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به منظور  فريتي بر روي فوالد زنگ نزنCo3O4  محافظ ساخت پوشش 
  كاربرد در اتصال دهنده هاي پيل سوختي اكسيد جامد

 

  2، مسعود عسكري1امير مسعود دياقي

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف

material.amd@gmail.com  
  

  

  چكيده
ژل و غوطه وري به منظور ايجاد پوششي يكنواخت، عاري از - فرآيند اقتصادي پوشش دادن به روش سلدر اين پروژه ، 

. ترك، و چسبنده بر روي فوالد زنگ نزن به منظور كاربرد  در اتصال دهنده هاي پيل سوختي اكسيد جامد استفاده شد
بعد از آنيل نمونه هاي پوشش داده شده در  مذكور تركيب اسپينلي. است Co3O4ق، تركيبات مورد استفاده در اين تحقي

سپس حرارت دادن در محيط اكسيدي به مدت  و  750 ودر دماي  به مدت يك ساعت) Ar+5%H2(محيط احيايي 
از مقايسه بين نمونه  . علت استفاده از محيط احيايي بهبود چسبندگي است. يك ساعت و در همان دما شكل مي گيرد

همچنين افزايش مقاومت اكسيداسيون مشخص  نمونه بدون پوشش اثر مفيد پوشش در بهبود سطح و وپوشش داده شده 
در آب مقطر به عنوان حالل، حل شده و سپس  CoCl2.6H2Oبه منظور ساخت سل اوليه، مقدار كافي از .  .شد

براي تعيين ساختار پودر سنتز  XRDاز آزمون  .نده اضافه شداسيد سيتريك تك آبه به عنوان عامل كيليت كن
به   g 0001/0براي تعيين مورفولوژي و عناصر موجود در سطح و ترازوي با دقت EDXمجهز به  SEMشده، 

  .ها حين اكسيداسيون استفاده شد منظور تعيين تغيير وزن نمونه
    

  جامدد ل دهنده هاي پيل سوختي اكسيژل و غوطه وري،  اتصا-سل ، Co3O4اسپينل :كليدي كلمات
  

 مقدمه - 1

3(پيل سوختي اكسيد جامد
SOFC( همانطور كه از اسم آن مشخص است، داراي الكتروليت سراميكي هادي يون است كه بر ،

وجود  5و مسطح 4ها دردو نوع حلقوي به طور كلي اين پيل. هاي ديگر است كه داراي الكتروليت مايع هستند خالف پيل
شود تا مواد پيشرفته  كند كه اين امر موجب مي كار مي) 900-1000(پيل سوختي حلقوي در دماي نسبتاً بااليي  .]1[دارند

هاي نازك الكتروليت و كاتد  در پيل سوختي مسطح، اليه. و گراني براي حفظ پايداري فيزيكي و شيميايي سل احتياج باشد
پيل سوختي  اين ساختار همچنين. كند شوند كه پايداري فيزيكي براي سل ايجاد مي ختهتري سا هاي ضخيم توانند در آند مي

در پيل سوختي اكسيد جامد تحت آند، احتياج به دماي باال براي فعال كردن . ]2[شود نيز ناميده مي 6اكسيد جامد تحت آند
                                                            

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي و علم مواد -  1
  استاديار دانشكده مهندسي و علم مواد -  2

3- Solid Oxide Fuel Cell 
4- Tubular 
5- Planar 
6-  anode-supported SOFCs 
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 -800 تواند تا حدود  براي اين نوع پيل ميدماي كاري . هاي احياء نسيت اجزاي سل به منظور انتقال يون و انجام واكنش
كاهش دماي كاري پيل سوختي اكسيد جامد مسطح در مقايسه با پيل سوختي نوع  .]6-3[بدون افت بازده پايين آيد 600

صورت شماتيكي در دو نوع پيل سوختي اكسيد جامد به . كند كابردتري را فراهم مي حلقوي، امكان استفاده از مواد ارزانتر  و پر
  .است آورده شده 1شكل 

  
 

  ]1[مسطح) حلقوي ب) الف.تصوير شماتيكي از پيل سوختي اكسيد جامد: 1 شكل
  

كه اين . ]7[است Volt1تواند بدست آيد حدود  نوع مسطح حداكثر ولتاژي كه از هر تك سل مي در پيل سوختي اكسيد جامد
ها به صورت الكتريكي و مكانيكي به يكديگر در حالت سري  بنابراين تك سل. ي تجاري مناسب نيستها مقدار براي كاربرد

