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 چکيده:

استت از  منیزيم دارای نسبت سختی به وزن باال وخواص مکانیکی خوبی می باشند که باعث شدهآلیاژهای    

 ما مقاومتتاآنها به طور گسترده در اتومبیل سازی، صنايع هوافضا و ساخت وسايل الکترونیکی استفاده گردد 

ی مختلفی شان گرديده است. در اين راستا روشهاردگی موجب محدوديت کاربردرابر خوبسیار پايین آنها در ب

وردگی جهت جلوگیری از خوردگی آنها به وجود آمده است. يکی از اين روشها، استفاده از پوششهای ضد خ

م در منیتزي AZ61پرمنگنات بتر روی آلیتاژ –بر روی سطح آلیاژ است. ايجاد پوششهای تبديلی عناصر کمیاب

آن  ار پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته است. مورفولوژی سطح آلیاژ و پوشت  تشتکیل شتده بتر رویاين ک

 بررسی شده است. نتايج اين بررسی ها ايجاد يك اليه از جنس اکستیدها و EDAXو  SEMتوسط روشهای 

تاری ستاخ دارای" عمتدتاهیدروکسیدهای سريم و النتانیوم و منگنز را نشان می دهد که پوش  ايجتاد شتده 

تستتهای  ءمتخلخل است. اثر زمتان آبکتاری بتر روی کیفیتت وختواص ضتد ختوردگی پوشت  بته وستیله

نمتك طعتام و  ءپالريزاسیون پتانسیودينامیك و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیايی در محلولهای خورنده

ا در خوردگی پوششه سولفات سديم بررسی شده است. نتايج تستهای پالريزاسیون نشان می دهد که مقاومت

امپدانس  محلولهای خورنده نسبت به آلیاژ بدون پوش  به طور قابل مالحظه ای بیشتر است. همچنین طیفهای

دون پوشت  مُويد اين مطلب هستند که امپدانس کلی الکترود کار پوش  کاری شده بیشتر از امپدانس آلیاژ بت

یزيم تأيیتد من AZ61اومت در برابر خوردگی برای آلیاژ می باشد و اين موضوع کارآيی پوششها را در ايجاد مق

 می کند.
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 منيزیم و آلياژهای منيزیم -1-1

 منجر به مشکالت فراوان زيست محیطی گرديده استوز افزون بشر از سوخت های فسیلی ر ءاستفاده   

 وی دستیابی به محیط زيستی پاك تر برا« ی سبزياروش ه»دانشمندان از ديرباز همواره در پی  و لذا

 وسايل نقلیه قطعات وزن، کاه  اه های کاه  مصرف سوخت های فسیلی. يکی از ره اندتر بودسالم

ه جای آهن و فوالد میسر می گردد. اين کار از طريق کاربرد فلزات و آلیاژهای سبك تر ب .است موتوری

 که منیزيم ن جايگزين ها برای فوالد به شمار می روند.ياز اصلی ترمنیزيم و آلیاژهای آن در اين راستا 

يك آلومینیوم و يك سوم  (3cmg/ 75/1 ءهدانسیت اب ری، عنصيکی از سبك ترين فلزات تجاری است

 C° 550می باشد و در دمای  C° 1090 جوش آن ءنقطه و C° 651ذوب آن  ءنقطه .است )آهن پنجم

و  است ندچک  خوار و قابل مفتول ش ،سبك ،نرم ،فلزی نقره ای رنگزيم منیدر خالء تبخیر می گردد. 

به صورت آزاد يافت در طبیعت منیزيم  .[6]ته می باشدیهمچنین رسانای خوب حرارت و جريان الکتريس

هشتمین  . منیزيم،دولومیت و ... يافت می شود نمی شود اما به صورت سنگ های معدنی مانند مگنزيت

 ءچهارمین مادهترکیبات منیزيم از لحاظ فراوانی همچنین  .استزمین  ءپوستهلز فراوان عنصر و ششمین ف

در خون  %1 ،منیزيم موجود در بدن در استخوان ها موجود است %50 )دنمعدنی موجود در بدن می باش

 هنگامی که يك قطعه منیزيم خالص )غیر آلیاژی( در .(بافت ها و سلول ها وجود داردبقیه در  %49و 

روی سطح آن ايجاد می شود. اکسیدی خاکستری رنگ بر  ء، يك اليهدر دمای اتاق قرار گیردهوای آزاد 

 Hpهای بازی پايدار است اما در Hpتبديل می شود که در  )HOMg(2اين اليه در معرض رطوبت به 

.[29]دهد منیزيم را در آب نشان می 1نمودار پوربه 1-1شکل . های اسیدی و خنثی ناپايدار می باشد

                                                 

1- Pourbiax                                                    
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 منیزيم در آب ءنمودار پوربه  -1-1شکل 

 

ن در محلول حل می شود ژهمراه با متصاعد شدن گاز هیدرو 2Mg(OH) ،های اسیدی و خنثی pHدر     

  .]92[دمی شو ايجاد شده بر روی سطح باعث ايجاد روئینگی Mg(OH(2 ،اما در محلول های بازی

  

 های منيزیمآلياژ -1-2

و  ، زيرکونیومبنگنز، سیلیسیوم، مس، عناصر کمیاآلومینیوم، روی، م از ترکیب منیزيم با عناصری مانند   

بتر استاس  کهتشکیل می شود. اين آلیاژها را می توان بر حسب عوامل متعددی تقسیم بندی کرد  آلیاژ...

  :]6[کلی تقسیم می شوند ءبه دو دسته، آلیاژهای منیزيم اين تقسیم بندی هايکی از 

ژها در دمای باالتر آلومینیوم و مقدار کمی روی و منگنز دارند. اين آلیا %10تا 2آلیاژهايی که بین  (الف   

و  AZ31،AZ61،AZ91:مانند خواص مکانیکی خوبی از خود نشان می دهند. C°120 تا حدود C° 95از 

...  

