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چکیده
) پاشش داده شد و متعاقب آنAPS( از طریق فرآیند پاشش پالسمایی اتمسفریCr2O3-20YSZ  وCr2O3 در این پژوهش پوششهای نانوساختار
Cr2O3  ابتدا نانوپودرهای، بدین منظور. سختی و استحکام چسبندگی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه گردیدند،خواص مکانیکی آنها نظیر چقرمگی شکست
 جهت. ساعت آسیاکاری در آسیاب سیارهای با انرژی باال تولید شده و سپس به نسبت حجمی مشخص با یکدیگر مخلوط شدند5  از طریقYSZ و
 مطالعه ریزساختار. پاشش داده شدند304L  پودرها بهصورت آگلومره درآمده و بر زیرالیه فوالدی،استفاده مخلوط پودری در فرآیند پاشش پالسمایی
) و همچنین آنالیزهای پراشEDS() مجهز به آنالیز عنصریFE-SEM(پودرها و پوششها از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل مغناطیسی
 آنالیزهای اشعه ایکس از پودرهای آسیاب شده و پوششها نشان داد که هیچ فاز جدیدی در حین آسیاکاری و پاشش.) انجام گرفتXRD(پرتوایکس
 ارزیابی خواص. تخلخل پوششها از طریق آنالیز تصاویر میکروسکوپ نوری از سطح مقطع پوششها انجام گرفت.پالسمایی ایجاد نگردیده است
YSZ  اگرچه با اضافه کردن نانوذرات. مگاپاسکال بودند94-94 مکانیکی پوششها نشان داد که هر دو پوشش دارای استحکام چسبندگی باال در محدوده
. اما چقرمگی آن بواسطه استحاله زیرکونیای تتراگونال به میزان عمدهای افزایش پیدا کرد، سختی پوشش کاهش جزیی یافت،به پوشش اکسید کروم
. خواص مکانیکی، نانو، آسیاکاری، پاشش پالسمایی،Cr2O3-YSZ :واژههای کلیدی
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Abstract
In this research, nanostructured Cr2O3 (C) and Cr2O3-20YSZ (CZ) coatings were deposited using Atmospheric Plasma Spray
(APS) process and subsequently their mechanical properties including fracture toughness, hardness and bonding strength were
evaluated and compared with each other. For this purpose, Cr2O3 and YSZ nano-powders were firstly prepared by high-energy
planetary ball milling and then mixed in the given volume. To use the powder mixture in the plasma spraying, the powders
were agglomerated and sprayed onto a 304L steel substrate. Microstructural studies of the powders and coatings were carried
out through Filed Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) equipped with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
(EDS) and X-ray Diffraction (XRD) analysis. XRD patterns of the milled powders and the coatings indicated there was no
newly-appeared phase during the milling and plasma spraying process. Porosity of the coatings was measured using an optical
microscope by image analysis of their cross-sectional images. Mechanical properties evaluation showed that both coatings have
high adhesive strength in the range of 43-49 Mpa. Although the addition of YSZ nanoparticles to the chromia coating slightly
decreased the coating hardness, it caused a considerable increase in the coating toughness due to the zirconia transformation
toughening mechanism.
Keywords: Cr2O3-YSZ; Plasma spray; Milling; Nano, Mechanical properties.
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بطورکلی سرامیکها موادی ترد با انعطافپذیری و

پاشش پالسمایی اتمسفری( 1)APSیکی از روشهای

چقرمگی پایین هستند .این دسته از مواد عموماً نقطه ذوب

پوشش دهی است که از اواخر دهه  54میالدی تاکنون

باالیی داشته و عایقهای الکتریکی و حرارتی بشمار میآیند.

