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Проведені дослідження показали, що розроблена технологія нанесення
металічних покриттів дозволяє наносити покриття з використанням однієї
електронної гармати і без використання подальшої термообробки. Застосування
даної технології дає можливість підвищити якість нанесення без утворення пор,
значно підвищити швидкість напилювання та істотно зменшити вартість
процесу, що в поєднанні дає можливість виділити конкурентоспроможність
представленої технології.
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Abstract
Explanatory note to the master's thesis 97 pages, 22 drawings, 2 tables, 1
addition, 28 sources.
Facility development: technology of metallic bond coatings by EB DVD.
Objective: To develop technology of metallic bond coating on the blades of
GTE.
For study the possibility of applying metallic coatings on the surface of the
blades were analyzed for taking the optimal values of the protective coating and
deposition temperature. Were conducted experimental coating on the blades, which
are used for further study.
Studies have shown that the technology applying metallic coatings applied
coating enables using one electron gun and without further heat treatment. The use of
this technology makes it possible to improve the quality of the application without the
formation of pore 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.
HIGH TEMPERATURE CORROSION, HEAT RESISTANCE, PtAlNi, GTE
BLADES, PROTECTION, DVD.
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КТР – коефіцієнт теплового розширення;
EB-PVD – метод фізичного осадження з парової фази (англ.);
EB-DVD (СПО) – метод направленого осадження з парової фази (англ.);
TGO (ТНО) – термічне нарощення оксиду (англ.);
ТЗП – теплозахисні покриття;
ЖС – жароміцні сплави;
LPPS, VPS - вакуумне плазмове напилення;
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ВСТУП
Актуальність

роботи.

Загострення

конкурентної

боротьби

на

світовому ринку авіаційного будування двигунів висуває нові вимоги щодо
підвищення надійності, працездатності і економічності газотурбінних двигунів
(ГТД). Ці вимоги в свою чергу ставлять перед розробниками і виробниками
ВМД завдання збільшення гарантованого ресурсу, підвищення потужності
двигунів при одночасному зниженні їхньої ваги. Ресурс і економічність
двигунів визначаються працездатністю турбіни, в першу чергу, найбільш
навантаженої її частиною - I і II ступенями. 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.
Об’єкт дослідження. 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
керамічними та металічними, що складається з оксидів тугоплавких металів та
використання інших елементів. Їх наносять різними методами.
Системи теплозахисного покриття (ТЗП) широко використовуються для
температурного і оксидного захисту високотемпературних компонентів, що
використовуються в провідних газових турбінах і дизельних двигунах. Їх
зазвичай використовують для збільшення робото спроможності компонентів
двигунів, а також перспективні включаючи зростання робочої температури
двигуна і, отже, поліпшення ефективності двигунів. ТЗП – комплекс
багатошарових систем. Вони складаються з низько теплопровідного оксиду

цирконію стабілізованого оксидом нітрію, що забезпечує термозахист і
основний металічний кожух, що уповільнює окислення і гарячу корозію.
Оксидна стійкість досягається створенням тонкого термічного нарощення (αфази) оксиду алюмінієвого (ТНО) шару на кожусі, яке повільно росте в товщині
коли система піддається впливу кисню при високих температурах.
Стійкість до окислення покриттів залежить від складу та морфології
покриттів, а також від впливу термічних умов. Склад покриття відіграє
вирішальну роль у формуванні бажаного шару ТНО. Зокрема захисне покриття
повинно містити достатню кількість алюмінію для забезпечення росту
оксидного

шару

алюмінію

протягом

усього

передбачуваного

терміну

експлуатації системи покриття. Обидва формування оксиду алюмінію і сплавів
покриття заготовки взаємною дифузією може зменшити вміст алюмінію
захисного покриття протягом довгого часу. Якщо вміст алюмінію падає нижче
критичного рівня, можуть утворюватися менш захисні оксиди і сколювання
шару ТНО може швидко настати. Велике значення має запас алюмінію в
захисному покритті.
На початкові етапи формування ТНО також може шкідливо вплинути від
наявності блукаючих елементів і невеликої кількості легуючих елементів, які
потрапили із заготовки в захисне покриття. Такі елементи, як S, Ta i W можуть
зашкодити ефекту адгезії/відлущенню збільшуючи темпи росту шару ТТН та в
деяких

випадках

сприяє

формуванню

беззахисної

оксидної

окалини.

Обмеження масштабів взаємно між захисним покриттям та нижнім шаром
суперсплаву і тому необхідне в процесі нанесення захисного покриття.
Дане захисне покриття базується на основі MCrAlY (де M=Ni,Co) сплавів або
нікело алюмідні інтерметаліди такі, як платина модифікована алюмінідами
кремнію. Покриття MCrAlY може використовуватися із застосуванням
розпилювання. Алюмінідне захисне покриття застосовується із використанням
більш складних процесів реакції-дифузії. Було розроблено кілька варіантів
процесу. Вони включають процес процес цементації, парова фаза алюмінування
хімічного

паро

фазного

осадження.

Після

осадження

алюмінію

і

високотемпературної реакції-дифузії відпалу, цей результат процесів в

захисному покритті з двома окремими зонами: зовнішня зона, яка містить
стійку до окислення β-фазу AlNi і зони дифузії поблизу поверхні шару
захисного сплаву, який складається з оксидної стійкої фази та різних вторинних
фаз Ni3Al, різних карбідних та гамма-фаз. Ці алюмінідні покриття зазвичай
називають дифузійними покриттями.
Дані методи дифузії успішно синтезують β-фази нікело-алюмінієвих
покриттів, але вони вимагають тривалого теплового опромінення систем
покриття-заготовка для формування необхідної інтерметалідної β-NiAl B2 фази.
При подальшому легуванні (якщо наприклад додати платину) є вимоги для
додаткового процесу осадження, таким як гальванопокриття, потрібно
включити в процес синтез. Це ще більш ускладнює технічний підхід і включає
можливості в результаті забруднення захисного покриття. У цих дифузійних
покриттів, нікель необхідний для формування інтерметалідної β-фази, що
складається із заготовки. Зовнішня дифузія елементів із заготовки потрібна для
захисного шару. Проте шкідливі елементи зі сплаву заготовки такі, як W, Ta чи
Ti і блукаючі типу S також можуть дифундувати в нікело-алюмінідний шар.
Методи дослідження. При виконанні парового осадження NiAlPt сплаву
на заготовку буде з’являтися для забезпечення простого захисного покриття
шляхом синтезу. Проте, високий тиск пари відрізняється елементами Al, Ni i Pt,
що робить складним процесом створення сплаву, випаровуванням NiAlPt
сплаву. При 2000 К тиск пари платини на п’ять порядків нижча від нікелю і
алюмінію. Основні методи дослідження включають перевірку на однорідність
складу, виміряного на поверхні зразка за допомогою ЕДС. Фазові структури
покриття були визначені за стандартними методами дифракції рентгенівських
променів. Використання електронного мікроскопа для сканування структури
поперечно перерізу покриття на наявність пор.
Нещодавно було розроблено метод спрямованого парового осадження
(СПО), що може подолати ці труднощі. Цей метод потребує диференційного
закачування та високої напруги електронно-променевої гармати, що може
працювати в середовищі високого тиску у поєднанні зі струменем інертного
газу

для захоплення і парового осадження. Використовуючи

електронно-

променеву гармату високої частоти, кілька різних матеріалів можуть
випаровуватися разом, незалежно від заданих значень. Це може здійснюватися
з джерел розташованих в струмені інертного газу, що дозволяє створювати
паровий струмінь сплаву контролюючи склад самостійним регулюванням
швидкості випаровування кожного джерела. З використанням низької густини,
висока швидкість газового струменя для забезпечення газової фази парового
струменя дифузії можна досягнути.
Нещодавно було з’ясовано, що спрямоване парове осадження можна
використовувати

для

синтезу

бінарних

NiAl

покриттів

незалежним

випаровуванням з нікелевих та алюмінієвих звичайних джерел. Це дозволило
контролювати склад покриття і демонструє зростання шарів з однорідною βфаза структурою, кілька пор і тільки маленька область взаємної дифузії
поверхні покриття заготовки. Тут ми досліджуємо розширення даного підходу
до нанесення потрійного Al-Ni-Pt захисного покриття і показуємо це
незалежним випаровуванням звичайних джерел і можна синтезувати NiAl + Pt
сплавом покриття навіть коли різниця парового тиску є високою. Також ми
показуємо, що густина, однофазні покриття можуть бути створені з
мінімальною взаємодифузією з підкладкою.
Предмет дослідження. Дослідження структурних змін, особливостей
механізмів та температури нанесення, складу і товщина покриття, час
осадження на поверхню лопаток.
Наукова новизна отриманих результатів.
Використання методу спрямованого осадження призвело до:
1. можливості відкинути термообробку після нанесення;
2. зменшення шару інтердифузійної зони;
3. використання кількох джерелами випаровування в інертному газовому
струмені є ефективним методом осадження без наявності пор, та
досягнення хімічно однорідності покриття
4. всі три елементи (Al, Ni, Pt) наносять одночасно на заготовку і тому
синтез захисного покриття проводиться в один етап.

РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

Актуальність теми
Загострення конкурентної боротьби на світовому ринку авіаційного
будування двигунів висуває нові вимоги щодо підвищення надійності,
працездатності і економічності газотурбінних двигунів (ГТД). Ці вимоги в свою
чергу ставлять перед розробниками і виробниками ВМД завдання збільшення
гарантованого ресурсу, підвищення потужності двигунів при одночасному
зниженні їхньої ваги. Ресурс і

економічність двигунів визначаються

працездатністю турбіни, в першу чергу, найбільш навантаженої її частиною - I і
II ступенями.
Жорсткість температурно-силових умов експлуатації робочих лопаток
перших

ступенів

турбіни

зумовило

розробку

конструкцій

пустотілих

охолоджуваних лопаток і технології їх виготовлення методом лиття з
рівноосьовою і спрямованою кристалізацією жароміцних нікелевих сплавів.
Розробка нових конструкцій охолоджуваних лопаток заснована на інженерних
розрахунках динаміки газового потоку, розрахунках температурних полів, полів
напруг і полів пружно - пластичних деформацій матеріалу лопаток, а також на
досвіді створення та доведення лопаток ГТД попередніх поколінь, на аналізі їх
експлуатаційних ушкоджень, руйнувань і дослідженнях причин вичерпання
експлуатаційного ресурсу. Застосування нових технологій і матеріалів
зумовило зміна традиційних підходів до проблем виробництва турбінних
лопаток. У першу чергу це відноситься до необхідності враховувати високу
анізотропію пружно - пластичних властивостей монокристалів жароміцних
нікелевих сплавів, як на стадії конструювання лопаток, так і в технологічному
циклі їх виробництва. Виготовлення монокристалічних лопаток зажадало зміни
технологічних схем виробництва з метою виключення появи крихких
технологічних тріщин у виливках, освіти рекристалізованих зерен на поверхні
лопаток

після

пневмоабразивної

і

механічної

електроерозійного пропалювання перфораційних отворів.

обробки,

а

також

Використання безліч прикладних програм з оптимізації процесів рівно
осьової і спрямованої кристалізації виливків і розрахунку температурносилових умов роботи турбінних лопаток ГТД не може замінити результати
практичних досліджень стану матеріалу лопаток після різних

етапів

технологічного циклу виробництва, а також стендових випробувань та
напрацювання на двигунах з максимальним ресурсом.
Це обумовлено тим, що кожна з багато параметричної моделей,
застосовувана на етапах створення лопатки - від проектування її конструкції до
розробки технології виробництва, містить невизначену кількість параметрів з
невідомим між параметричною взаємодією і заснована на чисельних методах
розрахунку нестаціонарних теплових полів і пружно - пластичних деформацій.
Невизначеність в оцінці пошкоджуваності матеріалу лопатки і захисного
дифузійного покриття в процесі тривалої експлуатації обумовлена поєднанням
впливають

факторів,

включаючи

конструктивні

особливості

лопаток,

властивості матеріалу лопатки і захисного покриття, технологічні параметри
виробництва і специфічні умови експлуатації двигунів різного призначення.
В

даний

час

основою

технологічного

забезпечення

підвищення

працездатності і надійності лопаток перших ступенів турбіни в процесі
доведення серійних ГТД і розробки нових двигунів залишається діагностика
необоротних

структурних

змін

в

матеріалі

лопаток,

дослідження

експлуатаційних пошкоджень і руйнувань лопаток. Зворотній зв'язок у
ланцюжку «конструкція-технологія-експлуатація», заснована на діагностиці
лопаток, стає підтвердженням правильності виконаних розрахунків, вибору
складу матеріалу лопаток і захисних дифузійних покриттів , технологічної
схеми виробництва, або є підставою для доопрацювання конструкції лопатки та
оптимізації технології її виробництва.
Працездатність лопаток перших ступенів турбіни, лімітуючий ресурс
авіаційних ГТД, описується сукупністю факторів, які включають :
- Температурно-силове навантаження жароміцного сплаву (конструкція
виробу);

- Структурний стан жароміцного сплаву (склад матеріалів і технологія
виробництва лопаток) ;
- Накопичення необоротних змін тонкої структури сплаву в процесі тривалої
роботи на злітному режимі і при закиданні температури газового потоку на
надзвичайному режимі (ЧР) роботи двигуна, високотемпературне окислення і
корозійне пошкодження проточних поверхонь лопаток (склад матеріалів та
експлуатація) ;
- Фреттинг - знос замків і бандажних полиць, освіта механічних забоїн від
попадання в трактовому частина двигуна сторонніх предметів (експлуатація);
- Робота лопаток в резонансному режимі із зародженням і наступним розвитком
втомних тріщин та ін (експлуатація) .
Найбільш складними і маловивченими є питання дослідження впливу
технологічної спадковості на зниження експлуатаційного ресурсу лопаток. Для
вирішення цих завдань потрібно детальний аналіз технологічних дефектів
виробництва лопаток, моделювання умов утворення дефектів у процесі
технологічних операцій шляхом варіювання технологічних параметрів і
поопераційного

дослідження

зміни

дефектів

у

лопатках

до

кінця

технологічного циклу виробництва.
Згідно з викладеним, рішення проблеми технологічного забезпечення
підвищення працездатності і надійності лопаток перших ступенів ВМД,
засноване на всебічних дослідженнях структурних змін матеріалу турбінних
лопаток, а також їх експлуатаційних пошкоджень і руйнувань, є важливим і
актуальним завданням.

