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،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

کربن به روش -بر روی کامپوزیت کربن  SiC/YSZ مقاوم در برابر اکسیداسیون ایاعمال پوشش الیه

 (EPD) دهی الکتروفورتیکرسوب
 3حسین آقاجانی ،2سهند بهرنگی ،1علی گلشنی

 دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانمهندسی مکانیک،  یگروه مهندسی مواد، دانشکده

 چکیده 

مقاوم به اکسیداسیون راه حل مناسبی برای حفاظت ای الیههای پوششاعمال 

دهی نانوذرات، روش های پوششیکی از روشمواد کربنی در دماهای باالست. 

شده که فرآیند، ذرات بارداراین در است.  (EPD)دهی الکتروفورتیک رسوب

 یرالیهزیک  بر روی در حضور میدان الکتریکی اندشده پراکندهمحیط مایع  در

هدف از این پژوهش بررسی پایداری  .شوندجذب می ا بار مخالفرسانا ب

اکسید زیرکونیم و  (SiC) نانوذرات کاربید سیلیسیم سوسپانسیون حاصل از

های الکلی و در حالل (YSZدرصد مولی اکسید ایتریم ) 3پایدار شده با 

دهی به روش رسوب کربن-بر روی کامپوزیت کربن هادهی آنپوشش

حضور  در SiCنانوذرات  بدین منظور سوسپانسیون باشد.الکتروفورتیک می

و  در حالل اتانول (PEIساز پلیمری پلی اتیلن ایمین )پراکندهمقادیر مختلف 

ساز ید در در حضور مقادیر مختلف پراکنده YSZنانوذرات  سوسپانسیون

تهیه شدند.  درصد 05اتانول و استیل استون با نسبت حجمی حالل دو جزئی 

 گیری مقادیر پتانسیل زتا وهای حاصل توسط اندازهپایداری سوسپانسیون

که  نتایج نشان دادمورد بررسی قرار گرفت.  اندازه ذرات سوسپانسیون متوسط

و  PEIدرصد وزنی  6در حضور  SiCسوسپانسیون حاصل از نانوذرات 

پایداری لیتر ید گرم بر  0/5در حضور  YSZسوسپانسیون حاصل از نانوذرات 

، 05های ولت و زمان 05 در ولتاژ SiCنانوذرات  در ادامه پوشش د.نبهتری دار

ولت و زمان 05در ولتاژ  YSZنانوذرات  ثانیه و پوشش 05و  05، 05، 35

کیفیت و ضخامت . شد بر روی زیر الیه اعمال دقیقه 0و  0، 3، 2، 0های 

میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ وسیله های اعمال شده نیز بهپوشش

( مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که پوشش SEMالکترونی روبشی )

پوشش ایجاد ثانیه و  05ولت و زمان  05در ولتاژ  SiCایجاد شده از نانوذرات 

کیفیت بهتری  دقیقه از 3ولت و زمان  05در ولتاژ  YSZشده از نانوذرات 

بر روی کامپوزیت  SiC/YSZای پوشش دو الیه. در نهایت برخوردار هستند

.کربن اعمال شد-کربن
اندازه  - پتانسیل زتا - YSZنانوذرات  - SiCنانوذرات  واژه های کلیدی:

.(EPDدهی الکتروفورتیک )رسوب - ذرات

 مقدمه

فرد خود مثل نسبت دلیل خواص منحصربهکربن به-های کربنکامپوزیت

استحکام به وزن باال، مقاومت در برابر شوک حرارتی باال و پایین بودن ضریب 

ترین مواد برای استفاده در صنایع هوافضا انبساط حرارتی، یکی از مناسب

و در  C◦ 055االی این مواد در دماهای بشوند. اکسیداسیون محسوب می

شود. ها در موارد مختلف میاتمسفر اکسیدی موجب محدودیت کاربرد آن

بنابراین برای استفاده از این مواد در دماهای باال باید میزان مقاومت به 

دهی مختلفی های پوشش[. سیستم0اکسیداسیون این مواد را افزایش داد ]

