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تهران-دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،

اعمال پوشش الیهای مقاوم در برابر اکسیداسیون  SiC/YSZبر روی کامپوزیت کربن-کربن به روش
رسوبدهی الکتروفورتیک ()EPD
3

علی گلشنی ،1سهند بهرنگی ،2حسین آقاجانی

گروه مهندسی مواد ،دانشکدهی مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
اعمال پوششهای الیهای مقاوم به اکسیداسیون راه حل مناسبی برای حفاظت
مواد کربنی در دماهای باالست .یکی از روشهای پوششدهی نانوذرات ،روش
رسوبدهی الکتروفورتیک ( )EPDاست .در این فرآیند ،ذرات باردارشده که
در محیط مایع پراکنده شدهاند در حضور میدان الکتریکی بر روی یک زیرالیه
رسانا با بار مخالف جذب میشوند .هدف از این پژوهش بررسی پایداری
سوسپانسیون حاصل از نانوذرات کاربید سیلیسیم ( )SiCو اکسید زیرکونیم
پایدار شده با  3درصد مولی اکسید ایتریم ( )YSZدر حاللهای الکلی و
پوششدهی آنها بر روی کامپوزیت کربن-کربن به روش رسوبدهی
الکتروفورتیک میباشد .بدین منظور سوسپانسیون نانوذرات  SiCدر حضور
مقادیر مختلف پراکندهساز پلیمری پلی اتیلن ایمین ( )PEIدر حالل اتانول و
سوسپانسیون نانوذرات  YSZدر حضور مقادیر مختلف پراکندهساز ید در
حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با نسبت حجمی  05درصد تهیه شدند.
پایداری سوسپانسیونهای حاصل توسط اندازهگیری مقادیر پتانسیل زتا و
متوسط اندازه ذرات سوسپانسیون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
سوسپانسیون حاصل از نانوذرات  SiCدر حضور  6درصد وزنی  PEIو
سوسپانسیون حاصل از نانوذرات  YSZدر حضور  5/0گرم بر لیتر ید پایداری
بهتری دارند .در ادامه پوشش نانوذرات  SiCدر ولتاژ  05ولت و زمانهای ،05
 05 ،05 ،35و  05ثانیه و پوشش نانوذرات  YSZدر ولتاژ  05ولت و زمان
های  0 ،3 ،2 ،0و  0دقیقه بر روی زیر الیه اعمال شد .کیفیت و ضخامت
پوششهای اعمال شده نیز بهوسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMمورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که پوشش
ایجاد شده از نانوذرات  SiCدر ولتاژ  05ولت و زمان  05ثانیه و پوشش ایجاد
شده از نانوذرات  YSZدر ولتاژ  05ولت و زمان  3دقیقه از کیفیت بهتری
برخوردار هستند .در نهایت پوشش دو الیهای  SiC/YSZبر روی کامپوزیت

کربن-کربن اعمال شد.
واژه های کلیدی :نانوذرات  - SiCنانوذرات  - YSZپتانسیل زتا  -اندازه
ذرات  -رسوبدهی الکتروفورتیک (.)EPD
مقدمه

