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بسویار بواو و هودايت     چگوالي سوبکي  نسوبت سو تي بوه      همچوون به دلیل داشتن خواصي آلیاژهای منیزيم  :چکیده

باشند.  فضا و لوازم الکترونیکي مي-الکتريکي مناسب  دارای کاربردهای بالقوه بسیاری در حوزه صنايع حمل و نقل  هوا

ذاتي فعالیت شیمیايي باويي دارد و آلیاژهای آن مقاومت خوردگي و سايشي پوايیني دارنود    صورت بهمنیزيم  متأسفانه

ي از مشکالت اساسي در راه استفاده فراگیر از آلیاژهای منیزيم در کاربردهای م تلف اسوت.  يک حقیقتاًکه اين مسئله 

در کوار   های مهندسي سطح جهت افزايش مقاومت در برابر خووردگي منیوزيم اسوت.    آبکاری الکترولس يکي از تکنیک

ايون منووور لبول از    برای  منیزيم صورت گرفت. AM60Bفسفر بر روی آلیاژ  -پژوهشي اخیر  آبکاری الکترولس نیکل

 انجام آبکاری  جهت کنترل فعالیت شیمیايي سطح آلیاژ و همچنین هموژن کردن سطح آن به لحوا  الکتروشویمیايي  

هوايي   هوا از تکنیوک   جهوت مطالعوه ايون پوشوش     واناديوم و اگزاوت استفاده شده است. -تبديلي سريم های پوششاز 

هوای   ها بوا رو   استفاده شده است. در ادامه عملکرد ضد خوردگي پوشش XRD و SEM  EDX  XPSم تلفي مانند 

اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشیمیايي  پالريزاسیون پتانسیودينامیکي و پتانسیل مدار بواز  در محلوول نموک طعوام     

و هوای میکور   تسوت ها بوا اسوتفاده از    س تي  ت ل ل و چسبندگي پوشش بررسيهمچنین  بررسي گرديد.وزني % 9/3

 هوای  پوشوش کوه   دهنود  تست ت ل ل و تست شوک حرارتي انجام پویيرفت. نتواين نشوان موي    ويکرز   س تي سنجي

ای بوه   دانوه  باشند که مانع از نفوذ محلول خورنده از طريق مرز بوین  مي کلمي گلالکترولس  دارای ساختاری متراکم و 

 بین بستر آلیواژی و پوشوش الکتورولس    يفالد خلل و فرج بوده و چسبندگي مناسب ها اين پوشش گردد. بستر آلیاژ مي

اعمال  . همچنینوجود دارد. س تي آلیاژ به میزان لابل توجهي بعد از اعمال پوشش الکترولس افزايش پیدا کرده است

تووان   . در کل ميمنجر به افزايش مقاومت پالريزاسیون و کاهش شدت جريان خوردگي بستر شده است ها اين پوشش

   ها در نقش حفاظت در برابر خوردگي آلیاژ منیزيم  عملکرد مناسبي دارند.  گفت اين پوشش
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 های آن ژمنیزیم و آلیا -1-1

 منیزیم و خواص آن -1-1-1

 که این است داکردهیپ شیافزامنابع انرژی برای مصارف اقتصادی  یهای اخیر، میزان تقاضا در سال

صنایع نیز در جهتی  در چنین حالتی. شده استمنجر به افزایش قیمت این منابع از قبیل نفت خام  مسئله

پیش خواهند رفت تا بتوانند کمترین میزان مصرف انرژی را داشته باشند که انتخاب فلزاتی با وزن کم 

 .]1[ باشد می کارها راههمچون منیزیم یکی از این 

هشتمین عنصر و ششمین فلز فراوان در پوستته زمتین    503/12و وزن اتمی  11منیزیم با عدد اتمی 

داده را به ختود اختصتا     ها انوسیاق% از جرم 15/0% از جرم پوسته زمین و 35/1که در حدود  باشد می

ای در طبیعتت   گستترده  صتورت  بته اما ترکیبات آن  ،شود . اگرچه منیزیم به شکل عنصری یافت نمیاست

کارنالیتت   ،(MgCO3.CaCO3)دولومیت  ،(MgCO3)ترین ترکیبات شامل مگنتیک  باشند. رایج ود میموج

(KCl.MgCl2.6H2O) متتراکم و   یباشتند. منیتزیم فلتزی بتا ستاختار هگزاگونتال       و همچنین آب دریا می

و  چهتارم  کیت به ترتیب در حتدود   ومینیآلومدر مقایسه با آهن و  چگالی آن که است g/cm3 42/1چگالی 

، ختوار  چکش، C°1031 جوش نقطه، C°030دارای نقطه ذوب  و نرم رنگ یا نقره. این فلز باشد می دوسوم

. از دیگر خوا  این فلز که منجر به استتفاده گستترده آن شتده    باشد میقابل مفتول شدن و قابل بازیافت 

بتاال،   یونیمانست ید یداریت باال، پا یو حرارت یکیالکتر تیبه وزن باال، هدا یسختتوان به نسبت  می ،است

               .]1-5[د خوب آن اشاره کر یکار نیماش تیخوب و قابل  یسیالکترومغناطحفاظت 
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 آلیاژهای منیزیم -1-1-2

، روی، منگنز، مس، زیرکونیوم و ... ومینیآلومآلیاژهای منیزیم از ترکیب این فلز با عناصری همچون 

 آلومینیومعنصر  مثالًگردد.  شود که هر یک از این عناصر منجر به بهبود خوا  منیزیم می تشکیل می

