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  :چکیده

و نقل  نایع حملر حوزه صه ویژه دردهاي بالقوه زیادي بآلیاژهاي منیزیم به دلیل سبکی و در عین حال استحکام،  داراي کارب    

ز باشد. لذا قبل این آنها می. مهمترین چالش در راه استفاده از آلیاژهاي مذکور، مقاومت خوردگی بسیار پایفضا می باشند- و هوا

 فسفر بر روي - بالتهاي کشدر این کار پژوهشی، پوشباشد. هرگونه استفاده خاص، کنترل خوردگی آلیاژهاي منیزیم ضروري می

 نین هموژنلیاژ و همچآجهت انجام آبکاري الکترولس کبالت، کنترل فعالیت شیمیایی سطح منیزیم اعمال شد.  AZ31آلیاژ 

اي تبدیلی هیه، پوششف اولکردن سطح آن به لحاظ الکتروشیمیایی ضرورت دارد. در این مطالعه براي برآورده کردن این اهدا

یند آبکاري السازي فراوي آلیاژ اعمال گردید. در ادامه نقش پوشش تبدیلی مذکور بر روي فعرپرمنگنات بر - ومالنتانی - سریم

هاي وي نمونهرم حاوي سولفات کبالت بر فسفر از حما - ررسی قرار گرفت.  در ادامه پوشش کبالتفسفر مورد ب - الکترولس کبالت

، SEM ،XRD ايهروش ترکیب شیمیایی و سرعت آبکاري آن به ترتیب باآلیاژي اعمال و خواص مورفولوژیک، ریز ساختار، 

EDX   .سپس اثرو روش وزنی مورد مطالعه قرار گرفت pH فسفر مورد  - التحمام آبکاري بر روي خواص مذکور پوشش کب

یایی و سرعت آبکاري کیب شیمتأثیر زیادي بر روي مورفولوژي، تر pH  بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن بود که تغییر

اندازه گیري پتانسیل  هايهاي مختلف با روش pHر ي آبکاري شده دهانمونه ها دارد.  در پایان خواص ضد خوردگی پوشش

ورد بررسی قرار گرفت. درصد وزنی سدیم کلرید م 5/3و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی در محیط ) OCP( مدار باز

شان می دهد که مرتبط به خواص مطلوب ضد خوردگی از خود ن pH=  2/9ر ود که نمونه آبکاري شده دحاکی از آن ب نتایج کلی

  گرفت. ررسی قرارورد بضخامت زیاد این پوشش می باشد. همچنین، اثر زمان غوطه وري بر روي مقاومت خوردگی نمونه ها م

  ؛ خوردگیسفر؛ آبکاري الکترولسف - آلیاژ منیزیم؛ پوشش کبالت :هاواژه کلید
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  و اهمیت آن 1خوردگی - 1-1

      تعریف خوردگی -1-1-1

 نند.کمی خوردگی را تخریب یا فساد فلز در اثر واکنش با محیطی که در آن قرار دارد، تعریف

 باشد.یما محیط آید، منظور انحالل فلز در اثر واکنش بن میمیاهنگامی که از خوردگی فلزات صحبت به 

ه باست.  اطراففلزات) توسط واکنش شیمیایی با محیط  خوردگی تخریب تدریجی مواد (معموالً

ایی مثل هنندهکبه معنی اکسیداسیون الکتروشیمیایی فلزات در واکنش با اکسید  صورت متداول این واژه

 . این نوعیک نمونه شناخته شده از خوردگی است )تشکیل اکسیدهاي آهن( باشد. زنگ زدناکسیژن می

واد ماند در تومی کند. خوردگیمی هایی از فلز اصلیور معمول تولید اکسیدها یا نمکاز آسیب به ط

 تر است.ب شایعاصطالح تخری در مورد چنین موادي،اگرچه  نیز رخ دهدها مانند سرامیک یا پلیمر دیگر

ردگی با توجه به فرایند خو .باشدمتفاوت میها ها خورنده هستند اما قدرت خوردگی آنیه محیطکل عمالً 

 ،شیمیایی در خوردگی شود.ي خوردگی شیمیایی و الکتروشیمیایی تقسیم میمحیط خورنده به دو دسته