کامپوزیتهای کربن-کربن بهدلیل خواص منحصربهفرد خود مثل نسبت
استحکام به وزن باال ،مقاومت در برابر شوک حرارتی باال و پایین بودن ضریب
انبساط حرارتی ،یکی از مناسبترین مواد برای استفاده در صنایع هوافضا
 -1کارشناس ارشد( a_golshani1988@yahoo.com ،90121712192 ،نویسنده مخاطب)
 -2کارشناس ارشد
 -3استادیار
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محسوب میشوند .اکسیداسیون این مواد در دماهای باالی  055 ◦Cو در
اتمسفر اکسیدی موجب محدودیت کاربرد آنها در موارد مختلف میشود.
بنابراین برای استفاده از این مواد در دماهای باال باید میزان مقاومت به
اکسیداسیون این مواد را افزایش داد [ .]0سیستمهای پوششدهی مختلفی
برای محافظت مواد کربنی در برابر اکسیداسیون پیشنهاد شده است که در بین
آنها پوشش  SiCبهطور وسیعی بهکار گرفته شده است .البته پوششهای
تک الیه توانایی زیادی بهمنظور محافظت از مواد کربنی در زمانهای طوالنی
ندارند .بنابراین پوششهای چندالیهی پایه سیلیکونی مورد مطالعه قرار
گرفتند .در پوششهای چندالیه SiC ،بهدلیل سازگاری فیزیکی و شیمیایی
مناسب با مواد کربنی بهعنوان الیهی پیوندی (اتصال) بهکار میرود .همچنین
مواد بورایدی ،سیلیکاتی و اکسیدی بهعنوان الیهی محافظ در برابر نفوذ
اکسیژن بر روی  SiCاعمال میشوند .در بین این مواد زیرکونیای پایدار شده
با ایتریا ( )YSZبه دلیل مقاومت باال در برابر شوک حرارتی و مقاوم بودن در
برابر فرسایش حرارتی باعث بهبود عملکرد دما باالی پوششهای مقاوم در برابر
اکسیداسیون میشود [.]2
در بین روشهای مختلف پوششدهی ،روش  EPDبهدلیل ساده بودن
تجهیزات ،زمان کم فرآیند پوششدهی و امکان پوششدهی قطعات با شکل-
های هندسی پیچیده مورد توجه قرار گرفته است [ 3و .]0رسوبدهی
الکتروفورتیک ( ،)EPDبه حرکت ذرات باردار معلق شده یا پخش شده داخل
محیط مایع به طرف الکترود با بار مخالف و ایجاد رسوب روی آن به وسیله
اعمال جریان الکتریکی را گویند [ .]3به طور کلی ،میتوان گفت  EPDدر دو
مرحله انجام میگیرد )0 :میدان الکتریکی اعمال شده و ذرات باردار معلق در
سوسپانسیون پایدار به طرف الکترود با بار مخالف حرکت میکنند
(الکتروفورسیس)؛  )2ذرات بر روی الکترود تجمع کرده ،آگلومره شده و یک
فیلم نسبتا فشرده و همگن را ایجاد میکنند (رسوب نشانی) [.]0
در سوسپانسیونها نیروی وزن ذرات و نیروی جاذبهی واندروالس بین
ذرات در پایداری سوسپانسیون نقش مهمی دارند .اگر اندازه ذرات از حد مجاز
بیشتر باشد نیروی حاصل از وزن ذرات باعث تهنشینی و عدم پایداری
سوسپانسیون خواهد شد .همچنین اگر نیروی جاذبهی واندروالس خیلی بزرگ
باشد باعث برخورد ذرات و چسبیدن آنها به همدیگر و در نهایت تهنشینی
آنها میشود [ .]6روشهای مختلفی وجود دارد که موجب غلبه بر این نیروها
و ایجاد نیروی دافعه بین ذرات میشوند .این نیروی دافعه باید توانایی غلبه بر
نیروی جاذبه را داشته باشد و مانع از به هم چسبیدن ذرات و افزایش پایداری
سوسپانسیونها شود.
پارامترهای تاثیرگذار در رسوبدهی الکتروفورتیک به دو دسته تقسیم-
بندی میشوند )0 :پارامترهای مربوط به سوسپانسیون که عبارتند از :ثابت
دیالکتریک حالل (نوع حالل) ،ویسکوزیته سوسپانسیون ،پتانسیل زتا و
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غلظت سوسپانسیون؛  )2پارامترهای مربوط به فرآیند رسوبدهی
الکتروفورتیک که عبارتند از :زمان رسوبدهی ،ولتاژ رسوبدهی و رسانایی
زیرالیه [.]3
محققین تاثیر این پارامترها را بر روی بازده رسوب مورد بررسی قرار
دادهاند .هاماکر رابطه زیر را برای محاسبه وزن پوشش در واحد سطح پیشنهاد
داد [:]0
() 0