، نقره و ... صر کمیاب، روی، توريماعن :ستند که شامل عناصر مختلفی ماننددوم آلیاژهايی ه ء( دستهب   

ای دانته  ايتن آلیاژهتا ستاختار .زئی حاوی زيرکونیوم می باشتندجبه غیر از آلومینیوم هستند و به مقدار 

 ءدر دماهای باالتر خواص بهتری نسبت بته دستته و ريزی دارند که خواص مکانیکی را بهبود می بخشد
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اول از خود نشان می دهند اما به دلیل عناصر مختلفی که در ساختار آنها بته کتار متی رود و تکنولتوژی 

 و... WE43، WE54، ZK60A مانند: قبلی است. ءقیمت آنها باالتر از دسته ،خاص تولید آنها

 آنهتا یبترای نامگتذار از دو حترف و دو عتدد "است که معمتوالنامگذاری اين آلیاژها به اين ترتیب    

: Mی، : روZ: آلومینیتوم ، A) نوع عناصر شترکت کننتده در آلیتاژ ءحروف نشان دهنده استفاده می شود.

 ". متثالدمتی باشتندرصد عناصر شرکت کننتده در آلیتاژ  ءیسیوم و ...( و اعداد نشان دهنده: سیلS منگنز،

Z91A وزنی روی است. %1وزنی آلومینیوم و  %9شامل  ژآلیا اين است که اين ءنشان دهنده 

، ا، دوربتین هتاهاپیما، فضتهتاو هلی کوپتر ها، بدنه و موتور هواپیماآلیاژهای منیزيم در اتومبیل سازی    

خت مستابقه ای و در ستا هتایاتومبیلدوچرخته و  ه، لپ تاپ ها، وسايل ورزشتی ماننتدتلفن های همرا

مل کاهنتده دارند. همچنین از منیزيم در ساخت موشك ها، وسايل فضانوردی، به عنوان عاها کاربرد عینک

، در تفلتزاند قربانی شونده( در حفاظتت کاتتدی آ)لزات، به عنوان عامل حفاظت کنندهبرای استخراج ف

 فالش دوربین های عکاسی، باتری های خشك و تر و بمب های آت  زا و ... استفاده می شود.

 %1و منیتزيم  %99نتام دارد و از  وندهم غیتر اکستید شتييتا منیتز 1مگنتوکسع آلیاژ منیزيم که يك نو   

ر در نیروگاههای هسته ای به عنوان روک  میله های سوخت اورانیتوم بکتا ،آلومینیوم تشکیل شده است

 .[29و6]می رود. 

 

 نمزایا و معایب استفاده از منيزیم و آلياژهای آ -3-1

ن قطعتات زکاه  و آنها می توان به ءاز جمله که آلیاژهای آن مزايای بسیاری دارد استفاده از منیزيم و   

همچنین منیزيم  اشاره کرد.ی خوب آلیاژهای منیزيم کخواص مکانی و بع آن کاه  مصرف سوختتو به 

به خوبی قالب ريزی می شود و می توان آن را بازيافت کرد و نسبت سختی به وزن منیزيم باال می باشد. 

. تحقیقات نشان داده استت [16]ار پايین آن در مقابل خوردگی استزرگترين عیب منیزيم، مقاومت بسیب

تولیتد   Mg+که منیزيم به طور آندی در محلول های خنثی و اسیدی حل شده و يون های يك ظرفیتتی 

                                                 

1- Magnox 
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کته  می آينددر   Mg 2+د بطوريکه اين يون ها با احیا نمودن آب به صورت يون های دو ظرفیتی مايمی ن

 [.4]نیز تولید می شود H 2در طی اين فرآيند گاز 

 

   2Mg + + 2H2O  Mg (OH)2 + Mg 2+ + H2   

 

 منیتزيم يکتی از ،(EMFالکتريکتی) ءل سريهای گالوانیکی و همچنین جدول نیتروی محرکتهدودر ج   

ر ظتيتن ناز ا و ن داردص آلوخ ءبه درجه یمقاومت منیزيم در برابرخوردگی بستگ .فعالترين فلزات است

د حتدوشتده در آب دريتا در  یمیزان خوردگی منیزيم خالص ستاز "حساس تر از آلومینیوم است. مثال

 یزيم تجاریدو برابر آهن می باشد در حالیکه میزان خوردگی من "است که تقريبا میلی متر در سال 25/0

زيم منیت خصوص نیکل يا مس است. به ها برابر آهن می باشد که ناشی از وجود ناخالصی 500تا  100

ردگی در تمايل منیزيم و آلیاژهای آن به خو آسیب پذير است. در برابر خوردگی تنشی در هوای مرطوب

ز ام را بايتد است. به طور کلتی منیتزي زيادبسیار  ،شرايطی که در تماس با ساير فلزات قرار گرفته باشند

ا، اثترات هتاز واشرهای عايق در زير مهتره هتا و سترپی   فلزات ديگر عايق ساخت و يا با استفاده ءکلیه

 مقاومت منیزيم در آب دريا و اسیدهای معدنی بسیار پايین است. گالوانیکی را از بین برد.