ر هوا تحت د اسیونشود مثل اکسیدفلز با غیر الکترولیت (یک مایع یا گاز) واکنش داده و خورده می

 ده،شکسید آن فلز در الکترولیت ا خوردگی الکتروشیمیایی فرایندي است که در باال. یدمای شرایط

هاي اتیوندر طی تشکیل ک .دهدمیتشکیل  محیط و محصوالت ثانویه خوردگی را در هاي فلزيکاتیون

حیاء اآب یا  یاءهمچون اح ءاحیا هايطی واکنشدر  هااین الکترون که گرددفلزي الکترون نیز تولید می

  :(Fontana,1987) )3-2،1-1،1-1 ت(معادالشوند مصرف می اکسیژن در حضور آب

     eFeFe 22   (1-1)  

                                                             
1 - Corrosion 
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 )2-1(          OHeOHO 442 22  

      )3-1 (                                                                      OHHeOH 222 22                               

  هاي مقابله با آناهمیت مطالعه خوردگی و روش -1-1-2

کند. به فرایند خوردگی به سبب تغییر در شرایط اولیه طراحی، آثار نامطلوبی را در صنعت ایجاد می

توان شود. لذا مینظر و یا دیگر آثار نامطلوب میدر به ضعف فیزیکی، کاهش کارایی ممنجکه طوري 

به طوري که  به دنبال داشته باشدهاي فراوانی را تواند زیاناي است که میعنوان کرد که خوردگی پدیده

ها، راه آهن و ... ها، صنایع پتروشیمی، پلاهمیت زیادي برخوردار است. پاالیشگاهاز جلوگیري از آن 

هاي راستا، ساالنه هزینه این ند که اغلب با مشکالت خوردگی مواجه هستند. درمهمترین مواردي هست

 دهه هايمطالعاتی را در سال شود. چندین کشورمی قابل توجهی براي جبران این پدیده مخرب پرداخت

. به عنوان مثال، انددر زمینه تخمین خسارات اقتصادي ناشی از خوردگی انجام داده 1980و  1970

درصد درآمد ناخالص  9/4هاي مستقیم خوردگی را به میزان به عمل آمده در ایالت متحده هزینه مطالعه

 300بخشی از هزینه مذکور (که به ازاي یک سال بیشتر از  یک کشور صنعتی تخمین زده است. ملی

توجه  باشد ولی بایدهاي مناسب کنترل خوردگی قابل جبران میباشد) با اعمال روشمیلیارد دالر می

- باشد چرا که اعمال روشداشته باشیم که بخشی از خسارات ناشی از پدیده خوردگی قابل اجتناب می

 نماید.هاي بیشتري از خود خوردگی اعمال میها هزینههاي کنترل خوردگی در مورد برخی از سیستم

- پدیده به تمامیمربوط  بیشتر از خسارات خسارات ناشی از پدیده خوردگی در جوامع مختلف معموالً 

هاي صورت گرفته رغم تالش. علیباشدها میگردبادها و زلزله ها،ها، سیلآتش سوزي هایی از قبیل

تحقیق و بررسی در  کنترل کامل آن ارائه نشده است. براي کنترل این پدیده مخرب، روش فراگیري براي

  .(Bradford, 1993) آوردهم میتر را فرااین زمینه، امید دستیابی به دستاوردهاي بهتر و جامع
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هاي مختلف، مسئله جلوگیري از خوردگی با توجه به اهمیت خوردگی و استفاده فلزات در زمینه

رل و جلوگیري از خوردگی وجود دارد که روش براي کنت یابد. به طور کلی چندینلزات اهمیت میف

 ارنده ها ودباز ،حفاطت آندي اتدي،، حفاظت کهاطراحی مناسب دستگاهو انتخاب مواد  عبارتند از: 

  .  (Bardal, 2004)هاپوشش

   دستگاه ها مناسب طراحی و مواد انتخاب -1-1-2-1

 خوردگی رفتار و سرعت میزان و دارد را خود خاص فیزیکی و شیمیایی مکانیکی، خواص فلزي هر

 و خواص بایستی ادمو انتخاب در نتیجه در. است متفاوت دیگري با معین شرایط و هامحیط در آن

