічної
витримки не перевищували  5 С.
Довговічність покриття визначалося за кількістю термоциклів до
руйнування зовнішнього керамічного шару. За руйнування брали сколювання
кераміки з 10 % площі поверхні зразка.
Відсоток відшарування зовнішнього керамічного шару з поверхні
зразків визначався візуально. Огляд зразків проводився через кожні 20
термоциклів, при цьому піддон із зразками повертався на 90. Завдяки цьому
забезпечувалися однакові умови випробувань для всіх зразків.

3

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сьогодні у світі активізовані дослідження, спрямовані на збільшення
робочих температур газотурбінних двигунів (ГТД). Проте одночасно з
підвищенням робочих температур необхідно збільшувати теплостійкість
елементів гарячого тракту двигуна, таких як працюючі і напрямні лопатки
газових турбін. Дана проблема вирішується шляхом їх термоізоляції.
Найбільш ефективним і часто вживаним способом підвищення
теплостійкості конструкційних елементів гарячого тракту ГТД, разом з
підвищенням

їх

жароміцності

і

корозійної

стійкості,

є

нанесення

теплозахисних покриттів (ТЗП). За своєю природою такі покриття є
керамікою, що складається з оксидів тугоплавких металів. Їх наносять різними
методами.
Високі характеристики теплозахисного покриття і якість його зчеплення
з металевою основою можливі лише в тому випадку, якщо на виріб
попередньо буде завдано багатокомпонентний сплав типу MСrAlY (де М = Ni,
Со, Fe або їх комбінації).
Сьогодні для нанесення захисних покриттів на лопатки газових турбін
найбільш широко застосовується двохстадійний процес: нанесення металевого
жаростійкого сполучного підшару MСrAlY плазмовим напиленням з
наступним осадженням кераміки (плазмовими методами або електроннопроменевим осадженням). Однак активно розробляються і нові, більш надійні
та ефективні оодностадійні технологічні процеси отримання захисних
покриттів.
Мікроструктуру і розподіл хімічних елементів по товщині покриття
досліджували на вихідних зразках за допомогою скануючого електронного
мікроскопа,
рентгенограм

оснащеного
здійснювали

рентгенівським
на

мікроаналізатором.

дифрактометрі

з

Зйомку

використанням

монохроматичного випромінювання і автоматичною реєстрацією спектрів.
Рентгенографічний аналіз текстури керамічного шару проводили зйомкою «на

відбиття» методом нахилу зразків з використанням текстурної приставки та
системи автоматичного (програмного) будівництва полюсних фігур.
3.1 Дослідження процесу фізичного осадження
Встановлено, що при електронно-променевому осадження фазовий
склад зовнішнього керамічного шару не залежить від його товщини. Фазовий
склад кераміки ZrC> 2- ZrO2(Y2O3)з вмістом оксиду ітрію від 0 до 40% (мао.)
включає моноклинну (М), тетрагональну (Т) і кубічну (К) фази, кількість і
співвідношення яких залежить від вмісту стабілізуючого оксиду ітрію, а
також від технологічних параметрів осадження та подальшої обробки. При
введенні 6-8% (мал.) стабілізуючої добавки в’язкість діоксиду цирконію
істотно підвищується завдяки виділенню дисперсних голкоподібних частинок
моноклінної фази ZrC> 2 з утворенням двухфазного керамічного покриття
(моноклінна і метастабільна тетрагональна складові). При отриманні ТВС
методом електронно-променевого осадження завжди відзначається текстура
зростання, яка формується на початковій стадії конденсації, тобто при малій
товщині керамічного шару. У ванні розплаву випаровуваної кераміки
виявлено 2,4% (мао.) металевого цирконію, тобто оксид цирконію частково
відновлюється при взаємодії з високоенергетичним електронним пучком.
Вихідна структура двошарового теплозахисного покриття MСrAlY /
(ZrO2-Y2O3), отриманого електронно-променевим осадженням за один
технологічний цикл, показана на рис 3.1.