ن محیط ها ی دهد که ايمنیزيم در برخی از محیط ها مقاومت بااليی در مقابل خوردگی از خود نشان م   

محافظی از  در اين حالت فیلم )%2يدريك با غلظت های بی  از رفلوئو اسید ،آب مقطر هوا، :عبارتند از

 .]4[هاقلیا و (فلوئورومنیزيم بر روی سطح تشکیل می شود

 

 وردگي و روش های مقابله با آنخ -1-4

 عریف خوردگيت -1-4-1

کمتتر از يکصتد ستال استت توجته عتده ای از  ، فنی و اقتصادی کهر مهم علمیبسیايکی از مباحث    

 ،گیرديادی بر روی آن انجام گرفته و می دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار ز

عبتارت استت از  ختوردگی در يك تعريف کلتی .به ويژه خوردگی فلزات می باشد و موضوع خوردگی

 (1-1) 
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نها بتا آ فلزات( به علت واکن  ")عموماو مشخصات موادساد يا تغییر و دگرگونی در خواص انهدام و ف

، مصتالح صتنعتی از جملته پالستتیك هتا ، ساير مواد وخوردگی عالوه بر فلزات .[29و4]محیط اطراف

 .[4ثیر قرار می دهد]أ، شیشه، انواع پلیمرها و ... را تحت ت، مواد مرکب و متراکمسرامیك ها چوب،

 اصی ممکتن استتتحت شرايط خ که هر چند ،دنشامل مايع و گاز می باش محیط های خورنده اغلب   

االت متحتده يتتخمین هزينه های خوردگی در ا .[2امد نیز ايجاد خوردگی نمايند]ج -واکن  های جامد

ان خستارات ناشتی از ختوردگی متی ر صترف جبتردالمیلیارد  300نشان می دهد که ساالنه در حدود 

 . [6]شود

 

 نواع خوردگيا -1-4-2

ستاس ابتر هتا بندی نمود. يکی از انواع طبقه بنتدی خوردگی را می توان به روش های مختلف طبقه    

ای هتمی باشد که بر اين اساس خوردگی به دستته  نخورده شد از مورفولوژی و شکل و ظاهر مواد پس

 :ی شودمزير تقسیم 

 

  1خوردگي یکنواخت -1-2-4-1

 يتايتك واکتن  شتیمیايی  ءبته وستیله "متداول ترين و معمول ترين نوع خوردگی استت و معمتوال   

ص مشتخ ،لول خورنده قترار داردحالکتروشیمیايی بطور يکنواخت در سرتاسر سطحی که در تماس با م

هتدم د نظر منهیزات مورجاز بین می رود و يا ت "تر شده و نهايتا، نازك و نازک. در اين حالت فلزمی شود

 [.8]می شوند

 

 

 

                                                 

1- Uniform Corrosion                                                 
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  ردگي گالوانيکي یا دو فلزیخو -1-4-2-2

ه متی ختورد ،هستتنددر تمتاس با هم  که دو فلزییمیايی است که در آن يکی از شالکترو ءيك پروسه   

 ج، يتك زویتتولدر صتورت وجتود الکتر تريکی بین دو فلز برقرار می شتود،هنگامیکه تماس الک شود.

 ، راهتیلیتتانسیل بین فلزات است. الکترووجود اختالف پ تشکیل آن، گالوانیکی ايجاد می شود که دلیل

 از حالتت راحتت تتر ی جريان يون از آند به کاتد ايجاد می کند و باعث می شود که فلز آندبرای برقرار

 .[29و6]مهار می شود "اما خوردگی فلز کاتد تقريبا عادی خورده شود

 

  1خوردگي شياری یا شکافي -3-2-4-1

ود باشتد. محتد از محتیط ندهيند در مکان هايی انجام می گیرد که مقدار دسترسی به مايع خورآاين فر   

اف ها گیر ه در درزها و شکند، مايع خوری شیاریدر خوردگ موسومند.« درز»يا « شکاف»اين مکان ها به 

سیژن ختود ممکن است اک ". مثالدر نتیجه ترکیب آن تغییر می کند کرده و به صورت راکد باقی می ماند

ی در درون باعث شود که واکن  آند منحنی پوربه تغییر کند و 2پسیورا از دست بدهد و نواحی اکتیو و 

 .[29شکاف و واکن  کاتدی در بیرون از شکاف رخ دهد]

 

  3شدن دار خوردگي حفره -4-2-4-1

 . دلیتلاتی بر روی سطح فلز ايجاد متی شتوديك نوع خوردگی به شدت موضعی است که در آن حفر   

کته  د و نقاط ديگرنمل می کنند عآکوچك است که به صورت  یل هاحن اکتیو شدن بعضی از مآايجاد 

ی کنند. موضعی ايجاد م "ك خوردگی گالوانیکی شديدايبسیار وسیعتر هستند در نق  کاتد عمل کرده و 

 رد.نفوذ يون ها صورت می گی ءز نفوذ می کند و اين عمل به وسیلهفل ءاين خوردگی به داخل توده

و جدايی فیزيکی حفره از محیط بیترون  مکانیسم اين نوع خوردگی شبیه مکانیسم خوردگی شیاری است

آن يونهايی مانند  ءواکن  آندی و تجمع بار مثبت فلزی در درون حفره می شود که در نتیجه ءباعث ادامه

                                                 

  1- Crevice Corrosion                           2- Active and Passive                           3- Pitting Corrosion 
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-Cl   .به درون حفره مهاجرت الکتريکی می کنند و تشکیل کمپلکس های فلزی يون مذکور را متی دهنتد

تولید می شود که باعث افزاي  تدريجی سترعت  هیدروژن کاتیونهیدرولیز اين کمپلکس ها،  ءدر نتیجه

 ]. 29[ی گرددخوردگی در درون حفره با مکانیسم خود کاتالیزوری م

 

  1دانه ای خوردگي مرز -5-2-4-1

 "ا يا اصتالهخوردگی موضعی و متمرکز در مرز دانه ها يا در نواحی نزديك آنها در حالیکه خود دانه    

، ختوردگی می گويند. در ايتن نتوع« ی رز دانه امخوردگی » خورده شده اند را خورده نشده اند و يا کم