 در نزن زنگ فوالد مثال عنوان به. شود گرفته نظر در محیطی عوامل برابر در آن عملکرد و آن مشخصات

 حاوي محیط در آن مقاومت که صورتی در دارد باالیی خوردگی مقاومت خورنده هايمحیط اغلب

 قابلیت و مناسب قیمت واد،م انتخاب در مهم فاکتورهاي دیگر از. است معمولی فوالد از کمتر کلرید

 کاهش باعث تواند می هم تجهیزات مناسب طراحی مواد، مناسب انتخاب از بعد. است آن دسترسی

   (Fontana, 2008; Sastri&Ghali, 2007).      شود خوردگی

  کاتدي حفاظت -1-1-2-2

هاي مدفون حفاظت کاتدي به عنوان مؤثرترین روش حفاظتی به منظور جلوگیري از خوردگی سازه

 هاي توزیع و انتقال گاز، مواددر خاك شناخته شده است که به طور گسترده در حفاظت از خوردگی لوله

خوردگی  گیرد. حفاظت کاتدي عبارت از جلوگیري یا کاهش سرعتنفتی و آب مورد استفاده قرار می

آند کمکی و منبع تغذیه فلزات در اثر اعمال جریان برق مستقیم کاتدي روي فلز مد نظر (به کمک یک 

 .موسوم به آند قربانی شونده تريآندبه شدت  فلز مد نظر با یک فلز گالوانیک و یا تماس جریان مستقیم)

کنترل خوردگی می باشد به طوریکه با اجراي این  هايکاتدي از مهمترین و مؤثرترین روش حفاظت
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. هاي خورنده نگهداري نمودوالنی در محیطبه مدت ط ،توان فلزات را بدون اینکه خورده شوندروش می

در روش حفاظت کاتدي به روش اعمال جریان خارجی، پتانسیل فلز در حال خورده شده بر روي مقدار 

گردد که نتیجه آن کاهش شدید جریان تري (نسبت به پتانسیل خوردگی) تنظیم میبه مراتب منفی

ر راستاي کاتدي باعث افت شدید جریان مربوط به باشد چرا که اعمال پالریزاسیون داکسایش فلز می

اگر چه باعث کاهش محسوس  ،گردد. ولی باید توجه داشت که اعمال حفاظت کاتديفرایند اکسایش می

گردد، ولی در عین حال ایی فلز) مییسرعت اکسایش فلز ( و به تبع آن سرعت خوردگی الکتروشیم

یابد و این افزایش سرعت فرایند یون کاتدي افزایش میسرعت فرایند کاتدي به دلیل انجام پالریزاس

گردد ن در روي فلز مورد حفاظت میژمنجر به آزاد سازي شدید گازهایی از قبیل هیدرو کاتدي معموالً 

ذا در حین که ممکن است مشکالتی از قبیل تردي هیدروژن و یا تاول زنی هیدروژن ایجاد نماید. ل

ه داشته باشیم که یک پتانسیل کاتدي بهینه توسط منبع تغذیه به فلز مورد توج اعمال پتانسیل کاتدي باید

ایش گردد و در عین حال یک طرف باعث کاهش محسوس سرعت اکسحفاظت اعمال گردد تا از 

  سرعت فرایند کاتدي و آزاد سازي گازها را به مقدار خیلی زیادي افزایش ندهد.

  آندي حفاظت -1-1-2-3

 تشکیل اساس بر آندي حفاظت. است يجدید نسبتاً روش  آندي حفاظت کاتدي، حفاظت عکس بر

 به آندي هاي جریان اعمال با. باشد می آندي هاي جریان اعمال با فلزات روي محافظ سطحی الیه کی

 در ولی. ابدی کاهش احیاء واکنش سرعت و افزایش بایستی فلز انحالل سرعت قاعدتاً  نرمال، فلز کی

 باعث مناسب آندي جریان اعمال استفاده، مورد تیتانیم و کروم آهن، مثل دهشون رویین فلزات مورد

 آن انحالل سرعت و شده فعال غیرفلز  که نحوي به گرددمی فلز رویینگی و اکسیدي محافظ الیه تشکیل