1.1 Теплозахисні покриття
1.1.1 Сучасні проблеми теплового захисту лопаток газових турбін
Матеріали та умови роботи лопаток газотурбінних двигунів. Нікелеві і
кобальтові жароміцні сплави (ЖС) широко використовуються в ракетній,
космічній

та

авіаційній

техніці,

головним

чином

як

матеріал

високотемпературних секцій газотурбінних двигунів (ГТД), таких як камери
згоряння, робітники і напрямні лопатки. Найбільш ефективним способом
збільшення коефіцієнта корисної дії ВМД є підвищення температури газів
перед турбіною. Допустима температура за умовами надійної та довговічної
роботи стаціонарних турбін значної потужності становить 1000...1100С [4] і є
тенденція до її зростання. За минулі 50 років розробка високотемпературних
сплавів була магістральним напрямом у вдосконаленні газотурбінних двигунів,
підвищенні їх потужності та ефективності {ККД}.
Експлуатаційні характеристики двигунів в чому залежать від робочої
температури. Наприклад, при підвищенні робочої температури на 170 C
потужність підвищується на 5%, а ККД на 1 % [5]. Подальшим удосконаленням
перешкоджає

уповільнення

в

розробці

матеріалів

з

більш

високими

температурними можливостями. Можливо, що ніде не пред'являється стільки
вимог, ніж для матеріалів, що використовуються для турбінних та соплових
лопаток гарячих секцій двигуна. Ці вузли повинні витримувати максимальну
температуру газового потоку, окиснююче і гаряче корозійне середовище, великі
відцентрові навантаження і високошвидкісні удари сторонніх предметів [3].
Тому

нові

матеріали

для

лопаток

повинні

володіти

балансом

високотемпературної міцності, ударної в'язкості і корозійної стійкості.
Жароміцні сплави на основі нікелю в даний час є основним матеріалом
для турбінних та соплових лопаток [5]. Ці сплави мають задану комбінацію
міцності і ударної в'язкості при високих температурах ( > 1000  C ). Завдяки
інтенсивному розвитку цих сплавів, їх максимальний температурний режим
безперервно збільшувався, викликаючи в свою чергу збільшення робочої
температури двигунів. Розвиток жароміцних сплавів проходило за трьома

основними напрямками: удосконалення складу [5], спрямованого зростання
зерна і розробки монокристалічних сплавів [7]. Ці підходи дозволили істотно
підвищити експлуатаційні якості матеріалів, однак подальший прогрес здається
малоймовірним, так як сплави працюють зараз в навколишніх середовищах, де
температура

наближається

до

90

%

від

їх

температури

плавлення.

Оскільки температура газу на вході в турбіну продовжувала підвищуватися,
початок застосовуватися активне охолодження тепло навантажених вузлів.
Така

схема

була

досягнута

шляхом

впровадження

вузлів

з

трубопроводами внутрішнього охолодження, в які подається повітря з
компресора [5]. Однак, повітря також охолоджує турбінні гази і для того, щоб
підвищити ККД двигуна бажано мінімізувати його використання для
охолодження. Традиційно, це було досягнуто розробкою більш ефективної
конфігурацією каналів у межах вузла і плівковим охолодженням поверхні з
використанням просвердлених отворів [10]. Однак подальше вдосконалення
сплавів на основі нікелю вичерпало свої можливості.
Захисні покриття на лопатках газотурбінних двигунів підвищують термін
їх служби в 2...5 разів. Однак, максимальний захисний ефект досягається тоді,
коли покриття вибрано правильно і правильно враховані умови роботи двигуна.
Головними параметрами, що визначають стан поверхні лопаток газотурбінного
авіадвигуна, є температура, тиск і швидкість газу на вході в турбіну, а також
відцентрові і динамічні напруги, різкий градієнт температур.
Температура газу на вході турбіни - найважливіший параметр, що
визначає питому потужність, питома вага, і ефективність (ККД) авіаційного
двигуна. Протягом останніх 20 років середня температура газу на вході в
турбіну зросла з 1200... 300 К до 1700...1800 К. Разом із зростанням
температури також значно зросла ступінь стиснення компресора - з 20 до 30.
Спільний зростання температури і ступеня стиску спричинило за собою
збільшення інтенсивних теплових потоків в турбінах. Вони досягли 1...2
MВт/м2 для сучасних двигунів.
Статистичний аналіз показує, що для авіаційних двигунів, приблизно 20%
дефектів виникають внаслідок циклічних температурних коливань [5]. Кожні

1,5 години роботи мають чотири відповідних цикли, тобто 10 000 годин (термін
служби двигуна) відповідає  27000 циклам в умовах роботи. Кожен раз при
режимі зльоту або форсажі значно збільшується температурна неоднорідність
на лопатках турбіни. Експлуатація двигуна в крейсерському режимі не усуває
зазначений ефект із за неоднорідною температури і областей напруги на пере
лопатки. Градієнт температур багаторазово зростає для двигуна військового
літака, особливо винищувача.
Поверхневі шари лопаток турбіни авіаційного двигуна в процесі
експлуатації взаємодіють з продуктами згоряння авіаційного палива. Це - в
основному вуглеводень (98 ... 99 %), з вмістом 1...2 % сірки, азоту, сполук
кисню, і слідів металів. Широко поширеною домішкою в паливах є оксид
ванадію (V2O5), якого зміст залежить від чистоти вихідних нафтопродуктів.
Сірка в паливі міститься у вигляді різних сполук: сульфідів, дисульфідів, і
тіофенів.
Загальна кількість сірки в авіаційному паливі знаходиться в межах
0,05...0,25

%.

Домішки

в

авіаційні

палива

зазвичай

потрапляють

з

навколишнього середовища і в процесі виробництва. Типові домішки
реактивних палив наступні: C, H2, S, N2, Fe, Si, Sn, Ca, Mg, Pb, Na, Ba, Ti, Ni,
Al, Cu, Zn і Mn.
Кількість і склад домішок залежить від ступеня очищення палива, вимог
до чистоти і умов заправки паливом [5].
У камері згоряння, процес згоряння палива відбувається при температурі
2273...2473 K. Згорання вуглеводнів - це процес їх окислення киснем повітря, з
утворенням двоокису вуглецю і води, а так само деякої кількості моноокиси
вуглецю (СО), H2, метану (CH4), і твердих вуглецевих частинок.
Повне згоряння 1 кг палива вимагає  15 кг повітря. Надмірна кількість
повітря в камері згоряння в порівнянні з необхідною кількістю становить 3.5 до
4.5; це співвідношення може змінюватися залежно від умов роботи двигуна.
Питома витрата пального для сучасних двигунів становить 0.75...0.90 кг/КМФ.
Високотемпературний газовий потік на вході в турбіну містить, головним
чином, кисень, двоокис вуглецю, водяні пари, і деяка кількість СО, H2, CH4 ,

тверді вуглецеві частинки, сполуки сірки і металів, що містяться в паливі. Різні
хімічні продукти можуть потрапити в газовий потік з навколишнього
середовища - це морські солі, при польотах над океаном і різні продукти
діяльності індустріальних підприємств. Як правило, вони містять сірку, солі
лужних металів, та інші сполуки, залежно від типу промислових підприємств,
розташованих в області польотів. Температурна модель газового потоку на
вході в турбіну дуже неоднорідна. Неоднорідність зазвичай викликана
конструкцією камери згоряння, розташуванням пальників, та іншими умовами,
що визначають газодинаміку потоку і процес згоряння палива. Вимірювання
температури газу перед напрямними лопатками сопла показали, що різниця
температури газу на вході в сопло може бути 400 ... 500  C.
Соплові лопатки високо напірних турбін, розташовані позаду камери
згоряння,

є

найбільш

нагрітими

елементами

двигуна.

Температура

охолоджених соплових лопаток на 200 ... 300  C нижче газового потоку, але із
за теплової неоднорідності газу на вході в турбіну лопатки нагріваються до
температур, відмінних від середнього значення. Температурні вимірювання при
моделюванні газової атаки лопаток показали, що температура кромок лопаток в
середньому перерізі відрізняється 200 ... 250 C. Істотна відмінність в
температурній неоднорідності соплових лопаток є наслідком розташування їх у
різних частинах двигуна щодо камери згоряння.
Газова температурна неоднорідність залежить як від діаметра, так і від
висоти гарячого каналу. Характеристична температурна крива показує, що
область максимальних температур знаходиться в середньому перерізі пера
лопатки, а більш низькі температури - у верхнього і нижнього краю. Можливі
також і інші температурні моделі. Найбільша різниця між серединою і
периферійними

областями

температурного

градієнта

пера

становить

зростає

при

100...150
переміщенні

C.
до

Величина
газових

високотемпературним полях.
Тепловий стан пера лопатки залежить від потужності двигуна. Ця
величина змінюється від 450...500  C до 1000...1100  C в межах декількох
секунд від режиму холостого ходу до режиму зльоту. Температурна

неоднорідність

поверхні

короткочасних

умовах

пера
запуску

лопатки
,

багаторазово

прискорення

і

збільшується

керованого

при

польоту.

Максимальні теплові напруги на поверхнях лопаток в областях покриття
вивчені в різних станах. Розрахункові дані , які характеризують коливання
температури в охолоджуваних лопатках в режимі запуску двигуна , показують ,
що різниця в температурі між торцем і вихідний кромкою лопатки можуть
досягти 500 ... 600  C. Комп'ютерні розрахунки , проведені при розрахунку
температурних моделей, що відповідають реальним термічним напруженням
показали, що їх величини досягають 400 ... 500 МПа.
Аналіз

деформацій

лопаток,

викликаних

такими

термічними

напруженнями, показує, що деякі ділянки лопатки перебувають у стані
пластичної деформації. Рівень термічних напруг і деформацій в поверхневому
шарі може значно перевищити середній рівень напружень в результаті
наявності температурного градієнта по довжині лопатки, а також внаслідок
різних фізичних і механічних властивостей захисного покриття і жароміцного
сплаву. У результаті накопичення теплових коливань виникають залишкові
деформації, ведучі, в свою чергу, до появи теплових втомних тріщин на
поверхнях лопаток, спочатку на вхідних, а потім на вихідних кромках. Ці
тріщини є найбільш поширеними дефектами лопаток.
Аналіз умов роботи лопаток показує, що комбінований ефект високих
температур, газових динамічних впливів, і теплових напружень призводить до
теплової втоми, прогоряння і деформації лопаток. Подальше підвищення
температури газового потоку веде до підвищення температурного градієнта в
поверхневих шарах лопатки і збільшення ступеня стиснення як соплового
блоку в цілому, так і окремих лопаток. В результаті, теплові втомні тріщини
стали найбільш широко поширеним дефектом лопаток, незважаючи на
використання

ефективних

методів

плівкового

охолодження.

