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Pokrycia ochronne stosowane w budowie
lotniczych silników turbinowych

P

okrycia ochronne zwiêkszaj¹ trwa³oœæ czêœci, na które s¹ nanoszone, a wiêc równie¿ istotnie wp³ywaj¹ na ¿ywotnoœæ i niezawodnoœæ gotowych wyrobów, np. silników lotniczych. Ju¿ w silnikach turbinowych pierwszej generacji (np. grupy Lis) dla zabezpieczenia przed korozj¹ czêœci stalowych stosowane by³y pokrycia galwaniczne z cynku lub
kadmu, a dla zabezpieczenia po³¹czeñ gwintowych przed zapiekaniem – pokrycia z miedzi. W silnikach drugiej generacji (np. grupy
R-11) stosowano dodatkowo pokrycia ceramiczne zwiêkszaj¹ce ¿aroodpornoœæ niektórych „gor¹cych” czêœci silnika, np. rur ¿arowych komór spalania. Oko³o 75% czêœci silników trzeciej i czwartej generacji powleka
siê metalicznymi lub ceramicznymi pokryciami w celu zabezpieczenia ich przed korozj¹, zwiêkszenia ich ¿aroodpornoœci, a tak¿e dla innych specjalnych celów, np. uszczelnienia, zabezpieczenia przed zu¿yciem œciernym, zabezpieczenia przed gwa³townymi
zmianami temperatury. Przy wyborze materia³u pokrycia i sposobu jego nanoszenia powinno siê uwzglêdniaæ:
! warunki eksploatacji danej czêœci lub podzespo³u (temperaturê, œrodowisko, sposób
wspó³pracy czêœci itp.),
! chemiczn¹ i metalurgiczn¹ zgodnoœæ materia³ów pokrycia i pod³o¿a, umo¿liwiaj¹c¹
dobre po³¹czenie tych materia³ów bez elektrochemicznego oddzia³ywania miêdzy
nimi, nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e w czasie eksploatacji danej czêœci wytrzyma³oœæ
po³¹czenia pokrycia z pod³o¿em (adhezja)
mo¿e siê zmniejszyæ w wyniku mo¿liwego
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wydzielania na granicy pokrycia i pod³o¿a
faz, tworzenia siê kruchych po³¹czeñ, zachodzenia procesów korozyjnych itp.,
! fizyczno-mechaniczn¹ zgodnoœæ pokrycia
i pod³o¿a, tj. bliskie wartoœci w³aœciwoœci
fizycznych i mechanicznych: modu³u sprê¿ystoœci wzd³u¿nej, twardoœci, wspó³czynnika rozszerzalnoœci liniowej,
! mo¿liwoœæ naniesienia pokrycia na dany
materia³ wybran¹ metod¹,
! mo¿liwoœæ uzyskania za³o¿onej struktury
pokrycia,
! mo¿liwoœæ naniesienia pokrycia o równej
gruboœci i identycznych w³aœciwoœciach na
czêœæ o danym kszta³cie.
Najwa¿niejsze, nowoczesne pokrycia stosowane w lotniczych silnikach turbinowych to
pokrycia:
" uszczelniaj¹ce,
" ¿aroodporne,
" termoizolacyjne.
Pokrycia uszczelniaj¹ce
Zmniejszaj¹c wielkoœæ luzu wierzcho³kowego ³opatek, sprawnoœæ silnika turbinowego mo¿na zwiêkszyæ nawet o 5%. Luz mo¿na
zmniejszyæ przez naniesienie na wewnêtrzne
powierzchnie kad³ubów sprê¿arek i turbin
zu¿ywaj¹cych siê pokryæ uszczelniaj¹cych,
które, ulegaj¹c œcieraniu podczas pracy z wiruj¹cymi ³opatkami wirnika, zapewniaj¹ minimalny luz wierzcho³kowy (rys. 1). Zu¿ywaj¹ce siê pokrycia powinna charakteryzowaæ
ma³a odpornoœæ na œcieranie przy jednoczeœnie wysokiej wytrzyma³oœci i ¿aroodpornoMaj 2006

ceramiki – tlenku cyrkonu stabilizowanego
itrem (ZrO2-Y2O3).
Rodzaj materia³u zalecanego jako uszczelnienie zale¿y od temperatury, w jakiej bêdzie
pracowa³o pokrycie (rys. 2). Przy temperaturze przekraczaj¹cej 800 °C zaleca siê pokrycia ceramiczne (ZrO2-Y2O3). Dziêki zastosowaniu pokrycia podlegaj¹cego œcieraniu mo¿na jednoczeœnie zabezpieczyæ czêœci przed oddzia³ywaniem wysokiej temperatury, dochodz¹cej do 1200 °C. Na powierzchnie czêœci
pracuj¹cych w temperaturze do 550 °C stosu#

