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  NiO-YSZ تي جامد بر سطح كامپوزدي اكسي سوختلي پYSZ تيعوامل موثر بر پوشش الكترول
  كي الكتروفورتي نشانهيبه روش ال

  يسي پور، بابك رئي مقصودري، اميطاهره طالب
talebytahereh@yahoo.com 

  يپژوهشگاه مواد و انرژ
  :چكيده

) EPD( توسط روش نشـست الكتروفـورتيكي        YSZد از جنس    عوامل موثر در ساخت اليه الكتروليت پيل سوختي اكسيد جام         
ساخت زيراليـه هـا توسـط پـرس هيـدروليكي           .  مورد بررسي قرار گرفت    NiO-YSZبر آند پيل سوختي از جنس كامپوزيت        

پـس از اليـه نـشاني    .  انجام گرفتC°1000 و نشاسته، و سپس پيش پخت آنها در دماي YSZ ،NiO پودرهاي مخلوط شده 
 الزم اسـت، و نيـز تهيـه    EPDح زيراليه با هدف ايجاد رسانايي الكتريكي كه جهت انجام موفقيـت آميـز فرآينـد                 كربن بر سط  

همانند ولتاژ اعمالي و زمان انجـام فرآينـد     در مخلوط استن و اتانول متغيرهاي مهم موثر بر فرآيندYSZسوسپانسيوني از 
EPD    راليـه و پوشـش، كيفيـت اليـه نشـست داده شـده، ضـخامت و         در نهايت چـسبندگي بـين زي      .  مورد بررسي قرار گرفت

 و دمـاي مناسـب زينتـر بـا اسـتفاده از بررسـي                مـشاهده  (SEM)توسط ميكروسكوپ الكترونـي روبـشي       ،  مورفولوژي آن 
  . تعيين گرديدSEMريزساختار پوشش توسط 

  :كليدواژه
 YSZ، كامپوزيـت    )YSZ( پايدار شده با ايتريا      ، زيركونيايي )EPD(، نشست الكتروفورتيكي    )SOFC(پيل سوختي اكسيد جامد     

– NiO الكتروليت ،SOFC آند ،SOFC.  

  مقدمه -1

ذرات باردار موجود در سوسپانسيون تحت اثر ميدان ) EPD) Electrophoretic Deposition نشست الكتروفورتيكي يا فرآينددر 
 تجهيـزات مـورد     .]1[لم چگالي را تشكيل مـي دهنـد       في بر سطح     و  به سمت الكترود با بار مخالف حركت مي كنند         DCالكتريكي  
 ساده و كم هزينه است و مي توان از آن جهت شكل دهي فيلم هاي يكنواخت نازك بر روي زيراليه هايي                      EPD فرآيندنياز در   

ش داراي  عـالوه بـر آن، ايـن رو   .]3،2[بهره گرفـت ) Tubular Cell Stack(با اشكال پيچيده مانند استك لوله اي پيلهاي سوختي 
  روش  ايـن مزايـا    .]5،  4[ مـي باشـد     يكسان در تمام سطح نشست        ضخامت اليه   با يكنواخت و ريزساختار  سرعت نشست باال  

EPD 6[د مناسب مي سازفرآينديلهاي سوختي پيالكتروليت  را جهت ساخت[.  
اندمان تبديل انرژي باال و عمـر       ربه دليل    ،به عنوان روشهاي جديد توليد برق     ) SOFCs(امروزه پيل هاي سوختي اكسيد جامد       

در پيل هاي سـوختي مطلـوب       جهت كاربرد    YSZ الكتروليتهاي نازك و چگال      .]7،  8[طوالني بسيار مورد توجه قرار گرفته اند      
 بـه همـين دليـل اخيـرا       .]9،  10[را افزايش مي دهنـد    هستند، زيرا دماي كاركرد آن را كاهش داده و در نتيجه كارايي وعمر آن               