ها  ب نشان داده شده، تكرار تك سل-1همانطور كه در شكل . شوند تا امكان توليد ولتاژ و آمپراژ مورد نياز فراهم شود متصل مي
ها   ترين وظايف اتصال دهنده به طور كلي از مهم .شود يجاد ميا) يا صفحات دوقطبي( به وسيله جزئي به نام اتصال دهنده 

  :]9-8[ميتوان به موارد زير را اشاره كرد
 هدايت الكتريكي خوب و هدايت يوني پايين 

 سهولت ساخت و مقرون به صرفه بودن 

 ضريب انبساط حرارتي متناسب با بقيه اجزاء سل  
مسطح نسبت به پيل سوختي اكسيد جامد حلقوي، امكان استفاده از  يكي از مزاياي كاهش دما در پيل سوختي اكسيد جامد

ها از مزايايي همچون هدايت الكتريكي باالتر، قيمت  فلزات نسبت به سراميك. ي فلزي به جاي سراميكي است دهنده اتصال
در اين زمينه را دارد و در  لزاتي كه بيشترين كاربرديكي از ف. پايين تر و هدايت الكتريكي و حرارتي باالتر برخوردار هستند

ها بسياري از موارد مورد نياز و  اگرچه اين فوالد. است، فوالد زنگ نزن فريتي است هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته سال
ث شود، مي تواند باع ها تشكيل مي هاي اكسيدي كه بر روي اين فوالد است ولي پوسته ها را بر طرف نموده بحراني اتصال دهنده

با ايجاد و افزايش ضخامت پوسته اكسيدي كروميا، عالوه بر افت هدايت الكتريكي، امكان  ايجاد . افت عملكرد و بازده پيل شود
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اين موارد  باعث افت عمر مفيد پيل ]. 10[شود مي 1كاتدمسموميت كرومي آيد كه منجر به  از پوسته نيز به وجود ميذرات فرار 
پوشش مورد . هاي بهبود سطح، اعمال پوشش محافظ بر روي اتصال دهنده است يكي از روش .شود سوختي اكسيد جامد مي

نظر بايستي عالوه بر هدايت الكتريكي باال و ضريب انبساط حرارتي متناسب با زير اليه، از تشكيل وافزايش ضخامت پوسته 
ها  توان اين پوشش به طور كلي مي. د شده استها پيشنها هاي مختلفي براي اتصال دهنده تاكنون پوشش. كروميا جلوگيري كند

 .تقسيم كرد) Co3O4و  Mn1.5Co1.5O4(و اسپينلي مانند ) CoO3(La,Sr) و CrO3(La,Sr)مانند ( پروسكايتي را به دو دسته 
قرار  هاي پروسكايتي مورد توجه هاي اسپينلي به دليل هدايت الكتريكي باالتر و ضريب نفوذ كروم كمتر، بيش از پوشش پوشش

  .گيرند مي
وري است و سپس  ژل و غوطه -بر  روي فوالد زنگ نزن فريتي به روش سل Co3O4در اين پروژه هدف، ايجاد پوشش اسپينلي 

پوشش فوق توسط  .شود ساختار و مورفولوژي پوشش در دماي كاري شبيه دماي پيل سوختي اكسيد جامد مسطح بررسي مي
ولي روش  همچنين اين پوشش توسط كيو و ].11[لكتروپليتينگ توليد شده شده استدنگ به صورت موفقيت آميزي به روش ا

  .تر است تر و مقرون به صرفه ژل كه در اين پژوهش استفاده شده است، نسبت به روش الكتروپليتينگ ساده - سل
  
  مواد و روش تحقيق -2

  mm 10*10منظور استفاده زيراليه در ابعاد به mm2با ضخامت   )AISI‐SAE 430 )Fe‐17%Crابتدا فوالد زنگ نزن تجاري 
 :Merck,CASبه منظور ساخت سل مقدار الزم از پودر . ي دستگاه وايركات برش داده شدبه وسيله 7791‐13‐1)( 

CoCl2*6H2O در آب مقطر با عنوان حالل حل شده و سپس اسيد سيتريك تك آبه Merck,CAS 5949‐29) ( به عنوان عامل
در مرحله . ساعت محلول هم زده شد تا سل يكنواختي بدست آيد 24حلول اضافه شد و  سپس به مدت زمان كليت كننده به م

زيرا تركيباتي كه بعداً قرار است روي زير اليه پوشش داده شود، بايستي ابتدا صحت تشكيل اين . بعد، هدف سنتز پودر بود
درها مورد مطالعه قرار گرفت و بدين منظور سل حرارت داده شد تا لذا ابتدا سنتز اين پو. تركيبات در همان شرايط بررسي شود