Rys. 1. Zastosowanie pokryæ uszczelniaj¹cych w celu minimalizacji luzu między koñcem pióra ³opatki
a kad³ubem

Rys. 2. Materia³y stosowane do wykonywania ³opatek i nanoszenia pokryæ uszczelniaj¹cych: a – kompozyty polimerowe, b – stopy tytanu, c – stale, d – stopy na osnowie niklowej lub kobaltowej, e – stopy
z ukierunkowan¹ krystalizacj¹, f – stopy monokrystalityczne, g – stopy umacniane tlenkami dyspersyjnymi; 1 – polimery, 2 – polimery z wype³niaczami aluminiowo-ceramicznymi, 3 – kompozyty metalu i grafitu
(Ni – 25%, C), 4 – kompozyty porowate Me-Cr, Al, Y, 5 – materia³y ceramiczne (ZrO2-Y2O3)

œci. Minimalna wielkoœæ luzów powinna byæ
zapewniona w przewidywanym czasie pracy
silnika lub w czasie jego resursu miêdzynaprawczego. Takie mo¿liwoœci zapewniaj¹ specjalne wielosk³adnikowe materia³y – dziêki
w³aœciwoœciom zastosowanych lepiszczy, porowatoœci uzyskiwanej struktury i dostosowanej technologii nanoszenia materia³u.
Firmy specjalizuj¹ce siê w wytwarzaniu
materia³ów uszczelniaj¹cych polecaj¹ wyroby z:
# polimerów,
# krzemoorganicznych polimerów z wype³niaczem aluminiowym,
# kompozytu: metal, polimer i azotek boru,
# kompozytu metalowo-grafitowego (Ni –
5%, C),
# mieszaniny metali: chromu, aluminium i itru,
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je sie najczêœciej mieszaninê proszków: 18 23% BN, 4 - 8% SiO2 i 69 - 78% Al.
Pokrycia tego typu nanosi siê metodami
napylania: gazowo-p³omieniowego, naddŸwiêkowego gazowo-p³omieniowego lub
plazmowego. Aby zwiêkszyæ przyczepnoœæ
pokrycia do pod³o¿a, na powierzchni czêœci
pokrywanej nacina siê gwint w celu uzyskania efektu kotwiczenia i metod¹ gazowo-p³omieniow¹ nanosi siê podk³ad o gruboœci od
0,1 do 0,2 mm.
Pokrycia ¿aroodporne
¯aroodpornoœæ to odpornoœæ metali i ich stopów na korozjê w podwy¿szonej temperaturze
w œrodowisku gazowym. Szybkoœæ utleniania
materia³ów, podstawowego mechanizmu koro53