Рисунок 3.1 Мікроструктура теплозахисного покриття:
а – двошарове покриття McrAlY/( ZrO2(Y2O3)); б – зовнішній керамічний шар
ZrO2(Y2O3) (стовпчаста структура).
Відомо, що керамічні покриття, отримані методом електроннопроменевого осадження, характеризуються структурної та кристалографічною
анізотропією. В результаті спостерігається значна неоднорідність щільності з
мінімумом у зовнішнього кордону керамічного шару і максимумом біля
кордону розділу метал-кераміка, а сама структура ТЗП характеризується
неявно вираженою шаровою (наявність квазішарів).
Щоб обмежити доступ кисню до поверхні внутрішнього (сполучного)
шару MСrAlY і, тим самим, знизити швидкість його окислення, на його
поверхні перед осадженням кераміки традиційно формують бар’єрний шар з
металів платинової групи, сплавів на їх основі або ж тонкі шари зі складної
шпінелі на основі оксиду алюмінію. Пропонований спосіб одностадійного
осадження ТЗП дозволяє отримувати бар’єрний шар на поверхні металевого
підшару без розгерметизації технологічної камери. При цьому тонка плівка
АlОз утворюється в короткий проміжок часу виходу на режим випаровування
кераміки (1-2 хв.) завдяки дифузійному перерозподілу алюмінію до поверхні і
його окислення киснем із залишкової робочої атмосфери, а також з частково
дисоційованого під електронним променем Y2O3. Дані про розподіл хімічних

елементів по товщині ТЗП після високотемпературного відпалу на повітрі
підтверджують (рис. 3.2), що на кордоні сполучного металевого шару McrAlY
і кераміки ZrO2(Y2O3) формується тонкий прошарок, збагачена а-А120з, тобто
бар’єрний шар.

ZrO2(Y2O3)

а)

б)
Рисунок 3.2 а) мікроструктура після відпалу в повітряному середовищі
при 960 °С на протязі 16 год.; б) розподіл хімічних елементів по товщині ТЗП
після відпалу в повітряному середовищі при 960 °С на протязі 16 год.

Дифрактограми

від

зовнішнього

керамічного

шару

(рис.3.3)

підтверджують двохфазність структури зовнішнього керамічного шару
(Тетрагонально-моно-клин). Вони дозволяють також зробити висновок про те,
що тривалий високотемпературний відпал в окислювальному середовищі
призводить до деякого збільшення кількості тетрагональної складової в
структурі.

Рисунок 3.3 Мікроелектронограма (а) і дифрактограми (б, в, г) від
зовнішнього керамічного шару ТЗП: а, б – вихідний стан; в, г – після відпалу в
повітряному середовищі при 960 °С на протязі 2 і 16 год. відповідно
Зовнішній керамічний шар покриття характеризується аксіальною
(волокнистою) текстурою росту стовпчастих кристалітів. Аналіз прямих
полюсних фігур для інтерференційних максимумів {111}, {200} і {220}
ZrO2(Y2O3) (рис. 3.4) вказує на переважну орієнтацію росту кристалітів в
направлені з незначним їх розорієнтуванням (низькомодульна структура), яка
обумовлена прийнятою геометричною схемою процесу осадження покриття і
обертанням зразків. Також відмічено деяке зменшення текстури після
високотемпературного відпалу зразків в окислювальному середовищі.

а)

б)

Рисунок 3.4 Полюсні фігури ZrO2(Y2O3) для інтерференційних
максимумів {111}, {200} и {220}: а – кераміка в вихідному стані, б – після
відпалу в повітряному середовищі при 960 °С на протязі 2 год.

3.2 Нанесення покриттів
В трьох етапах нанесення покриттів кут нахилу тримачів в планшайбах
змінювався від 15 до 30 град.

Рисунок 3.5 Схема розмітки лопатки та контрольні точки

Були визначені оптимальні технологічні параметри:
- Температура попереднього нагріву лопатки до нанесення покриття
на 14 хвилині 830 – 860 оС
- Температура осадження 820 – 860 оС
- Різниця температур лопаток в лівій та правій планшайбах не
перевищує 20 оС
- Швидкість випаровування не нижче 1.0 мм/хв. при струмах
2.0±0.1 А.