تحقیقات بسیاری روی آن صورت گرفته است .با توجه به

مواد سرامیکی در برابر خوردگی مقاوم بوده و به دلیل

دمای باالی پالسما در این فرآیند ،تقریباً هر نوع مادهای

سختی باال و ضریب اصطکاک پایین ،از گزینههای مناسب

ازجمله مواد سرامیکی و کامپوزیتی مقاوم به سایش و

برای کاربردهایی هستند که نیاز به مواد با مقاومت سایشی/

خوردگی را میتوان با استفاده از این فرآیند بر زیرالیههای

خوردگی باال وجود دارد[.]4-1

مختلف پوشش داد[ .]17-19قیمت مناسب فرآیند به نسبت

یکی از راههای بهبود خواص سرامیکها ،کاهش اندازه دانه

ضخامت پوشش تولیدی ،سرعت باالی پوشش دهی و

آنهاست که منجر به افزایش استحکام شکست[ ،]9سختی

کیفیت مناسب پوشش ایجادشده از مزایای فرآیند  APSو

و داکتیلیته[ 5و  ]6و همچنین باال بردن قابلیت کاربرد

از علل توسعه آن در مقایسه با دیگر فرآیندهای پوشش

سرامیکها[ ]7میشود .نانو سرامیکها در مقایسه با

دهی است[.]18

سرامیکهای رایج ،سختی و چقرمگی باالتر و مدول

یکی از موادی که از طریق پاشش  APSبر زیرالیههای

االستیک و داکتیلیته پایینتر دارند[ 1و  9و  .]8مساله اصلی

مختلف پوشش داده شده ،اکسید کروم ( )Cr2O3است .نقطه

در سرامیکهای نانوساختار و پوششهای تولیدی از آنها،

ذوب باال(حدود  2944درجه سانتیگراد) و مقاومت سایشی

چقرمگی شکست پایین و تردی آنها در دمای محیط و

عالی اکسید کروم ،آن را برای بسیاری از کاربردهای صنعتی

تحت تنش است که کاربرد آنها را در موقعیتهای سایشی

مناسب ساخته است .البته چقرمگی پایین اکسید کروم،

با مشکل روبرو میکند[ 1و  2و  .]7یکی دیگر از راههای

کاربرد آن را چه بهصورت پوشش و چه بهصورت بالک در

بهبود چقرمگی و مقاومت به سایش سرامیکها ،تولید

برخی موارد محدود ساخته است [.]24-14

کامپوزیتهای زمینه سرامیکی از طریق افزودن ذرات

اکسید زیرکونیوم(زیرکونیا )ZrO2 ،که در بسیاری از

تقویتکننده با چقرمگی و سختی باالتر از سرامیکها

کامپوزیتها بمنظور بهبود چقرمگی افزوده میگردد ،در

است[ 1و  9و .]4

حالت خالص و در دمای محیط دارای ساختار مونوکلینیک

در بسیاری از تحقیقات پیشین ،بمنظور افزایش چقرمگی،

است .بمنظور انجام استحاله چقرمه شدن 2ترکیب اکسید

کاهش مدول االستیسیته و مقاومت به شوک حرارتی

زیرکونیوم ،به حضور فاز شبهپایدار 4تتراگونال نیاز است و

کامپوزیتهای زمینه سرامیکی ،از ذرات  YSZبه میزان -94

افزودن مقادیر مناسب از برخی از ترکیبات مثل ،CaO

 4درصد حجمی در کامپوزیت استفاده شده است[ 9و  8و

 CeO ،Y2O3 ،MgOو اکسیدهای نادر خاکی میتوانند این

YSZ

فاز را در دمای محیط پایدار سازند [ .]29در پژوهش حاضر

بمنظور بهبود چقرمگی پوششهای اکسید کروم استفاده

از ذره اکسید زیرکونیوم به همراه  8درصد وزنی اکسید

گردیده است ،لذا میزان  YSZمورد استفاده برابر با مقدار

ایتریوم( )8YSZ9استفاده گردیده است.

میانگین تحقیقات مشابه پیشین ،یعنی  24درصد حجمی

مطالعات نشان داده است که انجماد سریع در فرآیند پاشش

کامپوزیت در نظر گرفته شده است.

پالسمایی موجب میگردد که در پوشش پالسمایی

 .]14-14در این پژوهش ،برای اولین بار از ذرات
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Transformation-Toughening
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 (7-8) wt% Y2O3فاز غیر تعادلی تتراگونال بدون اینکه به

در مقایسه با پوششهای رایج(2دارای ساختار میکرو) کمتر

فاز مونوکلینیک تبدیل گردد ،در دمای محیط در پوشش

ساخته و ریزساختار هموژن تری را ایجاد میکند [ ،]44لذا

باقی بماند[ 25و  .]26البته با افزایش دما و یا اعمال تنش

پوششهای سرامیکی نانوساختار تولیدی در مقایسه با

به پوششهای تولیدی ،بخشی از فاز تتراگونال میتواند به

پوششهای رایج ،دارای مقاومت به سایش و فرسایش،

فاز مونوکلینیک تبدیل گردد .در اثر این استحاله حدود 9

چقرمگی ،مقاومت به خوردگی ،مقاومت به شوک

حرارتی4

درصد افزایش حجم در ماده خواهیم داشت که این امر

باالتر هستند که این امر به دلیل وجود ساختار بایمودال که

موجب ایجاد تنشهای فشاری در پوشش و نوک ترکهای

متشکل از مناطق ذوب کامل شده در کنار مناطق ذوب

موجود گردیده ،درنتیجه استحکام و چقرمگی پوشش

جزیی شده است و همچنین ریز سختی باالتر ترکیبهای

افزایش خواهد یافت[.]24-27

نانوساختار در پوششهای نانو است [.]91-48

البته الزم به ذکر است که در تحقیقات پیشین چقرمگی

هدف اصلی از انجام این پژوهش بهبود چقرمگی پوشش

شکست  8YSZو اکسید کروم در حالت بالک به ترتیب

پرکاربرد و مقاوم به سایش و خوردگی اکسیدکروم از طریق

برابر با  7-12و  (MPam1/2) 4/4-9/9بدست آمدهاند که

افزودن ذرات چقرمه  YSZاست .البته تأثیر این افزودنی بر

نشان از چقرمگی باالتر  YSZدر مقایسه با اکسید کروم

میزان تخلخل و برخی دیگر از خواص مکانیکی پوشش

دارد[.]42-44

اکسید کروم ازجمله سختی و استحکام چسبندگی نیز

بهترین روش برای محاسبه و مقایسه چقرمگی شکست مواد

بررسی گردیده است.

ترد روش فرورونده یا  IF1است که در آن از طریق اعمال
نیرو بوسیله فرورونده ویکرز و طول ترک ایجاد شده و با

مواد و روش تحقیق

در نظرگیری سختی و مدول یانگ ماده چقرمگی بدست

در این تحقیق بمنظور ساخت پوشش کامپوزیتی مورد نظر،

میآید[ 9و  44و .]49

از ذرات پودرهای اولیه اکسید کروم با توزیع اندازه 24-74

در سالهای  2416و  2417میالدی تحقیق بر تولید مواد

میکرون بعنوان زمینه و از ذرات  YSZبا توزیع اندازه ذره

نانوساختار و پوششهای نانوکامپوزیت سرامیکی یکی از

 14-64میکرون بعنوان تقویتکننده استفاده شده است.

زمینههای پرطرفدار و موردبحث بوده است[ 45و .]46

شکل  1تصاویر میکروسکوپ الکترونی از مورفولوژی

سریعترین و سادهترین روش برای ایجاد پوششهای

ذرات پودر اولیه را نشان میدهد.

نانوساختار ،استفاده از نانوپودرها است[ .]47از بین
فرآیندهایی که از طریق آنها میتوان مواد نانوپودر و
متعاقب آن نانوساختار تولید کرد ،روش آسیاکاری مکانیکی
در مقیاسهای وسیع و کاربردهای تجاری استفاده شده
است[.]48
استفاده از پودرهای نانوساختار در پاشش پالسمایی،
احتمال وجود عیوب ساختاری در پوششهای تولیدی را
Indentation fracture
Conventional Coatings
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 2هاشمی و همکاران ،مقایسه خواص مکانیکی پوششهای پالسمایی نانوساختار  ،Cr2O3علوم و مهندسی سطح)7831(83

به همراه  254گرم گلوله فوالدی استفاده گردید .جهت

الف

انجام آسیاکاری با بازده باالتر ،بایستی در محفظه آسیاکاری
ترکیبی از گلولههای آسیاکاری استفاده شود[ ،]94لذا در
محفظه از ترکیب گلولههای با قطرهای  14و  15میلیمتر و
به ترتیب هرکدام به تعداد  22و  12عدد استفاده شد.
برای جلوگیری از اکسیداسیون و یا نیتراسیون پودر،