Один з критичних елементів газотурбінного двигуна літака - лопатка турбіни.
Вона є критерієм теплового стану, який визначає максимально допустиму
температуру газу в турбіні, надійність і термін служби турбіни і двигуна в
цілому. На лопатки впливають відцентрові і газові динамічні зусилля, що

викликають напруги у вигляді вигину і крутіння пера лопатки. Високі
температури і напруги, змінні температурні умови, навантаження і можливість
виникнення резонансних коливань роблять лопатку одним з найбільш складних
елементів двигуна.
На відміну від соплових лопаток, газова температурна область перед
лопатками турбіни більш однорідна. Температурний градієнт поверхні лопатки
залежить від газової температурної кривої та ефективності охолоджуючої
системи. Найвища температурна область, як правило, у верхній третій частині
профілю пера, цим пояснюється необхідність розміщення його в межах області
з найнижчими відцентровими навантаженнями. Температурне поле для лопаток
другого ступеня турбіни більш однорідне, тому вони виконуються не
охолоджуваними, хоча в деяких двигунах лопатки другого ступеня мають вищі
середні температури.
Обмеження внаслідок термостійкості жароміцних сплавів на основі
нікелю і потреба в поліпшенні параметрів сучасних авіаційних двигунів
привели до розвитку нових складних ефективних систем охолодження; які
знизили середні температури пера лопатки на 300 ... 400 C, в порівнянні з
температурою газу. Більш висока температура і ступінь стиснення в сучасних
двигунах є причиною температурної неоднорідності в лопатках. Коли
температура газу збільшується на 100  C, температурний градієнт на поверхні
охолоджуваної лопатки збільшується на 40...50  C. Ефект ступеня стиснення
подібний

температурному

ефекту.

Температурна

модель

сучасних

охолоджуваних лопаток досить складна: області високої температури від 1000
до 1100  C, розмір яких 10...30 мм2 чергується з областями середньої (900...
950 C) і низькою (750...800 C) температури. Температурний градієнт поверхні
і вхідний кромки лопатки є причиною високих теплових напружень, що
досягають максимальних значень при роботі двигуна в режимі форсажу [17-19].
Лопатки знаходяться під впливом викликаних відцентровими силами
розтягуючих напружень. Їх рівень зазвичай не перевищує 200...250 МПа. На
лопатки також впливають згинальні зусилля, викликані газовими динамічними
навантаженнями. Ці напруги визначаються різницею тисків у кориті і спинці

лопатки. Загальні статичні напруги, що впливають на лопатки турбіни,
викликані зовнішніми силами, розподілені нерівномірно по довжині пера.
Найвищі значення спостерігаються у підстави пера лопатки, а найнижчі - у
верхній частині пера. Перетин з мінімальним запасом надійності або
максимально схильне дефектів в результаті впливу тривалої статичної
навантаження зазвичай розташоване між ділянками з максимальною напругою і
з максимальною температурою [10].
Вібраційні

навантаження

є

також

критичними

для

лопаток;

ці

навантаження виникають із за неоднорідності газового потоку, що набігає на
край колеса турбіни. Низькочастотні коливання викликаються неоднорідним
температурним потоком внаслідок роботи пальників. Причиною появи
високочастотних коливань є геометрія сопла. Резонансні коливання - найбільш
поширена причина появи поверхневих втомних тріщин і розрив лопаток
турбіни.

Рівень

таких

напружень

досягає

80...100

МПа

[5].

Тому виникає проблема захисту відповідальних деталей ГТД від окислення і
корозії шляхом нанесення на їх поверхню захисних покриттів. Необхідність у
таких покриттях з'явилася в 1950-х роках при виготовленні авіаційних двигунів,
коли стало очевидним, що вимоги до складу матеріалу для поліпшення його
високотемпературної міцності і досягнення оптимального ступеня захисту від
впливу

агресивного

високотемпературної

навколишнього

середовища

несумісні.
Будь-яке покриття, осідає на лопатки турбіни повинно забезпечити їх
захист у межах точно встановленого періоду строку служби від руйнівного
впливу високотемпературної корозії та ерозії. Виходячи з цього, покриття
повинне відповідати наступним вимогам:
• Воно повинно протистояти гарячої корозії, окислювання і ерозії в потоці газу,
параметри якого подібні до потоку газу в турбіні.
• Воно повинно успішно протистояти статичним і знакозмінних напруженням,
прикладеним до поверхні лопатки; поєднувати в собі необхідну комбінацію
міцності і пластичності.

• Воно має бути стабільним і не руйнуватися при взаємодії з підкладкою.
• Воно не повинно погіршувати механічні властивості матеріалу лопатки.
• Керамічні покриття (теплозахисні покриття або ТЗП) повинні гарантувати
зниження середніх температур в охолоджуваній лопатці й охороняти
жаростійкі сплави від руйнування. ТЗП, повинні вирівнювати температуру
поверхні лопатки і знижувати теплонапруженість протягом короткочасних
перевантажень.
Найбільш перспективний підхід - використання теплозахисних покриттів
(TBC), що оберігають вузли двигуна і дозволяють використовувати їх при
більш

високих

температурах.

Ці

покриття

забезпечують

теплової

та

окислювальний бар'єр між гарячими газами двигуна і охолоджуваними
турбінними і сопловими лопатками. При цьому відбувається зниження
температури поверхні металевого вузла, і таким чином збільшується термін
його служби. Це підхід дозволяє підвищити температурний режим роботи,
зменшуючи тим самим потік охолоджувального повітря [11].
1.1.2 . 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 (TBC) дозволяють зробити істотний
стрибок

в

можливості

зростання

температури,

еквівалентний

трьом

десятиліттям розробки сплавів або удосконалення охолодження двигунів [10],
але побоювання в їх надійності в значній мірі обмежили використання
покриттів для зниження ефективної температури металевих вузлів і збільшення
терміну служби [10]. Властивості теплозахисних покриттів залежать від їх
структури, складу, морфології і адгезії до металевої підкладці, на яку вони
осідають [27,28]. 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 [13].

Рис. 1.1 Схема будови сучасного теплозахисного покриття, що складається з
зовнішнього керамічного шару, напиленого термічно окисної плівки і
металічного зв’зуючого шару з високим вмістом алюмінію.
При осадженні матеріалу з низькою питомою теплопровідністю на
поверхню лопатки газової турбіни з внутрішнім охолодженням, падіння
температури відбувається по товщині шару покриття (рис. 1.1). Для покриттів з
стабілізованого ітрієм діоксиду цирконію товщиною 150 мкм зниження
температури поверхні металу становить 170 C [10]. 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
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застосовувати ці покриття для збільшення температурного режиму роботи і
ККД

двигуна.

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 осаджуваний
шар повинен мати високу толерантність для зменшення неузгодженості в
тепловому розширенні між теплозахисних покриттям і нікелевим жароміцним
сплавом, а також зберігати це властивість протягом тривалого часу. Пористий,
стовпчастий, шар ZrO2 (7Y2O3) товщиною 100...200 мкм в даний час найбільш
кращий [13]. Цей шар може осідати за допомогою повітряно-плазмового
розпилення (APS) [14] або фізичним осадженням з парової фази електронним
променем (EB PVD) [11].
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 (TGO) [12]. 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 [13]. Для цієї мети використовуються Алюмініди нікелю і платини,
товщиною ~ 50 мкм [12] або сплав MCrAlY (де М - нікель або кобальт).
Зазначені металеві сполучні шари формують дифузійним насиченням або
вакуумним плазмовим напиленням (LPPS) [14]. 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 [10]. 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 [5]. 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 [39]) і фонон розсіюючих дефектів, утворених добавками ітрію
[11]. 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
метастабільної фази [15]. 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
[15].

Рис. 1.2 Залежність питомої теплопровідності від коефіцієнта теплового
розширення. Матеріалами для теплозахисного шару бажано мати коефіцієнт
теплового розширення (КТР) близьке до нікелевим жароміцних сплавів. Сплави
нікелю, використовувані для лопаток турбін, мають КТР 14,0…16,0  10-6 К-1;
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
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характеристиками для теплозахисних покриттів [10]. 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 осаджено потрібне за властивостями покриття, сколювання
все одно може статися. Такі відколи виникають або на межі розділу ТЗП/TGO,

або TGO/ металевий сполучний шар [10]. 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 [9] 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, 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
510-6  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

[14].

Такі

дефекти

обмежують

використання зазначених покриттів за винятком систем з помірними
теплозмінами (наприклад, наземні турбіни) [15].
Температура конденсації ZrO2 (Y2O3) зазвичай становить Тк = 0,47 Тпл.
При отриманні покриттів методом фізичного осадження з парової фази (EB-

PVD) покриттів необхідно обертання підкладки для отримання достатньої міжі внутрішньо кристалічної 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 пір не ефективно при
зменшенні теплопередачі по товщині покриття. Однак, внутрішньо кристалічні
пори знижують питому теплопровідність, оскільки вони знаходяться під кутом
до теплового потоку. Ці результати показують, що форма і розмір пор в
покриттях

ZrO2

(Y2O3)

роблять

визначальний

вплив

на

питому

теплопровідність.
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 сполучною 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 [5].
1.2. Основні технологічні процеси отримання теплозахисних покриттів
Методи нанесення захисних покриттів на жароміцних сплавах поділяють
на дві основні групи [3]. Термодифузійний засновані на процесах, що
призводять до зміни фазового складу і структури поверхневого шару
жароміцних сплавів в результаті його контакту і активної взаємодії з
легуючими хімічними речовинами. Бездифузійні способи нанесення зовнішніх
(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.

Термодифузійний способи нанесення металевого сполучного шару
включають насичення поверхні з рідкої (шлікерний метод) або твердої (метод
насичення з засипок) фази. В даний час метод твердофазного насичення з
засипок (pack cementation) є загальноприйнятим. Останнім досягненням у цій
галузі стало застосування в деяких випадках методів осадження з парової фази
(CVD). Аналіз різних методів нанесення таких покриттів представлений в
роботі. 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 С.
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 засипку речовин і
температурою; морфологія покриття визначаться часом витримки при заданій
температурі і наступною термообробкою деталі з нанесеним покриттям [10].
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 підкладці. Розплавлена
металева крапля деформується при ударі об підкладку і розтікається по
поверхні, що забезпечує формування шароподібної (арочної) структури
напиляного шару.
Новою розробкою в технології плазмового напилення металевих
сполучних шарів є застосування вакуумних камер низького тиску (LPPS) [11].
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

складнолегованих сплавів, а також висока пластичність, безпориста і
структурна стабільність покриттів вигідно відрізняють його від інших [16].

Слід відзначити також високу адгезію покриття до основи, якщо забезпечити
іонну очистку підкладки перед осадженням [15] 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  1,252,5 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 бездифузіних 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 пари"
(EB-DVD)

(рис.1.3),

який

забезпечує

фокусування

пари

на

лопатці

високошвидкісним газовим потоком і підвищує ККД процесу нанесення
покриття [13].

Рис.1.3 Схема установки направленного осаждення з паровой
фази (EB-DVD)
Покриття, отримані APS мають питому теплопровідність 0,8...1,0 Вт/мК
при 25 C. Це значно нижче, ніж 1,5...1.9 Вт/мК при EB- PVD при 25 C
внаслідок чого APS-покриття застосовують для зовнішнього керамічного шару.
Однак, довговічність цих покриттів менше, ніж отриманих електроннопроменевим методом в 8...10 разів [68]. Це досягається за рахунок стовпчастої
структури EB-PVD покриттів.
В результаті, теплозахисні покриття, отримані електронно-променевим
методом більш кращі [3]. На Рис. 1.4а і б наведена схема, що ілюструє будова
пористості при плазмовому осадженні ZrO2 (Y2O3) і електронно-променевому
фізичному осадженні із парової фази.

Процес

повітряно-плазмового

розпилення

(APS)

широко

використовується для осадження теплозахисних покриттів [10]. 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
Для

ударну

поліпшення

в'язкість

і

довговічності

області
і

опору

для

зародження

теплової

втоми

тріщин.
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) .

Рис.1.4 Схема, ілюструюча будову пористості при (а) плазмовому
осадженні ZrO2(Y2O3), (б) електронно-променевому фізичному
осадженні з парової фази.

1.3 Можливості електронно-променевої технології
Процес електронно-променевого осадження теплозахисних покриттів
забезпечує широкі можливості для того, щоб управляти складом і структурою
конденсованих речовин. Склад покриття може безперервно змінюватися, як,
наприклад, у випадку осадження функціональних градієнтних покриттів
(ФГМ). Покриття, отримані за допомогою електронного променя, можуть
включати змінні шари різних складів. Ці мультишарові покриття можуть
осідати на вершину ФГМ. Електронно-променевий процес забезпечує багато
бажаних характеристик теплозахисних покриттів, таких як: відносно високу
швидкість осадження (до 5...10 мкм/хв), щільність покриття, керовані склад і
мікроструктуру,

низький

ступінь

забруднення.