𝑡𝐸𝑆𝜇 𝑠𝐶 = 𝑚

در این رابطه  Csغلظت سوسپانسیون μ ،موبیلیته الکتروفورتیک E ،میدان
الکتریکی و  Sمساحت سطح پوشش داده شده است .موبیلیته الکتروفورتیک
ذرات از رابطه زیر بهدست میآید [:]8
()2

𝜉𝜀0 .𝜀𝑟 .
𝜂

=𝜇

در این رابطه  ε0ثابت دی الکتریک خالء εr ،ثابت دی الکتریک حاللζ ،

پتانسیل زتای ذرات و  ηویسکوزیته محیط پراکندهساز است .با توجه به این
روابط مشخص است که زمان ،میدان اعمال شده ،پتانسیل زتا ،ثابت دی
الکتریک حالل و غلظت سوسپانسیون ،رابطهی مستقیم با وزن پوشش دارند
و ویسکوزیتهی حالل ،رابطهی عکس با وزن پوشش دارد.
در این پژوهش تالش شده است تا پایداری سوسپانسیون حاصل از
نانوذرات  SiCو  YSZدر حاللهای الکلی بررسی شود .همچنین پوشش
الیهای  ،SiC/YSZبه روش  EPDاز سوسپانسیون بهینه بر روی کامپوزیت
کربن-کربن اعمال شده است.
فعالیتهای تجربی
در این پژوهش ،نانو پودرهای کاربید سیلیسیم ( )SiCبا اندازه ذرات حدود
 05نانومتر و اکسید زیرکونیم پایدار شده با  3درصد مولی اکسید ایتریم
( )YSZبا اندازه ذرات زیر  055نانومتر با خلوص باالی  00درصد ،خریداری
شده از شرکت نوترینو استفاده شدند .حاللهای اتانول (کیمیا الکل زنجان) با
خلوص  00/6درصد و استیل استون ( )Merckبا خلوص  00درصد مورد
استفاده قرار گرفتند .همچنین از ( Sigma-Aldrich, average Mw
 PEI )~25000 branchedو ید ) (Carlo Erbaبهعنوان پراکندهساز استفاده
شد .تأثیر مقادیر مختلف  PEIبر پایداری سوسپانسیون نانوذرات  SiCدر
اتانول و تأثیر مقادیر مختلف ید بر پایداری سوسپانسیون نانوذرات  YSZدر
حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با نسبت حجمی  05درصد مورد بررسی
قرار گرفت .برای بررسی پایداری سوسپانسیونهای تهیه شده و انتخاب
پایدارترین سوسپانسیون برای پوششدهی ،از دو پارامتر پتانسیل زتا و متوسط
اندازه ذرات استفاده شد .مقدار پتانسیل زتا و متوسط اندازه ذرات برای
سوسپانسیونها توسط دستگاه زتامتر ( Microtrac, Nanotrac Wave,
 )USAبهدست آمد.
برای پوششدهی نانوذرات  SiCو  ،YSZاز کامپوزیت کربن ـ کربن با
ابعاد  05×25میلیمتر مربع و ضخامت  3میلیمتر بهعنوان زیر الیه و از ورق
فوالد زنگنزن با ابعاد  25×35میلیمتر مربع و ضخامت  0میلیمتر برای
الکترود با بار مخالف استفاده شد .کامپوزیت کربن ـ کربن بهصورت موازی و
به فاصله  0سانتیمتر در بین دو ورق فوالد زنگنزن قرار گرفت .پوششدهی
نانوذرات  SiCاز سوسپانسیون با غلظت  0 g/lدر ولتاژ  05ولت و زمانهای
 05 ،05 ،35 ،05و  05ثانیه و پوششدهی نانوذرات  YSZاز سوسپانسیون با
غلظت  ،05 g/lدر ولتاژ  05ولت و زمانهای  0 ،3 ،2 ،0و  0دقیقه انجام شد.
کیفیت و ضخامت پوششهای اعمال شده توسط میکروسکوپ نوری
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( )Lissviewو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FE-SEM, Mira3