همچنین منگنز عالوه بر شود.  عنصر لیتیوم باعث کاهش چگالی آلیاژ می منجر به بهبود سختی آلیاژ و

منجر به ریز شدن  نیز زیرکونیومدهد.  خوردگی را هم افزایش می مقاومت تر کردن آلیاژ، مستحکم

 یبند میتقس یتوان به دو دسته کل یرا م میزیمن یاژهایآل .]2[شود  بندی و بهبود خوا  مکانیکی می دانه

  کرد:

  و منگنتتز دارنتتد ماننتتد   یرو یو مقتتدار کمتت ومیتتنیدر صتتد آلوم 10تتتا  1 نیکتته بتت ییاژهتتایالتت آ آل 

AM60، AZ91 ،AZ61 گتراد ختوا  مکتانیکی     درجته ستانتی   110تتا   33این آلیاژها در دمای   .رهیو غ

 رود. در دماهای باالتر این خاصیت از بین می ولی دهند خوبی نشان می

 ،یرو اب،یت عناصتر کم  ماننتد  ومیت نیآلوم جتز  به یهستند که شامل عناصر مختلف ییاژهایآ دسته دوم آلب  

باعث بهبود ختوا    کهبندی ریزتری داشته  . این آلیاژها ساختار دانهدباشن یم رهیو غ ومیرکونیتنگستن، ز 

ی باالتر خوا  بهتری نسبت به دستته اول از ختود   هااین دسته از آلیاژها در دماد. گرد می ها آن مکانیکی

 .]WE43 ،ZE41 ]5دهند مانند:  نشان می

 AM60Bآلیاژ  -

عناصتر آن بته    اسمیکه درصد  استAM60B  که در این طرح مورد استفاده قرار گرفته آلیاژ یآلیاژ

م ی% و منیتز 001/0%، نیکتل  002/0%، آهتن  11/0%، روی 21/0%، منگنتز  0 آلومینیتوم باشد:  نسبت می این

 ارای سختی باالتر و قابلیت مفتول د AM50 و AZ91این آلیاژ عالوه بر سبکی، نسبت به آلیاژ  %.50/35

 توان به استفاده در ساخت غربیلک فرمان و چرخ خودرو، کاربردهای آن می ازجملهباشد.  شدن بهتری می
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   .]1]ای، پروانه خودرو و غیره اشاره کرد  صفحه تجهیزات

 میمزایا و کاربردهای آلیاژهای منیز  -1-1-3

م و آلیاژهایش منجر به استفاده از این عنصتر در صتنایع مختلت     ینسبت سختی به وزن باال در منیز

، هوافضتا، تلفتن همتراه، قطعتات     یخودروستاز به کتاربرد در صتنایع    توان میکه از آن جمله  شده است

واقع، امروزه منیتزیم از جهتت ستبکی      الکترونیکی، تجهیزات پزشکی، لوازم ورزشی و غیره اشاره کرد. در

. استفاده از منیتزیم باعتث کتاهش وزن    شده استتبدیل  آلومینیومیعنوان رقیبی برای مواد پالستیکی و  به

هتای   ستوختی و هزینته  گردد که نتیجه آن کاهش محسوس مصترف متواد    قابل توجه در وسایل نقلیه می

   شود. های ناشی از سوختن مواد سوختی می مربوط به آن و همچنین کاهش آلودگی

 دالیل عدم فراگیرشدن استفاده از آلیاژهای منیزیم  -1-1-4

اشاره کردیم، اما  ها آنه به باشند ک ر به فردی میصاگرچه منیزیم و آلیاژهایش دارای خوا  منح

شده باشد که باعث ایجاد محدودیت در استفاده گسترده آن  این فلز دارای برخی خوا  نامطلوبی می

ال، سختی کم پذیری با خواری کم، واکنش ، چکشیریپذ میلحتوان به عدم  . از جمله این خوا  میاست

. در کل شاید بتوان گفت که سایشی پایین اشاره کرد که نیاز به بهبود داردو مقاومت خوردگی و 

   .]2] باشد ها آنهای منیزیم مقاومت پایین مشکل آلیاژ ترین مهم

 1خوردگی -1-2

 تعریف خوردگی -1-2-1

توسط  تعری  در مورد آن، تخریب مواد فلزی ترین رایجخوردگی تعاری  متفاوتی دارد، اما 

 چراکهتری هم تعری  شود  وسیعتواند در سطح  باشد. مفهوم خوردگی می واکنش با محیط خورنده می

                                                
1. Corrosion  
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ن موادی اصطالح شوند اگرچه در مورد چنی خورده مینیز ها  ند پلیمرها و سرامیکهمان غیرفلزیسطوح 

خوردگی  ی یند خوردگی به دو دستهآهای محیط، فر نسبت به ویژگی  .]3] باشد تر می تخریب شایع

است که طی آن فلز با غیر  ییندآشیمیایی فریند خوردگی آشود. فر شیمیایی و الکتروشیمیایی تقسیم می

عنوان مثال اکسیداسیون در هوا با دمای باال. خوردگی  به .هدد ک مایع یا گازآ واکنش مییالکترولیت )

یند آگیرد و ماهیت الکتروشیمیایی دارد. فر های آبی صورت می اغلب فلزات در دمای اتاق و در محیط

تشکیل  ً  عمدتا و دشدهیاکسترولیت که در آن فلز در الک یندی استآخوردگی الکتروشیمیایی فر

آ. این 1-1)معادله  و همچنین ممکن است ترکیبات دیگر نیز ایجاد کند دهد های فلزی می کاتیون

آ. هر دو 5-1و 1-1)معادالت شوند مثل احیای آب یا اکسیژن مصرف می احیا ها توسط واکنش الکترون