Покриття,

вироблені

електронно-променевим процесом зазвичай мають високу чистоту поверхні і
однорідну мікроструктуру. Мікроструктура і хімічний склад покриття можуть
бути легко змінені, при внесенні керованих змін в параметри процесу і склад
матеріалу, який випаровується. Багатошарові керамічні та металеві покриття
можуть бути легко сформовані і обложені при відносно низьких температурах.
Елементи з низьким тиском пари типу молібдену, вольфраму і вуглецю також
легко випаровуються при використанні простих технологічних методів.
Оснащення електронно-променевої установки джерелом іонного променя
пропонує додаткові вигоди при формуванні щільних покриттів з поліпшеною

мікроструктурою, поверхнями розділу, і адгезією. Внутрішні напруги можуть
бути

змінені

(від

розтягування

до

стиснення)

примусової

емісією

високоенергетичних іонів (100...1000 eV).
Високоенергетичний

іонний

промінь

(як

джерело

енергії)

часто

використовується для очищення поверхні зразка у вакуумній камері перед
нанесенням покриття. Очищення збільшує міцність зв'язку між покриттям і
підкладкою.
При нанесенні теплозахисних покриттів за допомогою електронного
променя помітний ряд переваг в порівнянні з плазмовими покриттями.
Шорсткість поверхні EB-PVD покриттів складає 0,5...1,5 мкм, тоді як у
плазмових покриттів ця величина знаходиться в межах 10 мкм. Міцність
зчеплення з підкладкою становить відповідно 400 МПа і 20...40 МПа, Модуль
Юнга-90Gpa і 200Gpa, Коефіцієнт ерозії 1 і 7 [11].
Покриття, отримані APS мають питому теплопровідність 0,8...1,0 Вт/мК
при 25 C [12]. Це значно нижче, ніж 1,5...1.9 Вт/мК при EB- PVD при 25 C,
проте плазмові покриття при робочих температурах швидко спікається і
теплопровідність зростає до значень, порівнянних з електронно-променевими
покриттями . Відповідно, зусилля з поліпшення характеристик теплозахисних
покриттів EB-PVD зосередилися на скороченні питомої теплопровідності до
значень, відповідним APS (1 Вт/мк), оптимізації структури, розміру і форми
пір допомогою зміни параметрів процесу. Вони включають в себе збільшення
тиску і відстані від джерела в процесі осадження, застосуванню переривчастою
плазми, для проведення модуляції щільності, періодичного введення добавок в
паровій потік, для зміни напрямку росту стовпів і зміни напрямку обертання
для

утворення

зигзагоподібних

междуколонних

проміжків,

похило

орієнтованих, для блокування передачі тепла. Мінімальна питома провідність
при всіх цих варіантах все ще  1 Вт / мК.
При швидкому зростанні авіаційного, енергетичного та космічного
машинобудування виникла задача складних структур з високими технічними
характеристиками. Для вирішення цих завдань останнім часом ведуться роботи
зі створення функціональних градієнтних матеріалів (ФГМ) і покритий (ФГП).

Такі матеріали і покриття характеризуються в загальному випадку нелінійним
тривимірним розподілом складу і властивостей за об'ємом. Такі градієнти
створюються спеціальними процесами і кількісно контролюються з метою
поліпшення властивостей кінцевого виробу. Слід вважати, що структури на
основі функціональних градієнтних матеріалів і покриттів в найближчому
майбутньому отримають широке поширення. Градієнт зміни хімічного складу і
структури можна отримувати різними технологічними процесами.
Загальновідомим прикладом способу отримання захисного покриття (з
градієнтом хімічного і фазового складу по товщині захисного шару) є
дифузійний спосіб отримання покриттів з використанням методів хімікотермічної обробки. Головним недоліком подібних захисних покриттів є низька
термічна стабільність захисного шару в умовах високих температур. Ці
покриття не можуть забезпечити теплового захисту лопаток газових турбін.
Іншими способами отримання захисних покриттів з градієнтом хімічного
складу і структури є технології плазмового напилення на повітрі (APS), вакуумплазмового напилення (VPS, LPPS), та електронно-променевого осадження (EB
PVD). Градієнтні покриття, що складаються з окремих мікрошарів ( 70 мкм)
змінного складу з плоскою межею поділу між шарами отримують з
використанням одного плазмотрона з комп'ютерним управлінням і двома
роздільними джерелами живлення. Такі покриття не довговічні, так як
наявність плоских кордонів між шарами створює умови для зародження і
зростання

мікротріщин,

що

призводять

до

розшарування

покриття.

Процеси випаровування і конденсації у вакуумі істотно розширюють
наявні технологічні засоби отримання градієнтних матеріалів, в першу чергу, у
вигляді покриттів. Як правило, це багатошарові (3...5 шарів) покриття. Вони
складаються з шару, що перешкоджає дифузії тугоплавких елементів в
покриття, металевого сполучного шару типу MCrAlY, тонкого керамічного
шару Al2O3 і зовнішнього двошарового покриття з стабілізованого оксиду ZrO2.
Перший шар отримують або карбідізацією поверхні жароміцного сплаву, або
дифузійним насиченням алюмінієм і платиною. Сполучний шар MCrAlY
товщиною приблизно 120 мкм отримують, в основному, електронно-

променевим випаровуванням металевого злитка. Після відповідної механічної
обробки поверхні, виріб поміщають у вакуумну піч з тиском 210-4 Тор,
нагрівають до 1000 С і витримують протягом 10...15 хвилин. У результаті на
поверхні утворюється шар, що містить Al2O3 товщиною 1,0...2,0 мкм. Потім у
вакуумі електронним променем випаровують керамічний злиток ZrO2 і в облогу
щільний шар товщиною 40...60 мкм. Потім вводять кисень в камеру і наносять
менш щільний, з стовпчастою структурою верхній шар ZrO2 товщиною
приблизно 100 мкм.
Характерною особливістю зазначених способів, так само, як і багатьох
інших є технологічна багатостадійність отримання градієнтних захисних
покриттів, яка обумовлена необхідністю застосування 2, 3 і більше
технологічних процесів та відповідного обладнання, а також проміжних
обробок поверхні шарів і подовження всього технологічного циклу. При
технологічній багатостадійну знижується ймовірність повторюваності заданого
складу і структури. Не можна вважати оптимальними технологіями отримання
покриттів такі, які створюють плоскі міжфазні поверхні між металевими і
керамічними шарами. Більш переважні плавні переходи від металу до кераміки.
Градієнтні

покриття

технологічно

просто

можна

отримати

випаровуванням багатокомпонентних сумішей з одного джерела і подальшою
конденсацією парової фази на поверхнях виробів. В роботі [13] розглянуто
особливості
сумішей

електронно-променевого

різного

типу та

випаровування

розроблено

технологію

багатокомпонентних
отримання

твердих

градієнтних покриттів з одного джерела.
На підставі даної концепції було запропоновано розробити технологію
отримання теплозахисних градієнтних покриттів для захисту лопаток газових
турбін. Створення подібних покриттів можливо за допомогою електроннопроменевого випаровування багатокомпонентних матеріалів або спеціальних
композитів з одного джерела і подальшої конденсації парової фази на
поверхнях виробів. Проте обсяг досліджень в області ЕПТ градієнтних
теплозахисних покриттів недостатній, що визначає актуальність даної роботи.
У роботі представлені результати досліджень основних закономірностей

отримання градієнтних теплозахисних покриттів, які осідають методом
електронно-променевого випаровування і конденсації у вакуумі, їх деякі
службові характеристики, а також зроблені висновки про можливості
практичного

використання

отриманих

дослідницьких напрямках в даній області.

покриттів

і

про

перспективних

Висновки до розділу
1. Працездатність лопаток перших ступенів турбіни, лімітуючий ресурс
авіаційних ГТД, описується сукупністю факторів, які включають :
- температурно-силове навантаження жароміцного сплаву;
- структурний стан жароміцного сплаву ;
- накопичення необоротних змін тонкої структури сплаву ;
- фреттинг - знос замків і бандажних полиць;
- робота лопаток в резонансному режимі із зародженням і наступним розвитком
втомних тріщин та ін.
2. Будь-яке покриття, осідає на лопатки турбіни повинно забезпечити їх захист
у межах точно встановленого періоду строку служби від руйнівного впливу
високотемпературної корозії та ерозії.
3. Найбільш перспективний підхід - використання теплозахисних покриттів
(TBC), що оберігають вузли двигуна і дозволяють використовувати їх при
більш

високих

температурах.

Ці

покриття

забезпечують

теплової

та

окислювальний бар'єр між гарячими газами двигуна і охолоджуваними
турбінними і сопловими лопатками.
4. 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.
5. Методи нанесення захисних покриттів на жароміцних сплавах поділяють на
дві основні групи. Термодифузійний засновані на процесах, що призводять до
зміни фазового складу і структури поверхневого шару жароміцних сплавів.
Бездифузійні способи нанесення зовнішніх (оверлейних) покриттів засновані на
процесах, при яких формування зовнішнього захисного шару на поверхні
жаростійкого сплаву супроводжується слабкою взаємної дифузією елементів.
6. 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 пари" (EB-DVD), який забезпечує фокусування
пари на лопатці високошвидкісним газовим потоком і підвищує ККД процесу
нанесення покриття.

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
2.1. Опис плавильної установки та процесу
Метод спрямованого осадження використовує диференційне (закачування)
вакуумування електронної гармати модифікована для забезпечення роботи
середовища високого тиску. Використання високовольтної електроннопроменевої гармати (60кВ) було використано для зменшення розсіювання
площі перетину пучка, що сприяє ефективному поширенню пучка у середовищі
високого тиску . Висока частота електронної гармати (100 кГц) у поєднанні з
малим діаметром плями пучка (<0,5мм) дозволила багато джерельному тиглю
використовувати для створення парового струменю з його складових
компонентів металу або бінарних комбінацій металів з аналогічним тиском
пару. Одночасно у камері парового осадження може проходити випаровування
з чотирьох джерел діаметром 3,2 мм.
Процес спрямованого осадження починає покриття шляхом створення
електронного пучка від його електронно-променевої гармати. Фокусуючи
електрони пучка на металеву або керамічну поверхню, можна випарувати ці
джерела і генерувати потік атомів. Цей потік атомів потім використовується
для захисного покриття. Електронний промінь був визнаний протягом багатьох
років в якості інструмента, що здатний швидко випаровувати великі обсяги
атомістичної пари таким чином. Випаровування (і осадження) матеріалу
проводиться з високою швидкістю, тобто до 100 см2 мкм/хв. Ця система також
була налаштована із загальним пакетом технологій зі здатністю адаптувати
композицію покриття з точними вимогами конкретного застосування.
Для полегшення процесу покриття електронна гармата включає високу
швидкість сканування променя (100 кГц), автоматичне (зі зворотним зв'язком)
позиціонування променя, і чітке (0,5 мм) фокусування променя.
Другим

важливим

компонентом

технології

(низький

вакуум,

що

транспортує пари газу від джерела покриття поверхні) в електронно-променевій
гарматі, як очікується, створює змішаний потік парів контрольованої складу.
Після того як система електронного променя генерує потік пари з одного

або більше джерел, газ-носій починає взаємодіяти з цим потоком, і створює
свій потік направлений до поверхні заготовки. Замість того, щоб дозволити
потоку парів розходитися, як в стандартному методі фізичного осадження,
потік газу-носія направленого методу генерує атом газу/пару атомних зіткнень,
які тримають зосереджений і спрямований потік пари на поверхні покриття.
Як результат, переважна більшість потоку пари надходить для покриття
поверхні і ефективного використання матеріалу. Наявність потоку газу-носія
має стимулювати контрольоване визначення складу пару, що випромінюється із
близько розташованих джерел в тиглі.

Рис. 2.1 Схематичне зображення установки направленого осадження.

Рис. 2.2 Фото електронно-променевої установки для направленого парового
осадження

Позначення:
1.

Електропривод подачі стержня

2.

Мідний водоохолоджуваний чотирьох джерельний тигель

3.

Ручка подачі стержня

4.

Комутація електроприводу

5.

Водоохолоджувальна лінія

Рис. 2.3 Фото мультиджерельного тигля установки напрямленого осадження.

Основні технічні параметри:
 Кількість тиглів, шт. -1;
 Кількість джерел випаровування, шт. – 2…4;
 Кількість гармат, шт. – 1;
 Напруга та потужність гармати, кВ/кВт – 60/10;
 Швидкість сканування променя, кГц – 100;
 Швидкість випаровування, моль/хв. – 2,7*10-3;
 Швидкість осадження, мкм/хв.-1,0±0,2;
 Робочий тиск, мм.рт.ст, не більше – 6*10-4.

