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 چکیده
اعمال ( TBC) های مانع حرارتی الیه فوقانی پوششعنوان سنتز و به x(YbSZ)x-1(GZO) و  7O2Zr2Gdجدید  سرامیکی  اتترکیب ،در این پژوهش

های پایداری فازی، مقاومت به زینترینگ و مقاومت شیمیایی خوب در برابر نمکخواص بهتری ازجمله هدایت حرارتی، این ترکیبات دارای . شدند
 با وجود داشتن معایبی نظیر،  (7O2Zr2Gd)  زیرکونات گادولونیوم  هستند.  (YSZمتداول زیرکونیای پایدار شده با ایتریا )ی  هامذاب در مقایسه با پوشش

در دماهای باال را دارد. در میان  در الیه فوقانی یکی از موادی است که قابلیت استفاده  حرارتی رشدیافتهناسازگاری با الیه و  چقرمگی شکست پایین
بهترین پایداری فازی و چقرمگی شکست  (YbSZزیرکونیای پایدار شده با ایتربیا ) ،(RESZکونیای پایدار شده با عناصر نادر خاکی )یرز ترکیبات

 5)حاوی  YbSZقابل استفاده است. در این پژوهش، ابتدا ترکیبات اولیه  7O2Zr2Gdکننده برای عالی را نشان داده است، لذا به عنوان عامل چقرمه
مدت    به x(YbSZ)x-1(GZO)کیبات مختلف  های همرسوبی و آلیاژسازی ساخته شدند و سپس ترترتیب به روشبه 7O2Zr2Gdا( و  مولی ایتربی  درصد

های الگوی پراش پرتو  های فازی و ساختاری تمام ترکیبات توسط آزموناند. بررسی در کوره با اتمسفر هوا قرار داده شده  C  1600°ساعت در دمای 10
شامل سختی، چقرمگی شکست، مدول االستیک، ضریب انبساط حرارتی و نفوذ حرارتی ترکیبات  مختلفجام شد. سپس خواص یکس و آنالیز رامان انا

کن پاششی گرانوله شد. سه  به کمک دستگاه خشک 0.5(GZO)(YbSZ)0.5و   GZOپودرهایدر مرحله بعد، گیری و مقایسه شدند. مختلف اندازه
به روش پاشش پالسمایی اعمال و با پوشش تجاری   0.5(GZO)/YSZ(YbSZ)0.5و دوالیه  0.5(GZO)(YbSZ)0.5و   GZOیرهاپودنوع پوشش 

YSZ  ها د و رفتار آنهای مقاومت به خوردگی و مقاومت به اکسیداسیون انجام شها، آزمونمقایسه شدند. پس از بررسی فازی و ریزساختاری این پوشش
-فلوئوریت/تتراگونال، فلوئوریت/تتراگونال-فلوئوریت، فلوئوریت-پیروکلر نامنظم، پیروکلر-چهار استحاله فازی شامل پیروکلرد.  با یکدیگر مقایسه شدن

و حرارتی تاثیرگذار نشان رخ داد که بر کلیه خواص مکانیکی YbSZدرصد وزنی  90و  75، 50، 25تتراگونال به ترتیب در ترکیبات سرامیکی حاوی 
ضریب انبساط حرارتی کلیه  .دارا بودبیشترین چقرمگی شکست را در میان ترکیبات با ساختار مکعبی  0.5(GZO)(YbSZ)0.5 میکی راس ترکیبداد. 

 های مانع حرارتی ( در پوششYSZ)  استفادهقابل مقایسه با ضریب انبساط حرارتی ترکیب متداول مورد    k  6-10 ×5/11-  9-1ترکیات سنتز شده در محدوده

های  پوشش نتایج آزمون خوردگی داغنشان داد.  YbSZروند کاهشی با افزایش مقدار  x(YbSZ)x-1(GZO) اتترکیبذ حرارتی نفو ضریباست. 
، به علت چقرمگی شکست GZOها بوده است و تنها پوشش  به عنوان محصول اصلی خوردگی در تمامی پوشش  4GdVO، نشان داد که فاز  اعمال شده

های شدید و نهایتا به شکست پوشش منجر شد. نتایج آزمون اکسیداسیون پس از گذشت ساعت از آزمون، دچار ترک 24ضعیف پس از گذشت زمان 
ها کمتر از سایر پوشش  GZOتا پایان آزمون اکسیداسیون در پوشش    TGOند افزایش ضخامت الیهنشان داد که هرچ  C  900°ساعت در دمای    100زمان  

در نهایت، پوشش  . شد ی بیشتر آن با الیه میانی منجر به شکست پوششآن و عدم تطابق ضریب انبساط حرارت بوده است، ولی چقرمگی شکست ضعیف
0.5(YbSZ)0.5(GZO)  های مانع حرارتی معرفی کرد.ن پژوهش جهت اعمال در الیه فوقانی پوششعنوان دستاورد ایتوان بهرا می 
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