 ات آلیاژهدر اين حال. بیشتر از درون کريستال ها در معرض خوردگی قرار می گیرد ها مرز بین کريستال

متی  ريستتال هتا از يکتديگر جتدا، کاين نتوع ختوردگیاستحکام خود را از دست می دهند زيرا در اثر 

  .[29و6]شوند

 

  2جدایش انتخابيخوردگي  -6-2-4-1

ژ به طور آن يکی از اعضای آلیا در نوعی خوردگی است که در بعضی از آلیاژهای جامد رخ می دهد و   

  ].29[ود و جسم متخلخلی بر جای می ماندانتخابی شسته شده و از آلیاژ خارج می ش

 

  3رسایشيخوردگي سایشي و ف -2-4-1-7

 و حرکت ستیالی ستايیده شتود ءدر مواردی پی  می آيد که سطح جسمی در نتیجه اين نوع خوردگی   

 .[4]می گیردبه صورت معلق در محیط صورت ذرات جامد يا حباب های گاز اغلب به علت وجود 

 

 

 

                                                 

 1- Intergranular Corrosion                         2- Selective Leaching                             3- Erosion Corrosion  
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 م با تنش أخوردگي تو -1-4-2-8

 ومتی باشتد های کششی و محیط خورنتده بتر روی فلتز اعمال همزمان تنش ءنتیجهاين نوع خوردگی    

ها و ا ترکجالی خود را حفظ می کند ام ، فلز درخشندگی وهد. در ظاهررخ می ددر دماهای باال  "عموما

 نمی توان بنابراين تا زمانی که فلز صدمه نبیند ر داخل آن پیشروی می کنند،پی دوشکاف های میکروسک

عمتول م ختالص بیشتر از فلزات درون فلز شد. اين نوع خوردگی در آلیاژهادر متوجه اين نوع خوردگی 

  .[29است و می تواند به سرعت پیشرفت کند ]

 

  1کيخوردگي ناشي از عوامل ميکروبيولوژی -9-2-4-1

ها، )باکتريانیسم هگااربا آبهای صنعتی و يا طبیعی حاوی میکروفلزات اين نوع خوردگی در مواردی که    

ی يتا )حفره اموضعی "خوردگی در اين حالت غالبانوع . ارند رخ می دهدتماس دجلبك ها( قارچ ها و 

ز اخوردگی را  وارگانیسم ها( می توان اينمیکر ءبا استفاده از بیوسیدها )عوامل کشنده می باشد. (شکافی

 ]. 2[بین برد

 

  2دته ماننشخوردگي ر -10-2-4-1

ده باشتند، پوشتانده شت ، الك ها و اليه های محافظمواد آلی، لعاب ها ءدر سطوح فلزاتی که به وسیله   

 نتدنوجود می آيد که در آن محصوالت خوردگی به شکل رشته هتای کوتتاه و نتا ماه نوعی خوردگی ب

نتد گاهی نیتز ختوردگی رشتته مانو  3اين نوع خوردگی را گاهی خوردگی زير پوششی .دنظاهر می گرد

سمت اصلی باشد و از دو ق می میلی متر 5/0تا  1/0در حدود ها عرض رشته به طور معمول  نامیده اند.

ه جهتت در روز رشد می کند کتمیلی متر  4/0در حدود  ی. هر رشته با سرعتندسر و بدنه تشکیل شده ا

احتمالی  نیسممکا نند.يکديگر را قطع نمی ک گاهآنها بدون نظم و ترتیب بوده ولی اين رشته ها هیچ ءاولیه

 .]29و4 [شان داده شده استن 2-1در شکل اين نوع خوردگی 

                                                 

1- Microbiological Influenced Corrosion (MIC)           2- Filiform Corrosion            3- Underfilm Corrosion 
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 مکانیسم خوردگی رشته مانند -2-1شکل 

 

  1صدمات هيدروژني -11-2-4-1

ر فلز که به علتت حضتوصدمات هیدروژنی عبارت است از خسارات و آسیب های مکانیکی وارد بر    

ردی ترين آنها اين نوع خوردگی انواعی دارد که مهمت هیدروژن يا واکن  متقابل آن با فلز ايجاد می شود.

اين خسارت ناشی از نفوذ و رستوخ هیتدروژن بته داختل فلتز متی باشتد. تشتکیل  ژن می باشد.هیدرو

ن . در ايعملیات حفاظت کاتدی صورت می گیردپیل های خوردگی و يا در هیدروژن در سطوح کاتدی 

ه تتاول بتفشار زيادی ايجاد می شود که در نهايتت منجتر  آلیاژ، حالت به علت تولید هیدروژن در داخل

 .]4[ه و خسارات شديدی را باعث می شودو يا شکافتگی فلز گشتزدن 

 

 روش های مختلف کنترل خوردگي -1-4-3

 ترين روش های کنترل خوردگی عبارتند از :مهمترين و معمول   

 انتخاب مواد مناسب -   

 طراحی مناسب دستگاه ها -   

 حفاظت کاتدی -   

 حفاظت آندی -   

 مواد بازدارنده  -   

 .پوش  ها -   
                                                 

1- Hydrogen Damages 
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 انتخاب مواد مناسب -1-4-3-1

، خطتوط ر صنايع اتومبیل ستازیامروزه به منظور ساخت قطعات و وسايل و دستگاه های مورد نیاز د   

يتن ر انتخاب اداستفاده می گردد.  وناگونسفینه های فضايی و ... از فلزات و آلیاژهای گ ،لوله، پل سازی

 [.4]با محیطهای خورنده مورد استفاده داشته باشندمواد بايد دقت کرد تا سازگاری خوبی 

 

 طراحي مناسب دستگاه ها -1-4-3-2

ردگی در طراحی ها بايد خواص و مشخصات و نیازهای مکانیکی و استحکام مواد به همراه سهم ختو   

 نکات مهمی که در اين باره بايد مورد توجه واقع شوند عبارتند از: مد نظر قرار گیرد.