100 µm

عملیات آسیاکاری مکانیکی تحت اتمسفر خنثی(گاز
آرگون) انجام شد .همچنین جهت جلوگیری از آگلومره

ب

شدن ذرات پودری در حین آسیاکاری ،به میزان  %2وزنی
اسید استئاریک(به همراه  14سیسی الکل اتانول) بعنوان
عامل کنترل فرآیند( 2)PCAنیز به پودرهای محفظه اضافه
گردید.
در این پژوهش جهت دستیابی به پودرهای نانو و یا

100 µm

فوقریز،4

آسیاکاری با ماکزیمم سرعت چرخش محفظه

شکل  .7تصاویر میکروسکوپ الکترونی از مورفولوژی

آسیاب که برابر با  544دور بر دقیقه بود ،انجام شد و

پودرهای اولیه( :الف)  Cr2O3و (ب) .YSZ

پودرهای اولیه ،هرکدام بهصورت جداگانه و به مدت 5
ساعت آسیاب شده و پسازآن در محفظه باز شده و

عملیات آسیاکاری مکانیکی از طریق دستگاه آسیاب

پودرهای آسیاب شده خارج گردیدند .برای اندازهگیری

غلتشی 1مدل  NARYA MPM 2*250انجام شد .این

توزیع ذرات پودر ،از یک دستگاه اندازهگیر توزیع اندازه

آسیاب از دو محفظه استوانهای با حجم  254سیسی

ذرات( 9)PSAاستفاده شد .پس از  5ساعت آسیاکاری

تشکیل شده که در هر محفظه تعداد زیادی گلوله قرار

پودرها ،اکسید کروم خالص و مخلوط پودری با ترکیب

میگیرد .گلولهها و محفظه از جنس فوالد سختکاری شده

(درصد حجمی)  Cr2O3-20YSZتهیه گردیدند .جهت تهیه

بودند .زمان و سرعت حرکت محفظه توسط یک کنترلگر

مخلوط پودری ،با در نظرگیری چگالی واقعی ذرات پودری

دیجیتالی قابل تنظیم کنترل گردید.

 YZSو  Cr2O3که به ترتیب برابر با  5/7و  5/2گرم بر

نسبت جرم گلوله به جرم پودر میبایست بین  94به  1تا 5

سانتیمتر مکعب است ،با توجه به درصدهای جرمی

به  1انتخاب شود تا انرژی الزم جهت آسیاب پودر فراهم

موردنیاز از ذرات اولیه جهت دستیابی به ترکیب موردنظر،

گردد .گزارش شده است که نسبت  14به  1میتواند بهترین

پودرهای  YSZو  Cr2O3به ترتیب به میزان  21/9و 78/6

بازدهی را داشته باشد[ .]92ازاینرو در این تحقیق نسبت

گرم با یکدیگر مخلوط شده و سپس جهت استفاده در

وزن گلوله به پودر  14به  1در نظر گرفته شد بگونهای که

فرآیند پاشش پالسمایی اتمسفری بهصورت آگلومره

 % 65محفظه خالی باشد و در هر محفظه از  25گرم پودر

درآمدند.

Tumbler
Process Control Agent
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2
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زیر الیه مورد استفاده در این پژوهش از جنس فوالد 304L

پودرها از طریق الکهای شماره  124و  645غربال گردیدند

و به شکل دیسک به قطر  25میلیمتر و ارتفاع  14میلیمتر

تا ذرات پودری با سایز بین  24تا  125میکرون بدست آیند.

انتخاب گردیده است .این فوالد کاربردهای زیادی را در

پاشش پالسمایی اتمسفری توسط سیستم پالسما مدل

صنایع مختلف ازجمله صنعت نفت و گاز که قطعات نیاز

ساخت شرکت  Sulzer Metcoو با بکارگیری مخلوطهای

به مقاومت به سایش و خوردگی باال دارند ،پیدا کرده

پودری غربال شده انجام شد .ماکزیمم توان تولیدی در

است[ .]99جهت نگهداری نمونههای زیرالیه تهیهشده

مشعل پالسما برابر با  55کیلووات و ولتاژ قوس پالسما نیز

بمنظور انجام پاشش پالسمایی ،از یک نگهدارنده به شکل

روی  57ولت تنظیم شد.

استوانه توخالی ،با قطر  11سانتیمتر که در آن  8نمونه

چسبندگی پوشش به زیر الیه ،اساساً با اتصال مکانیکی بین

زیرالیه قرار میگیرند ،استفاده گردید(شکل .)2

سطوح صورت میپذیرد ،لذا جهت دستیابی به یک اتصال

F4

مکانیکی مناسب و درنتیجه چسبندگی قوی پوشش ،سطح
تمیز شده زیر الیه باید توسط ماسه پاشی 1ناهموار شود[95
و .]96
جهت ایجاد زبری مناسب بر سطح زیر الیه ،دقیقاً قبل از
پوشش دهی ،زیرالیه تحت عملیات ماسهپاشی با ماسههای
سیلیسی قرار گرفتند و پسازآن بوسیله فشار باد و اتانول
شکل  .4تصویر نمایی از (الف) نگهدارنده و (ب) زیرالیههای

غبارزدایی شدند تا آلودگیهایی که مانع چسبیدن پوشش

مورداستفاده در فرآیند پاشش پالسمایی.

به زیر الیه میگردند ،بطور کامل حذف گردند .پسازاین
عملیات ،زبری متوسط نمونهها  7/45میکرومتر بود که از

پیش از انجام پاشش پالسمایی ،تصاویر میکروسکوپ

طریق دستگاه زبری سنج اندازهگیری شد.

الکترونی از مورفولوژی پودرهای آگلومره شده گرفته شد.