2.2. Технологія проведення експерименту
Декілька процесів з’явилися для об’єднання атомних і молекулярних
потоків створених за допомогою процесу випаровування з розрідженим
надзвуковим газовим струменем. У підході процесу СПО, струмінь інертного
газу використовується для направлення і транспортування паровим потоком
осадження до заготовки. Кільцеве сопло у поєднанні із заданим вхідним тиском
(тобто тиск газу до його входу в камеру обробки) Pu, різниця мінімум в два рази
від тиску в камері, що був використаний для формування надзвукового
струменю газу. Тигель використовується для зберігання вихідних матеріалів
розміщений на виході горла сопла. Ці матеріали будуть нагріватися
електронним пучком для формування рідкої ванни з подальшим (паровим
осадженням) випаровуванням. Потік інертного газу транспортує пар з сопла в
струмінь газу порівняний з початковою площею поперечного перерізу сопла.
При використанні належних умов струминного потоку, більша частина пари
буде сполучена з парою та спрямована до заготовки. Молекулярна маса газуносія (порівняно з паровою) атома пере направлена (через подвійне зіткнення) і
транспортується до заготовки. Параметри оптимізації системи такі, як діаметр
сопла, швидкість потоку газу і швидкість відкачування дозволять відносно
формувати високоефективне парове осадження на заготовку .

На практиці електронний пучок падає на кожне джерело матеріалу і
відносно до часу витримки на кожному джерелі можна окремо регулювати
температуру ванни розплаву і також швидкість випаровування. За високої
частоти сканування, що використовується тут еквівалентно до струму
загального пучку електронів на три гілки, кожна з яких застосовується для
одного джерела безперервно.
Регулюючи час витримки пучка, індивідуальна швидкість випаровування
Ni, Al i Pt і середньо стехіометричний струмінь можна контролювати в
широкому діапазоні складу покриття.

2.3 Підготовка поверхні лопаток ГТД до нанесення термозахисних
покриттів
Існує декілька методів підготовки поверхні лопаток ГТД до нанесення
термозахисних покриттів:
 метод катодного розпилення;
 іонна очистка;
 попередня абразивно-рідинна обробка;
 обробка шліфпорошком;
 магнітно-абразивна обробка (МАО).
Експлуатаційні властивості лопаток турбіни ГТД формуються в ході
всього технологічного процесу їх виготовлення. Разом з тим основний внесок у
захист поверхні від різних

агресивних

впливів (висока

температура,

окислювальні процеси згоряння палива, втомні тощо) вносять заключні
операції, що передбачають підготовку поверхні і осадження захисних
покриттів.
Аналіз літературних даних показав, що традиційні методи попередньої
обробки поверхні потоком заряджених частинок, такі як очищення за
допомогою потужних іонних та електронних пучків, в плазмі тліючого розряду
і іонами плазми матеріалу покриття характеризуються високою тривалістю

технологічного циклу, складністю реалізації та не завжди забезпечують
необхідну якість поверхневого шару і задані експлуатаційні властивості.
Одним з методів підготовки поверхні лопаток ГТД до нанесення покриттів
може

бути

застосований

метод

магнітно-абразивної

обробки

(МАО).

Використання МАО - обробки в магнітному полі порошковими середовищами з
абразивними та магнітними властивостями дозволяє одержувати ефект
модифікування поверхні близький до сумарного впливу таких традиційних
технологічних

процесів,

як

шліфування,

полірування

та

зміцнення

поверхневого шару.
Під магнітно-абразивної обробкою розуміють клас способів механічної
обробки заснованих на взаємодії магнітно-абразивного порошку, сформованого
магнітним полем у магнітно-абразивний порошковий інструмент з поверхнею
оброблюваної деталі з метою додання останньої особливих фізико-механічних
властивостей.
У сучасному розвитку магнітно-абразивної обробки можна виділити кілька
напрямків:
 вдосконалення та розробка нових методів і схем;
 розробка нових типів магнітно-абразивних порошків;
 вивчення процесів, що відбуваються в масі магнітно-абразивного порошку при
формуванні його магнітним полем на інструмент і в процесі обробки ;
 дослідження динаміки зміни властивостей поверхні оброблюваної деталі:
шорсткості поверхні, рівня залишкових напруг і т.п.
При МАО відбувається активація поверхні за рахунок створення високо
дефектної структури поверхневого шару, яка пов’язана з динамічними
процесами, що виникають у магнітно-абразивному інструменті, з дією на
оброблювані матеріали слабких магнітних полів, з наслідком ударної взаємодії
частинок порошкового інструменту з оброблюваними поверхнями, процесів
тертя, які призводять до утворення ювенільних поверхонь, тощо.
Вказані особливості можуть з успіхом використовуватись при підготовці
поверхонь деталей різного призначення під нанесення ТБП дифузійними та
вакуумними

методами.

Властивості

магнітно-абразивного

порошкового

інструменту, від яких в значній мірі залежить ступінь впливу на поверхню,
можна змінювати в досить широких межах, причому навіть в процесі обробки і
таким чином проводити досить гнучке модифікування поверхневого шару.
Використання магнітно-абразивної обробки після нанесення покриттів та між
нанесенням послідовних шарів дозволяє, крім того, проведення зміцнюючоущільнюючого модифікування поверхневого шару і асимілювати покриття
різних класів чи матеріалів одне до одного.
Властивості керамічних теплозахисних покриттів. Керамічні теплозахисні
покриття (ТЗП) повинні забезпечувати пониження середньої температури
стінки охолоджуваних лопаток і охороняти жароміцний сплав від знеміцнення.
На перехідних режимах роботи двигуна ТЗП повинно вирівнювати температуру
по поверхні лопаток і зменшувати термічні напруги в лопатках.
Технологічні
забезпечувати

процеси

отримання

нанесення

покриттів

із

захисних
заданими

покриттів
складом,

повинні
товщиною,

структурою і, відповідно, комплексом фізико-хімічних і фізико-механічних
характеристик. Одним з найважливіших вимог до технологічних процесів,
використовуваним для нанесення покриттів на лопатки турбін, є стабільність
одержуваних покриттів по всьому комплексу вказаних характеристик в умовах
промислового виробництва лопаток.
Для формування покриттів на поверхні лопаток турбін використовуються
три технологічні принципи:
 хіміко-термічна обробка поверхні лопаток в середовищах, що містять
сполуки алюмінію з добавками інших елементів (хрому, кремнію, ітрію і
т.п.);
 нанесення покриттів у вакуумі шляхом електронно-променевої обробки
або електродугового випаровування спеціальних сплавів і осадження на
поверхні лопаток пара, мікрокрапель і плазми, що містять компоненти
покриття;
 нанесення

покриттів

з

порошків

спеціальних

сплавів

різними

газотермічними методами.
Використання теплозахисних покриттів (ТЗП) для лопаток є актуальним

напрямком

удосконалення

газових

турбін.

На

відміну

від

широко

застосовуваних жаростійких покриттів, ТЗП захищають не тільки поверхню
лопаток від високотемпературної корозії, але і матеріал лопатки від
знеміцнення в результаті впливу високих температур. Використання ТЗП
дозволяє знизити температуру лопаток і збільшити їх довговічність. На
стаціонарних і перехідних режимах ТЗП вирівнює температуру поверхні
лопатки і знижує термічні напруги в ній.
Керамічний шар нанесений безпосередньо на поверхню жаростійкого
сплаву не володіє необхідною довговічністю. Проникнення кисню через
керамічний шар до поверхні жаростійкого сплаву призводить до її швидкого
окислення і до деформуючих керамічного шару. Тому, як правило,
теплозахисне покриття складається не менше ніж з двох шарів - зовнішнього
керамічного і внутрішнього жаростійкого. Залежно від досвіду застосування
захисних покриттів для конкретного двигуна, від вимог до фізико-механічних
властивостей і захисним функціям підшару, це може бути дифузійне
алюмінідне покриття леговане кремнієм (Al-Si), хромом (Al-Cr), платиною (AlPt); конденсаційне або полум'яне покриття типу (Ni, Co) Cr-Al-Y.
Існують і специфічні вимоги до підшару. Підшар обов'язково повинен
володіти високою жаростійкістю, оксиди утворюються на його поверхні
повинні мати високу міцність зв'язку з підшаром і зовнішнім керамічним
шаром. При виборі складу підшару слід звернути увагу на концентрацію в них
ітрію чи інших елементів, що забезпечують високе зчеплення оксидів з
поверхнею. Це особливо важливо у випадку нанесення підшару електроннопроменевою технологією (ЕПТ), при якій концентрація ітрію в підшару може
бути значно нижче необхідної концентрації.
Необхідно враховувати, що ТЗП зазвичай використовується на лопатках
високотемпературних турбін. Лопатки таких турбін мають спрямовану або
монокристалічну структуру, тонкі стінки і високу ефективність охолодження.
При роботі в цих лопатках і особливо на їх поверхні виникають високі термічні
напруження та деформації. Тому характеристики термомеханічної втоми є
поряд з жаростійкістю основними при виборі складу підшару.

Основну складність у створенні ТЗП для лопаток турбін представляє
поєднання кераміки, розташованої на поверхні лопатки з жароміцним сплавом,
з якого вона виготовлена. Істотна відмінність в коефіцієнтах термічного
розширення кераміки і жароміцного сплаву в інтервалі температур від 20 до
1200 °С ( ∆α= 5-6 ·10-6 град-1) призводить до утворення при циклах "нагрів охолодження" високих термічних напружень в кераміці і в результаті - до
сколюванню керамічного шару з поверхні. Для зниження термічних напружень
застосовують різні технологічні прийоми дроблення кераміки. У керамічному
шарі нанесеним плазмовим способом спеціальною термічною обробкою
формують сітку мікротріщин розбивають кераміку на окремі фрагменти. При
використанні електронно-променевої технології, в керамічному шарі за рахунок
високої різниці температур між парою і підкладкою, формується специфічна
стовбчаста структура яка легко дробиться

на фрагменти при появі в ній

напружень розтягу.
Одним

з

головних

моментів,

що

визначає

успіх

у

створенні

теплозахисних покриттів, є отримання необхідної адгезійної міцності між
керамічним шаром і жаростійким металевим підшаром, що забезпечує
збереження кераміки на поверхні лопатки на протязі всього часу експлуатації.
Вимоги до захисного покриття. Захисні покриття повинні відповідати
ряду таких вимог:
 покриття повинне володіти високим опором сульфідної корозії,
окислювання і ерозії в газовому потік з параметрами, відповідними
параметрами газу в турбіні;
 покриття не повинно руйнуватися від статичних і змінних напруг, діючих
на поверхню лопаток, для чого воно має володіти певним поєднанням
міцності і пластичності;
 покриття має бути стабільним на поверхні лопаток і не руйнуватися в
результаті взаємодії з захищається сплавом;
 покриття не повинно знижувати механічних властивостей матеріалу
лопаток.
Після тривалої експлуатації лопатки із захисними покриттями, внаслідок

захисту їх поверхні від пошкодження і знеміцнення, повинні мати механічні
властивості більш високі, ніж у незахищених лопаток.
2.3.1 Підготовка лопаток до експерименту
1) Лопатки маркуються пневмоолівцем, номер лопатки ставиться знизу.
2) Лопатки проходять операцію повітряно-абразивної

обробки (лопатки

обробляються повністю при тиску повітря 1,4 атм., відстань 150-170 мм.)
3) Віброшліфувальна обробка лопаток виконується на установці SWECO
(рис. 2.4).
4) Проводиться ультразвукова відмивка та сушка лопаток впродовж 65
хвилин (рис. 2.5).
5) Лопатки протираються ацетоном для знежирення.
6) Кожна лопатка після проведення вище перелічених операцій проходить
візуальний контроль (рис. 2.6): поверхні мають бути чистими на робочих
поверхнях лопаток не повинно бути рисок з чітко окресленими краями. При
визначенні дефектів лопатка відправляється на повторну обробку.

Рис. 2.4 – Загальний вигляд віброшліфувальної установки “SWECO”

Рис.2.5 - Установка для ультразвукової обмивки та сушки лопатки

Рис. 2.6 – Місце для проведення візуального контролю

Рис. 2.7 – Загальний вигляд лопатки

Рис. 2.8 – Лопатки з оснасткою підготовлені до нанесення

Після процесу осадження зразки охолоджуються до кімнатної температури
в камері осадження

в середовищі інертного газу. Результат осадження

морфологічного шару покриття спостерігалося за допомогою сканування
електронного мікроскопа та аналізування складу покриття за допомогою
вимірювання електричної дисперсної спектроскопії (ЕДС).