 در طراحی ظروف« سهم خوردگی»ص ضخامت معینی به عنوان اختصا -   

 واردی به جای اتصال پیچیاستفاده از جوشکاری به جای پرچ و در م -   

 اجتناب از تمرکز تن  به ويژه در آلیاژهای حساس به ترك خوردگی تنشی -   

 [.6و4باال ] ایاجتناب از ايجاد تماس بین قطعاتی از جنس فلزاتی با اختالف پتانسیل ه -   

 

 حفاظت کاتدی -1-4-3-3

شتود و  در روش حفاظت کاتدی الکترونهای مورد نیاز برای واکن  کاتدی از منبع ديگری تامین متی   

ن هتا در دو روش برای برقراری جريتان الکتتروکاه  می يابد.  ،فلز برای اکساي  ءن ترتیب انگیزهيبد

 فلزی غوطته ور درالکترولیتت بتا ءج کردن سازهيك روش عبارت است از زو .جهت صحیح وجود دارد

د ، آنحالت فلزی کاتد می شود. در اين ءتحت چنین شرايطی، سازه .فلز فعال تر نظیر روی يا منیزيم يك

 ءنبتع تغذيتهمبتا استتفاده از يتك  .معروف است« آند قربانی شونده»د. اين آند به رو به تدريج از بین می

نتد آفلتزی و يتك  ءمشابهی به دست می آيد. در اين حالت بتین ستازه ، نتايجخارجی نظیر يکسو کننده

افتت فلزی الکترون هتای اضتافی دري ء، سازه. تحت چنین شرايطی، جريان مستقیم اعمال می شودکمکی

 .[29و28و6و4و3حفاظت می گردد ]از خوردگی کرده و 
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 حفاظت آندی -1-4-3-4

ا بتسطحی محافظت کننده بر روی فلزات  ءوستهبه طور خالصه حفاظت آندی بر اساس تشکیل يك پ   

تگاه يتك دست کتهگاهی به نام پتانسیواستات برای حفاظت آندی، دست .ندی می باشدآاعمال جريان های 

نیتاز  متورد به يك الکترود مرجتع نگته متی دارد نسبت فلز را در يك پتانسیل ثابت والکترونیکی است 

 .نشان داده شده است 4SO2Hدی حاوی والفدر شکل زير حفاظت آندی يك تانك  .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4SO2Hك تانك فوالدی حاوی يحفاظت آندی  -3-1شکل 

 

 

يکی به تانك متصل می شود، ديگری به يتك الکتترود  کهتانسیواستات دارای سه ترمینال است پدستگاه 

بته يتك الکتترود  و ستومین( پالتتی ءکمکی به عنوان کاتد) الکترود پالتین يا پوش  داده شده به وسیله

، همواره پتانسیل ثابتی بین تانك و الکترود تاتدر عمل پتانسیواس )به عنوان مثال الکترود کالومل (.مرجع

بستیارخورنده و  ایه، قابلیت استفاده از آن در محیط حفاظت آندی ءمرجع برقرار می سازد. مزيت عمده

 کاتد کمکی الکترود مرجع

 سیم با روکش
 ک فوالدیتان

4SO2H 

 پتانسیو استات    
AE 

 عایق عبور سیم با
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در  1ینئترو –ی کاه  خوردگی فلزات فعتال از اين روش برا [.6]نیاز به جريان الکتريکی کم می باشد

 .[92و4]بسیار قوی استفاده می کنند ءمحیط های خورنده

 

  2ها بازدارنده -5-3-4-1

، ورنتدهخدر محتیط هتای به مقتدار خیلتی کتم شیمیايی هستند که با افزودن آنها  یها مواد بازدارنده   

د به علتت ثیر اين مواأت .ی متوقف می گرددو يا در موارد يافته ظه ای کاه خوردگی به طور قابل مالح

  [.4]می باشد تشکیل فیلم سطحی محافظ ءکند کردن واکن  های آندی يا کاتدی بوده و يا در نتیجه

 

  3پوشش ها -6-3-4-1

ر بترده به طور کلی موادی هستند که جهت ايجاد مانع بین محیط های خورنده و جسم مورد نظر بکتا   

 :اساسی را به عهده دارند ءوظیفه 4مکانیسم هايی که دارا می باشند  ی شوند و با توجه بهم

 : آب نیکل کاریمانند ورد نظرجلوگیری از تماس بین محیط و جسم م -   

 : پوش  های آلیین محیط و جسم مورد نظر مانندبمحدوديت تماس  -   

 ه: آسترهای کروماتمورد نظر مانند ايجاد حالت روئینگی بر روی فلز -   

 گالوانیزه کردن. فاظت کننده مانند:تولید جريان الکتريکی ح -   

و  وشت  هتای آلتیپ ،پوش  های فلتزی ءس آنها به سه دستهبه اين ترتیب پوش  ها با توجه به جن   

پوششتهای آنتدی و کاتتدی  ءدستته 2لزی خود بته فپوش  های تقسیم می شوند.  پوش  های معدنی

، ب هتالعتا ،رنتگ هتا و جالهتا ا،هتالك : نظیر نیز انواع زيادی دارند آلیپوش  های تقسیم می شوند. 