  . (Fontana, 2008)ابدی می کاهشبه شدت 
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  ها 2بازدارنده -4-2-1-1

 به خوردگی ده،خورن هايمحیط ها بهآن کم مقدار افزودن اب که هستند شیمیایی مواد هابازدارنده

اعث بازدارنده ب ر واقع افزودندگردد). ابد (یا در مواردي متوقف مییمی کاهش ايمالحظه قابل میزان

رك صل مشتکاتدي و یا هر دو شده و افزایش مقاومت انتقال بار در فسرعت واکنش هاي آندي،  کاهش

 یمیاییشماهیت  عمل و ها را می توان بر حسب مکانیزمبه طور کلی بازدارنده د.گردالکترولیت می فلز/

وامل عننده به چند دسته طبقه بندي نمود: بازدارنده هاي جذبی، سموم تصعید هیدروژن، مواد حذف ک

  . (Fontana, 2008)خورنده، مواد اکسید کننده و بازدارنده هاي فاز بخار 

     هاپوشش -1-1-2-5

رده می مورد نظر بکار بهاي خورنده و جسم هی به سطح با هدف ایجاد مانع بین محیطپوشش د

بر  اهر پوششهاي معدنی و سایتر، پوشش، فلز مرغوباکسید . در طی این فرایند یک الیه پلیمر،شود

ن اتوختلف میهاي مزندگی در زمینهها در ي پوششکاربرد گستردهاز . گرددروي سطح فلزات اعمال می

اص توان خویمها ناشاره کرد و با استفاده از آ و ... مسائل تزئینی، بهداشتی و مکانیکی به کاربرد در

 ی قطعاتر نهایعمافزایش مختلف فلزات و حتی غیر فلزات را بهبود داده و هزینه تولید را با توجه به 

 سایلو موتوري، نقلیه وسایل ،ساختاري قطعات اکثر فلزي مثل اشیاي عظیمی از بخش کاهش داد.

 و هاخازن ی،چاپ مدارهاي نظیر الکترونی وسایل قطعات فلزي، هايپنجره کنسرو، هايقوطی آشپزخانه،

 .Schweitzer, 2007) ( اند شده متحمل را دهی پوشش فرآیند نوع کی غیره

ه طور ب که شوند می تقسیم فلزي و معدنی آلی، هايپوششي دسته سه به جنس لحاظ از هاپوشش

  . پردازیم می مورد هر شرح به خالصه 

  

                                                             
2 - Inhibitor 
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  آلی پوشش هاي) الف

در مقابل خوردگی به طور وسیعی مورد استفاده  فلزي بستر هاي آلی به منظور حفاظت ازپوشش

که این (  پوشش بستگی دارد هایی عالوه بر اینکه به خواصقرار می گیرند. تأثیرگذاري چنین پوشش

به خصوصیات بستر فلزي، آماده سازي سطح و  )ص شبکه نیز مرتبط استخواص با شبکه پلیمري و نق

- براي اعمال پوشش آلی باید تمام ویژگیهاي مورد استفاده براي اعمال پوشش نیز بستگی دارد. روش

 5و رنگ ها 4، الك ها 3دسته کلی جالها به سه هاي سیستم در نظر گرفته شود. در حالت کلی این پوشش

- شوند که از جمله میهاي مختلفی بر روي بستر اعمال میهاي آلی با روش. پوششندها تقسیم می شو

دهی پودري، پوشش دهی چند الیه و ترسیب توان به پاشش رنگ، رنگ کردن با قلم مو، پوشش

  .Schweitzer, 2007) (الکتریکی اشاره کرد 

  هاي معدنی پوشش) ب

 رودمی هایی به کارمیایی براي توصیف پوششهاي تبدیلی شیهاي معدنی یا پوششاصطالح پوشش

ها ششد. این پوهاي محافظتی هستنها بخشی از پوششکند که این یونهایی تولید میکه بستر فلزي یون

- می ا کاهشترکیبات خنثی در روي سطح هر دو مناطق کاتدي و آندي راز لحاظ شیمیایی خنثی هستند. 