3.2.1 Експеримент №1
На підготовлені лопатки в тримачах встановлені планшайби під кутом
15 град наносять покриття за встановленою схемою.

Рисунок 3.6 Лопатки в тримачі для першого експерименту

Як видно з результатів експерименту має місце суттєве відхилення в більший
та менший бік від заданої товщини покриття на полці лопатки.
Після експерименту були отримані наступні результати, які наведено в
таб. 3.1.
Проаналізувавши результати першого експерименту було прийнято
рішення про збільшення кута нахилу.

3.2.2 Експеримент №2
Тримачі були розташовані під кутом 30 град та були поставлені
екрануючі стрижні в місцях де товщина перевищує задану. Положення
лопатки в тримачі було змінено на 180 град. (рис. 3.7).
Після експерименту були отримані наступні результати, які наведено в
таблиці 3.2.
За результатами експерименту можна зробити висновки, що ми маємо
майже ідеальне розподілення товщини покриттів по лопатці. Значенням
товщини покриття на площі лопатки в контрольній точці 10 було знехтувано
так як це значення не важливе. Було прийняте рішення про зменшення кута
нахилу, і зміну конфігурації тримачів.

Рисунок 3.7 Лопатки в тримачі для другого експерименту

3.2.3 Експеримент №3
Була полегшена конфігурація кришки тримача, зменшена довжина
екрануючих стрижнів, кут нахилу – 25 град (рис. 3.8).
Результати експерименту наведені в таблиці 3.3.
За результатами експерименту бачимо, що всі значення в контрольних
точках знаходяться в заданих межах.

Рисунок 3.8 Лопатки у фінішному тримачі.

ВИСНОВКИ
1. Вивчена структура теплозахисних покриттів, отриманих електроннопроменевим осадженням. Експериментально встановлено, що зовнішній,
керамічний, шар ТЗП має двофазну (моноклинно-тетрагональну) структуру і
характеризується аксіальною текстурою росту стовпчастих кристалітів з
переважною їх орієнтацією.
2. Високотемпературний відпал на повітрі призводить до збільшення
кількості тетрагональної складової в структурі зовнішнього керамічного шару
7YSZ і деякого зменшення її текстури.
3. Були визначені оптимальні технологічні параметри – температура
попереднього

нагріву

лопатки

до

нанесення

покриття,

температура

осадження, швидкість випаровування, і також було експериментально
вибрано кути тримачів та положення лопаток, поставлені екрануючі стрижні.

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
4.1 Мета розділу
Мета розділу полягає в тому, щоб проаналізувати небезпечні та
шкідливі чинники, які мають місце при виконанні дипломної роботи на тему
«Нанесення керамічних захисних покриттів для деталей ГТД методом EBPVD» та розробити заходи, направлені на їх усунення, а також забезпечення
безпеки персоналу у разі надзвичайної ситуації.
Дослідницько-виробнича дільниця в ДЦ «Paton Turbine Technologies»,
на якій провадилася дослідна робота, має такі характеристики:
1) об'єм-1658м3
2) площа-176м2
3) кількість працівників - 9 людей
На одного працівника припадає робочий простір та площа приміщення
відповідно 175м3 та 20м2. Ці показники відповідають вимогам СНиП 2.09.0285, у відповідності до якого, на одного працівника мусить припадати не
менше ніж 15м3 робочого простору та 4,5м2 площі.
Електроустановки,
живляться

напругою

що

використовувалися

380В

змінного

струму,

для

проведення

промислової

НДР

частоти.

Приміщення цеху відноситься до першого класу небезпеки ураження
електричним

струмом,

тобто

це

сухі

приміщення

з

оптимальною

температурою, що мають підлогу, яка не проводить електричний струм.
4.2 Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих чинників на
дільниці електронно–променевого нанесення покриттів.
Шкідливими та небезпечними чинниками при виконанні роботи є:
1) високі напруги на устаткуванні;
2) шкідливі речовини , що виділяються під час плавки.