2.4 Хімічний склад жароміцних сплавів
Створенням

жароміцних

сплавів

і

технологій

виливки

лопаток

займаються провідні фірми і наукові лабораторії: Pratt & Whitney, General
Electric, Rolls-Royce, Сannon-Maskegon.
Порівнюючи хімічний склад

вітчизняних

жароміцних сплавів зі

складами жароміцних сплавів інших розробників (Pratt & Whitney, Cannon-

Maskegon, General Electric, Rolls-Royce) (табл.2.1) можна відзначити, що вони
близькі. Це пов'язано з кількома об'єктивними чинниками:


однакові для всіх принципи зміцнення нікелевих жароміцних

сплавів;


використання однакового набору елементів;



близькі системи оптимізації сплавів;



вплив міжнародного наукового обміну інформацією через

публікації та конференції.
Таблиця 2.1. Склад жароміцних сплавів
Ni

Cr

Co

Mo

Al

Ti

Ta

W

Hf

Nb

B

Zr

Y

C

M
n

Si

Re

Chs70VI

58,
54

16

10

2

2,8

4,5

-

5,5

0,2

0,2

0,0
2

0,0
5

0,0
5

0,0
8

<0,
4

<0,
4

-

ZS 36
(SC)

65

4

9

1

6

1

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

2

ZS
26U
(DS)

64,
72

5

9

1,1

5,8

1

-

11,
7

-

1,6

0,0
15

0,0
5

-

0,1
5

-

-

-

MARM-247

60

8,4

10

0,6
5

5,5

1

3

10

1,4

-

0,0
15

0,0
5

-

-

-

-

-

CMSX
-4 (SC)

61,
7

6,5

9

0,6

5,6

1

6,5

6

0,1

-

-

-

-

-

-

-

3

Покриття, що наносять на лопатки турбін, повинні протягом заданого для
турбіни ресурсу захищати поверхню лопаток від руйнування в результаті
високотемпературної корозії і ерозії в потоці продуктів згоряння палива, що
містять агресивні компоненти і тверді частинки.
Жароміцні сплави на основі нікелю, як правило, володіють складним
хімічним складом, який включає 12…13 компонентів, ретельно збалансованих
для отримання необхідних властивостей. Вміст таких домішок, як кремній (Si),
фосфор (P), сірка (S), кисень (O) і азот (N) також контролюється. Вміст таких
елементів, як селен (Se), телур (Te), свинець (Pb) і вісмут (Bi) має бути мізерно

малим, що забезпечується підбором шихтових матеріалів з низьким вмістом
цих елементів, тому що позбутися від них в ході плавки неможливо. Ці сплави
зазвичай містять 10…12 % хрому (Cr), до 8 % алюмінію (Al) і титану (Ti),
5…10% кобальту (Co), а також невеликі кількості бору (B), цирконію (Zr) і
вуглецю (C). Іноді додаються молібден (Mo), вольфрам (W), ніобій (Nb), тантал
(Ta) і гафній (Hf).
Нікелевий жароміцний сплав відноситься до області металургії, а саме
до ливарних жароміцних сплавів на основі нікелю, призначені для виробництва
методом

спрямованої

кристалізації

деталей,

соплових

лопаток,

високотемпературних газових турбін, що працюють досить довго при
температурах, що перевищують 1000 °С.
Добре відомі і знайшли застосування в якості матеріалу для
монокристальних лопаток газових турбін жароміцні сплави ЖС-36.
Сплави ЖС-36 без вмісту вуглецю монокристальні, які мають у сплаві
реній це сплав другого покоління.
Сплав ЖС-36 має наступний хімічний склад, мас.%:
Хром - 2,5…5,5; Кобальт - 5,0…9,5; Алюміній - 5,0…6,2; Титан - 0,7…1,5;
Молібден - 1,0…4,0; Вольфрам - 10,5…13,0; Тантал - 0,01…4,0; Реній 1,0…2,6; Ніобій - 0,7…1,5; Ітрій - 0,002…0,075; Лантан - 0,001…0,05; Скандій 0,0002…0,005; Нікель – Основа.
Сплав призначений для лиття лопаток з монокристальной структурою,
що мають переважно кристалографічну орієнтацію. В цій орієнтації сплав має
високий рівень жароміцності.
Для лопаток, що мають внутрішню порожнину охолодження, кращою є
кристалографічна орієнтація [001]; рівень характеристик жароміцності цього
сплаву з орієнтацією [001] недостатньо високий.
Близьким рівнем жароміцності до сплаву ЖС-36 володіє і сплав CMSX4,наступного хімічного складу, мас.%:
Кобальт - 9,3…10; Хром - 6,4…6,8; Молібден - 0,5…0,7; Вольфрам 6,2…6,6; Тантал - 6,3…6,7; Алюміній - 5,45…5,75; Титан - 0,8…1,2; Гафній 0,02…0,12; Реній - 2,8…3,2; Нікель – Основа.

Однак і сплав CMSX-4 має недостатньо високий рівень жароміцності і у
нього проявляється фазова нестабільність.
Основними відмінностями пропонованого сплаву від відомого є:
 підвищений вміст у ньому таких елементів, як кобальт, реній, ніобій;
 знижений вміст вольфраму;
 відсутність в сплаві молібдену та гафнію.
Ливарний жароміцний нікелевий сплав марки ХН 58 КВТЮМБЛ-ВІ
(ЧС70) вакуумної виплавки згідно ТУ 14-1-3658-83, що містить вуглець, хром,
кобальт, молібден, вольфрам, алюміній, титан, ітрій, бор, цирконій, ніобій,
сірку, фосфор, марганець, кремній, залізо, мідь, азот, вісмут, свинець, сурму і
миш'як при наступному співвідношенні компонентів, мас.%:
Вуглець - 0,06…0,12; Хром - 15,0…16,7; Кобальт - 10,0…11,5; Молібден 1,5…2,5; Вольфрам - 4,5…6,0; Алюміній - 2,4…3,2; Титан - 4,2…5,0; Ітрій 0,05; Бор - 0,2; Цирконій - 0,05; Ніобій - 0,1…0,3; Сірка - 0,008; Фосфор - 0,008;
Марганець - 0,30; Кремній - 0,30; Залізо - 0,5; Мідь - 0,07; Азот - 0,01; Вісмут 0,00005; Свинець - 0,001; Сурма - 0,0005; Миш'як - 0,0005; Нікель – інше.
З даного сплаву за моделями, які виплавляються вакуумним способом
відливають

лопатки

турбіни

для

наземних

ГТД,

які

мають

високі

експлуатаційні властивості, зокрема високу стійкість до сульфідної корозії і
термічну стійкість від окислення при високих температурах.
Проте в процесі тривалої експлуатації при високих температурах (понад
900oC) на наземних ГТУ, що працюють на природньому газі в умовах
агресивного сульфідному середовища та контактного тиску, спостерігається
значний знос контактних поверхонь бандажних полиць лопаток ГТД через
фреттинг-корозії, що веде до втрати натягу, розбандажування лопаток і в
кінцевому підсумку до передчасної заміни лопаток.
Основна причина передчасного зносу контактних поверхонь полягає в
тому, що зміцнююча фаза сплаву (γ-фази) практично складається з Ni (Al, Ti),
так як сплав містить алюміній і титан у співвідношенні, близькому 1:1. Вміст
фази Ni (Nb), що надає сплаву більш високу стабільність і стійкість проти
втрати міцності при високих температурах, мінімальне.

Таблиця 2.2 Хімічний склад жароміцних сплавів, отриманих методами
спрямованої кристалізації, %
Сплав

Cr

Co

W

Mo

Ta

Nb

Ti

Al

Hf

B

Zr

C

MAR-M200+Hf

9,0

10,0

12,0

-

-

1,0

2,0

5,0

2,0

0,015

0,08

0,14

MAR-M246+Hf

9,0

10,0

10,0

2,5

1,5

-

1,5

5,5

1,5

0,015

0,05

0,15

MAR-M247

8,4

10,0

10,0

0,6

3,0

-

1,0

5,5

1,4

0,015

0,05

0,15

RENE 80H

14,0

9,5

4,0

4,0

-

-

4,8

3,0

0,75

0,015

0,02

0,08

Оскільки турбінні лопатки, виготовлені з ливарних жароміцних сплавів
працюють при високих температурах і в агресивному середовищі, виникає
необхідність у їх захисті від гарячої корозії. З цією метою використовують
дифузійні покриття двох типів, такі як пакетна цементація і покриття, що
наносяться в газовій фазі. У процесі покриття відбувається збагачення
поверхневого шару алюмінієм і утворення
покриття.

алюмініду нікелю, як матриці

РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Парове осадження NiAlPt сплаву на заготовку буде з’являтися для
забезпечення простого захисного покриття шляхом синтезу. Проте, високий
тиск пари відрізняється елементами Al, Ni i Pt, що робить складним процесом
створення сплаву, випаровуванням NiAlPt

сплаву. На рис. 3.1 зображено

графік тиску пари цих трьох елементів по відношенню до температури. На
ньому зображено, як при 2000 К тиск пари платини на п’ять порядків нижча від

Тиск пари

нікелю і алюмінію.

Рис. 3.1 Графік на якому зображено тиск пари Al, Ni i Pt.
Нещодавно було розроблено метод спрямованого парового осадження
(СПО), що може подолати ці труднощі. Цей метод потребує диференційного
закачування та високої напруги електронно-променевої гармати, що може
працювати в середовищі високого тиску у поєднанні зі струменем інертного
газу

для захоплення і парового осадження. Використовуючи

електронно-

променеву гармату високої частоти, кілька різних матеріалів можуть
випаровуватися разом, незалежно від заданих значень. Це може здійснюватися
з джерел розташованих в струмені інертного газу, що дозволяє створювати

паровий струмінь сплаву контролюючи склад самостійним регулюванням
швидкості випаровування кожного джерела. З використанням низької густини,
висока швидкість газового струменя для забезпечення газової фази парового
струменя дифузії можна досягнути.
Нещодавно було з’ясовано, що спрямоване парове осадження можна
використовувати
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випаровуванням з нікелевих та алюмінієвих звичайних джерел. Це дозволило
контролювати склад покриття і демонструє зростання шарів з однорідною βфаза структурою, кілька пор і тільки маленька область взаємної дифузії
поверхні покриття заготовки. Тут ми досліджуємо розширення даного підходу
до нанесення потрійного Al-Ni-Pt захисного покриття і показуємо це
незалежним випаровуванням звичайних джерел і можна синтезувати NiAl + Pt
сплавом покриття навіть коли різниця парового тиску є високою. Також ми
показуємо, що густина, однофазні покриття можуть бути створені з
мінімальною взаємодифузією з підкладкою.

3.1. Опис процесу спрямованого парового осадження (СПО)
Декілька процесів з’явилися для об’єднання атомних і молекулярних
потоків створених за допомогою процесу випаровування з розрідженим
надзвуковим газовим струменем. У підході процесу СПО, струмінь інертного
газу використовується для направлення і транспортування паровим потоком
осадження до заготовки . На рис. 2.1 зображено схему даного процесу. Кільцеве
сопло у поєднанні із заданим вхідним тиском (тобто тиск газу до його входу в
камеру обробки) Pu, різниця мінімум в два рази від тиску в камері, що був
використаний
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використовується для зберігання вихідних матеріалів розміщений на виході
горла сопла. Ці матеріали будуть нагріватися електронним пучком для
формування рідкої ванни з подальшим (паровим осадженням) випаровуванням.
Потік інертного газу транспортує пар з сопла в струмінь газу порівняний з
початковою площею поперечного перерізу сопла. При використанні належних

умов струминного потоку, більша частина пари буде сполучена з парою та
спрямована до заготовки. Молекулярна маса газу-носія (порівняно з паровою)
атома пере направлена (через подвійне зіткнення) і транспортується до
заготовки. Параметри оптимізації системи такі, як діаметр сопла, швидкість
потоку газу і швидкість відкачування

дозволять відносно формувати

високоефективне парове осадження на заготовку.
На практиці електронний пучок падає на кожне джерело матеріалу і
відносно до часу витримки на кожному джерелі можна окремо регулювати
температуру ванни розплаву і також швидкість випаровування. За високої
частоти сканування, що використовується тут еквівалентно до струму
загального пучку електронів на три гілки, кожна з яких застосовується для
одного джерела безперервно (рис. 3.2). Регулюючи час витримки пучка,
індивідуальна швидкість випаровування Ni, Al i Pt і середньо стехіометричний
струмінь можна контролювати в широкому діапазоні складу покриття.

Рис. 3.2 Використовуючи 100-кГц частоти сканування електронної

гармати, електронно-променевий пучок може сканувати декілька близько
розташованих джерел. Установки схематично показана для Ni/Al/Pt
випаровування.
Регулюючи умови потоку використовувані для створення струменя
високої швидкості осадження було досягнуто при відносно низькій потужності
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розташуванні заготовки варіюється розміром приблизно від діаметра сопла
(3 см для цього експерименту) до 20см і більше. Різні експерименти, що
проводилися для виявлення оптимального фокусування і змішування парів при
діаметрі 3 см і відстані від джерела до заготовки 18 см. Найкращий режим
швидкості потоку He стандартно 4-8 метрів за хвилину, тиск на виході складає
40-60 Па і тиск в камері 6-10 Па. Ці результати при умові потоку поперечного
перерізу в 50 см2[13].
Так як алюміній, нікель і платина і мають різний тиск пару, необхідно
визначити

експериментально

залежність

між

матеріальною

швидкістю

випаровування кожного джерела і струму електронного пучка, що до нього
застосовується.