 .]0] و احیا برای رخ دادن خوردگی ضروری استواکنش الکتروشیمیایی اکسیداسیون 

  eFeFe 22                                                                                       آ       1-1)

  OHeOHO 42 22
آ                                                                                 1-1)   

  OHHeOH 222 22
آ                                                                               1-5)  

 

 

                                              کننتد:  بندی می در سه گروه تقسیم ی مواد فلزی راخوردگهمچنین 

نتوان محتیط خورنتده    ع شده در آن به های حل آب و گونه هدهد ک خوردگی مرطوب، در جای رخ می -1

         دهتد.  باشتد و فرآینتد بته شتکل الکتروشتیمیایی رخ متی       باشتند. متایع در اینجتا الکترولیتت متی     

                ای گداختته و فلتزات متذاب.   هت  نمتک  همچتون ختوردگی در ستیاالتی دیگتر     -1

های  باشد. خوردگی خشک جزو خوردگی خوردگی خشک، که محیط خوردگی در آن گاز خشک می -5

 .]3]باشد  باشد و بهترین مثال آن خوردگی در دمای باال می شیمیایی می

 اهمیت مطالعه و کنترل خوردگی  -1-2-2
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شود که شناسایی و بررسی خوا  مواد  جدید را شامل میهای  بخش مهمی از فناوریفناوری مواد 

باشد که شناستایی و   . یکی از این خوا ، رفتار خوردگی مواد میدر آن از اهمیت باالیی برخوردار است

 درآمده مهندسی های زمینه کلیه در اساسی رکن عنوان به خوردگی مروزهباشد. ا کنترل آن خیلی سخت می

 کشورهای در آمده عمل به های ارزیابی از تعدادی نتایج. شود می افزوده آن اهمیت بر روز به روز و است 

 تولیتد  درصتد  5-2 حتدود  ختوردگی  پدیتده  از ناشتی  مالی های زیان که است  داده نشان صنعتی پیشرفته

 گیتری  بهتره  با و پیشگیری ای کنترل های روش گیری کار به با البته .شود می شامل را (GNP) ملی ناخالص

بایتد ایتن نکتته را      .  ]3]  داد کاهش توان می را خسارات این از درصد 10 حدود در موجود، های فنّاوری از

هزینته بیشتتری از ختود     هتا  سیستمکنترل خوردگی در مورد برخی از  های روشدر نظر گرفت که اعمال 

باشتد. مشتکل    اجتنتاب متی   غیرقابتل بخشی از خستارات ناشتی از پدیتده ختوردگی      لذاخوردگی دارند 

، هتا  دستتگاه باشتند: انتختاب متواد و طراحتی مناستب       های زیر قابل کنتترل متی   روش وسیله بهخوردگی 

  .]4]پوشش  آندی وبازدارنده، حفاظت کاتدی، حفاظت 

 ها دستگاهانتخاب مواد و طراحی مناسب  -1-2-2-1

 رفتتار  و سترعت  میتزان  و دارد را ختود  ختا   فیزیکتی  و شتیمیایی  مکتانیکی،  ختوا   فلزی هر

 بایستتی  متواد  انتختاب  در نتیجته  در. استت  متفتاوت  دیگتری  با معین شرایط و ها محیط در آن خوردگی

 زنتگ  فتوالد  مثتال  عنوان به. شود گرفته نظر در محیطی عوامل برابر در آن عملکرد و مشخصات ،خوا 

 محتیط  در آن مقاومتت  کته  صتورتی  در دارد بتاالیی  خوردگی مقاومت خورنده های محیط اغلب در نزن

 و مناستب  قیمتت  متواد،  انتختاب  در مهتم  فاکتورهای دیگر از. است معمولی فوالد از کمتر کلرید حاوی

 باعتث  توانتد  متی  هتم  تجهیتزات  مناستب  طراحی مواد، مناسب انتخاب از بعد. است آن دسترسی قابلیت

 .]8و  0]  دشو خوردگی کاهش
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 1بازدارنده -1-2-2-2

شتود و باعتث کتاهش     شیمیایی است که به میزان کم به محیط خورنده اضافه میبازدارنده یک ماده 

 اثر کترده بر روی واکنش آندی، کاتدی و یا هر دو واکنش  ها بازدارندهشود. برخی از  سرعت خوردگی می

شتوند و   شوند. این مواد بیشتر برای جلوگیری از خوردگی یکنواخت استفاده متی  می ها آنو باعث کندی 

دهنتد و حاصتل    با سطح فلز واکنش متی  ً  ها عموما باشند. بازدارنده نمی مؤثردر خوردگی موضعی خیلی 

تتک الیته و چنتد الیته      صتورت  بهو یا فیلم سدکننده باشد که  تواند تشکیل فیلم غیرفعال این واکنش می

 .]4]باشد  می

 2حفاظت کاتدی -1-2-2-3

پتانسیل کاتدی بته ستطح فلتزی کته     حفاظت کاتدی یک روش الکتروشیمیایی است که در آن یک 

های متورد نیتاز    شود که الکترون کاتدی باعث می پتانسیلگردد. اعمال  قرار است حفاظت شود، اعمال می

ظتت  مین گردد و فلز دیگر تمایلی به اکسایش نداشته باشتد. یتک روش دیگتر حفا   ٔ  برای فرآیند احیاء تا

 فتراهم امکتان حفاظتت فلتز را     باشد که بدون نیاز به منبع پتانسیل کاتدی استفاده از آند قربانی شونده می

 .]3] کند می

 حفاظت آندی -1-2-2-4

 کیت  تشتکیل  استاس  بتر  آندی حفاظت. است جدید نسبتاً آندی حفاظت کاتدی، حفاظت برعکس       

 فلز کی به آندی های جریان اعمال با. باشد می آندی های جریان اعمال با فلزات روی محافظ سطحی الیه

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

 الیته  تشتکیل  باعتث  مناستب  آنتدی  جریتان  اعمال ،استفاده مورد تیتانیم و کروم آهن، مثل شونده رویین

                                                
1. Inhibitor 

2. Cathodic protection 
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 ابتد ی متی  کاهش آن انحالل سرعت و شده غیرفعال که نحوی به گردد می فلز گیرویین و اکسیدی محافظ

[0[. 