zji, roœnie wyk³adniczo wraz z temperatur¹.
W³aœciwa ¿aroodpornoœæ materia³ów jest bardzo wa¿na dla takich czêœci silników turbinowych, jak: komory spalania, ³opatki turbiny,
ostatnie stopnie ³opatek sprê¿arek, komory
dopalacza i dysze. Czêœci te wykonuje siê ze
specjalnych stopów samoczynnie wytwarzaj¹cych na powierzchni tlenki, które zabezpieczaj¹
materia³ przed dalszym utlenianiem, a zasadniczo istotnie zmniejszaj¹ szybkoœæ utleniania.
Tlenki o odpowiedniej strukturze i dobrej przyczepnoœci do pod³o¿a decyduj¹ o odpornoœci
materia³u na oddzia³ywanie œrodowiska. Tlenkami o bardzo dobrych w³aœciwoœciach zabezpieczaj¹cych przed korozj¹ s¹: tlenek aluminium (Al2O3), tlenek chromu (Cr2O3) i tlenek
krzemu (SiO2). Dlatego chrom, aluminium
i krzem s¹ dodatkami stopowymi stali ¿aroodpornych i odpornych na korozjê oraz ¿aroodpornych stopów niklu i kobaltu.
W budowie wspó³czesnych lotniczych silników turbinowych wa¿ne jest zabezpieczenie stopów niklu, z których wykonywane s¹
„gor¹ce” czêœci takich silników, przed wysokotemperaturow¹ korozj¹. Do zabezpieczania
stopów niklu ostatnio stosowane s¹ g³ównie
¿aroodporne pokrycia ze stopów metali: (Ni,
Co)-Cr-Al-Y lub Al-Si-Ni-Y.
Przy wyborze rodzaju pokrycia nale¿y
uwzglêdniaæ:
! potrzebê zapewnienia minimalnej ró¿nicy
miêdzy wspó³czynnikami rozszerzalnoœci
cieplnej pokrycia i zabezpieczanego materia³u,
! zakres temperatury roboczej i sk³ad atmosfery wp³ywaj¹ce na warunki tworzenia siê
ochronnych tlenków oraz na intensywnoœæ
procesów dyfuzyjnych i szybkoœæ zmniejszania siê w³aœciwoœci ochronnych pokrycia,
! stopieñ wp³ywu zastosowanego pokrycia na
obni¿enie siê wytrzyma³oœci zmêczeniowej
danej czêœci,
! sposób nanoszenia pokrycia i mo¿liwoœæ
jego dalszej obróbki w celu podwy¿szenia
jego przyczepnoœci do pod³o¿a, g³adkoœci
i gêstoœci (zmniejszenia porowatoœci).
Osnow¹ wiêkszoœci pokryæ ¿aroodpornych
stosowanych do ochrony ³opatek turbin jest
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¿arowytrzyma³a faza β-NiAl. W celu podwy¿szenia stabilnoœci cieplnej tej fazy sk³ad
materia³u pokrycia uzupe³nia siê dodatkami
stopowymi: Ta, Hf, Y, Si i innymi. Dodanie
itru pozwala unikn¹æ powstawania porowatoœci podczas eksploatacji i zwiêksza adhezjê powstaj¹cych tlenków. Niektóre sk³adniki zwiêkszaj¹ plastycznoœæ pokrycia, co z kolei zwiêksza mo¿liwoœci jego obci¹¿enia mechanicznego.
Degradacja pokryæ (rys. 3) zachodzi na skutek procesów dyfuzyjnych powoduj¹cych utlenianie fazy β i wzrost gruboœci warstewki tlenków oraz w wyniku postêpuj¹cego wypalania
dodatków stopowych z materia³u pokrycia, co
pogarsza mo¿liwoœci samoregeneracji pokrycia („zabliŸniania” mikrouszkodzeñ). Zuba¿anie materia³u pokrycia mo¿e równie¿ byæ spowodowane dyfuzj¹ dodatków stopowych do
pod³o¿a. Zabezpieczeniem przed tak¹ dyfuzj¹
mo¿e byæ warstewka z trudnotopliwego metalu (W, Nb lub Ta) lub z metali szlachetnych
(Pt, Pd lub Ir).
Pokrycia ¿aroodporne mo¿na wytwarzaæ
metodami:
" dyfuzyjnego (proszkowego lub z zastosowaniem past) nasycania warstwy wierzchniej aluminium, chromem i krzemem,
" kondensacji par powsta³ych podczas procesu odparowania materia³u pokrycia przeprowadzanego sposobem ³ukowym, magnetronowym lub za pomoc¹ wi¹zki elektronów,
" napylania plazmowego lub naddŸwiêkowego gazowo-plazmowego.

Rys. 3. Przekrój przez pokrycie ¿aroodporne: a –
nowe pokrycie, b – pokrycie po d³ugotrwa³ej eksploatacji