  .]11[ افزايش يافته است جهت ساخت الكتروليت پيل هاي سوختي اكسيد جامدEPD فرآينده استفاده از تمايل ب
 مـورد بررسـي     EPDدر اين پژوهش، اثر برخي از عوامل موثر بر فرآيند نشست الكتروفورتيكي مانند زمان و ولتاژ اعمالي فرآيند                   

 مـشاهده گرديـده   (SEM) توسط ميكروسكوپ الكترونـي روبـشي   قرار گرفته و سپس كيفيت اليه پوشش داده شده و ضخامت آن        
  . مورد بررسي قرار گرفته استSEM همچنين اثر تغييرات دماي زينتر بر كيفيت پوشش و تكميل فرآيند زينتر توسط .است
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  هاي تجربي فعاليت -2

 YSZ، پودرهـاي    مـي باشـد    كه همان زيراليـه مـورد اسـتفاده در فرآينـد الكتروفـورتيكي                آماده سازي آند پيل سوختي     جهت
)8%mol Y2O3-ZrO2، Tosohژاپن،( ، NiO) ،سـاعت  24، بـه مـدت   1:5:5و نشاسته با به ترتيـب نـسبت وزنـي    ) 100782 #مرك 

 ميلـي   15 ساعت، پودر حاصل به صورت قرص هايي با قطـر            24 به مدت    C°70پس از خشك كردن مخلوط در       . بالميل شدند 
 ساعت پيش پخت شدند تا كامپوزيت متخلخلي        3 به مدت    C°1000قرص ها در دماي     .  ميلي متر پرس شد    7/0متر و ضخامت    

 فرآيند جهت انجام    استحكام كافي داراي  پس از پيش پخت، قرص ها       .  حاصل گردد  EPD فرآيند به عنوان زيراليه     NiO-YSZاز  
EPDدندو ب .  

مخلـوط اسـتن و اتـانول خـالص       آلـي محـيط  در  دقيقـه 15به مدت  اولتراسونيكحمام  توسط YSZ  يكنواخت  سوسپانسيون
 سپس جهت جداسازي ذرات آلگومره و اجتنـاب         .بدست آمد  25:75با نسبت حجمي    ) ، به ترتيب  100983 و   100299 #مرك،  (

در دماي اتاق بي حركـت نگـه داشـته            ساعت 1 حاصله به مدت     سوسپانسيوناز تشكيل نشست ناهمگن بر سطح كامپوزيت،        
، از سوسپانسيون پايدار قسمت باالي ظرف استفاده        EPDد  نفرآيجهت انجام     . ه نشين و جدا گرديدند    شد تا ذرات درشت تر ت     

  .  قرار گرفت اولتراسونيك در حمام دقيقه5به مدت دوباره  EPDد نقبل از فرآياين سوسپانسيون . گرديد
هـادي   پس از ، بودeV05/2 داري برابر مثبت و داراي مقدر سوسپانسيون مورد آزمايش  YSZ پودر پتانسيل زتا زآنجاييكها

 DC به خروجـي منفـي منبـع تغذيـه           اتصال آنها  نازكي از گرافيت خالص بر سطح آنها،          قرصها توسط اعمال اليه    كردن سطح 
 فاصله بين قرص . اندازه گيري شدZetasizer 3000Hz, Malvern توسط دستگاه ميكروالكتروفورتيك اين پتانسيل . گرديدانجام

NiO-YSZ             در فرآيند     به عنوان الكترود منفي و صفحه فوالدي ضد زنگ به عنوان الكترود مثبت EPD    ميلـي   10 ، ثابت و برابـر 
  .موازي و ثابت نگه داشته شدند، عمود به صورت EPD  فراينددو الكترود در طول. در نظر گرفته شدمتر 

، نمونه ها جهت بررسي تاثير دمـاي پخـت   YSZ –NiOدر نهايت پس از تهيه پوشش مناسب و يكنواخت بر سطح زيراليه هاي
ميكروسـكوپ الكترونـي روبـشي،    ( SEMسپس توسـط  .  زينتر گرديدند  Cº 1400 و   Cº 1300بر تكميل اين فرايند در دماهاي       