کاتدي  وآندي  اندازد و با کاهش شیبستر فلزي را به تأخیر میدهد و انتقال اجزاي واکنش پذیر به ب

ه بر ها عالواین پوشش دهد.منحنی پالریزاسیون، در نتیجه سرعت خوردگی بستر فلزي کاهش می

هاي شوند. پوششهاي دیگر بر روي سطح میافزایش مقاومت خوردگی، باعث چسبندگی بیشتر پوشش

  . Schweitzer, 2007)  (سفاته، کروماته، اکسیدي و آندایزینگ هستندهاي فشامل پوشش تبدیلی معموالً 

  

                                                             
3 -Lacquer 
4 -Varnish 
5- Paint 
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  فلزي هايپوشش) ج

پوشش فلزي، اعمال الیه اي از فلز محافظ به فلز بستر به منظور محافظت از سطح فلز در برابر 

هاي دیگر از جمله هاي فلزي عالوه بر افزایش مقاومت خوردگی، از جنبهباشد. پوششخوردگی می

ها خواص فیزیکی و مکانیکی ایش سختی و جنبه تزئینی هم اهمیت زیادي دارد. بعالوه این پوششافز

ثیر اومت فرسایشی و غیره را هم تحت تأسازي گرمایی، خواص الکتریکی، مقفلز از جمله خواص عایق

هاي فلزي ها از لحاظ جنس، خواص و مسائل خوردگی به دو دسته پوششدهد. این پوششمیقرار 

    (Bardal, 2004) . شوندهاي از بین رونده یا آندي تقسیم مینجیب یا کاتدي و پوشش

  کاتدي فلزي پوشش -

- شود که نسبت به فلز بستر نجیبی پوشش داده میاتکاتدي، سطح فلز بستر با فلزکاري در پوشش 

ش نازك از فلزاتی مثل تري دارند). یک پوشاستاندارد، پتانسیل مثبت احیاءتر هستند (در جدول پتانسیل 

ها در صورتی بدون نقص و باشد. این پوششقلع، مس و نیکل روي بستر فوالد مثالی از این روش می

تواند از فلز بستر در برابر خوردگی محافظت کند. در صورت وجود نقص در پوشش، پیوسته باشد می

  یابد.گالوانیک تشدید میآسیب خوردگی وارده بر فلز بستر که نقش آند دارد به دلیل اثرات 

  

  

  پوشش فلزي کاتدي - 1- 1شکل

  



 
 

9 
  

  آندي فلزي پوشش -

ستند تر هلشود که نسبت به فلز بستر فعادر پوشش آندي، سطح فلز بستر با فلزي پوشش داده می

 قلع روي ومینیوم تري دارند). فلزاتی مثل روي، آلواستاندارد، پتانسیل منفی احیاء(در جدول پتانسیل 

ي گی کمترها نسبت به فلز بستر مقاومت خوردباشد. این پوششوالدي مثالی از این روش میبستر ف

شود یل میدارند و در صورتی که ترك یا خراشی در پوشش وجود داشته باشد، پیل گالوانیکی که تشک

 باشد، شود و تا زمانیکه پوشش کامل خورده نشدهبستر نقش کاتد را داشته و بیشتر محافظت می

ت فرج اهمی هاي فلزي کاتدي، میزان خلل ودهد. بر عکس پوششردگی در فلز بستر رخ نمیخو

  . (Palanna, 2009) چندانی در خوردگی نخواهد داشت

  
  پوشش فلزي آندي – 2- 1شکل 

  هاي زیر مورد استفاده قرار می گیرد:به منظور اعمال یک پوشش فلزي تکنیک

   6پاشش گرمایی الف)

 ه صورتشود و بر روي بستر مورد نظر بایی، فلز پوشش دهنده ذوب داده میدر روش پاشش گرم

ردن تالیزه کرایند مفشود. به این شود. آلومینیوم و روي با این روش پاشیده میمذاب پاشیده می ذرات ریز

  . (Schweitzer, 2007) شود نیز گفته می

  7گرم وري غوطه ب)

حمام مذاب فلزاتی از قبیل روي، قلع، سرب و آلومینیوم  در این روش با فرو بردن فلزات در داخل

شود. این روش ساده ترین روش اعمال پوشش حفاظتی به فلز بستر که باید پوشش داده شوند، انجام می