1پوشش -1-2-2-5
 

پوشش برای جلوگیری از تماس سطوح فلزی با آب و اکستیژن   عنوان بهقدیم، از رنگ  های زماندر 

مختلفتی   هتای  مکانیستم و با  شده تر متنوع ها پوشش . امروزهاست  شده و دیگر عوامل خورنده استفاده می

در برابتر محتیط خورنتده     هتا  آنفلزات، محافظتت   هدف اصلی از پوشش کاری  درواقعشوند.  اعمال می

که فلز پوشش داده شده در شرایطی با خوا  مکتانیکی و فیزیکتی بهتتر قترار بگیترد.       طوری به باشد می

و هتر الیته بتا     زی اعمتال شتوند  یه بر روی سطوح فلتک الیه و یا چند ال صورت بهتوانند  ها می پوشش

کتاری بایتد    نکاتی که در پوشش ترین مهمکند. یکی از  توجه به خواصی که دارد از فلز بستر محافظت می

تیمتار   بایست سطح فلز بستر طی عملیات پتیش  قبل از اعمال پوشش می داشت این است که به آن توجه

زدگی و غیره باشد. طریقته   ها، زنگ غن، نمکهای بعدی به آن خواهیم پرداخت، عاری از رو که در بخش

 پذیرد: های زیر انجام می ها از طریق روش پوشش وسیله بهحفاظت از فلز بستر 

 کنند. سدی از تماس فلز با محیط خورنده جلوگیری می های پوشش -1

 کند. کاتدی محافظت می صورت بهپوشش قربانی شونده که خورده شده و از فلز بستر  -1

 کنند. بازدارنده که واکنش الکترود را کند می های پوشش -5

   هتا  ماننتد رنتگ   شود، مقاومتی الکتریکی که مانع تشکیل پیل خوردگی الکتروشیمیایی می های پوشش -2

 .]8و  4]

 ها انواع پوشش  -1-3

                                                
1. Coating 
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 شوند. میبندی  آلی، معدنی و فلزی تقسیم های پوششها به سه نوع  پوشش

 آلی های پوشش -1-3-1

و متانع از   گیرنتد  نازک بین بستتر متورد نظتر و محتیط قترار متی        یک الیه صورت به ها این پوشش

 ای بته شتکل گستترده   نهتایی  عنتوان پوشتش    هعالوه بر استفاده بت ها   این پوشششوند.  خوردگی بستر می

باشتند،   خورنده متی  شدت بههایی که  در محیط آلی های پوششگیرند.  مورد استفاده قرار می عنوان آستر به

 شوند.  توصیه نمی

رنتگ  بختش  شوند که از چهار  تقسیم می 5ها و الک 1ها ، جال1ها ی رنگ آلی به سه دسته های پوشش

بستتر از   بتر روی هتا   اند.برای اعمتال ایتن پوشتش    ها تشکیل شده ، ترکیبات فرار و افزودنیدانه رنگ، پایه

پتودری،   پوشتش دهتی  با غلتتک، پاشتش رنتگ،     پوشش دهیمو،  با قلم رنگ کردن:  هایی همچون روش

 .]10و  8، 0[ کنند استفاده می چند الیه و ترسیب الکتریکی پوشش دهی

 معدنی های پوشش -1-3-2

 باشند ها می ای از انواع این پوشش ژل، پوشش سیمانی و لعاب شیشه -، پوشش سل2پوشش تبدیلی

  شوند: به اختصار شرح داده می هرکدامکه 

هتا   کنتد کته ایتن یتون     هایی تولید متی  آن بستر فلزی یون : نوعی پوشش است که درآ پوشش تبدیلی ال 

شتود کته از    های پوششی از ترکیب معدنی تشکیل متی  الیه دهند. بخشی از پوشش حفاظتی را تشکیل می

اثر روی سطح، هم ناحیته آنتدی و هتم ناحیته کاتتدی را       باشند. این ترکیبات بی اثر می لحاظ شیمیایی بی

                                                
1. Lacquer  

2. Varnish  

3. Paint  

4. Conversion coating  
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کاهش شیب آنتدی و   اندازد و در نتیجه می تأخیربه فلز بستر را به  پذیر شواکنکاهش داده و عبور اجزای 

 یابد. کاتدی منحنی پالریزاسیون، سرعت خوردگی بستر کاهش می

هتای ستدی    های آلی، ایجاد الیه همچون بهبود چسبندگی الیه تلفیتبدیلی با اهداف مخ های پوشش

یله وست  از روغتن، بازدارنتدگی فعتال ختوردگی بته     های یکنواخت عاری  عایق الکتریکی، برای تهیه سطح

تبتدیلی   هتای  پوشش. شوند اعمال می وسیله روئین کردن سطح فلزات هکاهش سرعت احیای اکسیژن یا ب