Рис. 3.3 Вплив струму електронного пучка по (а) алюмінію, (б) нікель і (с)
платини вихідного матеріалу швидкості випаровування. Відповідні швидкості
подачі вимагають підтримки постійної ванни розплаву і потік пари.

На рис. 3.3 зображено залежність швидкості випаровування (відповідно
швидкості подачі вихідного стрижня) на струм електронного пучка для трьох
джерел. Це залежність дозволяє ідентифікувати необхідність комбінувати
струм пучка (час витримки) для досягнення бажаного рівня випаровування
елементів джерела, отже і також складу шару покриття.
Підкладки з комерційного легованого сплаву RENE N5 діаметром 2,54 см
були використані в якості заготовки [12]. Нагрівач у формі пласкої пластини з
вольфрамовою ниткою для нагріву заготовки із задньої сторони.

Заготовка попередньо нагрівається до 450 0С протягом години, щоб
очистити поверхню, а потім нагріти до 1050

0

С. Для осадження був

використаний гелій з витратою 7 л/хв. Це відповідало тому, що тиск на виході
становив 56 Па, а тиск в камері 8,9 Па. Тривалість осадження триває від 30 до
40 хв. Використання потужності випромінювання 3 кВт, три вихідних
матеріали джерела у поєднанні зі швидкістю випаровування 2,7*10-3 моль/хв.
Після процесу осадження зразки охолоджуються до кімнатної температури в
камері осадження

в середовищі інертного газу. Результат осадження

морфологічного шару покриття спостерігалося за допомогою сканування
електронного мікроскопа та аналізування складу покриття за допомогою
вимірювання електричної дисперсної спектроскопії (ЕДС). Фазові структури
покриття були визначені за стандартними методами дифракції рентгенівських
променів [16].
Серія попередніх випробувань покриттів були проведені, щоб визначити
найкращу температуру осадження. Більш ранні дослідження показали, що
осадження без пор NiAl може бути досягнута при температурі осадження
1000 оС, і швидкість осадження у розмірах від 0,5 до 1 мкм/хв. В системі
модифікованій платиною ці умови були досягнуті в покриттях, що містять
об’ємну частку ізольованих пор, в результаті поганої здатності перенесення
платини на поверхню NiAl. Дослідження показали без пористе осадження NiAl
модифікованого платиною, може бути досягнуте при температурі заготовки
1050 оС. Отже, приведені результати нижче, були проведені з використанням
даної температури.

3.1.1 Склад покриття і фази
На рис. 3.4 зображено раніше запропоновану Al-Ni-Pt трифазну діаграму
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накладається на цій діаграмі даними точкового круга, який був результатом

експерименту випаровування з використанням різних сполучень потоків пучка
на окремих ваннах розплаву.

Рис. 3.4 Ni-Al-Pt трьохкомпонентна фазова діаграма при 1100/11500С. Склад
покриття осадження використовує різний струм променя вказані на діаграмі.

Шляхом ретельного підбору «ефективного» струму пучка і таким чином
швидкість випаровування для кожного матеріалу, були отримані різні фази
NiAlPt захисного покриття. Як вказано на рис. 3.4 чотири β-фази (NiAl) сплаву і
одна ɚ-фаза (Ni3Al) сплаву наноситься цим методом. Тестування ЕДС
проводили для вимірювання складу однорідності поверхні покриття. Ці виміри
показали, що покриття поверхні зразка №1 містив 26 ат. % Al, 5 6ат .% Ni,
18ат. % Pt.

На рис. 3.5 зображено зміну складу за двома ортогональними

напрямками, що проходять один через одну в центрі заготовки діаметром 2,54
см із середнім складом, що знаходиться в межах ±2 %[17].

3.2. Морфологія і структура захисного покриття
Зразок зі складом, що розташований в області центру β-фази.

Рис. 3.5 Енергетична дисперсія рентгенівської спектрометрії вимірює зміну
складу з позиції підкладки в двох ортогональних напрямках.
На рис. 3.4 зображено (зразок 7) був обраний для аналізу детальної
структури і морфології. Цей зразок мав однорідний склад 48ат. % Al, 43ат. %
Ni, 9ат. % Pt, виміряний на поверхні зразка за допомогою ЕДС. Трьохфазна
діаграма Al-Ni-Pt на рис. 3.4 показує, що покриття повинно бути однією βфазою сплаву.

Аналіз дифракції рентгенівського випромінювання узгоджується з
аналізом складу зроблений методом ЕДС та фазою діаграмою, що зображено на
рис. 3.4.

Рис. 3.6 показує, що тільки фаза β-NiAl присутня у захисному

покритті зі складом Ni43Al48Pt9.
Інтенсивність уздовж <111> і <211> цих напрямків була вищою ніж у
відповідної дифракційної порошкової картки з текстурованими NiAlPt
покриттям зі значною частиною зерен, що має нормальну поверхню у <111> і
<211>напрямках. Аналогічна текстура волокон також спостерігається в NiAl
покриттях, зроблених методом СПО і в багатьох інших металевих покриттях.

Рис. 3.6 Рентгенівський знімок NiAlPt захисного покриття осаджений при
10500С у порівнянні з NiAl піками.

Рис. 3.7 Сканування електронним мікроскопом перетину спостерігалося на
AlNiPt захисному покритті заготовки осадженій при 10500 С відсутність пор.
a) перед травленням і (b) після травлення в 5HCl: 1HNO3 протягом 10 секунд.

На рис. 3.7 зображено структуру в поперечному перерізі покриття NiAlPt.
Товщина шару покриття становила 27 мкм. В поперечному перерізі покриття
пори не спостерігалися. Зона взаємної дифузії шириною приблизно 12 мкм
спостерігається покритті граничного шару і поверхнею заготовки. Це було
схоже на формування дифузії Ni на зовні з цієї області. Подовжені яскраві
контрастні фази в зоні взаємної дифузії були багаті на тугоплавкі елементи.
Після травлення, межі зерен β-фази можуть розкластися в захисному покритті.
Покриття складаються з подовжених зерен з виразною зміною розміру
зерна приблизно в середині покриття. Малі зерна були сформовані в шарі
захисного покриття/зона покриття взаємної дифузії. Вони мали ширину близько
5 мкм і поширювалися 10-15мкм в напрямку росту. Деяких ріст зупинився в
цих межах, решта розширення, щоб створити зону набагато більшого розміру
зерна тягнучись на поверхні зразка. Середня ширина цих великих зерен сягала
20-25 мкм (рис. 3.7 б).
Відхилення ЕДС зміни складу перетинаючи зону покриття показує
суттєво область Cr i Co в перші 10-15 мкм шару захисного покриття. Це
покрило область де спостерігалися невеликі кристалічні зерна, припускаючи
інгібітування тугоплавкого металу поверхневої дифузії під час раннього етапу
осадження захисного покриття.
Композиція у вигляді функції глибини в покритті (рис. 3.8) також
зазначило, що концентрація Al і Pt в зоні взаємодифузії вища ніж у заготовки,
що узгоджується з внутрішньою дифузією цих елементів. Що до Ni, в нього
спостерігається зворотна тенденція в зоні інтердифузії відповідно до
зовнішньої зони. Коливання складу в інтердифузійній зоні були пов’язані з
поділом вогнетривких елементів.

Склад

Рис.3.8 Енергетична дисперсія рентгенівської спектрометрії вимірює розподіл
композиції в поперечному перерізі NiAlPt покриття, осадженого при 1050° С.
Відзначимо, що інтердифузійна зона була 12 мкм. Це трохи ширше ніж у
покриттів з NiAl в ЕПП-СПО при 1000 оС (близько 7 мкм). Але це було менше,
ніж зроблені за допомогою звичайних способів дифузії. В цьому випадку зони
інтердифузійної були, як правило близько 20 мкм. Різні температури заготовки
і

час

осадження

вважається

причиною

відмінності

товщини

цих

інтердифузійних зон. Під час процесу СПО, осадження захисного покриття
було завершено через 30 хв. при температурі 1050о С, у той час коли
традиційними методами дифузії необхідний процес обробки при тій самій
температурі. Також відзначимо, що на відміну від хімічного парового
осадження або цементації всі елементи захисного покриття супроводжуються
конденсацією з парової фази в стані процесу СПО. Взаємна дифузія не має
необхідності у зовнішній дифузії елементів, таких як нікель із заготовки, що
інгібує в певній мірі високо концентрованим струменем нікелю з ванни
розплаву джерела. За зоною взаємної дифузії

концентрація Al швидко

зменшилась до 13 ат.% і Ni збільшилася до 67 ат.%, значення, що відповідають
складу сплаву заготовки RENE N5.

3.3. Структура поверхні
Морфологія поверхні NiAlPt покриття зображена на рис. 3.9. покрита
NiAlPt сплавом поверхня складається з відносно великих та приблизно
рівноосних кристалічних зерен з середнім розміром 22 мкм (рис. 3.9а).
Поверхня кожного зерна мала канавки субструктури (рис 3.9б). Канавки
змінили напрям і кут на межах зерен, також спостерігалися більш граничні
канавки

в цих місцях (рис 3.9в). Подальші спостереження при збільшенні

х3000 показали, що канавки насправді були частиною структури тераси на
поверхні покриття (рис. 3.9d). Такі тераси згоджуються у поетапному режимі
потоку зростання. Однак на відміну від терас спостерігається і на NiAl зразках
осаджених при 1000 оС, грані терас на NiAlPt зразках були грубішими і також
мали впадини, що виявлено в процесі спостереження. Як вважається, ці
наслідки від значного вмісту платини в покритті, які напевно знижують
рухливість атомів на поверхні зростання. Низький коефіцієнт дифузії платини
стосовно до NiAl композиції можна розглядати, як слабку здатність міграції
атомів платини, що можуть призвести до різниці морфології між NiAlPt і NiAl
покриття.
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Рис. 3.9. Морфологія поверхні NiAlPt покриття осадженого при 1050о С. (a)
NiAlPt поверхня складається з кристалічних зерен із середнім розміром 22 мкм
зерна. (b) Морфологія поверхні зерна при 10000-кратному збільшенні. (c)
Елементи змінили свій напрямок і поворот на кордоні зерна. (d) Морфологія
поверхні зерна при 30000 × збільшенні.
Описані вище експерименти показують, що з кількома джерелами
випаровування в інертному газовому струмені є ефективним методом
осадження

без

наявності

пор,

хімічно

однорідної,

β-фази

платино

модифікованого NiAl захисного покриття. Оскільки всі три елементи ( Al, Ni,
Pt) наносять одночасно на заготовку, синтез захисного покриття проводиться в
один етап. На відміну від струму методу хімічного осадження, що включає
процеси Pt- гальванічної і термічної обробки, ми змогли нанести NiAlPt
покриття, склад якого просто регулюється шляхом зміни часу перебування
електронного променя на кожній ванній розплаву джерела. На рис. 3.1
показано, що платина має тиск пари на 4-6 порядків менше ніж тиск пари
нікелю та алюмінію в широкому діапазоні температур. У звичайному процесі
фізичного осадження за допомогою електронного променя, NiAlPt ванна
розплаву збагачується платиною, так як процес випаровування прогресує через
різницю тиску звичайних парів покриття зменшення платини. Метод
спрямованого осадження долає цю добре відому проблему осадження сплаву по
відношенню до звичайного фізичного, коли легуючі елементи мають широке
варіювання тиску пари.

Серії випробувань показали, що осадження без наявності пор Ptмодифікованого NiAl покриття вимагає використання трохи вищої температури
(1050оС) у порівнянні до тих, що утворюють пори. Підозра падає на те, що
Ptзбільшує активаційні бар’єри для поверхневої дифузії під час росту плівки
NiAl. Для вирішення цієї проблеми необхідне атомістичне моделювання. Тим
не менш поєднання температури та швидкості осадження показала, що дифузія
із заготовкою була значно менша ніж зустрічається у звичайному NiAl+Pt
процесі синтезу.
Нарешті, цікаво відзначити, що інші елементи можуть бути додані з
покриттів за запропонованим методом. Наприклад, розчинення або дисперсійне
зміцнення за рахунок додавання елементів, таких як Hf, Cr, Zr,Y дасть змогу
збільшити вихід готової продукції та опір еластичності покриття. Тиск парів
цих елементів широко змінюється, але з кількома джерелами випаровування,
що описано тут, відкриває певні перспективи для розширення спектру
композиції, які будуть успішно осаджені (нанесені).