 :نیز انواعی دارند که عبارتند از پوش  های معدنی .پالستیك ها والستیك ها

 پوش  های شیشه ای -   

 پوش  های سیمانی -   

                                                 

1- Active-Passive Metals                 2- Inhibitors                             3- Coatings 
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 .[4]پوش  های تبديلی و ... -   

ای هتپوشت  »اصتطالح  صی برخوردار هستند.از بین پوش  های معدنی، انواع تبديلی از اهمیت خا   

ا بلزات به پوش  هايی اطالق می شود که از طريق واکن  های شیمیايی اليه های اتمی سطح ف« تبديلی

صتورت  ، بر روی سطح فلزات ايجاد می شتوند و بتهمناسبی انتخاب شده اند ءآنیون هايی که از واسطه

 :سطحی بر روی سطح فلز قرار می گیرند ءيك اليه

mM + nA Z-  MmAn + nZe- 

پیونتدهای  سطحی می تواند از جنس اکسید فلزات، کرومات، فسفات يا مواد ديگر باشد که با ءاين اليه 

ای ينتد ختوردگی کنتترل شتده آتشکیل پوش  تبتديلی، فر ی به سطح فلز می چسبد. در حقیقتشیمیاي

در  "مالل محکمی با فلز پايه داشته و عسطحی اتصا ءاست که به طريق مصنوعی ايجاد شده است و اليه

ه ينتد نشتان متی دهتد کتآآب و محیط واسطه نامحلول است و عايق الکتريکی خوبی می باشد. ايتن فر

کتی از طريق آبکتاری يتا رستوب دادن الکتري "تشکیل پوش  تبديلی همانند پوش  های ديگر که مثال

 .رکت مستتقیم فلتز پايته تشتکیل متی شتوداعمال می شوند، نمی باشد. در اينجا پوش  از طريتق مشتا

یتز و نمحیط و فلز مکانیسم عمل پوش  های تبديلی بدين صورت است که به عنوان يك سد عايق بین 

پوششتهای تبتديلی  [.29و8]به عنوان يك حد واسط بین پوششهای آلی و سطح فلزات عمل متی کننتد

و  اصر کمیاب، پوششهای عنفسفاته، کروماته آنها می توان به پوششهای ءانواع مختلفی دارند که از جمله

 د.... اشاره نمو

روش اعمتال پوشت  هتای روش اعمال پوششها نیز بسته به موارد مختلف، متفاوت است. برای مثال    

، 1نتدی کتردنآبه صورت غوطه وری استت امتا در روش  ،فسفاته و کروماته هایدر مورد پوشش تبديلی

کتردن  روئین ءيك پروسه آندی کردن .د پوش  بر روی سطح می شودعث ايجااعمال يك ولتاژ آندی با

بتر روی ستطح فلتز  دهاکسیدی طبیعی ايجتاد شت ءبرای افزاي  ضخامت اليهاز آن الکترولیتی است که 

ثیر ايتن أاستفاده می شود. اين روش بدين جهت آندی کردن نامیده می شود که بخشی از فلز که تحت ت

چسبنده تشکیل می  هایاين روش برای فلزاتی که اکسیدن آند عمل می کند. روش قرار می گیرد به عنوا

                                                 

1- Anodizing 

(1-2) 
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و آهن ورقه ورقه شتده  اکسیدزيرا  و برای آهن کاربرد ندارد آلومینیوم و منیزيم کاربرد دارد مانند: ،دهند

خلخل ی رنگ به کار می رود زيرا بسیار متاه آندی بیشتر به عنوان آستر بريبرای منیزيم، ال .جدا می شود

 .[29است]

 

 کنترل خوردگي منيزیمروش های  -1-5

و نیکی منیزيم و آلیاژهای آن به جهت ختواص مکتا "اخیراهمانطور که در بخشهای پیشین گفته شد،    

عتث ختوردگی با اما مقاومت کم آنها در برابر قابلیتهای خوبی که دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند

ات ه است و مهندسین خوردگی را بر آن داشته است تا برای کتاه  صتدمکاه  شديد کارآيی آنها شد

  رای افزايبناشی از خوردگی آنها به دنبال راه حل هايی باشند. بدين ترتیب در سالهای اخیر روشهايی 

ومتت بترای افتزاي  مقا اغلتبروش هايی که مقاومت خوردگی منیزيم و آلیاژهای آن ابداع شده است. 

 ، به شرح زير می باشند.می رود آلیاژهای آن به کار خوردگی منیزيم و

 

  فلزات بر روی منيزیم آبکاری -1-5-1

ه ه در اينجا ببکار رفته است کآبکاری با برق در چندين مورد برای باال بردن مقاومت خوردگی منیزيم    

 Cu-Ni-Crهای پوش   شده است که مشاهدهه می شود. مهمترين مطالعات انجام شده در اين مورد اشار

يتم را ، مقاومت خوردگی در محتیط هتای مالنیزيم ايجاد می شوندکه با روش آبکاری با برق بر روی م

 ننتد.، مقاومتت چنتدانی ايجتاد نمتی کیط های دريايی و آلوده بته نمتك هتاافزاي  می دهند اما در مح

)زيرا شتده ور بهتتربر روی منیزيم باعث خاصیت هدايت الکتريکی و انعکتاس نت نیز Ni-Auهای ششپو

رای روش بتو در نتیجه می توان از منیزيم پوش  کاری شده به ايتن پوش  تشکیل شده آينه ای است( 

 .[26]فضاپیماها استفاده نمود

م معرفتی شتده همچنین آبکاری بدون برق نیز به عنوان روشی برای باال بردن مقاومت آلیاژهای منیتزي   

ختواص آنهتا را بهبتود  منیزيم AZ31و AZ91منیزيم و آلیاژهای  آبکاری بدون برق نیکل بر روی است.
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 .[41از آنها استتفاده کترد] اتومبیل سازی، کامپیوتر و الکترونیك می توان ،می بخشد و درصنايع هوافضا