 .]11] باشند فسفاته، کروماته، اکسیدی و آندایزینگ می های پوشششامل  معموالً

دار  هتای بتاال، دوستت    مزایایی همچون عدم نیاز به دمتا  به خاطرژل: این پوشش امروزه -آ پوشش سل ب

 درواقتع ستل   باشتد.  آسان و ارزان بودن بستیار متورد توجته متی     پوشش دهیمحیط زیست بودن، امکان 

قادر است برای مدت طتوالنی   ع است که به علت کوچکی ذرات جامدشده در مای مخلوط جامد پراکنده

تشتکیل یتک شتبکه اکستیدی توستط       صورت بهژل -کلی فرآیند سلطور  نشین نشود. به پایدار بماند و ته

کته در آب و   شود تعری  میهای ماده اولیه در یک محیط مایع  رونده از مولکول های تراکمی پیش واکنش

عنتوان یتک    شتود و پتس از خشتک شتدن بته     و تراکم به ژل تبدیل می ر هیدرولیزالکل حل شده و در اث

ژل ترکیبتات   -های مورد استفاده برای تهیته پوشتش ستل    پیش ماده ً  . عمدتاکند پوشش محافظ عمل می

 .]11] باشند ارگانوسیالن می

توان به: هزینه پایین، ضریب انبستاط نزدیتک بته استتیل،      ها می آ پوشش سیمانی: از مزایای این پوشش ج

هتا   این پوشش توان کشی و یا پاششی می های ماله با استفاده از روش کارگیری و تعمیر آسان اشاره کرد. به

یتب ایتن نتوع پوشتش،     ایکتی از مع  بر روی بستتر اعمتال کترد.    متر میلی 13-3با ضخامتی در حدود  را

        .شود باشد که منجر به ترک بر روی سطح آن می های مکانیکی و گرمایی می حساسیت نسبت به تنش



11 

  

ای لعابی بتر روی بستتر فلتزی طتی      الیهدر این نوع پوشش، با استفاده از پودر شیشه،  : ای آ لعاب شیشه د

فلتزات  ای ضتریب ترکیتب شتوندگی مناستبی بتا      دار هتا  کنند. این پوشتش  اعمال می ارتییک فرآیند حر

هتای استتیل، متس،     شود چسبندگی خوبی بین فلز و لعاب وجود داشته باشد. بستتر  باعث می هباشد ک می

 .]15] باشند ین کار میهای مناسبی برای ا بستر آلومینیومطال، نقره، برنج و 

 فلزی های پوشش  -1-3-3

باشد که برای اهتداف گونتاگونی از جملته     ای از فلز محافظ بر روی فلز بستر می الیه فلزی،  پوشش

حتاظ  هتا از ل  ایتن پوشتش   .گتردد  و بهبود ظاهر فلز اعمتال متی   بهبود مقاومت خوردگی، مقاومت سایشی

کاتتدی و آنتدی تقستیم     هتای  پوشتش ی  بته دو دستته   ختوردگی  محافظت از مکانیسمخوا  و  ،جنس

 :شوند می

تتر   در این نوع پوشش از فلزاتی که نستبت بته فلتز بستتر نجیتب      فلزی کاتدی: های پوششالف( 

عنوان پوشتش محتافظ استتفاده     ری دارندآ، بهت ، پتانسیل مثبتهستند)در جدول پتانسیل کاهشی استاندارد

ایجاد نشتود، محافظتت ختوبی در     ها آنتا زمانی که خلل و فرجی بر روی سطح  ها پوششگردد. این  می

 علتت ایجتاد اثترات گتالوانیکی،     برابر خوردگی دارند اما در صورت بروز خلل و فرج و یا خراشیدگی، به

 تتر استت،   در این حالت چون سطح کاتد نستبت بته ستطح آنتد بتزر       افتد. اتفاق می شدیدی خوردگی

 .شود االیی تولید شده و فلز پوشش داده شده با سرعت باالیی خورده میدانسیته جریان ب

در تر هستتند)  نسبت به فلز بستر فعال هدر این نوع پوشش از فلزاتی ک فلزی آندی: های پوششب( 

ایتن   گردد. عنوان پوشش محافظ استفاده می تری دارندآ، به جدول پتانسیل کاهشی استاندارد، پتانسیل منفی

ترک یتا خراشتی در پوشتش     که به فلز بستر مقاومت خوردگی کمتری دارند و در صورتی پوشش نسبت
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گتردد   بستر نقش کاتد را داشته و بیشتر محافظت متی  که شود تشکیل می پیل گالوانیکی وجود داشته باشد

 هتای  پوشتش عکس  دهد. بر که پوشش کامل خورده نشده باشد، خوردگی در فلز بستر رخ نمی و تا زمانی

 .]3] چندانی در خوردگی نخواهد داشت و فرج اهمیت میزان خلل زی کاتدی،فل

 

 

 

 پوشش فلزی آندی )ال آ پوشش فلزی کاتدی و )بآ -1-1شکل 

 فلزی های پوششهای اعمال  روش -1-4

 کنیم. به چند نمونه اشاره می ریزوجود دارد که در فلزی  های پوششهای زیادی برای اعمال  روش

 1نورد کردن -1-4-1

فشتار  ، و سترد های نورد گترم   در روش نورد کردن، ورقه نازکی از فلز روکش را با استفاده از روش

کنند. الزم به ذکر استت کته    دهی گرم و سرد به فلز بستر متصل می گرم، اتصال احتراقی و اتصال با شکل

  ،Ni/Cu ،Au/Cu روکتش  -جفتت فلتز   تتوان بته   از جملته متی   باشد. بستر میتر از  نازک معموالًروکش 

Cu/steel و  Au/Ni4] اشاره کرد[. 