ی در برابر اکسیداسیون پیشنهاد شده است که در بین برای محافظت مواد کربن

 هایالبته پوشش کار گرفته شده است. طور وسیعی بهبه SiCها پوشش آن

ی طوالنهای منظور محافظت از مواد کربنی در زمانتک الیه توانایی زیادی به

ی پایه سیلیکونی مورد مطالعه قرار های چندالیهندارند. بنابراین پوشش

دلیل سازگاری فیزیکی و شیمیایی به SiCهای چندالیه، گرفتند. در پوشش

ین رود. همچنکار میی پیوندی )اتصال( بهان الیهعنومناسب با مواد کربنی به

ی محافظ در برابر نفوذ عنوان الیهمواد بورایدی، سیلیکاتی و اکسیدی به

زیرکونیای پایدار شده شوند. در بین این مواد اعمال می SiCاکسیژن بر روی 

دلیل مقاومت باال در برابر شوک حرارتی و مقاوم بودن در ( بهYSZبا ایتریا )

رابر های مقاوم در ببرابر فرسایش حرارتی باعث بهبود عملکرد دما باالی پوشش

 [.2شود ]اکسیداسیون می

دلیل ساده بودن به EPD، روش دهیی مختلف پوششهاروشدر بین 

-دهی قطعات با شکلدهی و امکان پوششزمان کم فرآیند پوششتجهیزات، 

 دهیرسوب[. 0و 3های هندسی پیچیده مورد توجه قرار گرفته است ]

، به حرکت ذرات باردار معلق شده یا پخش شده داخل (EPDالکتروفورتیک )

 بار مخالف و ایجاد رسوب روی آن به وسیلهالکترود با محیط مایع به طرف 

در دو  EPDتوان گفت به طور کلی، می[. 3اعمال جریان الکتریکی را گویند ]

( میدان الکتریکی اعمال شده و ذرات باردار معلق در 0گیرد: مرحله انجام می

کنند الف حرکت میبه طرف الکترود با بار مخ پایدار سوسپانسیون

ه شده و یک ( ذرات بر روی الکترود تجمع کرده، آگلومر2 )الکتروفورسیس(؛

 [.0کنند )رسوب نشانی( ]فیلم نسبتا فشرده و همگن را ایجاد می

واندروالس بین  یها نیروی وزن ذرات و نیروی جاذبهدر سوسپانسیون

ذرات از حد مجاز  ذرات در پایداری سوسپانسیون نقش مهمی دارند. اگر اندازه

عدم پایداری نشینی و بیشتر باشد نیروی حاصل از وزن ذرات باعث ته

واندروالس خیلی بزرگ  یسوسپانسیون خواهد شد. همچنین اگر نیروی جاذبه

نشینی ها به همدیگر و در نهایت تهباشد باعث برخورد ذرات و چسبیدن آن

های مختلفی وجود دارد که موجب غلبه بر این نیروها [. روش6]شود ها میآن

ین نیروی دافعه باید توانایی غلبه بر اشوند. بین ذرات می و ایجاد نیروی دافعه

نیروی جاذبه را داشته باشد و مانع از به هم چسبیدن ذرات و افزایش پایداری 

ها شود.سوسپانسیون

-دهی الکتروفورتیک به دو دسته تقسیمپارامترهای تاثیرگذار در رسوب

ت ثاب رتند از:( پارامترهای مربوط به سوسپانسیون که عبا0شوند: بندی می

سوسپانسیون، پتانسیل زتا و  نوع حالل(، ویسکوزیتهالکتریک حالل )دی

)نویسنده مخاطب(  a_golshani1988@yahoo.com، 90121712192کارشناس ارشد،  -1

 کارشناس ارشد -2

 استادیار -3
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دهی ( پارامترهای مربوط به فرآیند رسوب2غلظت سوسپانسیون؛ 

 رسانایی ی ودهولتاژ رسوب دهی،فورتیک که عبارتند از: زمان رسوبالکترو

  [.3] زیرالیه

مورد بررسی قرار  محققین تاثیر این پارامترها را بر روی بازده رسوب

اند. هاماکر رابطه زیر را برای محاسبه وزن پوشش در واحد سطح پیشنهاد داده

 [:0داد ]