تكليس شد سپس پودر تكليس شده تحت آزمون پراش اشعه ايكس قرار  750 تبديل به ژل شده و ژل بدست آمده در دماي
له سمباده و پوليش سطح آنها هاي فوالدي به وسيسازي سطح زير اليه، نمونه قبل از پوشش دهي و به منظور آماده. گرفت

دقيقه در استون و سپس در الكل به همان مدت زمان قرار گرفتند تا  20صيقلي شده و سپس در حمام التراسونيك به مدت 
استفاده شد  2براي پوشش دهي از روش فروبري. ها عاري از هرگونه اكسيدي شده و آماده براي پوشش دهي شوندسطح نمونه

داخل سل فروبرده شده و به مدت يك دقيقه در محلول نگه داشته شده و سپس با همان  cm/min8عت ها با سرو نمونه
حرارت داده شده تا  180دقيقه در دماي  80هاي پوشش داده شده در آون به مدت نمونه. شودسرعت از محلول خارج مي

شدند تا به مدت دو ساعت حرارت داده 750اده شده در دماي به منظور تكليس، نمونه هاي پوشش د. مواد آلي تبخير شوند
 به منظور بررسي بهبود چسبندگي پوشش در حين خروج. مواد فرار پوشش خارج شوند و سپس پوشش اكسيدي تشكيل شود

  750 ها در دماي هبدين طريق كه ابتدا نمون. استفاده شد) Ar+5%H2(محيط احيايي  ازمواد فرار در حين حرارت دادن، 
به مدت يك ساعت در محيط احيايي حرارت داده شده  و سپس دمش گاز احيايي قطع شده تا نمونه به مدت يك ساعت ديگر 

براي بررسي مورفولوژي سطح و عناصر  .حرارت ببيند تا اكسيدهاي اسپينلي تشكيل شوند) هوا(در معرض محيط اكسيدي 
 .استفاده شد) EDS )Tescanموجود در سطح از ميكروسكوپ الكتروني مجهز به 

  
                                                            
1- Cathode poisoning 
2- Dip Coating 
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  نتايج و بحث - 3
زيرا همانطور كه قبالً هم توضيح داده شد، ابتدا بايستي نشان دهيم كه تحت شرايط يكسان . انجام شد  Co3O4ابتدا سنتز پودر 

نشان داده شده است، پودر حاصل شامل تك فاز  1همانطور كه در شكل . فاز فوق وجود دارد براي پوشش دهي، امكان تشكيل
Co3O4 است .  
  

 
 Co3O4آناليز پراش اشعه ايكس پودر سنتز شده : 2 شكل

  
در كوره تحت ها، بعد از عمليات پوشش و خشك شدن،  نمونه .مرحله دوم پژوهش، شامل بررسي مورفولوژي پوشش است

ابتدا يك ساعت تحت اتمسفر ها  همانطور كه در قسمت قبل نيز توضيح داده شد، نمونه. قرار گرفتند 750اتمسفر در دماي 
علت . قرار گرفتند و سپس دمش گاز قطع شده و يك ساعت ديگر تحت اتمسفر اكسيدي قرار گرفتند) Ar+5%H2(احيايي 

الف -3تصوير مورفولوژي سطح بعد از عمليات حرارتي سيكل باال در شكل . چسبندگي بهتر است استفاده از محيط احيايي
شود و سطح داراي ذراتي پراكنده  شود كندگي سطح در جايي از نمونه مالحضه نمي همانطور كه مالحضه مي. آورده شده است

  .است اصري كه از زير اليه به سطح نفوذ كردهبا مقاديري از عن  Coاز جنس  ، اساساEDXًسفيد رنگ است كه طبق آزمون 
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 از ناحيه مشخص شده EDXآزمون ) ب) در دو بزرگنمايي متفاوت(مورفولوژي سطح) الف. Coنمونه پوشش داده شده با : 3 شكل

 

علت قرار دادن نمونه تحت چنين  .است 750ي بعدي تحقيق، قرار دادن نمونه تحت هفت سيكل صد ساعته در دماي  مرحله
اثر پوشش در  و مقايسه به منظور بررسي. سيكلي، شبيه سازي شرايطي است كه نمونه در شرايط كاري پيل بايد قرار گيرد
  .رفتار اكسيداسيون، نمونه بدون پوشش نيز تحت تمامي مراحل مذكور قرار گرفت

الف  نشان  -4شكل . دهد نشان مي 750ز هفت سيكل صد ساعته در دماي را بعد ا EDXونتايج  ، مورفولوژي سطح 4شكل 
شود سطح يكنواخت و عاري از هرگونه كندگي  دهنده مورفولوژي سطح پوشش داده شده است، كه همانطور كه مالحضه مي