2وری گرم غوطه -1-4-2
 

باشد که در آن فلتز بستتر را در    ترین روش در پوشش دهی فلزات می ترین و رایج این روش قدیمی

نقطته ذوب فلتز روکتش     بتریم.  فرو می آعنوان روکش باشند خواهیم به که می)فلزاتی فلزات  مذاب حمام

                                                
1. Cladding  

2. Hot dipping  

 ال  ب
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هتای   وری گرم برای فلزاتی همچتون قلتع، سترب و آلیتاژ     فرآیند غوطه کمتر باشد.بایست از فلز بستر  می

شود، یک الیه آلیاژی از فلز بستر و فلتز   که فلز بستر در حمام فرو برده میباشد. هنگامی  مناسب می ها آن

 .]10] شود می ها آنشود که منجر به اتصال خوب بین  مذاب در حدفاصل روکش و بستر تشکیل می

1خألترسیب بخار و  -1-4-3
 

 الکتریکی جریان وسیله به پوشش فلز. شود می انجام باال نسبتاً خأل با محفظه کی در کار این

 این. نشیند می شود، داده پوشش بایستی که ایقطعه سطح روی آن از حاصل بخار و شودمی داده حرارت

 اغلب. گیرد می قرار استفاده مورد هادی غیر قطعه روی فلزی پوشش تشکیل برای اغلب روش

 آینه روی رودیم پوشش و پالستیک روی آلومینیوم پوشش شامل روش این با شده ترسیب های پوشش

 .است

2روش نفوذی -1-4-4
 

 فلتز  داخل به فلز کی نفوذ اثر در سطح روی آلیاژ آوردن وجود به برای حرارتی عملیات شامل روش این

 در شتوند  داده پوشتش  بایستی که قطعاتی. شود می نامیده نیز سطحی سازی آلیاژ روش این. باشد می دیگر

 اثتر  در آهتن  روی بتر  روی پوشتش ) خشتک  گتالوانیزه . گیرند می قرار مناسب گازی محیط ای جامد مواد

 .]4و  0[ باشند می مورد این از هایی مثالآ کروم پوشش با فوالد) شده کرومایز فوالد وآ نفوذ

3پاشش گرمایی -1-4-5
 

عنتوان روکتش استتفاده     ختواهیم بته   که در آن ذرات مذاب فلزی که می پاشش گرمایی روشی است

این ذرات مذاب از هدایت سیم یا پودر ماده مورد نظر بتر   شوند. کنیم، بر روی سطح مورد نظر پاشیده می

                                                
1. Vapour and Vacuum deposition  

2. Diffusion  

3. Thermal spraying  
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. روی و شتوند  وسیله یک گردپتاش، بتر روی ستطح پاشتیده متی      شوند و سپس به روی مشعل حاصل می

 .]10[ وندش ستند که با این روش پاشیده میاز فلزاتی ه آلومینیوم

1آبکاری الکتریکی -1-2-0
 

 ای قطعته کته در آن   شود انجام میسلول الکترولیز  کی یا همان آبکاری با برق در یکآبکاری الکتری

هتایی را بته    این فرآیند منبع تغذیه الکتترون کند. طی  که قرار است پوشش داده شود، نقش کاتد را ایفا می

د. شتو  می روکش داخل محلول بر روی بستر کاتدی های فلزی کند که باعث احیای کاتیون تزریق می کاتد

  پردازیم. می ها آناز  هرکدامخالصه به توضیح  طور بهدهد که  شکل زیر اجزای این فرآیند را نشان می

 

 آبکاری الکتریکی -1-1شکل 

ش رسوب در سطح جسم مورد نظر کتاه  صورت بهفلزی است و باید  یونال آ الکترولیت که شامل یک 

نظر در الکترولیت باید زیاد باشد تا از پیدایش قطبش غلظتی جلتوگیری  کاتدی پیدا کند. غلظت یون مورد

زیادی داشتته  الکتریکی  هایی از فلز مورد نظر باید انتخاب شوند که قابلیت انحالل و هدایت شود و نمک

 سولفات برای این منظور مناسب هستند. نیترات، کلرید و های نمک معموالًباشند. 

 شود. بآ کاتد الکترودی است که باید رسانا باشد و روکش فلزی در سطح آن تشکیل می

                                                
1. Electroplating  



15 

  

اثر، یا الکترودی از جنس فلتز متورد نظتر انتختاب شتود کته در ایتن         تواند یک الکترود بی جآ آند که می

 دارد. نگه میصورت با عبور جریان خورده شده و غلظت یون فلزی را ثابت 

های مورد نیتاز بترای احیتای     دآ منبع جریان که باید جریان مستقیم را از آند به کاتد عبور داده و الکترون

 کند. فراهمفلز را 

هآ وان آبکاری که بسته بته نتوع الکترولیتت، درجته حترارت عمتل و همچنتین چگتونگی گترم کتردن           

 .]3[ باشد پروپیلن پلیفوالد پوشیده از مواد پالستیکی،  و یافوالد  از جنس تواند الکترولیت، می

  شیمیایی بکاریآ -1-4-7

 کته  باشد می نظر مورد سطح روی بر آن، نمک آبی محلول از فلز شیمیایی ترسیب آبکاری نوع این 

 در هتای  گونته  بتین  الکتترون  انتقال شامل احیا و اکسیداسیون های واکنش و داشته الکتروشیمیایی ماهیت

 کلتی  دستته  دو بته  فرآینتد  این. شود نمی استفاده برق جریان از شیمیایی آبکاری در. باشد می واکنش حال