قبل از ایجاد پوشش نهایی ،یک پوشش میانی(باندکت )2با

متعاقب آن پس از انجام پوشش دهی ،جهت دستیابی به

ترکیب  )Amdry 956( Ni-5%Alایجاد گردید .شرایط

مورفولوژی سطحی ،تصاویر میکروسکوپ الکترونی از

پاششهای حرارتی صورت گرفته برای ایجاد پوشش میانی

سطح پوششها گرفته شد ،همچنین جهت دستیابی به

و پوشش باالیی(اصلی) در این پژوهش بطورکلی مطابق با

فازهای تشکیلشده در پوشش ،آنالیزهای اشعه ایکس روی

جدول  1صورت گرفته است .الزم به ذکر است پاششهای

پوششهای حاصله انجام گرفت.

اصلی پس از پیشگرم زیرالیهها تا  244درجه سانتیگراد

بمنظور گرانول کردن پودر اکسید کروم و همچنین مخلوط

انجام گرفت.

پودری ،هر  5گرم از ذرات پودر موردنظر را با  1گرم چسب

آزمون زبری سنجی میکرونی از طریق دستگاه مدل

پلی وینیل الکل مخلوط کرده و برای مدت  14دقیقه روی

 Mitutoyo SJ-201برای تعیین زبری سطحی روی

گرمکن الکتریکی و در دمای  84درجه سانتیگراد حرارت

نمونههای پاشش انجام گرفت .مقدار زبریهای

داده تا پودرهای خشک و گرانول بدست آیند .پسازآن،
Sand Blasting

1

Bond Coat

2
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گزارششده ،میانگین پنج اندازهگیری از قسمتهای

سطح باالیی نمونههای پوشش داده شده پس از سنبادهزنی

مختلف سطح نمونهها است.

و پولیش تحت آزمون  IFو تحت نیروی  144کیلوگرم
جهت تعیین چقرمگی پوششها قرار گرفت .نتایج بدست

جدول  .7شرایط پاشش پالسمایی جهت پوششهای میانی و اصلی.
متغیرها

پوشش است.

پوشش میانی پوشش اصلی

شدتجریان (آمپر)
ولتاژ (ولت)
فاصله پاشش (سانتیمتر)
جریان گاز آرگون (لیتر بر دقیقه)1
جریان گاز هیدروژن (لیتر بر دقیقه)
جریان گاز حملکننده (لیتر بر دقیقه)
نرخ تغذیه پودر (گرم بر دقیقه)
سرعت گردش نگهدارنده (دور بر دقیقه)2
سرعت خطی 4تفنگ (میلیمتر بر ثانیه)
تعداد پاس
ضخامت پوشش (میکرون)

644
57
11
65

644
57
6
95

14

14

جهت محاسبه چقرمگی مواد ترد فرمولهای مختلف وجود
دارند که ازجمله میتوان به فرمول  Shettyاشاره کرد که در
سال  1485پیشنهاد گردید:

2/4
4/2
12
51
144
144
7
7
28
1
284-414 44-114

P
a. l1⁄2

 Pنیروی فرورونده به نیوتن a ،نصف قطر فرورونده و

OSK 14218-1

محصول شرکت  OGAWA SEIKI CO., LTDو تحت
بار  244گرم در سطح باالیی پوششها استفاده شد .هر
سختی میانگین انجام ده آزمون در قسمتهای مختلف
نمونهها است .بمنظور جلوگیری از اثر تنشی فرورونده،
فاصله بین هر محل آزمون سه برابر طول لوزی ناشی از اثر
فرورونده بود.
ارزیابی استحکام چسبندگی پوشش به زیرالیه از طریق
آزمون کشش و بر اساس استاندارد  ASTM C633انجام
گرفت بگونهای که در یک فک دستگاه کشش ،نمونه
پوشش داده شده و در یک فک دستگاه نمونه بدون پوشش
قرار داده شد که از طریق یک چسب به یکدیگر چسبانده
شدند و سپس آزمون کشش اعمال گردید .استحکام
چسبندگی ،میانگین اعداد بدست آمده از انجام پنج آزمون
بر هر نمونه است.
)Standard Liter per Minute (slpm
)Round per Minute (RPM
Traverse Speed

K IC = 0.0319

که در آن  KICچقرمگی شکست ماده برحسب ،MPam1/2

برای اندازهگیری سختی نمونهها از آزمون سختی سنجی
ویکرز و با استفاده از دستگاه سختی سنج

آمده ،میانگین مقادیر شش آزمون صورت گرفته بر هر

1
2
3

l

طول ترک(از مرکز اثر لوزی شکل تا نوک ترک) به متر
هستند[.]97
بمنظور شناسایی ساختار و فازهای ذرات پودر مواد اولیه و
پوشش تهیه شده از روش پراش

پرتوایکس(1)XRD

استفاده گردید .آزمونها با دستگاه پراش پرتوایکس ساخت
شرکت آمریکایی  Philipsمدل  X-PERT-MPDتحت
ولتاژ  94کیلوولت و جریان  44آمپر صورت گرفت .در تمام
آزمایشها از اشعه ایکس  CuKبا طول موج 1/59
آنگستروم استفاده شد .اندازه گام  4/45درجه و محدوده
روبش از  24تا  144درجه انتخاب شد.
برای محاسبه درصد تخلخلها در پوششهای  Cو  CZاز
روش آنالیز تصاویر میکروسکوپ نوری از سطح مقطع
پوششها و با بزرگنمایی  144برابر استفاده شد .این روش
بر مبنای تفاوت بین رنگهای مختلف و محاسبه درصد هر
یک از رنگها است .این آنالیز با استفاده از نرمافزار

MIP9

و با بکارگیری روش محاسبه  Cloud5انجام شد .تخلخل

Medical Image Processing
Cloud Computing

4
5
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گزارش شده میانگین نتایج ده آنالیز تصویری از سطح

پودرها(با توجه به تولید نابجاییها و دیگر عیوب شبکه)

پوششها است.

که موجب تغییر فاصله صفحات کریستالی در نقاط مختلف

میکروسکوپ الکترونی گسیل مغناطیسی( 1)FE-SEMبرای

به میزانهای متفاوت شده و درنتیجه پهن شدن و کاهش

مطالعه ریزساختار و مورفولوژی ذرات پودر و سطح باالیی

شدت پیکهای  XRDرا بدنبال خواهند داشت .افزایش

و مقطع برش عرضی پوششها بکار گرفته شد .عالوه بر

پهنای پیکها و کاهش شدت آنها در حین آسیاب کاری

این ،میکرو آنالیز عنصری ذرات پودر و پوشش نیز به کمک

را میتوان بعنوان معیاری برای کاهش اندازه دانهها نیز در

روش آنالیز توزیع انرژی پرتوایکس( 2)EDSتعیین گردید.