Maj 2006

Do zabezpieczenia polikrystalitycznych
³opatek odlewanych ze stopu ¯S6U stosowane jest pokrycie wytwarzane na bazie niklu
zawieraj¹ce 20% chromu, 12% aluminium
i 0,5% itru, nanoszone metod¹ kondensacji par
wytwarzanych podczas ³ukowego odparowania. Do ³opatek monokrystalitycznych odlewanych ze stopów ¯S26WI lub ¯S32WI stosowane s¹ pokrycia z aluminium, krzemu, niklu i itru, charakteryzuj¹ce siê dobrymi w³aœciwoœciami ochronnymi w temperaturze od
1050 do 1100 °C.
Proces nanoszenia pokryæ w specjalnych
urz¹dzeniach sk³ada siê z operacji:
# przygotowania pióra ³opatki do naniesienia
pokrycia (odt³uszczanie, mycie, obróbka
hydroœcierna, mycie w wannie ultradŸwiêkowej, odt³uszczanie i suszenie),
# ustawienia ³opatek w kasetach i zamocowania kaset w komorze roboczej,
# nanoszenia pokrycia (wytworzenie pró¿ni,
jonowe oczyszczenie pióra ³opatek, naniesienie pokrycia o wymaganej gruboœci,
ch³odzenie ³opatek w pró¿ni, wyjêcie ³opatek z komory),
# pró¿niowego wy¿arzania ³opatek z pokryciem w temperaturze 1010 °C w czasie 4 godzin z dyfuzyjnym wprowadzaniem krzemu,
# ostatecznej kontroli jakoœci pokrycia metodami defektoskopii luminescencyjnej
i kolorowej.
Operacjê przygotowania pióra wykonuje siê
w celu usuniêcia zanieczyszczeñ, uzyskania
równomiernej warstwy wierzchniej i jej aktywacji. Pokrywan¹ powierzchniê bombarduje
siê jonami bezpoœrednio przed na³o¿eniem
pokrycia w celu usuniêcia warstewki tlenków,
nagrzania i aktywacji powierzchni. Jest to
konieczne do uzyskania dobrego po³¹czenia
pow³oki z pod³o¿em. Jakoœæ pokrycia jest zapewniana dziêki automatycznemu regulowaniu parametrów procesu jego nanoszenia.
Pokrycia termoizolacyjne
Stopy niklu, z których wykonywane s¹ czêœci turbin silników lotniczych, topi¹ siê w temperaturze od 1200 do 1315 °C, gdy temperaPrzegl¹d Si³ Powietrznych

tura gazów przed turbin¹ osi¹ga wartoœæ
1350 °C, a nawet wy¿sz¹. Dla zabezpieczenia
mo¿liwoœci pracy ³opatek turbin czêœæ powietrza ze sprê¿arki przeznacza siê na ich ch³odzenie. Obni¿a to sprawnoœæ silnika i zwiêksza zu¿ycie paliwa. Aby ograniczyæ te straty,
na gor¹ce czêœci lotniczych silników turbinowych nanosi siê pokrycia termoizolacyjne.
Pokrycia termoizolacyjne stosowane s¹
w lotniczych silnikach turbinowych ju¿ od ponad 25 lat. Obecnie wystêpuj¹ one praktycznie we wszystkich silnikach turbinowych samolotów cywilnych i w wiêkszoœci silników
samolotów wojskowych. Stosowanie pokryæ
termoizolacyjnych pozwala polepszyæ charakterystyki silników, zmniejszyæ iloœæ powietrza
wykorzystywanego do ch³odzenia czêœci,
oszczêdzaæ paliwo, zwiêkszyæ temperaturê
gazów przed turbin¹ o 100 do150 °C, a jednoczeœnie przed³u¿yæ resurs i zwiêkszyæ niezawodnoœæ czêœci oraz obni¿yæ iloœæ substancji toksycznych w gazach wylotowych ze
wzglêdu na lepsze spalanie paliwa. Pokrycia
termoizolacyjne dodatkowo zabezpieczaj¹
czêœci przed korozj¹.
Jako pokrycie termoizolacyjne najczêœciej
stosuje siê tlenek cyrkonu ze wzglêdu na jego
nisk¹ przewodnoœæ ciepln¹ (od 1 do 1,8
W/m×K) oraz wartoœæ wspó³czynnika rozszerzalnoœci cieplnej blisk¹ wartoœci rozszerzalnoœci cieplnej stopów niklu. Pierwsze pokrycia termoizolacyjne z tlenku cyrkonu, nanoszone na rury ¿arowe komór spalania, stabilizowane by³y tlenkiem magnezu (22%
MgO). Takie pokrycia mog³y pracowaæ
w temperaturze do ~980 °C. Inne pokrycia,
stosowane dotychczas, a oparte na tlenku cyrkonu i tlenku itru (7% Y2O3), mog¹ pracowaæ w temperaturze do 1090 °C. Zwykle pokrycie takie sk³ada siê z dwóch warstw spe³niaj¹cych ró¿ne funkcje. Warstwa zewnêtrzna, ceramiczna, obni¿a cieplne i erozyjne oddzia³ywanie strumienia gazów i dziêki ma³ej
przewodnoœci cieplnej ³agodzi skutki gwa³townych zmian temperatury wystêpuj¹cych
w stanach przejœciowych silnika (przy rozruchu, wy³¹czeniu i adaptacji). Pod warstw¹
ceramiczn¹ znajduje siê warstwa ¿aroodpor55