 .  پردازیم می ها آن شرح به که شود می تقسیم

 جایگزینی ترسیب  -1-4-7-1

 فلتز ) M1 فلز بین جانشینی واکنش کی آن در که ستا هتروژنی گالوانیک فرآیند جایگزینی ترسیب

 M1 فلتز  ستطح  در M فلتز  ترستیب  بته  منجر که گیرد می صورتآ تر نجیب فلز) M دیگر فلز وآ تر پست

 .  شود می

M 
n+

 + M1 →   M + M1
n+ 

 کته  روی فلتز  های اتم شود، ور غوطه مس سولفات محلول در روی فلز که صورتی در مثال عنوان به

 . شوند می جایگزین محلول از مس های اتم با خودی به خود صورت به است تر پست فلز
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Zn → Zn
2+

+ 2e
-

 E° = 0/76 V اکسیداسیون 

Cu
2+

+ 2e
-
 → Cu E° = 0/34 V ءاحیا 

Zn + Cu
2+
→ Zn

2+
+ Cu E° = 1/1 V واکنش کلی 

 فلز سطح شدن پوشیده محض به آبکاری نوع این. شود می نامیده نیز وری غوطه آبکاری فرآیند، این

 سترعت  دیگتر،  عبتارت  بته . شتود  متی  متوق  ،آتر مثبت فلز) شده احیا فلز باآ تر منفی فلز) شده ور غوطه

 از تتدریج  بته  ،M فلتز  از شدن پوشیده دلیل به نظر مورد فلز سطح چون ابدی می کاهش تدریج به واکنش

M های یون حاوی محلول دسترس
n+ روش ایتن  از آمتده  دستت  بته  یهتا  پوشش ضخامت .شود می دور 

 محتدودی  بستیار  کتاربرد  آبکتاری  نوع این دلیل همین به. باشد می میکرومتر 5 تا 1 حدود در و کم بسیار

 .دارند ضعیفی چسبندگی و بوده متخلخل معموالً روش این از حاصل رسوبات آن، بر عالوه. دارد

1الکترولس آبکاری  -1-4-7-2
 

 بترای  جدید مواد ساخت در ویژه به مدرن فنّاوری در توجهی قابل اهمیت الکترولس آبکاری امروزه

 هتا  بتاتری  فنّاوری پزشکی، وسایل فرسایش، و خوردگی برابر در مقاوم مواد الکترونیک، صنایع در کاربرد

 کته  استت  شتیمیایی  روش تترین  رایج ،الکترولس آبکاری به مشهور کاتالیزوری خود آبکاری. دارد غیره و

 قترار  استتفاده  متورد  ختارجی  الکتریکتی  جریتان  اعمتال  بتدون  و آبی محلول از فلزی الیه ترسیب برای

 فتراهم  کننتده  احیتا  عامل اکسیداسیون توسط فلزی های گونه احیای برای نیاز مورد های الکترون. گیرد می

 .  باشد می زیر صورت به الکترولس آبکاری کلی واکنش. شود می

M
z+
 محلولOX +شبکهM  → محلولRed + محلول

                                                
1. Electroless plating  
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OX سطح کاتالیزوری ممکن است خود فلتز بستتر یتا     ون عامل احیا کننده است.یمحصول اکسیداس

در ایتن نتوع    توزیع شده روی سطح فلز بستتر غیتر کاتتالیزوری باشتد.     ′Mهای کاتالیزوری از فلز  هسته

Mفلز  های یونهای خود را به سطح کاتالیزوری و  آبکاری گونه احیاکننده الکترون
z+   دهتد.  در ستطح متی 

 بتوانتد  تا باشدآ  E eq,M) فلز تعادلی پتانسیل از تر منفی بایستیآ Eeq,Red )  احیاکننده عامل تعادلی پتانسیل

 . کند فراهم را فلز برای نیاز مورد های الکترون

 

 

 همچون دیگری فلزات ولی باشد  می نیکل و مس ترسیب به مربوط عمدتاً الکترولس آبکاری توسعه

 الکتترولس  فرآینتد  زمینته  در علمتی  مطالعته  اولتین . شوند می ترسیب روش این نیز با کبالت و نقره طال،

. شتود  متی  مربوط آلدئیدها از استفاده با Ag فلز به Ag(I) نمک احیای به 1853 سال در1 لیبیگ ون توسط

Ni هایونی که کرد مشاهده 1ورتز 1822 سال در بعدها
 بتا . دنشتو  می احیا هیپوفسفیت های ونی توسط +2

 برنر  که بود بعد به 1320 سال از تنها آمد، عمل به 1351 تا 1311 های سال در که بعدی تحقیقات وجود

3ریدل و
 هیپوفستفیت  و نیکل محتوی آبی محلول از Ni الکترولس ترسیب برای مناسبی شرایط توانستند 

 .]12 -10[ کنند معرفی

 الکترولسمزایای آبکاری الف( 

 هتا  آنباشد که در ذیل به چند متورد از   این روش در مقایسه با روش آبکاری الکتریکی دارای مزایایی می

 : کنیم اشاره می

                                                
1. Von Liebig  

2. Wurtz  

3. Brenner and Ridell  

Red solution → OX solution + me
-
 Eeq,Red 

M
z+

solution+ ze
-
  → M lattice E eq,M 



18 

  

 .د مقاومت خوردگی خوبی را ایجاد کندتوان میکه  دنباش می کمی این پوشش دارای خلل و فرج آ1

جریان بر روی ستطح   غیریکنواختو مشکالت ناشی از توزیع  نیاز به منبع تغذیه نیستدر این روش  آ1