(0)                              𝑚 = 𝐶𝑠𝜇𝑆𝐸𝑡 

میدان  Eموبیلیته الکتروفورتیک،  μغلظت سوسپانسیون،  sCدر این رابطه 

مساحت سطح پوشش داده شده است. موبیلیته الکتروفورتیک  Sالکتریکی و 

 [:8آید ]دست میذرات از رابطه زیر به

(2)                                    𝜇 =
𝜀0.𝜀𝑟.𝜉

𝜂
 

 ζثابت دی الکتریک حالل،  rεثابت دی الکتریک خالء،  0εاین رابطه در 

ن ساز است. با توجه به ایمحیط پراکنده ویسکوزیته ηپتانسیل زتای ذرات و 

روابط مشخص است که زمان، میدان اعمال شده، پتانسیل زتا، ثابت دی 

 مستقیم با وزن پوشش دارند یالکتریک حالل و غلظت سوسپانسیون، رابطه

  د.ی عکس با وزن پوشش دار، رابطهحالل یو ویسکوزیته

 حاصل ازسوسپانسیون پایداری در این پژوهش تالش شده است تا 

 های الکلی بررسی شود. همچنین پوششدر حالل YSZو  SiCنانوذرات 

سیون بهینه بر روی کامپوزیت از سوسپان EPDبه روش  ،SiC/YSZای الیه

 کربن اعمال شده است.-کربن

 

 های تجربیفعالیت

حدود  با اندازه ذرات (SiCکاربید سیلیسیم ) هایپودرنانو در این پژوهش، 

درصد مولی اکسید ایتریم  3اکسید زیرکونیم پایدار شده با  و نانومتر 05

(YSZ با اندازه ذرات زیر )خریداری درصد 00خلوص باالی  با نانومتر 055 ،

با  )کیمیا الکل زنجان( ای اتانولهحالل استفاده شدند. شده از شرکت نوترینو

مورد  درصد 00( با خلوص Merckو استیل استون ) درصد 6/00خلوص 

waverage MAldrich, -Sigma )همچنین از  ستفاده قرار گرفتند.ا

~25000 branched)PEI   و ید(Carlo Erba) ساز استفاده عنوان پراکندهبه

در  SiCبر پایداری سوسپانسیون نانوذرات  PEIتأثیر مقادیر مختلف شد. 

در  YSZاتانول و تأثیر مقادیر مختلف ید بر پایداری سوسپانسیون نانوذرات 

مورد بررسی  درصد 05اتانول و استیل استون با نسبت حجمی حالل دو جزئی 

انتخاب های تهیه شده و برای بررسی پایداری سوسپانسیون قرار گرفت.

ط دهی، از دو پارامتر پتانسیل زتا و متوسپوششپایدارترین سوسپانسیون برای 

دازه ذرات برای مقدار پتانسیل زتا و متوسط ان ذرات استفاده شد. اندازه

 ,Microtrac, Nanotrac Waveمتر )ها توسط دستگاه زتاسوسپانسیون

USAدست آمد.( به 
، از کامپوزیت کربن ـ کربن با YSZو  SiCدهی نانوذرات پوشش برای

عنوان زیر الیه و از ورق متر بهمیلی 3متر مربع و ضخامت میلی 05×25ابعاد 

متر برای میلی 0متر مربع و ضخامت میلی 25×35نزن با ابعاد فوالد زنگ

ازی و صورت موالکترود با بار مخالف استفاده شد. کامپوزیت کربن ـ کربن به

 هیدنزن قرار گرفت. پوششمتر در بین دو ورق فوالد زنگسانتی 0به فاصله 

های ولت و زمان 05در ولتاژ  g/l0 از سوسپانسیون با غلظت  SiCنانوذرات 

از سوسپانسیون با  YSZدهی نانوذرات ثانیه و پوشش 05و  05 ،05، 35، 05

دقیقه انجام شد.  0و  0، 3، 2، 0های و زمان ولت 05ولتاژ  ، درg/l05 غلظت 

نوری  اعمال شده توسط میکروسکوپ هایکیفیت و ضخامت پوشش

(Lissviewو میکروسکوپ ) ( الکترونی روبشیFE-SEM, Mira3 

Tescanگرفت. ( مورد بررسی قرار 

 