Висновки до розділу
1. Регулюючи умови потоку використовувані для створення струменя
високої швидкості осадження було досягнуто при відносно низькій
потужності джерела електронного пучка.
2. Дослідження

показали без пористе осадження NiAl модифікованого

платиною, може бути досягнуте при температурі заготовки 1050 оС.
Отже, приведені результати нижче, були проведені з використанням даної
температури.
3. Під час процесу СПО, осадження захисного покриття було завершено
через 30 хв. при температурі 1050о С, у той час коли традиційними
методами дифузії необхідний процес обробки при тій самій температурі.
4. Описані вище експерименти показують, що з кількома джерелами
випаровування в інертному газовому струмені є ефективним методом
осадження без наявності пор, хімічно однорідної, β-фази платино
модифікованого NiAl захисного покриття. Оскільки всі три елементи ( Al,
Ni, Pt) наносять одночасно на заготовку, синтез захисного покриття
проводиться в один етап.

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
металічних захисних покриттів на лопатки ГТД методом EB-DVD» 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 2.09.02-85,
у відповідності до якого, на одного працівника мусить припадати не менше ніж
15м3 робочого простору та 4,5м2 площі.
Електроустановки,

що

використовувалися

для

проведення

НДР

живляться напругою 380В змінного струму, промислової 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

о

С, 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
Види освітлення: штучне електричне та природне. Зорові роботи, які
проводяться на дільниці відноситься до робіт середньої точності IV. Розмір
об’єкта складає 0,1…0,5мм. Для робіт даного типу норма освітлення складає,
300 лк. На всіх робочих місцях дільниці за попередніми вимірюваннями
освітленість складає 300 лк, тому система освітлення відповідає прийнятим
нормам ДБН В25-28-2006.

При виконанні роботи на вакуумній установці у повітря робочої зони не
потрапляють шкідливі речовини. Вміст різних речовин у повітрі робочої зони
не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин,
що наведені в ГОСТ 2.1.005 - 88.
При виконанні науково-дослідної роботи застосовується електроннопроменева установка, яка живиться напругою 380В змінного струму
промислової частоти. При роботі і електронно-променевою установкою
основними

шкідливими

виробничими

чинниками

є

рентгенівське

випромінювання та ураження електричним струмом.
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.,[26] 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 [19].
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 не струмопровідними 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 4.1 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 Розробка заходів, спрямованих на усунення небезпечних та шкідливих
чинників
3 наведеного вище аналізу шкідливих та небезпечних виробничих
факторів видно, що головна небезпека при виконанні роботи полягає у
можливості ураження рентгенівським випромінюванням та електричним
струмом застосовується:
 Захисне заземлення устаткування;
 Забезпечення неприступності і надійної ізоляції струмоведучих
частин печі;
 Використання ізоляційних поверхонь підлоги на робочому місці
З метою захисту від теплової дії використовуються спецодяг та
спеціальний інструмент. Гранично допустима доза опромінення всього тіла за
тиждень

не

повинна

перевищувати

10

мкР/тиж.

Це

можливо

при

автоматизованому управлінні процесу, що не вимагає постійної присутності під
час роботи, а також використання захисних екранів.
Всі роботи по підготовці виробів повинні проводитися при ввімкнутій
витяжній вентиляції. При роботі з агресивними розчинами обов'язкове
використання гумових рукавичок.
При проведенні роботи необхідно чітко дотримуватися правил техніки
безпеки. Використання безпечних умов праці та заходів по захисту від
шкідливих та небезпечних виробничих факторів дозволяє забезпечити безпечну
роботу

науково-виробничого

персоналу

при

виконанні

роботи.

4.8.1 Перевірочний розрахунок захисного заземлення електроннопроменевої установки з джерелами живлення
Безпечність
електроустановок
застосуванням

експлуатації
забезпечується
ізоляції,

при

нормальному

наступними

недоступністю

режимі

захисними

роботи
заходами:

напругопровідних

частин,

застосуванням малих напруг і використання електрозахисних засобів.

Рисунок 4.2- Схема позначення розмірів для розрахунку захисного
заземлення:
1 - заземлення; 2 - з'єднувальна стрічка; 3- корпус установки ЕПП для
осадження; 4 - шайба; 5 — гайка; 6 - гвинт; 7 - контактна площадка; hB глибина закладання вертикальних заземлювачів; L - відстань між
заземлювачами; t0 - відстань від середини заземлювача до поверхні ґрунту; l довжина заземлювача; bc - Ширина стрічки; L3 - загальна довжина
заземлювача.
Щоб уникнути нещасних випадків використовується захисне заземлення.
Робимо перевірочні розрахунки захисного заземлення:

Для розрахунку використовуємо такі дані:


Напруга мережі до 380 В;



Тип заземлювального пристрою - вертикальний;



розміри вертикальних заземлювачів: довжина lB = 5м, діаметр
прута d=0,01;



Відношення відстані між прутами до їхньої довжини LB/lB= 1



Розміри горизонтального заземлювача (з'єднувальної стрічки):
довжина LГ = LЗ.С. = 0,04 м



Глибина закладання вертикальних заземлювачів hB = 0,8м;
горизонтальних hг = 0,8м.



Розташування заземлювачів приймаємо в один ряд.



Грунт — чорнозем; склад — однорідний; вологість — нормальна.



Кліматична зона - II

Визначаємо допустиме значення опору розтікання в заземлювальному
пристрої: RД ≤ 4 Ом таблиця 7.1 [28].

ρРОЗР.В = ρТАБЛ • КС.В. Ом•м

(4.1)

де ρРОЗР.В - розрахунковий питомий опір ґрунту для заземлювачів;

ρТАБЛ - приймаємо 30 Ом•м таблиця 7.2 [28];
КС.В. - коефіцієнт сезонності для вертикальних заземлювачів, для даної
кліматичної зони приймаємо КС.В. = 1,3 таблиця 7.4 [28].

ρРОЗР.В =30•1,3 = 39 Ом•м
Визначаємо розрахунковий питомий опір ґрунту для горизонтальних
заземлювачів.

ρРОЗР.Г = ρТАБЛ • КС.В. ТАБЛ • КС.Г.
де КС.Г. -

(4.2)

коефіцієнт сезонності для горизонтального заземлювача,

згідно з кліматичною зоною приймаємо КС.Г.= 3,5 таблиця 7.4 [28].

ρРОЗР.Г = 30 3,5 = 115 Ом•м

Відстань від поверхні землі до середини вертикального заземлювача:
𝑙

𝑡 = 𝐿𝐵 + 𝐵 , м

(4.3)

2

t=0,8+5/2=3,3 м
Опір розтіканню струму в одному вертикальному заземлювачі:
𝑅𝐵 = 0,366

ρРОЗР.В

𝑅𝐵 = 0,366

39

𝐿𝐵
5

(𝑙𝑔

2∙𝑙𝐵
𝑑

+ 0,5𝑙𝑔

2∙5

4𝑡+𝐿𝐵
4𝑡−𝐿𝐵

) , Ом

(4.4)

4𝑡+5

(𝑙𝑔 0,01 + 0,5𝑙𝑔 4𝑡−5) = 9 Ом

Визначаємо теоретичну кількість вертикальних заземлювачів без
врахування коефіцієнта використання ηВ.В., тобто ηВ.В.=1
η.В.В. =

𝑅𝐵

, шт.

𝑅Д ∙ηВ.В.

η.В.В. =

9
4∙1

(4.5)

= 2 шт.

Визначаємо ηВ.В. - коефіцієнт використання вертикальних заземлювачів
при числі заземлювачів ηВ.В.=2 та при підношенні LB/lB = 1, приймаємо ηВ.В.=
0,85 таблиця 7.5 [28]
Необхідну

кількість

вертикальних

однакових

заземлювачів

з

урахуванням коефіцієнта використаним :
𝑅𝐵

𝑛.В.В. =
𝑛.В.В. =

𝑅д ∙ηВ.В.
9

4∙0.85

, шт.

(4.6)

= 3 шт.

Розрахунковий опір розтікання струму у вертикальних заземлювачах
при ηВ.В = 3, без врахування з'єднувальної стрічки
𝑅РОЗР =
𝑅РОЗР =
Відстань

між

вертикальними

𝑅𝐵
𝑛Н.В. ∙ηВ.В.
9

3∙0.85

, Ом

(4.7)

= 3.5 Ом

заземлювачами

розраховуємо

за

відношенням: LB/lB = 1
Звідси LB = 1∙lB = 1∙5 = 5 м
Визначаємо довжину з'єднувальної стрічки горизонтального заземлювача:
𝐿З.С. = 1,05 ∙ 𝐿В (𝑛Н.В. − 1), м

(4.8)

𝐿З.С. = 1,05 ∙ 5(3 − 1) = 10,5 м
Опір розтіканню струму в горизонтальному заземлювачі (з’єднувальній
стрічці):
𝑅Г.З.С. = 0,366
𝑅Г.З.С. = 0,366

𝜌РОЗР.Г
𝐿З.С.

155
10,5

𝑙𝑔

𝑙𝑔

2∙𝐿2З.С.
ℎ3 ∙𝑏𝑐

2∙10,52
0,8∙0,01

, Ом

(4.9)

= 17,6 Ом

Розраховуємо опір розтікання струму в горизонтальному заземлювачі
(З’єднувальній стрічці) при числі електродів nr = 1
𝑅РОЗР.Г =

𝑅Г.З.С.
𝑛𝑟 ∙𝜂В.Г.

, Ом

(4.10)

де ηВ.Г. – коефіцієнт використання горизонтального заземлювача, приймаємо ηВ.Г.
= 0,85 з таблиці 7.6 [28]

𝑅РОЗР.Г =

17,6
0,8∙1

= 21,25 Ом

Визначаємо розрахунковий теоретичний опір розтікання струму у
вертикальних та горизонтальних заземлювачах:
𝑅РОЗР.В.Г. =
𝑅РОЗР.В.Г. =

1
1

1
+
𝑅РОЗР.В. 𝑅РОЗР.Г.

1
1
1
+
3,5 21,25

, Ом

(4.11)

= 3 Ом

Отриманий розрахунковий теоретичний опір розтікання струму у
вертикальних та горизонтальних заземлювачів відповідає вимогам:
RРОЗР.В.Г ≤ RД
4.9 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 [54].
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.

4.10 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.

Ми використовували метод мультивипаровування

струменем

підвищеного

змішення

для

осадження

разом з газовим
NiAlPt

покриттів

контрольованого складу і морфології. Даний метод потребує близько
розташований багато джерельний тигель і електронний промінь.
2.

Час очікування на окремих вихідних матеріалах може змінюватися

контролюючи

індивідуальну

швидкість

випаровування

джерела.

Ми

визначили, що однорідність захисного покриття спостерігалося за даним
співвідношенням нанесених металів: 48ат. % Al, 43ат. % Ni, 9ат. % Pt.

3.

Інертний струмінь газу сприяє перемішуванню потоку парів і

осадження однорідним NiAlPt покриттям без наявності пор і відсутністю
термообробки

після осаджування. Процес нанесення захисного покриття

було завершено через 30 хв. при температурі

1050о С, у той час коли

традиційними методами дифузії необхідний процес обробки при тій самій
температурі.
4.

Покриття є одно структурною β-фазою і без поверхневого забруднення

легуючих елементів заготовки. Описані вище експерименти показують, що з
кількома джерелами випаровування в інертному газовому струмені є
ефективним методом осадження без наявності пор, хімічно однорідної, βфази платино модифікованого NiAl захисного покриття. Оскільки всі три
елементи (Al, Ni, Pt) наносять одночасно на заготовку, синтез захисного
покриття проводиться в один етап.

Conlusions
1. We used multi evaporation method with a jet of high gas mixture to
precipitate NiAlPt controlled coating composition and morphology. This
method requires closely placed few source crucible and an electron beam.
2. Waiting time at individual starting materials can be changed individually
controlling the rate of evaporation sources. We found a protective coating
uniformity observed in this ratio deposited metals: 48at. % Al, 43at. % Ni,
9at. % Pt.

3. The inert gas stream flow promotes mixing of vapor and precipitation
NiAlPt uniform coating without pore and without heat treatment after and
the lack of precipitation. The process of applying a protective coating was
completed after 30 minutes. at 1050 C, at a time when traditional methods
diffusion processing required at the same temperature.
4. Surface is still a structural β-phase and surface contamination without
alloying elements of the piece. The above experiments show that multiple
evaporation sources in an inert gas streams is an effective method of
deposition without pores, chemically homogeneous, β-NiAl phase platinum
modified protective coating. Since all three elements (Al, Ni, Pt) is applied
simultaneously on the workpiece, the synthesis of protective coating is
carried out in one stage.

ДОДАТКИ

Додаток 1
Код програми “Приріст маси”
CLC
PRINT “Введіть середню товщину покриття в сантиметрах”
INPUT “δ =”, х
PRINT “Введіть загальну площу поверхні в сантиметрах кв”
INPUT “S=”, у
М = х*у*7,6
PRINT “Приріст маси =”, М
END
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