3) випромінювання;
4) шуми та інші.
Будівельні елементи приміщення виконанні з вогнестійких матеріалів.
Згідно ОНТП - 24 - 86 лабораторія відноситься до категорії «Г» тобто
приміщення, в якому знаходяться негорючі речовини та матеріали в гарячому
розжареному стані, а також в розплавленому стані.
4.3 Аналіз мікроклімату приміщення
Згідно ДСН 3.3.6.042 - 99 «Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої
зони» під

мікрокліматом виробничих приміщень розуміють сукупність

параметрів повітря у виробничому приміщенні, які діють на людину у процесі
праці, на його робочому місці, у робочій зоні, а саме температура, відносна
вологість та швидкість руху повітря. Роботи по важкості праці відносяться до
категорії середньої важкості Па (ДСН 3.6.042 – 99), тому що витрати енергії
під час роботи складають 200-230 Ккал/год. Оптимальні величини температури,
вологості і швидкості руху повітря являються:
- в теплий період року температура повітря 20…22 оС, відносна вологість
40…60%, швидкість руху повітря 0,4м/с.
- в холодний період температура повітря 17…19 оС, відносна вологість
40…60%, швидкість руху повітря не більше 0,4м/с.
При

виконанні

дипломної

роботи

було

дотримано

всіх

вищеперерахованих параметрів мікроклімату. Отже мікроклімат лабораторії
повністю задовольняє санітарним нормам ДСН 3.3.6.042-99.
4.4 Аналіз освітленості лабораторії
Нормальні умови роботи забезпечуються при достатньому
освітленні робочих зон. Робочі зони освітлюються так, щоб робітник добре
бачив процес роботи, не напружуючи при цьому зір і не нахиляючись до
інструментів та ділянок установки менше ніж 0,5м.

Для підвищення активності людини та її працездатності були
використані оптимальні світлові умови.
У лабораторії здійснюється природне бокове і штучне (загальне)
освітлення. Природне освітлення лабораторії є боковим одностороннім і
здійснюється через вікна. Для природного освітлення в кімнаті передбачено
наявність трьох вікон, розмірами 1,5x3м, які не повністю забезпечують
кімнату світлом, навіть в світлий період дня. Тому значний акцент
приділяється

штучному

освітленню

лабораторії.

Штучне

освітлення

здійснюється системою загального рівномірного освітлення, яка складається з
люмінесцентних ламп та ламп розжарювання. Згідно зі ДБН В.2.5-28-2006
роботи, що виконуються при проведенні науково-дослідницької роботи,
відносяться за характеристикою зорової праці до робіт середньої точності з
найменшим розміром об'єкта розпізнавання від 0,5 до 1,0, тобто до IV розряду
зорової праці та до під розряду “а” зорової праці. За таких умов Е, дорівнює
750-300лк[22].
4.4.1 Розрахунок рівня природного освітлення
Нормативний КПО, при бічному освітленні для аналітичної лабораторії
становить 1,5, а при m=0,90 для північної сторони:
Eн =1,5*0,90=1,35%
Розрахунок рівня природного освітлення здійснюється за формулою:
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Звідси знаходимо е.
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(4.2)

де Sn=176 м 2 - площа приміщення;
Kз=1,3 – коефіцієнт запасу приймається 1,3-1,5(для виробничих приміщень);
 = 21 – світлова характеристика вікон визначається з таблиці[28];

S o = 13,5 м 2 - площа трьох вікон;

Kз =1,1

– коефіцієнт, що враховує затінення вікон напроти стоячими

будівлями, приймається в межах 1…1,5;
τ0 – загальний коефіцієнт світлопропускання.
τ0 =τ1 ∙τ2 ∙τ3 ∙τ4 ∙τ5

(4.3)

де τ1=0,8 – коефіцієнт світлопроникності матеріалу засклення, для подвійного
віконного скла;
τ2=0,7 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сплетіннях світлопрорізів;
τ3=1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в конструкції, що несе покриття
будівлі, при боковому освітленні;
τ0=0,8∙0,7∙1∙1,1=0,56
е=

100  13,5  0,56  1,5
 0,2
176  1,3  15  1,1

Таким чином коефіцієнт природного освітлення в нашому приміщенні
становить 0,2, а нормативний КПО, при бічному освітленні має становити 1,35
(за ДБН В.2.5-28-2006). Отже, лабораторне приміщення не забезпечується
необхідною нормою природного освітлення тому у денний період потрібно
застосовувати штучне освітлення.[28]
4.4.2 Розрахунок штучного освітлення
Джерелами штучного освітлення є люмінесцентні лампи. Для місцевого
освітлення

використовуються

лампи

розжарювання.