 نتایج و بحث

دهی ها در روش رسوببا توجه به اهمیت پایداری سوسپانسیون

مورد بررسی قرار گرفت.  YSZو  SiCالکتروفورتیک، ابتدا پایداری نانوذرات 

دازه انمتوسط و  )میزان بار سطحی ذرات( به این منظور مقادیر پتانسیل زتا

و  محاسبه و ید PEIساز ها در حضور پراکندهذرات سوسپانسیون

( 0شکل )ها انتخاب شد. دهی نمونههای بهینه برای پوششسوسپانسیون

در حالل  SiCبرای نانوذرات  PEIنمودار مقادیر پتانسیل زتا را بر حسب مقدار 

 0/0از  PEIدهد. طبق این نمودار با افزایش مقدار نشان می =05pHاتانول و 

 هندهدیابد که نشانپتانسیل زتا افزایش میدرصد وزنی مقدار  6درصد وزنی به 

درصد وزنی،  6افزایش در بار سطحی ذرات است. همچنین در مقادیر باالی 

کل شیابد. مقدار پتانسیل زتا و در نتیجه میزان بار سطحی ذرات کاهش می

در  ،را در اتانول PEI حسب مقداربر  SiC ذراتنانو( نمودار اندازه میانگین 2)

05pH=  با توجه به این نمودارها مشخص است که با افزایش دهد. نشان می

درصد وزنی، اندازه ذرات  3درصد وزنی به  0/0ساز از مقدار پراکنده

از   PEIطور قابل توجهی کاهش یافته است. با افزایش مقدار سوسپانسیون به

ی یر چنداندرصد وزنی، اندازه ذرات تقریباً ثابت بوده و تغی 6درصد وزنی تا  3

درصد وزنی  6ساز به مقادیر باالی نداشته است ولی افزایش مقدار پراکنده

نابراین با توجه به ب باعث افزایش در اندازه ذرات سوسپانسیون شده است.

 توان نتیجه گرفت که کاهش یا افزایش بیش از اندازه( می2( و )0) هایشکل

نی نشیی ذرات و در نتیجه تهباعث آگلومره شدن، کاهش بار سطح  PEIمقدار 

رسیدن به اندازه با توجه به اینکه . شوددر سوسپانسیون می SiCذرات نانو

پتانسیل زتا دو شرط اساسی در پایداری تر و بیشترین مقدار ذرات کوچک

 6مقدار  ،استدهی الکتروفورتیک ذرات ها و در نتیجه رسوبسوسپانسیون

 بهینه انتخاب شد.عنوان مقدار به PEI درصد وزنی

ذرات نانوبرای ید ( نمودار مقادیر پتانسیل زتا را بر حسب مقدار 3شکل )