                                                             
6 -Thermal spraying 
7- Hot dipping  
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باشد. ضخامت پوشش بدست آمده تابع دماي حمام آبکاري، دماي ورودي و خروجی فلز بستر، و می

  .(Fontana, 1987 & Schweitzer, 2007)مام آبکاري می باشد سرعت ورود و خروج فلز بستر از ح

   8ترسیب بخار و خأل ج)

گیرد. این کار در این روش اغلب براي تشکیل پوشش فلزي روي قطعه غیر هادي مورد استفاده می

ر شود و بخاشود. فلز پوشش به وسیله جریان الکتریکی حرارت داده میمحفظه با خأل نسبتا باال انجام می

هاي ترسیب شده نشیند. اغلب پوششاي که بایستی پوشش داده شود، میحاصل از آن روي سطح قطعه

 & Fontana, 1987)با این روش شامل پوشش آلومینیوم روي پالستیک و پوشش رودیم روي آینه است

)2007, Schweitzer.  

 9نفوذي روش) د

ورد نظر مو نفوذ پوشش فلزي به بستر طی عملیات حرارتی نیاز به یک مرحله مقدماتی این روش 

شش پو ارتینیزه خشک که در طی آن از طریق عملیات حرگالوا فرایند تجاري و شناخته شدهباشد. می

  .  (Schweitzer, 2007 )باشداز این دست می گردد، مثالیفوالد توسط نفوذ ایجاد می روي بر روي

  

   10نورد کردن) و

 فلز به شاريف اتصال ای گرمایی فشار سرد، ای گرم نورد با روکش فلز از نازکی ورقه روش این در

 ، Al/Al آلیاژ به توانمی جمله از. است زمینه فلز از ترنازك معموالً  روکش فلز. شودمی متصل بستر

Ni/Cu  ،Au/Cu ،Sn/Ni ،Ag/Cu ،Sn/Cu  وAu/Ni کرد  اشاره(Fontana, 1987) .  

  

                                                             
8 -Vapour and Vacuum deposition 
9- Diffusion  
10- Cladding  
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   11آبکاري ه)

یده می نام آبکاري ،الکترولیتی کی از یک فلز با استفاده یک سلولیه نازپوشاندن یک جسم با ال

حداکثر  ابی بههاي کاربرد فلزات به منظور دستی. پوشش دهی راهی به منظور از بین بردن محدودیتشود

رسایش و ابل فتوانایی عملکرد آنها فراهم کرده است. بدین طریق که همگام با محافظت از آنها در مق

  اضر باحنامه نظر به اینکه موضوع پایان گردد.ی، خواص مکانیکی فلز پایه نیز حفاظت میخوردگ

                                                             
11- Plating  
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Magnesium alloys have many potential applications especially in transportation and 

aerospace industries sine there are light but strength materials. The poor corrosion 

resistance is the main challenge that restricts the magnesium alloys application. Therefore 

corrosion protection of Mg alloys is necessary prior to any particular application. In this 

work, Cobalt– phosphorous coating was applied on AZ31 magnesium alloy and its 

properties were investigated. It’s necessary to control the chemical activity and 

electrochemical heterogeneity of alloy surface for Cobalt electroless plating. To aim 

this prior goal, Ce– La– MnO4 conversion coatings were applied on the Mg alloy. Then the 

role of conversion coating on the activation of electroless process was 

investigated. Afterward, electroless Co–P coating was deposited from a sulfate solution on 

the alloy samples and its morphology, microstructure, chemical composition, and plating 

rate were investigated by SEM, XRD, EDX, and gravimetric methods. Also, the effect of 

pH of bath plating on the Mg alloy was studied. The results indicate that the pH 

significantly affects the morphology, chemical composition and plating rate of the samples. 

Finally, the anti-corrosion properties of the applied coating in different pH, was studied by 

Open circuit potential (OCP) and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 

measurements in 3.5 wt. % NaCl corrosive solution. According to the result, excellent 

anti– corrosion properties of the sample plated in pH= 9.2 is related to its high thickness. 

Also, the effect of immersion time on the corrosion resistance of the samples was studied. 
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