 .آید حساب می هتری ب روش ساده ، وجود ندارد. در کلشود می غیریکنواختقطعه که منجر به آبکاری 

 و نارسانا نیز همچون مواد رسانا قابلیت آبکاری را در این روش دارند. رسانا نیمهمواد  آ5

 پوشش حاصل از آبکاری بدون برق منجر به افزایش سختی و چسبندگی بهتر های پوششی تراکم باال آ2

   شود. می

شتود، در   یکنواختی مشاهده می های پوششدر ضخامت پوشش ندارد و همواره  تأثیریشکل هندسی  آ3

 باشد.  تر می حالی که در آبکاری با برق ضخامت در نقاط فرورفته در مقایسه با نقاط برجسته، نازک

 الکترولسب( معایب آبکاری 

توان به پرهزینه بودن آن اشاره کرد، زیرا عمر حمام آبکاری الکترولس کوتاه  از معایب این روش می

باشد و صرفه اقتصادی ندارد.همچنین در حین انجام فرآیند، آزاد شدن گاز هیدروژن منجر به تشتکیل   می

 .]11[ دهد خوردگی را کاهش می حفاظت در برابرحفراتی در سطح پوشش شده و 

 الکترولسهای آبکاری  کاربردج( 

ها در جهت حفاظت در  پیدا کرده است و از این پوششای  کاربرد گسترده بدون برقامروزه آبکاری 

مقاومت در برابر سایش، افزایش ستختی، تترمیم و ستاخت متواد، تتزئین متواد، افتزایش        برابر خوردگی، 

 .]14] گردد استفاده میهدایت الکتریکی و حرارتی و ایجاد قابلیت لحیم پذیری 

 الکترولسآبکاری  مراحل -1-5

 سطح سازی آماده -1-5-1
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در  زیتادی  تتأثیر ستطح اشتاره کترد کته      ستازی  آمتاده توان به مرحله  مراحل آبکاری می ترین مهماز 

و عملیات پیش تیماری بستر پرداخته  تمیزکاریپوشش دارد. در این مرحله به  چسبندگی بین فلز بستر و

. ایتن  ز و عتاری از هتر نتوع آلتودگی باشتد     تمیت  کامالًبایست سطح قطعه  . قبل از هر آبکاری میشود می

فرآینتد تمیزکتاری    باشد. میها  هگرد و خاک، چربی، محصوالت خوردگی، اکسیدها و لکها شامل  آلودگی

تخلختل،   سطح و محیط شستشو به اجزا، خوا  فیزیکی و شتیمیایی فلتز بستتر بستتگی دارد. ستختی،     

ی فلز بستتر بایستتی متورد توجته قترار       ضریب گرمایی، ضریب انبساط، هدایت، نقطه ذوب و گرما ویژه

 اکربن پایین متفاوت استت و یت   مقدارکربن باال و فوالد با  مقداربرای فوالد با  یزکارمرحله تمی مثالًگیرد.

. در حالتت کلتی ایتن    میتز کترد  تبا دمای بتاال   های محلولفلزات با نقطه ذوب پایین را نبایستی در  اینکه

 باشد.  مرحله شامل پرداخت مکانیکی و شیمیایی می

 پرداخت مکانیکی  -1-5-1-1

و اکستیدها را از بستتر     ها، شتیارها  توان خراش مورد نظر میبا استفاده از پرداخت مکانیکی در بستر 

 Al2O3و  SiCبیشتتر از جتنس   هتا   شود. این سمباده حذف کرد. برای این کار از سمباده کاری استفاده می

شود تتا ستطحی    استفاده می تر نرمهای  های زبرتر و سپس سمباده و برای این کار ابتدا از سمباده باشند می

 .]13] کدستی ایجاد شودکامل صاف و ی

 پرداخت شیمیایی -1-5-1-2

رسد که شتامل مراحتل مختلفتی استت کته       پس از پرداخت مکانیکی نوبت به پرداخت شیمیایی می

 پردازیم. طور خالصه به آن می به
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Abstract: Magnesium alloys has many potential applications in the transportation and 

aerospace industries and also portable electronics due to some properties such as lightness, 

high strength to weight ratio and good electrical conductivity. Unfortunately, magnesium 

alloys intrinsically have high chemical reactivity and usually have relatively poor corrosion 

and wear resistance which is actually one of the main obstacles to the application of 

magnesium alloys. Electroless plating is one of appropriate methods to enhance the 

corrosion resistance of the magnesium alloys. In this work, the electroless coating nickel 

plating on AM60B magnesium alloy was carried out. Before the plating, Cerium-

Vanadium and oxalate conversion coating have been used to control the chemical activity 

and electrochemical heterogeneity of alloy surface. These coating were characterized by 

SEM, EDX, XPS and XPS Techniques. The Electrochemical Impedance Spectroscopy 

(EIS), potentiodynamic polarization and Open Circuit Potential (OCP) methods were used 

to study their anticorrosion performance in NaCl solution (3.5% wt). Also, check the 

hardness, porosity and adhesion of the coating were performed by Vickers micro-hardness, 

porosity and thermal shock tests. The results showed that the electroless coatings have a 

compact and Cauliflower-like structure which impedes the penetration of the corrosive 

electrolyte through the grain boundaries to alloy substrate. These coatings are pore-free 

and these are suitable adhesion between the coating and alloy substrate. The micro-

hardness of the bare alloy was significantly increased after electroless coating. Also, the 

electroless coatings lead to increased polarization resistance and decreased corrosion 

current density. Finally, the coatings have good performance in corrosion protection of 

magnesium alloy.
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