YSZ  درصد 05اتانول و استیل استون با نسبت حجمی در حالل دو جزئی 

باعث افزایش پتانسیل زتا  گرم بر لیتر 0/5افزایش غلظت ید تا دهد. نشان می

ند. کشده ولی با افزودن بیش از حد ید، مقدار پتانسیل زتا روند نزولی پیدا می

های پایین ید، علت عدم پایداری سوسپانسیون کامال واضح در مورد غلظت

است. زیرا مقدار ید به حدی نیست که به مقدار کافی بار مثبت تولید کرده و 

ذرات را بپوشاند. با افزایش غلظت ید و رسیدن به یک مقدار معین  سطح همه

ترین پایداری را برای رسد که بیشها به حدی میو کافی، مقدار پروتون

 ات،ید، پتانسیل زتای ذر سوسپانسیون فراهم سازد. بعد از عبور از مقدار بهینه

اهش یکی کالکتر فشردگی الیه مضاعف در نتیجهو پایداری سوسپانسیون 

حسب بر  YSZ ذرات( نمودار متوسط اندازه 0شکل ) [. 05و  0یابد ]می

 05اتانول و استیل استون با نسبت حجمی در حالل دو جزئی ید را مقدار 

ت که با افزایش مقدار مشخص اس با توجه به این نموداردهد. نشان می ،درصد

 ورطذرات سوسپانسیون به، اندازه گرم بر لیتر 0/5گرم بر لیتر به  0/5از  ید

گرم بر  0/5به مقادیر باالی  مقدار یدافزایش  قابل توجهی کاهش یافته است.

 0/5 بنابراین مقدار باعث افزایش در اندازه ذرات سوسپانسیون شده است. لیتر

 عنوان مقدار بهینه انتخاب شد.به ید گرم بر لیتر

در ولتاژ گرم بر لیتر  0از سوسپانسیونی با غلظت  SiCنانوذرات  پوشش

کد  .شد اعمال کربن-کامپوزیت کربنهای مختلف بر روی و زمان ولت 05

 ( آورده شده است.0ها در جدول )دهی آنها به همراه شرایط پوششنمونه

  25های پوشش داده شده در ولتاژ تصاویر میکروسکوپ نوری نمونه( 0)شکل 
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 .SiCبا نانوذرات   هادهی نمونهشرایط پوشش(: 1جدول )

 

-تصاویر نشان می. دهدمیثانیه را نشان  05و  05، 35، 05های ولت و زمان

تقریباً تمام سطح گرافیت  SiC ذرات ثانیه، 35و  05های دهند که در زمان

شود. وجود این ها مشاهده میهای ریزی بر روی نمونهحفره اند ولیرا پوشانده

برای این  های اعمال شدهزمان این موضوع است که یدهندهها نشانحفره

 منظور ایجاد پوشش یکنواخت و عاری از حفره کافی نیست.ها بهنمونه

ثانیه  05و  05های داده شده در زمانهای پوشش همچنین تصاویر نمونه

هایی در پوشش ایجاد شده است که دهد که با افزایش زمان ترکنشان می

افزایش انقباض حاصل از ی ضخامت پوشش و دلیل آن افزایش بیش از اندازه

دهی است. با توجه به شکل ها پس از فرآیند پوششخشک شدن نمونه

ر تبزرگها افزایش زمان اندازه ترک مشخص است که در یک ولتاژ ثابت، با

 های مختلف، نمونهزمان دهی شده درهای پوششدر بین نمونه شود.می

کیفیت بهتری دارد و پوشش ایجاد شده در این شرایط دارای سطح  40.50

دهد. این نمونه را نشان می SEM( تصویر 6صاف و یکنواختی است. شکل )

 است. و ترک سطح این نمونه عاری هرگونه حفره

در گرم بر لیتر  05از سوسپانسیونی با غلظت  YSZنانوذرات  پوشش

-بر روی کامپوزیت کربن دقیقه 0و  0، 3، 2، 0های ولت و زمان 05ولتاژ 

 هایهای تشکیل شده در زمانبه دلیل ضخامت کم پوشش شد.کربن اعمال 

 ایجاد پوشش برای های مناسبی برایها گزینهدقیقه، این زمان 2تر از پایین

دقیقه نیز  0های باالتر از رسند. در زمانبه نظر نمی حفاظت کامل زیرالیه

شدند( تر میتر و عمیقترک های ماکروسکوپی )که با گذشت زمان عریض

های ضخیم ایجاد شده کارایی خاصی نداشته شوند که پوششموجب می

دقیقه را  0در زمان نمونه پوشش داده شده  SEM( تصویر 0شکل ) باشند.