Освітлення,

що

забезпечує зорові роботи, є важливим чинником в організації та проведенні
роботи, тому що сприяє рівномірному розподілі яскравості в полі зору. Воно
повинно відповідати нормативному значенню Е.
Розраховуємо очікувану освітленість у приміщенні ЕР за необхідної
кількості світильників і відомих всіх інших значеннях за формулою:

Eр 
де, N – кількість світильників = 18 шт.

N  n Ф п 
S  k3  Z

(4.4)

n – кількість ламп у світильнику = 4 шт.
S - площа приміщення = 176 м2
Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення = 1,1
Ф - світловий потік однієї лампи ЛБ-40 дорівнює 3200 лм[29].
Коефіцієнт запасу k3 приймаємо рівним 1,5 [27], виходячи із того, що
лабораторія має повітряне середовище, яке містить не більше 6,0 мг/м3 пилу.
Забезпечення потрібної освітленості в лабораторії виконуємо методом
світлового потоку:
Коефіцієнт використання світлового потоку η є функцією від індексу
приміщення та коефіцієнту відбиття від стелі ρп та стін ρс:
η=f(i,ρвід)

(4.5)

Коефіцієнт відбиття:
ρп= 0,7
ρс= 0,5
Індекс приміщення визначається за формулою:

i

A B
H c  ( A  B)

(4.6)

де А - ширина приміщення, м;
В - довжина приміщення, м;
Нс - висота підвісу світильників над освітлюваною поверхнею, м.
У нашому випадку маємо:

i

16 11
 0,8148
8  (16  11)

Світильники в лабораторії розташовані рядами. Із світлотехнічної
таблиці[29] знаходимо коефіцієнт використання світлого потоку в залежності
від індексу і - η=0,42.

Eф 

18  4  2600  0,42
 498 лк
176 1,5 1,1

Рисунок 4.1 Схематичне зображення розташування світильників.
Розраховане

значення

освітленості,

яке

створюється

всіма

світильниками становить 498 лк, що відповідає встановленому по ДБН В.2.528-2006 для аналітичних лабораторій для горизонтальної площини рівні в 300
лк.
4.5 Рентгенівське випромінювання
Вплив рентгенівського випромінювання на людину може стати
причиною виникнення порушень біологічного балансу обміну речовин, опіків
шкіри та внутрішніх тканин, випадіння волосся. Нормами радіаційної
небезпеки встановлено гранично допустиму дозу зовнішнього і внутрішнього
опромінення в залежності від групи і категорій опромінення.

Джерелом опромінення в даному випадку являється електроннопроменева установка для осадження. ГДД опромінення всього тіла за тиждень
для категорії А: Д, = 100 мкР для осіб, що знаходяться в суміжних кімнатах не
повинно перевищувати ГДД 10 мкР/тиж.,[25] установка Т-193, та мікроскоп
МІМ-8м не перевищували фонового рівня, що можна підтвердити вимірявши
опромінення дозиметром.
Висновки: в цілому використання обладнання при дотриманні норм і
правил техніки безпеки не викликають небезпеки для працюючих, але треба
приділити увагу тому, щоб усі працівники дотримувалися правил техніки
безпеки, а також забезпечити надійну ізоляцію працівників від джерел струму
та високої напруги.
4.6 Електробезпека
Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів
забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного
струму електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.
Електротравма – це травма, викликана дією електричного струму або
електричної дуги [24].
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним
струмом, діляться на три групи: електричного характеру, неелектричного і
чинники виробничого середовища.
Основні чинники електричного характеру це величина струму через
людину, напруга, під яку вона попадає та опір її тіла, рід і частота струму.
Величина струму через людину безпосередньо і найбільшою мірою впливає
на тяжкість ураження електричним струмом.
Гранично допустимий струм через людину при нормальному режимі
електроустановки не повинен перевищувати 0,3 мА для перемінного стуму і
1мА для постійного. Зі зростанням сили струму небезпека ураження ним тіла
людини зростає.