 )Tescanمورد بررسی قرار گرفت.
نتایج و بحث
با توجه به اهمیت پایداری سوسپانسیونها در روش رسوبدهی
الکتروفورتیک ،ابتدا پایداری نانوذرات  SiCو  YSZمورد بررسی قرار گرفت.
به این منظور مقادیر پتانسیل زتا (میزان بار سطحی ذرات) و متوسط اندازه
ذرات سوسپانسیونها در حضور پراکندهساز  PEIو ید محاسبه و
سوسپانسیونهای بهینه برای پوششدهی نمونهها انتخاب شد .شکل ()0
نمودار مقادیر پتانسیل زتا را بر حسب مقدار  PEIبرای نانوذرات  SiCدر حالل
اتانول و  pH=05نشان میدهد .طبق این نمودار با افزایش مقدار  PEIاز 0/0
درصد وزنی به  6درصد وزنی مقدار پتانسیل زتا افزایش مییابد که نشاندهنده
افزایش در بار سطحی ذرات است .همچنین در مقادیر باالی  6درصد وزنی،
مقدار پتانسیل زتا و در نتیجه میزان بار سطحی ذرات کاهش مییابد .شکل
( )2نمودار اندازه میانگین نانوذرات  SiCبر حسب مقدار  PEIرا در اتانول ،در
 pH=05نشان میدهد .با توجه به این نمودارها مشخص است که با افزایش
مقدار پراکندهساز از  0/0درصد وزنی به  3درصد وزنی ،اندازه ذرات
سوسپانسیون بهطور قابل توجهی کاهش یافته است .با افزایش مقدار  PEIاز
 3درصد وزنی تا  6درصد وزنی ،اندازه ذرات تقریباً ثابت بوده و تغییر چندانی
نداشته است ولی افزایش مقدار پراکندهساز به مقادیر باالی  6درصد وزنی
باعث افزایش در اندازه ذرات سوسپانسیون شده است .بنابراین با توجه به
شکلهای ( )0و ( )2میتوان نتیجه گرفت که کاهش یا افزایش بیش از اندازه
مقدار  PEIباعث آگلومره شدن ،کاهش بار سطحی ذرات و در نتیجه تهنشینی
نانوذرات  SiCدر سوسپانسیون میشود .با توجه به اینکه رسیدن به اندازه
ذرات کوچکتر و بیشترین مقدار پتانسیل زتا دو شرط اساسی در پایداری
سوسپانسیونها و در نتیجه رسوبدهی الکتروفورتیک ذرات است ،مقدار 6
درصد وزنی  PEIبهعنوان مقدار بهینه انتخاب شد.
شکل ( )3نمودار مقادیر پتانسیل زتا را بر حسب مقدار ید برای نانوذرات
 YSZدر حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با نسبت حجمی  05درصد
نشان میدهد .افزایش غلظت ید تا  5/0گرم بر لیتر باعث افزایش پتانسیل زتا
شده ولی با افزودن بیش از حد ید ،مقدار پتانسیل زتا روند نزولی پیدا میکند.
در مورد غلظت های پایین ید ،علت عدم پایداری سوسپانسیون کامال واضح
است .زیرا مقدار ید به حدی نیست که به مقدار کافی بار مثبت تولید کرده و
سطح همه ذرات را بپوشاند .با افزایش غلظت ید و رسیدن به یک مقدار معین
و کافی ،مقدار پروتونها به حدی میرسد که بیشترین پایداری را برای
سوسپانسیون فراهم سازد .بعد از عبور از مقدار بهینه ید ،پتانسیل زتای ذرات،
پایداری سوسپانسیون و در نتیجه فشردگی الیه مضاعف الکتریکی کاهش
مییابد [ 0و  .] 05شکل ( )0نمودار متوسط اندازه ذرات  YSZبر حسب
مقدار ید را در حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با نسبت حجمی 05
درصد ،نشان میدهد .با توجه به این نمودار مشخص است که با افزایش مقدار
ید از  5/0گرم بر لیتر به  5/0گرم بر لیتر ،اندازه ذرات سوسپانسیون بهطور
قابل توجهی کاهش یافته است .افزایش مقدار ید به مقادیر باالی  5/0گرم بر
لیتر باعث افزایش در اندازه ذرات سوسپانسیون شده است .بنابراین مقدار 5/0
گرم بر لیتر ید بهعنوان مقدار بهینه انتخاب شد.
پوشش نانوذرات  SiCاز سوسپانسیونی با غلظت  0گرم بر لیتر در ولتاژ
 05ولت و زمانهای مختلف بر روی کامپوزیت کربن-کربن اعمال شد .کد
نمونهها به همراه شرایط پوششدهی آنها در جدول ( )0آورده شده است.
شکل ( )0تصاویر میکروسکوپ نوری نمونههای پوشش داده شده در ولتاژ 25
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جدول ( :)1شرایط پوششدهی نمونهها با نانوذرات .SiC
کد نمونه