 ريزساختار حاصله و مورفولوژي سطح نمونه ها در حالت خام و پختـه و نيـز ضـخامت پوشـش مـورد                       )Streoscan360مدل  
  . گرفتبررسي قرار

  نتايج و بحث -3

  اثر ولتاژ و زمان اعمالي بر نشست الكتروفورتيكي -3-1
 بـر واحـد سـطح    EPDوزن نشـست    پيشنهاد گرديده است، 1در رابطه تئوري فرآيند نشست الكتروفورتيكي كه توسط  همكر        

 ]5[ :سبه گرددمحا ، صرف نظر از بار حمل شده توسط يون هاي آزاد، مي تواند از معادله زير)w(زيراليه الكترود 

)1(            w = 2/3 Cε0 εrζη
-1EL-1t  

w                 سـاير متغيرهـا نيـز عبارتنـد از         . وزن نشست ذرات بار دار شده و نشست يافته در واحد سطح زيراليه الكتـرود اسـت : C 
 η پتانــسيل زتــا ذرات در سوسپانــسيون، ζ ضــريب گــذردهي نــسبي، εr ضــريب گــذردهي خــال، ε0غلظــت سوسپانــسيون، 

 در برخي از تحقيقات انجام شده، انطبـاقي بـين   . زمان نشستt فاصله بين الكترودها، L پتانسيل اعمالي، Eويسكوزيته حالل،  
معادله با نتايج تجربي مشاهده نگرديده است، با اين حال، نتايج حاصله از اين بررسي تطابق قابل قبولي را بين نتايج تجربـي              

                                                                 
1 Hamaker 
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  .   دده و تئوري هاي موجود نشان مي
 ثانيـه   20 ولت در زمانهـاي      50 الي   5 ولتاژهاي متفاوتي در محدوده    ،جهت بررسي وابستگي رابطه وزن نشست با زمان و ولتاژ         

 خالصـه شـده   1نتايج حاصل از اندازه گيري وزن نشست بر حسب زمـان و ولتـاژ فرآينـد در شـكل     .  دقيقه انتخاب گرديد 8الي  
  . است

  
  .)V5 ،V10 ،V20 ،V30 ،V50( ولتاژ هاي متفاوت  در بر حسب زمانر واحد سطح ب وزن نشستنمودار وابستگي -1 شكل

 اسـتن بـا افـزايش زمـان اعمـال ولتـاژ، وزن              - مشاهده مي شود، در سوسپانسيون مخلـوط اتـانول           1همانطور كه در شكل     
 YSZوي اعمالي بـه ذرات  با افزايش ولتاژ فرآيند، به علت افزايش نير. نشست بر واحد سطح به صورت خطي افزايش مي يابد        

پخش شده در سوسپانسيون، تعداد ذراتي كه در واحد زمان مي توانند خود را به سطح الكترود برسـانند و بـار خـود را بـر                           
سطح آن از دست دهند، بيشتر مي شود و در نتيجه وزن نشست بر واحد سطح در يك زمان ثابت با افـزايش ولتـاژ افـزايش                  

  .مي يابد

  : حاصل از نشستYSZ پوشش خام ر بررسي ريزساختا -3-2
 مورفولوژي سطح و ريزساختار و ضـخامت اليـه تـشكيل    NiO-YSZبر زيراليه  YSZخام  فيلم   الكتروفورتيكي نشستپس از   

 مربوط به ولتاژهـاي     SEM تصاوير   2در شكل   . مورد بررسي قرار گرفت   ) SEM(يافته توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي      
  .  زمان نشست نشان داده شده است دقيقه4 ولت در 40 و 20

گردد كه با افزايش ولتاژ نشست اغتشاش سـطحي   باشند، مشاهده مي  كه تصاوير سطح نشست مي  a,b2 هاي شكلبا توجه به    
زيرا ولتاژ بيشتر باعث اعمال نيروي بيشتري بـه ذرات بـاردار موجـود در               . گردد در ريزساختار اليه نشست يافته بيشتر مي      