Гранично допустима напруга для людини при нормальному режимі
електроустановки не повинна перевищувати 2-3 В для змінного та 8 В для
постійного струму. Враховуючи багатофункціональну залежність опору
людини від великої кількості чинників, при оцінці умов небезпеки ураження
людини струмом опір тіла людини вважають стабільним, лінійним, активним і
рівним 1000 Ом.
Основні чинники неелектричного характеризує шлях струму через
людину, індивідуальні особливості і стан організму людини, час, раптовість
дії струму.
Чинниками

виробничого

середовища

є

температура

повітря

в

приміщенні, вологість повітря, запиленість повітря, наявність в повітрі
хімічно активних домішок.
За небезпекою враження електричним струмом приміщення лабораторії
відноситься до 1 класу (ПУЕ-89), тобто приміщення без підвищеної небезпеки
– це сухі приміщення з відносною вологістю не більше 75 % і температурою
повітря в межах + 5…+ 250 С, з неструмопровідними підлогами (дерев'яними,
пластмасовими, гумовими), з повітряним середовищем без струмопровідного
пилу.
Причинами ураження електричним струмом можуть бути:
- випадкове торкання до струмопровідних частин установки, що знаходяться
під напругою;
- торкання до не струмопровідних частин установки, що випадково опинилася
під напругою внаслідок пошкодження ізоляції або при замиканні фази на
корпусі;
- короткі замикання;
- порушення правил експлуатації електричних приладів та устаткування.
Методика запобіганню електричного травматизму:
1) забезпечити недоступність струмопровідних частин устаткування від
торкання (огородження струмонесучих частин, що передбачено конструкцією
електроустаткування; ізоляція та інше);

2) здійснити заземлення корпусу електроустаткування;
3) здійснити перевірку електросистеми перед експлуатацією устаткування,
задля виявлення пошкоджень;
4) вилучити небезпеку враження при появі напруги на корпусах, кожухах, та
інших частинах електроустаткування, використанням подвійної ізоляції,
захисним заземленням;
5) забезпечити всі електроустановки засобами орієнтації.

4.7 Пожежна безпека
За

“Типовими

правилами

пожежної

безпеки

для

промислових

підприємств”, а також згідно ОНТП 24-86 дане виробництво відносять до
категорії Г, так як в технологічному циклі використовують матеріал в
розплавленому стані.
Згідно з ПУЭ-84 клас П-IIа - зони приміщень, в котрих є тверді,
волокнисті горючі речовини. Ступінь вогнестійкості будинку – II згідно
СНиП2.01.02-85.
Протипожежні норми. Передбачено два евакуаційних виходи зі
службового приміщення, ширина дверей - 1,3м висота - 2м, відстань від
найбільш віддаленого робочого місця до найближчого виходу - 7,5м.
В споруді передбачені наступні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки:
1)

технічні

- будинок оснащений автоматичною пожежною сигналізацією;
- будинок обладнаний внутрішнім протипожежним водопроводом;
- будівельні конструкції будинку не спалимі з межею вогнестійкості від 0,75
години до 2,5 годин;
- передбачено систему знеструмлення електроустаткування;
- передбачено евакуаційне висвітлення;

- у системі вентиляції встановлені вогнетривкі клапани, електроосвітлення й
електроустаткування відповідно до вимог правил пристрою електроустановок;
- будинок обладнаний блискавковідводом;
- проведення план-попереджувальних робіт і оглядів електроустановок,
опалювального, вентиляційного технічного устаткування.
2)

організаційні:

- розроблено інструкції про міри пожежної безпеки;
- вивішені по поверхах плани евакуації;
- персонал проходить інструктажі з пожежної безпеки й інші види
протипожежної підготовки;
- призначено відповідальних осіб за протипожежним станом лабораторії і
інших приміщень;
- створено добровільну дружину;
- створено пожежно-технічну комісію;
- будинки забезпечені знаками безпеки відповідно ГОСТ 12.4.26-76;
- розроблено оперативний план пожежогасіння,
3)

режимні:

- обмеження числа осіб, що здійснюють експлуатацію устаткування;
- заборонено вільний проїзд і вільну стоянку на території ІЕЗ транспортних
засобів;
- виділено визначені місця для паління.