na (np. aluminiowo-platynowa, Ni-Co-Cr-AlY lub inna), zabezpieczaj¹ca czêœæ przed korozj¹ i zwiêkszaj¹ca przyczepnoœæ warstwy
ceramicznej do pod³o¿a. Gruboœæ warstwy
tlenku cyrkonu wynosi oko³o 250 µm, a warstwy pokrycia ¿aroodpornego od 80 do
120 µm. Warstwa termoizolacyjna zu¿ywa
siê na skutek erozji oraz obni¿ania przyczepnoœci warstwy ceramicznej do pod³o¿a. Obni¿enie przyczepnoœci spowodowane jest
procesami dyfuzyjnymi, w wyniku których
na granicy warstwy ceramicznej i warstwy
¿aroodpornej wydzielaj¹ siê i rozrastaj¹ tlenki aluminium. To niekorzystne zjawisko mo¿na czêœciowo zmniejszyæ przez dodanie do
pokryæ itru. Obecnie opracowywana jest
nowa generacja pokryæ termoizolacyjnych.
Ich podstawowym sk³adnikiem bêd¹ fosforany lantanu lub gliniany lantanu. Pokrycia
takie bêd¹ mog³y pracowaæ w temperaturze
od 1100 do 1600 °C.
Do nanoszenia pokryæ termoizolacyjnych
stosowane s¹ trzy metody:
! fizycznego osadzania materia³u odparowanego wi¹zk¹ elektronów,
! termochemicznego osadzania materia³u ze
zwi¹zków gazowych,
! gazotermicznego napylania.
Ka¿da z tych metod ma swoje zalety i wady. Zaletami napylania plazmowego s¹ mo¿liwoœæ nanoszenia pokrycia na trudnodostêpne powierzchnie (np. wewnêtrzne powierzchnie komór spalania), ³atwoœæ regulowania
sk³adu pokrycia, niskie koszty i wysoka wydajnoœæ. W celu podwy¿szenia przyczepnoœci pokrycia i zwiêkszenia jego ¿aroodpornoœci mo¿na nanosiæ je kilkoma warstwami
(rys. 3). Termoizolacyjne pokrycia pierwszej
generacji nanoszono metod¹ napylania plazmowego. Pokrycia drugiej generacji nanoszone s¹ zazwyczaj metod¹ kondensacji par
ceramiki odparowanej wi¹zk¹ elektronów
(Electron-Beam Physical Vapour Deposition). Tak wykonane pokrycia charakteryzuje podwy¿szona odpornoœæ na zmêczenie termiczne, ma³a chropowatoœæ i du¿a odpornoœæ
erozyjna. Przy nanoszeniu pokryæ t¹ metod¹
nie nastêpuje zasklepianie ma³ych otworów
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s³u¿¹cych do ch³odzenia pióra ³opatki.
W procesie nanoszenia pokrycia prêt z ceramiki cyrkonowej podgrzewany jest wi¹zk¹
elektronów w wysokiej pró¿ni. W temperaturze 3000 °C materia³ odparowuje i powstaj¹ce pary kondensuj¹ na powierzchni pokrywanych czêœci. Aby pokrycie by³o nanoszone równomiernie, pokrywan¹ czêœæ przemieszcza siê w ob³oku odparowanego materia³u. Pokrycie powstaje w wyniku osadzania oddzielnych atomów i moleku³ tworz¹cych mikroskopow¹ strukturê s³upkow¹
(s³upkowe kryszta³y prostopad³e do powierzchni czêœci). Okazuje siê, ¿e jest to najlepsza struktura pokryæ termoizolacyjnych.
Pokrycia o takiej strukturze wykazuj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci mechaniczne. S¹ odporne na udary termiczne oraz wytrzymuj¹
„zarzuty” (chwilowe przekroczenia) temperatury. Metoda kondensacji par wytwarzanych wi¹zk¹ elektronów zapewnia równie¿
najlepsz¹ przyczepnoœæ naniesionej warstwy
do pod³o¿a.
Schemat urz¹dzenia do nanoszenia pokryæ
termoizolacyjnych na ³opatki turbiny metod¹
odparowania za pomoc¹ wi¹zki elektronów
przedstawiono na rys. 4. £opatki s¹ mocowane w uchwytach poziomego manipulatora lub
w obracaj¹cej siê tarczy. Pokrycie jest nanoszone w pró¿ni przy ciœnieniu nie wy¿szym
ni¿ 8,75×10-3Pa. Urz¹dzenie jest wyposa¿one w szeœæ dzia³ elektronowych i dwa jonowe. Strumienie jonów s¹ wykorzystywane do
oczyszczenia powierzchni piór ³opatek z tlenków. Mog¹ byæ równie¿ wykorzystywane do
teksturowania warstwy wierzchniej piór. Dwa
dzia³a elektronowe s¹ przeznaczone do nagrzewania ³opatek. Wstêpnie ³opatki nagrzewa siê metod¹ radiacyjn¹ za pomoc¹ grafitowych elementów grzejnych do temperatury
~1000 °C. Odpowiednia temperatura pod³o¿a jest, oprócz jego czystoœci, warunkiem koniecznym do uzyskania w³aœciwej przyczepnoœci pokrycia do pod³o¿a. Wi¹zki elektronowe z czterech dzia³ elektronowych powoduj¹
odparowanie materia³ów bêd¹cych sk³adnikami nanoszonego pokrycia. Wytwarzane
w dzia³ach elektronowych wi¹zki elektronów
Maj 2006