نظر گرفت[ 5و  98و .]94

یافتهها و بحث
بمنظور ارزیابی تغییرات احتمالی فازی ذرات پودر اولیه در
حین آسیا کاری ،نمونههای تهیه شده توسط پراش اشعه
ایکس مورد بررسی قرار گرفتند .در شکل  4الگوهای پراش
اشعه ایکس پودرهای اکسید کروم و  YSZکه بعنوان
پودرهای اولیه مورد استفاده قرار گرفتند ،در کنار پودرهای
 5ساعت آسیاب شده ،آورده شده است .همانگونه که
مشخص است به غیر از یک پیک اضافی در زاویه  95درجه
در الگوی مربوط به اکسید کروم نانو که مربوط به آهن

شکل  .8الگوهای پراش اشعه ایکس پودرهای اولیه و آسیاب شده.

واردشده از گلوله و یا دیواره فوالدی آسیاب به درون ذرات
اکسید کروم است ،هیچ فاز اضافی در الگوهای پراش اشعه

شکلهای  9و  5به ترتیب مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات

ایکس پودرها وجود نداشت ،بنحویکه در محدوده زاویه

پودر را پس از  5ساعت آسیا کاری نشان میدهد .همانگونه

YSZ

که مشخص است ،پس از آسیاکاری ،شکل ذرات آسیاب

دیده میشوند که این امر ناشی از عدم ایجاد فاز جدید در

شده متفاوت با شکل ذرات پودر اولیه است .ذرات

حین آسیاکاری است.

درشتتر در این عکسها ،خود مجموعهای از ذرات در حد

مهمترین تفاوت الگوهای  XRDپودرهای آسیا کاری شده

نانو بوده که البته در بزرگنماییهای بزرگتر قابلرؤیت

با الگوی  XRDمخلوط پودر اولیه قبل از آسیا کاری ،در

هستند .برای اندازهگیری دقیقتر توزیع ذرات پودر ،از یک

اندازهگیری ،تنها پیکهای مربوط به اکسید کروم و

ذرات(4)PSA

استفاده گردید .پس

پهنای بیشتر پودرهای آسیاب شده است که این امر به دلیل

دستگاه اندازهگیر توزیع

ریزدانه شدن ذرات پودر است .عالوه بر این ،پیکها در اثر

از آسیاکاری ،ذرات اکسید کروم عمدتاً در محدوده  64تا

آسیاب کاری به سمت زوایای بزرگتر تغییر موقعیت

 84نانومتر قرار دارند که محدوده باریکی از مقادیر ذرات

دادهاند که همه این موارد نشان دهنده افزایش تنشهای

نانو است .توزیع اندازه ذرات  YSZنیز بیشتر در محدوده

پسماند فشاری و کرنشهای االستیک در شبکه کریستالی
Field Emission Scanning Electron Microscopy
Energy Dispersive X-ray Spectrometry

1
2

Particle Size Analyzer

3
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 44تا  124نانومتر بدست آمد که محدوده اندازه نانو و
فوقریز است.

الف

مشکل اصلی در پاشش ذرات در اندازه نانو ،رسوبدهی
این ذرات از طریق فرآیند پاشش پالسمایی به دلیل جرم
کم ذرات و جریان پذیری کم آنها است .از طرف دیگر ،با
توجه به نرخ انجماد پایینتر ذرات پودر درشتتر ،تنشهای
پسماند ایجادشده در پوششهای تولیدی از این ذرات کمتر

ب

است ولی میزان تخلخل در آنها در مقایسه با پوششهای
تولیدشده از ذرات نانو بیشتر است ،لذا آگلومره شدن این
ذرات جهت تولید آگلومرههایی با قطر  14تا  144میکرون
جهت استفاده در فرآیند پاشش پالسمایی اتمسفری
اجتنابناپذیر است[ 14و  44و  94و  92و .]54
شکل  .5توزیع اندازه ذرات پودر پس از  5ساعت آسیاکاری:
الف

(الف)  Cr2O3و (ب) .YSZ

ذرات ذوب شده در فرآیند پاشش پالسمایی در اثر برخورد
با زیرالیه ،سرد شده و منجمد میشوند و در اثر این انجماد
در پوشش تنش کششی و در سطح زیرالیه تنش فشاری
ایجاد میگردد .استحکام چسبندگی پوشش به زیرالیه در
پاششهای حرارتی تابعی از زبری سطحی قبل از پاشش
ب

دهی و تنشهای پسماند ناشی از انقباض پوشش در حین
انجماد است .اگر ضریب انبساط حرارتی پوشش و زیرالیه
اختالف زیادی داشته باشند ،ممکن است یک پوشش
ضخیم در این حالت به دلیل تنشهای داخلی ایجاد شده به
چسبندگی خوبی به زیرالیه نداشته باشد .بمنظور کاهش
این تنشها میتوان از پیشگرم زیر الیه و یا انتخاب مواد
پوشش با ضریب انبساط کمتر استفاده کرد[ 91و  51و .]52

شکل  .2تصاویر میکروسکوپ الکترونی پودرهای آسیاب شده
به مدت  5ساعت( :الف)  Cr2O3و (ب) .YSZ

دلیل پیشگرم زیرالیه در پژوهش حاضر تا  244درجه
سانتیگراد نیز کاهش تنشها و جلوگیری از کنده شدن
پوشش از زیرالیه بوده است.
شکل  6الگوهای پراش اشعه ایکس پودرهای اولیه و
آسیاکاری شده و پوششهای تولیدی را نشان میدهد.
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همانگونه که مشاهده میشود هیچ ترکیب جدیدی غیر از

اولیه با یکدیگر در حین گذر از منطقه پالسما است.