Рисунок 4.2 План евакуації
У приміщенні лабораторії установлені 4 пожежних сигналізатори ИП105, сигнал з яких надходить на основну панель пожежної сигналізації.
Сигналізатори ИП-105 спрацьовує на підвищення температури до t=72 °С. У
коридорі знаходиться пожежний кран, із приєднаним пожежним рукавом.
4.8 Безпека в надзвичайній ситуації
В Законі України «Про захист населення і території в умовах
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» встановлено
наступне визначення надзвичайної ситуації: «Надзвичайна ситуація – це
порушення умов життєдіяльності людей викликані виробничими аваріями,

катастрофами,

стихійними лихами,

епідеміями які привели або можуть

привести до людських жертв і великим матеріальним збиткам».
Ефективність захисту населення у надзвичайній ситуації (НС) може
бути досягнута тільки на основі усвідомленого урахування принципів
забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях і ефективному використанні
всіх засобів і способів, що послаблюють її негативні впливи та збільшують
безпеку населення.
В залежності від характеру причин виникнення надзвичайної ситуації
розрізняють:
-

надзвичайну ситуацію техногенного характеру;

-

надзвичайну ситуацію екологічного характеру;

-

надзвичайну ситуацію природного характеру;

-

надзвичайну ситуацію соціального характеру.

Принципи забезпечення безпеки в умовах НС за ознаками їх реалізації
умовно ділять на три групи. Перша – це завчасна підготовка і накопичення
засобів захисту (колективних та індивідуальних) від небезпечних і шкідливих
чинників, забезпечення їхньої готовності для використання населенням, а
також підготовка до проведення заходів щодо евакуації населення з
небезпечних зон (зон ризику). Друга – диференційований підхід у
забезпеченні повного обсягу захисних заходів в залежності від виду джерел
небезпечних і шкідливих чинників, а також від місцевих умов. Третя –
комплексне ефективне застосування засобів і способів, які забезпечують
надійний захист від наслідків НС, узгоджене здійснення усіх заходів, що
гарантують

безпеку

життєдіяльності

в

сучасному

техносоціальному

середовищі.
Щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру в нашій країні функціонує Єдина державна система
запобігання і регулювання на надзвичайній ситуації техногенного характеру.

Кожний рівень ЄДСЗР має координуючі та постійні органи управління
щодо розв’язання завдань у сфері запобігання надзвичайної ситуації, захисту
населення.
Координуючі органи ЄДСЗР:
- загальнодержавний рівень: (державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; національна рада з питань
безпечної життєдіяльності населення);
- регіональний рівень;
- місцевий рівень;
- об’єктовий рівень.
Надзвичайна ситуація, що може виникнути в лабораторії, буде належати
до об’єктового рівня, тому що не підлягає критеріям які відповідають іншим
рівням НС, а саме загальнодержавному, регіональному та місцевому. Згідно
Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні надзвичайною ситуацією
об’єктового рівня вважається така ситуація, що розгортається на території
об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або
його санітарно-захисної зони. Для спрощення машинної обробки інформації
класифікатор визначає оригінальний код кожної надзвичайної ситуації, що
складається з 5-ти цифр, які вказують на клас, групу і вид надзвичайної
ситуації ( О – об’єктовий, М – місцевий, Р – регіональний, Д – державний).
Відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 будівля відноситься до I ступеня
вогнестійкості (будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з
природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із
застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів).
Основний засіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях – це
евакуація населення, його укриття в захисних спорудах, використання засобів
індивідуального захисту і медичної профілактики. Захисні споруди – це
інженерні об’єкти, спеціально призначені для захисту населення від фізичних,
хімічних, біологічно небезпечних і шкідливих чинників [24].