 ءدانستیته منیتزيم، 8Li-Mg آلیتاژ یبتر رو P-Ni ن بترقوآبکاری بدديگری نشان داده است که  ءمطالعه

 2A/cm 24710-5/2 بته 2A/cm 10-3 046/1از  3%/5 محلول نمتك طعتامرخوردگی را د جريان

-Ni-P/Niپوش  های دو جزئی ی حاکی از آن است که اعمال نتايج مطالعه ديگر .[33]کاه  می دهد

B بر روی آلیاژ AZ91D حظه ای افزاي  می دهتد ن قابل مالمقاومت خوردگی و سختی آلیاژ را به میزا

در متورد  2A/cmµ 8/411از  3%/5 نمتك طعتام ءخورنتده محلولخوردگی در جريان  ءدانسیته چرا که

 .[41] د آلیاژ پوش  کاری شده می رسددر مور 2µA/cm 79/36ه ب ،آلیاژ بدون پوش 

 2OZr-P-Ni  ، P-W-Ni ، P-Cu-Ni ، P-Mo-Ni ، P-Fe-Ni، P-Sn-Ni ،-Ni پوش  های سته جزئتی   

Re-P  وNi-pd-P  آلیاژ  یرو که برAZ91D  بتدون بترق نشتانده شتده انتد،  منیزيم بته روش آبکتاری

 .[31و27را سبب شده اند ]مقاومت سايشی و خوردگی بهتر و همچنین سختی باالتری 

 

 آليهای بر پایه مواد  شپوشاستفاده از  -1-5-2

فتزاي  ی استفاده می شوند و کاربرد آنها جهت ادر مراحل آخر پوش  کار "پوش  های آلی معموال   

 یرنتد.گخراشیدگی است و يا به عنوان پوش  تزئینی مورد استفاده قرار می سايشی و ،دگیرمقاومت خو

ح ر روی ستطبت "اين پوششها را می توان پس از انواع آسترکاری ها مورد استفاده قرار داد و يا مستتقیما

 نشاند. 

پتارانیتروبنزن  ءان بر روی آلیاژهای مختلف منیزيم ايجاد کرد. از جمله از متادهاين پوش  ها را می تو   

منیزيم استفاده شده است. نتايج منتشر  AZ61به عنوان پوش  آلی برای آلیاژ  (PNBAR)رزورسینول آزو

میالدی حاکی از آن است که در حضور  2008در سال  انو همکارانش 1زو يانگشده در مقاله ای توسط 

بته  ولتت -764/1از % 5/3نمك طعام  ءخورنده محلولپتانسیل خوردگی نمونه در آلی میزان  ءماده اين

 [.39]است رسیده ولت -654/1

                                                 

1- Xu Yang  
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به منظور پوشت  کتاری استتفاده می توان 2و تانیك اسید 1: فیتیك اسیدهمچنین از اسیدهای آلی مانند   

منیزيم استتفاده  AZ91Dخوردگی برای آلیاژ  ، از تانیك اسید به عنوان پوش  آلی ضدبرای نمونه .نمود

در موقعیت اورتو است  (OH-)تانیك اسید، يك ساختار پلی فنولی با گروه های هیدروکسیل  شده است.

تانیك استید  –در نتیجه می تواند به عنوان يك لیگاند با يون های فلزی واکن  داده و يك کمپلکس فلز

لیتت انند با يون های فلزی، ساختار کی تو اکسیژن خود می ءیهتشکیل دهد. دو گروه هیدروکسیل در ناح

 ءدانستیته انز، میتفلز خواهند شتد. در نتتايج ذکتر شتدهتشکیل دهند که در اين حالت مانع از خوردگی 

و برای  2µA/cm 927 ، %3نمك طعام ءخورنده در محلول AZ91Dجريان خوردگی برای منیزيم آلیاژی 

 [.39]آمده است به دست 2µA/cm 9/39 ،تانیك اسیداژ پوش  کاری شده توسط آلی

استفاده شتده  Mg-Liهمچنین در کار ديگری از فیتیك اسید به عنوان پوش  ضد خوردگی برای آلیاژ    

کتاه  پوشت  فتیتك استید باعتث % ، 5/3نمك طعام  ءپس از غوطه وری در محلول خورندهاست و 

 [. 32شده است] 2A/cm 10-6 ×633/2 به 2A/cm 10-3 ×046/01جريان خوردگی از  ءدانسیته

وش در ايتن ر .يکی ديگر از روشهای کنترل خوردگی منیزيم استپوش  های کاتدی اپوکسی  ايجاد   

 ءجاذبته فترو بترده و بته جهتت (با بار مثبت)را به درون محلول هايی از رنگ (با بار منفی)سطوح فلزی

هی برای دی فلز قرار می گیرد. سپس يك مرحله حرارت استاتیك بین بارهای ناهمنام، رنگ بر روالکترو

 WE43-t6 و ZE41A-T5های گردد. از اين روش در مورد آلیاژ ايجاد پوش  های يکنواخت استفاده می

 [. 26]استفاده شده است

 لايتن روش شتاميکی ديگر از روشهای اعمتال پوششتهای آلتی استت.  پلیمريزاسیون الکتروشیمیايی   

عمتل  پلیمری بر روی سطح فلز است که به عنوان يك الکترود در سل الکتروشتیمیايیيك فیلم  تشکیل

 AZ91Dمی کند. از اين روش برای ايجاد پوش  از جنس پلیمر تری آزين دی ستولفید بتر روی آلیتاژ 

نتد وی ستطح آشیمیايی تری آزيتن دی تیتول هتا بتر رده شده است که توسط اعمال الکترومنیزيم استفا

 .]26[م می گیردمنیزيم انجا

                                                 

1- Phytic Acid                              2- Tannic Acid 
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 ژل -لپوشش های سُ -1-5-3