كه مربوط به  ج-4در شكل در حالي كه  .دهد كه سطح همچنان داراي كبالت است نشان مي) ب-4شكل ( EDXآزمون  .است
همانطور كه در شكل با بزرگنمايي باالتر ( شود و سطح  مالحضه ميه اكسيدي از سطح نمونه بدون پوشش است، جدايش پوست

ها از  ج آورده شده است، اين پوسته- 4كه درشكل  EDXهاي اكسيدي است كه بر طبق آزمون  داراي پوسته) شود مالحضه مي
هاي كروميا باعث افت هدايت الكتريكي و همچنين  طور كه در قسمت مقدمه بيان شد، پوستههمان .جنس كروميا است

   .شود مسموميت كرومي كاتد مي
 5 همانطور كه در شكل. پوشش داده شده و بدون پوشش است  ي سينتيك اكسيداسيون سيكلي نمونه نشان  دهنده 5شكل 

ي سينتيك پارابوليكي  يابد، كه نشان دهنده به صورت خطي افزايش مينمودار تغييرات وزن بر حسب دما، شود،  مالحضه مي
  :شود كنترل ديفيوژني است كه به صورت زير بيان مي

      )1(رابطه         
  تغييرات وزن نمونه    كه در آن
             A مساحت سطح نمونه  

         t زمان اكسيداسيون  
         K )g2cm‐4s‐1 (ثابت نرخ پارابوليكي  
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است، كه به عنوان پارامتري براي ارزيابي مقاومت ) k(ثابت نرخ پارابوليكي نشان دهنده  5شيب خط راست در شكل 
واحد كاهش  10است، مقدار ثابت پارابوليكي حدود  شده  همان طور كه در شكل نيز نشان داده .رود اكسيداسيوني به كار مي

بنابراين پوشش مذكور عالوه بر بهبود . ي اثر موثر پوشش در بهبود مقاومت اكسيداسيون است ن دهندهاست، كه اين نشا يافته
  .شود مورفولوژي باعث افزايش مقاومت اكسيداسيوني نيز مي

                                              

 
  نمونه بدون پوشش) نمونه پوشش داده شده ب و د) و جالف  EDXمورفولوژي سطح و نتايج آزمون : 4 شكل
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 نمودار تغييرات وزن بر حسب زمان: 5 شكل

  
توان به صورت پوششي محافظ در نظر  است، پوشش كبالت را معموالً نمي بر طبق تحقيقاتي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده

تحقيق خود  در ]12[به عنوان مثال دكتر كيو. شود گر به عنوان پوشش در نظر گرفته ميي دي گرفت و كبالت معموالً با ماده
باعث جدايش پوسته اكسيدي از سطح شده و علت آن را نيز تمايل تشكيل اكسيد آهن بر اثر  ،ت تنهانشان داد كه پوشش كبال
باعث ايجاد پوشش محافظ و موثر براي افزايش  ولي در مقابل افزودن فلز النتانيوم به كبالت،. است حضور كبالت بيان كرده
در پژوهشي مشابه، كامپوزيت كبالت در زمينه اكسيد پروسكايتي النتانيوم كرومات، باعث  .]13[شود مقاومت اكسيداسيون مي

در پژوهش مذكور نيز پوشش كبالت تنها، باعث افزايش سرعت اكسيداسيون شده . است بهبود سطح و اكسيداسيون شده
  ].13[است

هاي ابتداي  با توجه به مطالب بيان شده، حضور كبالت در پوشش باعث افزايش احتمال حضور اكسيد آهن به خصوص در زمان
بنابراين در اين  .شود اي متخلخل است كه حضور آن باعث افزايش اكسيداسيون مي اكسيد آهن ماده. شود اكسيداسيون مي

استفاده از محيط احيايي قبل از محيط اكسيدي، باعث ايجاد . استفاده كرديم پروژه ما از محيط احيايي براي خشك كردن
 .كند پوششي يكنواخت و عاري از تخلخل شده و بنابراين از تشكيل اكسيد آهن جلوگيري مي
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موفقيت آميز نزن فريتي به صورت   در اين تحقيق پوشش حاوي كبالت، به منظور افزايش مقاومت اكسيداسيون فوالد زنگ
هاي ديگر از مزيت سادگي و مقرون به صرفه بودن  وري بود، كه نسبت به روش ژل و غوطه- روش پوشش دهي سل. استفاده شد

  .دهد پوشش مذكور مقاومت اكسيداسيون را تا ده برابر نسبت به نمونه بدون پوشش افزايش مي. برخوردار است
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