Розглянемо таку надзвичайну ситуацію як пожежа (картка 10212
Класифікатора надзвичайних ситуацій – Пожежі (вибухи) в будівлях та
спорудах громадського призначення).
Виникнення пожеж в лабораторії можливе за такими причинами:
1. Порушення правил протипожежної безпеки;
2. Несправність електроустаткування;
3. Необережне поводження з вогнем та розплавленим металом;
4. Ремонт устаткування на ходу;
5. Конструктивні недоліки устаткування;
6. Неправильне користування устаткуванням.
У випадку виникнення надзвичайної ситуації, а саме закорочення
кабельної електропроводки, що знаходиться під напругою та іскрить
необхідно:
- відключити подачу току до лабораторії;
- сповістити про пожежу за допомогою пожежної сигналізації;
- спробувати знешкодити подальше розповсюдження полум’я;
- гасити полум’я необхідно вогнегасниками типу ВВ-2, ВВ-8, а також
піском;
- необхідно швидко евакуюватися в безпечні приміщення або на двір.
4.9 Вимоги до безпеки під час роботи на установці
1)

Обслуговування устаткування мусить проводитись у відповідності до
правил вимог безпеки при експлуатації електричного устаткування;

2)

До роботи на обладнанні необхідно допускати працівників, що пройшли

відповідні інструктажі та ознайомлення з правилами охорони праці на такому
устаткуванні;
3)

Оператори мусять мати відповідний спеціальний одяг та засоби

індивідуального засобу. Гранично допустима концентрація пилу та аерозолю в
цеху має відповідати ГОСТ 12.1.005 – 88;

4)

Категорично забороняється відчиняти шафи та пульти керування,

проводити самостійно ремонтні роботи та проводити ремонти під час роботи
устаткування;
5)

Обслуговування печі повинно проводитися з урахуванням вказівок

монтажу, налагодження та експлуатації, які наведені в технічному описі та
інструкції з техніки безпеки;
6)

Підключення, вмикання, вимикання та ремонт дозволяється проводити

тільки черговому електрику. Плавильнику та його помічникам категорично
забороняється проводити будь-які ремонтні роботи електричної частини;
7)

На корпусах шаф та інших частинах устаткування повинні бути

зображені попереджувальні написи та установлені відповідні знаки безпеки

ВИСНОВКИ
1. В результаті аналізу літературних даних вибрані сучасні методи
нанесення захисних покриттів на зразки та лопатки газових турбін,
методики їх дослідження.
2. Аналіз проведених досліджень показав перспективність використання
електронно-променевого випаровування сплаву типу ZrO2(7Y2O3) для
отримання захисних покриттів.
Показано, що покриття нанесені даним способом мають найкращі
функційні властивості для захисту лопаток газових турбін високого
тиску від температурних навантажень та високотемпературної корозії.
3. Вивчена структура теплозахисних покриттів, отриманих електроннопроменевим осадженням. Були визначені оптимальні технологічні
параметри – температура попереднього нагріву лопаток до нанесення
покриття, температура осадження, швидкість випаровування, і також
було експериментально вибрано кути тримачів та положення лопаток,
поставлені екрануючі стрижні.
4. Проведений аналіз заходів з охорони праці та безпеки в надзвичайних
ситуаціях

CONCLUSIONS
1. An analysis of published data selected modern methods of applying protective
coatings on samples and gas turbine blades, methods of their study.
2. Analysis of the studies showed promise using electron-beam evaporation alloy
type ZrO2 (7Y2O3) for protective coatings.
It is shown that the coating applied this way have the best functional properties
for protecting gas turbine blades of high pressure and high temperature stress
corrosion.
3. The structure of thermal barrier coatings obtained by electron beam deposition.
Were the optimum process parameters - temperature to preheat the blade coating
deposition temperature, evaporation rate and also experimentally selected
viewing position holders and blades put screening rods.
4. The analysis measures on health and safety in emergency situations
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