پودرهای بکارگرفته شده اولیه در پوششهای تولیدی دیده

همچنین عدم انحراف پیکها نیز حاکی از عدم تشکیل

نشد که این واقعیت ناشی از عدم واکنش شیمیایی مواد

محلول جامد در حین پاشش است.

شکل  .6الگوی پراش پوششهای  Cو  CZو پودرهای اولیه.

با توجه به اینکه ذرات پودر نانو که آگلومره شدهاند خود

نسبتهای استوکیومتری و ترکیب شیمیایی آنها تغییر

دارای تخلخل هستند ،لذا پوشش تولیدی از آنها نیز

نمیدهد[.]54

متخلخل خواهد بود .اگر منطقه ذوب کامل شده در پوشش

با مقایسه الگوهای پراش پوششهای  Cو  CZمشاهده

بگونهای باشد که نتواند بدرستی در اطراف ذرات ذوب

میگردد که در الگوی پراش پوشش  ،CZپیکهای صفحات

نشده یا ذوب جزیی شده قرار بگیرد ،ساختار پوشش

کریستالی ذرات  YSZدر زوایای  45 ،44و  64درجه(به

متخلخل خواهد بود ولی اگر پاشش پالسمایی با پارامترهای

ترتیب مربوط به صفحات( )244( ،)442و ( ،))442به

درست انجام گیرد بگونهای که نفوذ در سطح ذرات بدرستی

پوشش  Cاضافه شده است .همچنین مشاهده میگردد که

و کامل انجام گیرد ،پوششهای متراکم ،با تخلخل بسیار

پیکهای پوششهای تولیدی در مقایسه با پودرهای آسیا

پایین و خواص مکانیکی عالی و منحصربفرد بدست خواهد

شده ،پهنتر شدهاند که این واقعیت مربوط به آمورف شدن

آمد[ 48و .]44

و ریزدانه شدن بیشتر ذرات پودر به دلیل انجماد سریع

تحقیقات پیشین نیز نشان داده است که اگرچه اکسیژن

حاصل از برخورد ذرات ذوب شده پودر به زیرالیه است.

موجود در فرآیند  APSممکن است کمی نسبتهای کروم
و اکسیژن موجود در اکسید کروم را تغییر دهد اما
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از طریق آنالیز ویلیامسون -هال 1و با استفاده از پیکهای

همانگونه که در شکل  7آشکار است ذرات پودر نانو پس

صفحات( )114( ،)149( ،)412و ( ،)116اندازه دانه فازهای

از پاشش تشکیل پوششهایی با ذرات با ابعاد نانو را دادهاند

 Cr2O3در پوششهای  Cو  CZبه ترتیب برابر با  54/8و

بگونهای که هر ذره میکرو ،خود از تجمع هزاران ذره نانو

 58/1نانومتر بدست آمدند .همچنین با بکارگیری رابطه

تشکیل شده است .با دقت در شکل  8متوجه خواهیم شد

YSZ

که در پوشش  CZسه ناحیه بارنگهای سفید ،خاکستری و

دبای -شرر 2و پیک صفحه ( ،)244اندازه دانه فاز

موجود در پوشش  CZبرابر با  41نانومتر بدست آمد.

مشکی دیده میشوند که بطور نسبتاً همگن در کل پوشش

درنهایت پوششها ازلحاظ مورفولوژی سطح رویی و سطح

توزیع شدهاند .در بین مناطق خلل و فرجهای میکروسکپی

مقطع تحت ارزیابی قرار گرفتند .تصاویر مربوطه به ترتیب

دیده میشود .جهت فلشها در شکل ( 8ب) نواحی

در شکلهای  7و  8آمده است.

مختلف را نشان میدهد.

الف

الف

200 nm
ب
ب

c

200 nm

a

b

شکل  .3تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع
پوششهای (الف)  Cو (ب) .CZ

شکل  .1تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل مغناطیسی
از مورفولوژی پوششهای( :الف) Cو (ب) .CZ

شکل  4آنالیز عنصری نواحی تشکیل شده در پوشش
پالسمایی ( CZمناطق  aو  bدر شکل ( 8ب)) را نشان

Williamson-Hall Analysis

1

Debye-Scherrer Equation

2
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میدهد .همانگونه که مشخص است در آنالیز هر منطقه

و بیشتر ذوب خواهند شد .برعکس ،در مواد با هدایت

حضور تمام عناصر مشهود است که این امر به دلیل عمق

حرارتی پایینتر گرادیانهای دمایی بیشتری ایجاد شده که

نفوذ  1-2میکرون اشعه ایکس در آنالیز مربوطه و دریافت

موجب شوک و تنشهای حرارتی در حین ذوب و انجماد

اطالعات عنصری از خود ذره نانو و نواحی اطراف آن

مواد میگردند[ .]8تحقیقات پیشین نشان داده است که

است[.]59

هدایت حرارتی ذرات پودری اکسید کروم باالتر از

شکل  4الف ،آنالیز عنصری از منطقه خاکستری( )aرا نشان

است[]58-56؛ بنابراین با در نظرگیری هدایت حرارتی

میدهد .با توجه به اینکه این منطقه از درصد باالیی کروم

باالتر اکسید کروم ،دمای آنها در مقایسه با ذرات

تشکیل شده است ،لذا به نظر میرسد این منطقه شامل

بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

YSZ

YSZ

اکسید کروم است .این ناحیه درصد باالیی از پوشش را
بخود اختصاص داده است ،بنحویکه میتوان گفت این

الف

ناحیه زمینه اصلی پوشش را تشکیل داده و بقیه فازها در
داخل این ناحیه بطور نسبتاً همگن توزیع شدهاند .شکل 4
ب ،شامل آنالیز عنصری منطقه سفید( )bاست .افزایش
درصد زیرکونیوم در این مناطق ،گویای تشکیل فاز

YSZ

است .این منطقه در زمینه ناحیه روشن توزیع شده است.
مناطق مشکیرنگ در تصاویر  SEMنیز به حفرات و
تخلخلهای ایجاد شده در پوششهای پالسمایی مربوط
است .منشأ این تخلخلها میتوانند ذرات ذوب نشده و یا
ذوب جزیی شدهای باشند که در هنگام رسوبدهی و