ولتاژ (ولت)

05

40.10

35

40.30
40.50

زمان (ثانیه)

05

05

40.70

05

40.90

05

45

40

37.6
35.8

30
25
25

23
19.8

20

15
9

7.5

6

4.5

شکل ( :)1نمودار پتانسیل زتا بر حسب مقدار  PEIبرای نانوذرات  SiCدر
حالل اتانول و .pH=10

1.2
1.050
0.9
0.761
0.651
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1.5

)PEI Content (wt%

0.249

اعمال پوشش مقاوم به اکسیداسیون  SiC/YSZبه روش  EPDراه حل
مناسبی برای حفاظت کامپوزیت کربن ـ کربن در دماهای باالست .در روش
 EPDابتدا باید ذرات به خوبی در داخل حالل مناسب پراکنده شوند .سپس
این ذرات در حضور میدان الکتریکی بر روی زیر الیه پوشش داده میشوند .در
این پژوهش ابتدا پایداری نانوذرات  SiCدر حالل اتانول در حضور پراکندهساز
 PEIو پایداری نانوذرات  YSZدر حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با
نسبت حجمی  05درصد در حضور پراکندهساز ید مورد بررسی قرار گرفت و
نتایج زیر حاصل شد:

)Zeta Potentiol (mv

33.4

35

)Mean Diameter (μm

ولت و زمانهای  05 ،35 ،05و  05ثانیه را نشان میدهد .تصاویر نشان می-
دهند که در زمانهای  05و  35ثانیه ،ذرات  SiCتقریباً تمام سطح گرافیت
را پوشاندهاند ولی حفرههای ریزی بر روی نمونهها مشاهده میشود .وجود این
حفرهها نشاندهندهی این موضوع است که زمانهای اعمال شده برای این
نمونهها به منظور ایجاد پوشش یکنواخت و عاری از حفره کافی نیست.
همچنین تصاویر نمونههای پوشش داده شده در زمانهای  05و  05ثانیه
نشان میدهد که با افزایش زمان ترکهایی در پوشش ایجاد شده است که
دلیل آن افزایش بیش از اندازهی ضخامت پوشش و افزایش انقباض حاصل از
خشک شدن نمونهها پس از فرآیند پوششدهی است .با توجه به شکل
مشخص است که در یک ولتاژ ثابت ،با افزایش زمان اندازه ترکها بزرگتر
میشود .در بین نمونههای پوششدهی شده در زمانهای مختلف ،نمونه
 40.50کیفیت بهتری دارد و پوشش ایجاد شده در این شرایط دارای سطح
صاف و یکنواختی است .شکل ( )6تصویر  SEMاین نمونه را نشان میدهد.
سطح این نمونه عاری هرگونه حفره و ترک است.
پوشش نانوذرات  YSZاز سوسپانسیونی با غلظت  05گرم بر لیتر در
ولتاژ  05ولت و زمانهای  0 ،3 ،2 ،0و  0دقیقه بر روی کامپوزیت کربن-
کربن اعمال شد .به دلیل ضخامت کم پوششهای تشکیل شده در زمانهای
پایینتر از  2دقیقه ،این زمانها گزینههای مناسبی برای ایجاد پوشش برای
حفاظت کامل زیرالیه به نظر نمیرسند .در زمانهای باالتر از  0دقیقه نیز
ترک های ماکروسکوپی (که با گذشت زمان عریضتر و عمیقتر میشدند)
موجب میشوند که پوششهای ضخیم ایجاد شده کارایی خاصی نداشته
باشند .شکل ( )0تصویر  SEMنمونه پوشش داده شده در زمان  0دقیقه را
نشان میدهد .پوشش ایجاد شده در زمان  3دقیقه دارای ضخامت مناسب و
سطح یکنواخت است که بهعنوان پوشش بهینه در این مرحله انتخاب شد.
شکل ( )8تصویر  SEMاین نمونه را نشان میدهد.
با انتخاب شرایط بهینه برای پوششدهی نانوذرات  SiCو ،YSZ
پوشش الیهای  SiC/YSZدر این شرایط بر روی کامپوزیت کربن-کربن اعمال
شد .شکل ( )0تصویر  SEMاز مقطع عرضی این نمونه را نشان میدهد .با
توجه به این شکل مشخص است که پوشش دو الیه به ضخامت 60/60
میکرومتر بر روی کامپوزیت کربن-کربن تشکیل شده است.