دارای ضخامت مناسب و  دقیقه 3زمان پوشش ایجاد شده در  دهد.نشان می

 انتخاب شد. در این مرحله بهینه عنوان پوششبهکه  سطح یکنواخت است

    دهد.نمونه را نشان میاین  SEM( تصویر 8شکل )

، YSZو  SiCدهی نانوذرات با انتخاب شرایط بهینه برای پوشش

 کربن اعمال-در این شرایط بر روی کامپوزیت کربن SiC/YSZای الیهپوشش 

با  دهد.را نشان می از مقطع عرضی این نمونه SEMتصویر  (0)شکل شد. 

 60/60به ضخامت  وجه به این شکل مشخص است که پوشش دو الیهت

 کربن تشکیل شده است.-میکرومتر بر روی کامپوزیت کربن

 

 گیرینتیجه

راه حل  EPD به روش SiC/YSZمقاوم به اکسیداسیون  پوششاعمال 

ی باالست. در روش هادر دماکربن ـ کربن کامپوزیت مناسبی برای حفاظت 

EPD  ابتدا باید ذرات به خوبی در داخل حالل مناسب پراکنده شوند. سپس

. در شونداین ذرات در حضور میدان الکتریکی بر روی زیر الیه پوشش داده می

ساز حضور پراکندهدر  اتانول حاللدر  SiCنانوذرات این پژوهش ابتدا پایداری 

PEI  نانوذراتپایداری و YSZ  اتانول و استیل استون با حالل دو جزئی در

مورد بررسی قرار گرفت و ساز ید در حضور پراکنده درصد 05نسبت حجمی 

 نتایج زیر حاصل شد:

پایداری  PEIدرصد وزنی  6و در حضور  اتانول در حالل SiCنانوذرات  (0

 بهتری داشتند. 

اتانول و استیل استون با نسبت حالل دو جزئی  در YSZنانوذرات   (2

پایداری بهتری گرم بر لیتر ید  0/5 و در حضور درصد 05حجمی 

 داشتند. 

های بهینه انجام شد ها توسط سوسپانسیوندهی نمونههمچنین پوشش

ولت و  05در ولتاژ  SiCنانوذرات  از پوشش ایجاد شده که و نتایج نشان داد

ولت و زمان  05در ولتاژ  YSZنانوذرات  از پوشش ایجاد شدهثانیه و  05زمان 

در این  SiC/YSZای بنابراین پوشش الیه .کیفیت بهتری دارند دقیقه 3

 کربن اعمال شد. -شرایط بر روی کامپوزیت کربن

 

 
در  SiC برای نانوذرات PEI(: نمودار پتانسیل زتا بر حسب مقدار 1شکل )

 .pH=10و  حالل اتانول

  

 

 
در حالل اتانول و در حضور  SiCاندازه ذرات پودر  (: نمودار متوسط2شکل )

 .pH=10در  PEIمقادیر مختلف 
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در  YSZ برای نانوذرات ید(: نمودار پتانسیل زتا بر حسب مقدار 3شکل )

 .درصد 05اتانول و استیل استون با نسبت حجمی دو جزئی  حالل

 

 
 برای نانوذرات یدبر حسب مقدار (: نمودار متوسط اندازه ذرات 4شکل )

YSZ درصد 05اتانول و استیل استون با نسبت حجمی دو جزئی  در حالل. 

 

 

 
 

در  SiCبا نانوذرات  های پوشش داده شدهنمونه SEMتصاویر  :(0)شکل 

 .ثانیه 05و  05، 35، 15های ولت و زمان 45ولتاژ 

 

 
 

در ولتاژ  SiCبا نانوذرات  ی پوشش داده شدهنمونه SEMتصویر  (:6شکل )

 .ثانیه 05 ولت و زمان 45

 

 

 
 

در ولتاژ  YSZبا نانوذرات  ی پوشش داده شدهنمونه SEMتصویر (: 0شکل )

 .دقیقه 4 ولت و زمان 45

 

 

 
 

در ولتاژ  YSZبا نانوذرات  ی پوشش داده شدهنمونه SEMتصویر  (: 8شکل )

 .دقیقه 3 ولت و زمان 45
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بر روی  SiC/YSZی از مقطع عرضی پوشش دوالیه SEM(: تصویر 9شکل )

 .کربن-کامپوزیت کربن
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