ب

تشکیل پوشش نتوانستهاند فضاهای خالی اطراف خود را پر
کنند .از طرفی تخلخلها ممکن است به علت گرم شدن
بیش از حد و تبخیر ذرات بسیار ریز در اثر دمای باالی
شعله پالسما و یا محبوس شدن حبابهای هوا در حین
پاشش ،بوجود آمده باشند.
دما و سرعت حرکت ذرات پودر پس از گذر از ناحیه
پالسما ،بر میزان اسپلتهای تشکیل شده در پوشش تأثیر
دارند[ .]55هرچه هدایت حرارتی ذراتی که در معرض

شکل  .3آنالیز عنصری از فازهای (الف) ( Cr2O3منطقه  aدر شکل 8

پالسما قرار میگیرند بیشتر باشد ،دمای متوسط آنها پس

(ب)) و (ب)( YSZمنطقه  bدر شکل ( 8ب)) در پوشش .CZ

از قرارگیری در معرض حرارت بیشتر و گرادیان دمایی در
آن ذرات کمتر خواهد بود .در حقیقت ذرات با هدایت

دمای ذوب زیرکونیا حدود  944˚cبیشتر از اکسید کروم

حرارتی باالتر میتوانند حرارت بیشتری در خود نگه داشته

است .از طرف دیگر ،با افزودن  YSZبه پوشش اکسید
کروم ،به علت دمای ذوب بیشتر آن نسبت به زمینه ،درجه
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پهن شوندگی اسپلتها کمتر شده ،لذا پوشش حاوی

YSZ

باید تخلخل بیشتری داشته باشد .این با نتیجه بدست آمده

نسبت به ذرات  YSZنیز میتواند عامل سختی پوشش

C

در مقایسه با پوشش  CZباشد.

از تخلخلسنجی به روش آنالیز تصویر مطابقت دارد.
برای محاسبه درصد تخلخلها در پوششهای  Cو  CZاز

الف

روش آنالیز تصاویر میکروسکوپ نوری(شکل  )14و با
استفاده از نرمافزار  MIP1و با بکارگیری روش محاسبه
 Cloud2استفاده شد .میانگین درصد تخلخل پوششهای C

و  CZبه ترتیب  8/7±2/2و  14/2±2/7درصد بدست آمد
که نشان میدهد نمونه حاوی ذرات  YSZدارای تخلخل
باالتری است.
یکی از راههای مؤثر در بهبود کیفیت ریزساختار ،انتخاب
ذرات پودر اولیه با اندازه مناسب است بنحویکه استفاده از

100 µm
ب

ذرات با متوسط اندازه کوچکتر ،اندازه متوسط تخلخلها
را ناشی از کاهش نقص چیده شدن اسپلتها ،حبس گاز و
ذرات ذوب نشده ،کاهش میدهد؛ بنابراین در پاشش
پالسمایی پودرهای نانو امکان دستیابی به پوشش متراکم
تسهیل میشود .پاشش پالسمای سرامیکها نشان میدهد
که در بیشتر سرامیکهای با دمای ذوب باال ،دستیابی به یک
پوشش متراکم با تخلخل کم دشوار است []54؛ بنابراین

100 µm

یکی از دستاوردهای این تحقیق ،دستیابی به درصد

شکل  .72تصاویر میکروسکوپ نوری مورفولوژیهای

تخلخلهای کمتر به دلیل استفاده از پودرهای اولیه نانو

سطح مقطع پوششهای (الف)  Cو (ب) .CZ

است.
مقادیر سختی پوششها از طریق آزمون سختی سنجی
ویکرز و با اعمال نیروی  244گرم برای پوششهای  Cو
 CZبه ترتیب برابر با  824و  744ویکرز بدست آمدند.
همانگونه که مشاهده میگردد سختی پوشش اکسید کروم
پس از افزودن مقادیر  YSZکاهش یافته است که آن را
میتوان به سختی پایین  YSZدر مقایسه با سختی ذره اکسید
کروم مربوط دانست .از طرفی هدایت حرارتی باالتر ذرات
اکسید کروم[ 56و  ]58و درنتیجه انجماد سریعتر آنها

Medical Image Processing

1

نانو سرامیکها در مقایسه با سرامیکهای رایج سختی و
چقرمگی باالتر و مدول االستیک و داکتیلیته پایینتر دارند.
البته در برخی موارد ،به دلیل وجود تخلخلهای باال در
پوششهای نانو ،مقادیر سختی در پوششهای تولیدی ،برابر
و یا در مواردی حتی کمتر از پوششهای رایج آنها
است[.]9
مقادیر مقاومت به گسترش ترک و چقرمگی شکست
پوششهای تولیدی با بکارگیری فرمول  Shettyو مطابق با
جدول  2محاسبه گردید .در شکل  11تصاویر حاصل از
Cloud computing

2
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آزمون فرورونده ویکرز در سطح رویی پوششها بمنظور

مطالعات پیشین نشان داده است که در پاشش پالسمایی

ارزیابی چقرمگی پوششهای  Cو  CZآورده شده است.

زیرکونیا(و یا پوششهای حاوی زیرکونیا) ،فاز غیرتعادلی

فلشها درتصاویر ،طول ترک( )lرا نشان میدهند.

زیرکونیای تتراگونال( )Tبه دلیل انجماد سریع بدون تبدیل

همانگونه که مشاهده میگردد پس از افزودن  YSZبه

شدن به فاز زیرکونیای مونوکلینیک( )Mدر پوشش باقی

پوشش اکسید کروم ،چقرمگی آن از  11/46به 14/81

میماند .با افزایش دما و یا اعمال تنش به پوشش ،استحاله

( )MPam1/2افزایش پیدا کرده است که درنتیجه تا حدود

مارتنزیتی  TMکه با  9درصد افزایش حجم همراه است

 25درصد افزایش داشته است.