Rys. 4. Schemat stanowiska do nanoszenia pokryæ termoizolacyjnch metod¹ pró¿niowego napylania
z odparowaniem materia³ów wi¹zk¹ elektronów

o wysokiej koncentracji energii s¹ ogniskowane na prêtach wykonanych z tych materia³ów. W celu równomiernego pokrywania piór
³opatek nanoszonymi materia³ami ³opatki obracane s¹ w ob³oku par nanoszonych materia³ów. Prêty mog¹ byæ wykonane z ró¿nych materia³ów, po odparowaniu których zachodzi
mieszanie siê ich par, a procentowy sk³ad pokrycia wynika z objêtoœci par poszczególnych
materia³ów. Zmiana intensywnoœci odparowania ró¿nych materia³ów umo¿liwia nanoszenie wielu warstw pokryæ.
Proces nanoszenia pokryæ metod¹ odparowania z wykorzystaniem wi¹zki elektronów
jest bardzo wydajny. Uzyskane pokrycia charakteryzuj¹ siê bardzo ma³¹ porowatoœci¹,
struktur¹ o du¿ej stabilnoœci i dostateczn¹
g³adkoœci¹ (nie wymagaj¹ szlifowania i polerowania). Jakoœæ nanoszonego pokrycia zale¿y od sk³adu nanoszonych materia³ów oraz od
parametrów procesu nanoszenia: temperatu-

ry pod³o¿a, prêdkoœci obracania siê ³opatek
w ob³oku par, mocy dzia³ elektronowych oraz
czasu nanoszenia pokrycia.
Pokrycia ochronne nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia w budowie lotniczych silników
turbinowych. Ich racjonalne zastosowanie
pozwala nie tylko zwiêkszyæ sprawnoœæ, ekonomicznoœæ, ¿ywotnoœæ i niezawodnoœæ
wspó³czesnych silników lotniczych, ale stwarza równie¿ mo¿liwoœci podjêcia prób zastosowania nowych, bardziej ¿arowytrzyma³ych
materia³ów w budowie takich silników. Zastosowanie nowych, lepszych materia³ów umo¿liwi z kolei dalsze udoskonalanie silników
lotniczych.
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Protective coating placed on particular parts of air engines improve durability of these parts and at the same time they have influence on prolonging vitality and increasing
durability of engines themselves. Modern protective coatings used in air turbine engines are sealing, heat-resisting and heat-insulating. The article characterizes the above
coatings.
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