 )0نانوذرات  SiCدر حالل اتانول و در حضور  6درصد وزنی  PEIپایداری
بهتری داشتند.
 )2نانوذرات  YSZدر حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با نسبت
حجمی  05درصد و در حضور  5/0گرم بر لیتر ید پایداری بهتری
داشتند.
همچنین پوششدهی نمونهها توسط سوسپانسیونهای بهینه انجام شد
و نتایج نشان داد که پوشش ایجاد شده از نانوذرات  SiCدر ولتاژ  05ولت و
زمان  05ثانیه و پوشش ایجاد شده از نانوذرات  YSZدر ولتاژ  05ولت و زمان
 3دقیقه کیفیت بهتری دارند .بنابراین پوشش الیهای  SiC/YSZدر این
شرایط بر روی کامپوزیت کربن-کربن اعمال شد.

0.3

0.229

0
9

7.5

6

4.5

3

1.5

)PEI Content (wt%

شکل ( :)2نمودار متوسط اندازه ذرات پودر  SiCدر حالل اتانول و در حضور
مقادیر مختلف  PEIدر .pH=10
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شکل ( :)6تصویر  SEMنمونهی پوشش داده شده با نانوذرات  SiCدر ولتاژ
 45ولت و زمان  05ثانیه.

شکل ( :)3نمودار پتانسیل زتا بر حسب مقدار ید برای نانوذرات  YSZدر
حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با نسبت حجمی  05درصد.
1.5
1.183
1.2

0.674
0.571

0.6

0.367
0.238

)Mean Diameter (μm

0.9

0.3

شکل ( :)0تصویر  SEMنمونهی پوشش داده شده با نانوذرات  YSZدر ولتاژ
0
0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

 45ولت و زمان  4دقیقه.

)Iodine Content (g/l

شکل ( :)4نمودار متوسط اندازه ذرات بر حسب مقدار ید برای نانوذرات
 YSZدر حالل دو جزئی اتانول و استیل استون با نسبت حجمی  05درصد.

شکل ( :)8تصویر  SEMنمونهی پوشش داده شده با نانوذرات  YSZدر ولتاژ
 45ولت و زمان  3دقیقه.

شکل ( :)0تصاویر  SEMنمونههای پوشش داده شده با نانوذرات  SiCدر
ولتاژ  45ولت و زمانهای  05 ،35 ،15و  05ثانیه.
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 بر رویSiC/YSZ  از مقطع عرضی پوشش دوالیهیSEM  تصویر:)9( شکل
.کربن-کامپوزیت کربن
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