رخ میدهد ،لذا موجب میگردد که تنشهای فشاری در
نواحی اطراف ترک در پوشش ایجاد شوند .این تنشهای

جدول  .4چقرمگی شکست پوششهای پالسمایی.
پوشش

a
()mμ

l
()mμ

C
()mμ

()MPam1/2

C

944±2

52±2

952±9

11/46±4/27

CZ

942±2

44±2

945±9

14/81±4/51

چقرمگی شکست

فشاری از رشد ترکهای موجود در پوشش ممانعت به عمل
آورده و درنتیجه چقرمگی پوشش را افزایش میدهند[ 64و
.]61
چقرمگی ذاتی ذرات اکسید کروم و  YSZبه ترتیب برابر با
 4/4-9/9و 7-12

1/2

 MPamهستند .با توجه به اینکه

تخلخل پوشش  CZبیشتر از پوشش  Cاست ،لذا بخشی از

الف

افزایش چقرمگی پوشش  CZدر مقایسه با پوشش  Cنیز
میتواند مربوط به افزودن ذره چقرمه تر  YSZبه پوشش
اکسید کروم و همچنین تخلخل بیشتر در پوشش  CZباشد.

l

هرچه اندازه ذرات کوچکتر شود ،مقادیر تنش تسلیم در
نرخ کرنش ثابت افزایش خواهد یافت .در ذرات کوچکتر
به دلیل زیاد شدن تعداد ذرات ،میزان تنش وارده بر هر ذره
کمتر شده و درنتیجه شکست آنها سختتر است .از طرف
دیگر ،چون ذرات سرامیکی ذات ًا ذرات سختی هستند ،اثر

ب

استحکام دهی با کاهش اندازه ذرات ،افزایش مییابد .پس
l

جهت حصول استحکام باال و چقرمگی شکست خوب،
بایستی از ذرات با اندازه کوچکتر استفاده گردد[ ،]62لذا
انتظار میرود که چقرمگی پوششهای تولیدی نیز در
مقایسه با پوششهای میکرو تولیدی از این روش بیشتر
باشد .از طرفی با مقایسه چقرمگی ذرات پودر
اولیه( ،)Cr2O3>YSZانتظار میرود که چقرمگی پوشش

شکل  .77تصاویر میکروسکوپ الکترونی از اثر فرورونده ویکرز در
آزمون چقرمگی برای پوششهای (الف)  Cو (ب) .CZ

 CZباالتر از پوشش  Cباشد که نتایج نیز مؤید این موضوع
است.
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تاکنون چندین مؤلف در تحقیقات خود نشان دادهاند که

شده دارای استحکام چسبندگی بسیار باالیی هستند.

ذرات ذوب جزیی شده موجود در ساختار پوششها ،بعنوان

استحکام چسبندگی باالتر پوشش  Cرا میتوان به نقطه

مانعی در جهت رشد و حرکت ترکها عمل کرده و

ذوب پایینتر اکسید کروم و تخلخل کمتر پوشش در مقایسه

چقرمگی پوشش را افزایش میدهند[ 44و  .]64با توجه به

با پوشش دیگر نسبت داد.

نقطه ذوب باالتر  YSZنسبت به اکسید کروم و هدایت
حرارتی پایینتر  YSZدر مقایسه با اکسید کروم ،حجم
ذرات ذوب جزیی شده در پوشش  CZباالتر از پوشش
خواهد بود ،لذا از دیگر دالیل چقرمگی باالتر پوشش

C

CZ

الف

در مقایسه با پوشش  Cمیتوان به میزان بیشتر ذرات ذوب
جزیی شده و مقادیر تخلخل پوشش  CZنسبت به پوشش
 Cنیز اشاره کرد.
شکست در آزمون استحکام چسبندگی میتواند از نوع
شکست پیوستگی 1یا چسبندگی 2باشد .یک شکست
چسبندگی زمانی اتفاق میافتد که تمامی پوشش از زیرالیه

ب

جدا گردد .یک شکست چسبندگی کامل به دلیل
ناهمواریهای سطح زیرالیه ،بندرت اتفاق میافتد .در این
حالت شکست در نواحی نزدیک به فصل مشترک پوشش

شکل  .74تصاویر سطح مقطع شکست نمونهها

به زیرالیه اتفاق میافتد و در سطح شکست مناطق خالی از

در آزمون استحکام چسبندگی( :الف)  Cو (ب) .CZ

پوشش مشاهده میگردد .اگر شکست بطور کامل در
پوشش اتفاق بیفتد یک شکست از نوع پیوستگی است.

جدول  .8میانگین استحکام چسبندگی پوششها (مگا پاسکال).

تنشی که در آن تنش ،پوشش دچار شکست میگردد،

پوشش آزمون  7آزمون  4آزمون  8آزمون  2آزمون  5میانگین

استحکام چسبندگی پوشش است[.]52
شکل  12تصاویر سطح شکست نمونههای  Cو  CZرا در
آزمون استحکام چسبندگی نشان میدهد .با توجه به اینکه
شکست در فصل مشترک پوشش -زیرالیه رخ داد ،لذا
استحکام بدستآمده استحکام چسبندگی پوششهای
تولیدی است.
نتایج آزمون استحکام چسبندگی اعمال شده بر هر دو
ترکیب مطابق با جدول  4بدست آمده است .اعداد استحکام
بدست آمده نشان دادهاند که پوششهای پالسمایی ایجاد
Cohesive Failure
Adhesive Failure

1
2

C

54

98

95

51

94

94±9

CZ

48

98

99

95

44

94±5

تفاوت در ضریبهای انبساط حرارتی پوشش و زیرالیه
موجب ایجاد تنشهای پسماند در حین پوشش دهی و
همچنین بارگذاریها خواهد شد .زمانی که مقادیر تنشهای
پسماند از میزان استحکام کششی پوشش باالتر روند ،ایجاد
ترک و شکست پوشش و یا جدایش پوشش از زیرالیه 4در
مرز پوشش و زیر الیه رخ خواهد داد ،لذا میتوان نتیجه

Delamination Effect

3
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 اضافه کردن، بر اساس نتایج آزمون چقرمگی شکست-9

گرفت که چسبندگی زیر الیه و پوشش بیشتر متأثر از

 به11/46  چقرمگی پوشش را از،C  به پوششYSZ مقادیر

تنشهای پسماند ایجاد شده در فصل مشترک پوشش و زیر

.) افزایش دادMPam1/2( 14/81

 در پوششهای تولید شده در این پژوهش.]69[الیه است
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