شود، در نتيجه ذرات هنگام حركت به سمت الكترود با بار مخالف در سوسپانسيون سرعت بـاالتري پيـدا                    يسوسپانسيون م 
توانند جاي مناسب خود را يافته و اليه كامال صاف           كنند و به دليل اين سرعت بيشتر، هنگام نشست در سطح الكترود نمي             مي
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اگر چه اين عمل تاحـدي      .  تواند به تشكيل اليه يكنواخت تر كمك كند        بنابراين كاهش ولتاژ مي   . و بدون تخلخلي را ايجاد نمايند     
  .زمان انجام فرآيند را افزايش خواهد داد

 
-25 با استفاده از سوسپانسيون NiO-YSZ نشست داده شده برسطح زيراليه YSZ  خام از سطح نشست و مقطع عرضي فيلمSEMتصاوير  -2 شكل

  . دقيقه4 در d (V 40 و b(دقيقه و  4 در V 20) c و  a. ( استن- درصد اتانول75

قبل نشان داده شده شرايط  در YSZ -NiO نشست يافته بر زيراليهYSZ  خامتصاوير مقطع عرضي فيلم c2و d  هاي شكلدر 
ميكـرون   6/34  و7/17  به ترتيب حـدود شده نشست داده ضخامت اليه ،تصاوير مشاهده مي گردداين  همانطور كه در    . است
  .  وجود رابطه خطي بين  ضخامت اليه نشست يافته و ولتاژ فرآيند را مشاهده نمود كه مي تواناست

  :YSZ اثر دماي زينتر بر ريزساختار پوشش  -3-3
 همـانطور كـه     . ساعت مشاهده مي گـردد     2 به مدت    Cº 1400 و   Cº 1300  تغييرات ريزساختار نمونه در دو دماي      3در شكل   

 افزايش دمـاي    . ساعت به صورت كامل انجام نگرفته است       2 مدت   به Cº 1300ي  مشاهده مي گردد، فرايند زينتر شدن در دما       
 به طور موثر به تكميل فرآيند زينتر، حذف فواصل بين دانه اي و تركها، تراكم اليه و در نهايت رشـد                      Cº 100زينتر به ميزان    
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 . راليه انجام گرفته است بر سطح زيYSZبا تكميل فرايند پخت رشد مناسب دانه هاي .  دانه ها انجاميده است

 
  . ساعت2 به مدت b (C1300 و a( C1400 در دماهاي YSZ پوشش زينتر شده SEMتصاوير  -3 شكل

 نتيجه گيري -4

 فرآينـد  اثر ولتـاژ و زمـان     .  ساخته شد  EPD فرآيند توسط   NiO-YSZ بر سطح كامپوزيت     YSZدر اين پژوهش، اليه نازكي از       
EPD        فرآينـد افزايش زمـان و ولتـاژ       . فته مورد بررسي قرار گرفت     بر وزن نشست و ضخامت اليه نشست يا EPD     مـي توانـد 

ضخامت اليه نشست يافته گردد و بر طبق نتايج حاصل از اين پژوهش وابستگي خطـي نيـز در                    باعث افزايش وزن نشست و    
 يافتـه بـر سـطح       مورفولوژي ريزساختار و ضـخامت اليـه نشـست        .  كه با مباحث تئوري نيز مطابقت دارد       آن مشاهده گرديد  

 مورد بررسي   YSZهمچنين اثر دماي زينتر در زمان ثابت بر كيفيت و يكنواختي پوشش             .  بررسي گرديد  SEMزيراليه توسط   
 NiO-YSZ بـر كامپوزيـت      YSZ متراكم و بدون تركي از جنس        ،اليه نازك پس از زينتر در دماي مناسب       در نهايت   . قرار گرفت 
   .ساخته شد
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