شتده و  هیدرولیز و پلیمريزاسیون تراکمی آلکوکسیدهای فلزی ايجتادواکن  اين پوش  ها بر اساس    

ثتال از . بترای مکیل شتودمعدنی بر روی فلتز تشت -پلیمری از مواد آلی ءمی شوند که يك شبکه موجب

منیتزيم استتفاده شتده  AZ91Dپوشت  کتاری آلیتاژ  تیل پیپريدين برایم-2ژل به همراه  -پوش  سُل

  .]29[است

 

 پوششهای تبدیلي -1-5-4

ده و همانطور که گفته شد، يکی از انواع پوششها، پوششهای تبديلی استت کته بته عنتوان روشتی ستا   

از آنجايی  بطور گسترده ای جهت باال بردن مقاومت خوردگی آلیاژهای منیزيم استفاده شده است.کارآمد 

در  اشد،به اعمال نوع خاصی از پوششهای تبديلی بر روی منیزيم آلیاژی موضوع کار پژوهشی اخیر می ک

ده در شتضمن اشاره به انواع پوششهای تبديلی به مهمترين مطالعات انجام اين بخ ، سعی می شود که 

کار پژوهشتی رمنگنات که موضوع اصلی اين پ-مورد منیزيم اشاره گردد. پوششهای تبديلی عناصرکمیاب

 است، در بخشی جداگانه شرح داده خواهد شد. 

 

 

  1پوشش های کروماته -1-4-5-1

 لزات کهفمخلوطی از اکسیدهای فلز و کروم بر روی سطح  ءکروماته کردن عبارت است از تشکیل اليه   

ه طتور بتین می باشد. ترکیب اين اليه ممکن است خیلی پیچیده و غیر مشخص باشد لیکن ئرو ،اليه اين

 . می توان نوشت 4Or.Cr(OH)C3Cr(OH) و يا O2XH.3O2rC تقريبی آن را به صورت

ینی و يا به عنوان پی  تیمار برای افزاي  خاصیت چسبندگی ئاز پوش  های کرومات برای مقاصد تز   

از  همچنین. [7]استفاده می شودبر روی منیزيم به عنوان پوش  ضد خوردگی  ياو پوش  ها و  رنگ ها

                                                 

 Chromate Conversion Coatings 1- 
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لیتیم استفاده شده است. اين پوش  ضخامتی در  -به عنوان پوش  تبديلی برای آلیاژهای منیزيمآن 

چسبندگی خوب خود به سطح باعث مقاومت در برابر نفوذ  با خاصیت میکرومتر دارد و 11تا  8حدود 

که  است 6Cr+ مهم ترين عیب پوش  های کروماته، ايجاد آنها توسط [.26]حرارت شده استرطوبت و

جايگزين های ديگری نیز برای کروم در نظر گرفته  به همین علت بسیار سمی و سرطان زا می باشد.

ال بيی کمتری نسبت به آن دارند، اما از نظر زيست محیطی خطرات کمتری به دنآشده اند که اغلب کار

 .[29]دارند

 

  پوشش های فسفاته -1-5-4-2

بترای حفاظتت  زيرين برای رنگ کاری به کار می برند و ءاليه را به عنوانپوش  های تبديلی فسفاته    

از خوردگی به تنهايی کاربرد کمی دارند. اين پوش  ها بدين طريق ايجاد متی شتوند کته ستطوح تمیتز 

 «(4OPZnHاورتتو فستفات روی )»را در معرض محلول رقیق سرد يتا گترم قطعات فلز مورد نظر  ءشده

، پوش  متخلخلی از فسفات فلز در سطح آن تشکیل متی   های بعدیواکن ءقرار می دهند که در نتیجه

، 2Cu+ )نظیرکننتده مقتاديری از متواد تستريع ،ع واکن  می توان به محلول فسفاتهبه منظور تسري گردد.

-
3ClO 3- وNO کردن آلیاژهای منیزيم کاربرد تجتاری کمتی دارد کته علتت آن فسفاته  .[7]( اضافه نمود

ه بتر متی تتتولیدی در مقايسه با پوشت  هتای کروما ءف تر پوش  های فسفاتهبه خواص ضعی "اساسا

که از انواع مختلف محلول ها به دستت  ه استپوش  های فسفاته ای را بررسی کرد[ 8] 1تیمونوا .گردد

يی آلیاژ ، ترکیب شیمیاثر بر روی کیفیت پوش  هاؤعامل عمده و م بر اساس نتايج اين بررسی،آمده اند. 

بلور و ترکیب شیمیايی پوش  اثر می  ء، اندازهبر روی رنگ پوش ، چسبندگی آن به سطح فلزاست که 

 . [2]جلوگیری می نمايداوقات از تشکیل کامل پوش   گاهیگذارد و نیز 

 4-1شتکل  .دراشاره کMg-8.8Li  می توان به فسفاته کاری آلیاژ به عنوان يکی از کارهای انجام شده   

جريان در محور افقی وپتانسیل در محتور  ءکه از رسم دانسیته (الف) های پالريزاسیوننمونه ای از نمودار

                                                 

1- Timonova 
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)نمودارامپدانس مجازی ( ب) کتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیايیو طیفهای اسپ عمودی به دست می آيد

نشان می  را نمونه های بدون پوش  و پوش  کاری شده توسط حمام فسفاتهنسبت به امپدانس حقیقی( 

کاه  قابل توجه  رسم اين نمودارها به طور مفصل در فصل دوم تشريح خواهد شد(. ء)منشأ و نحوهدهد

شتدت جريتان  سرعت خوردگی نمونه ها بعد از اعمال پوش  به وضوح ديده می شود بته نحتوی کته

 2A/cm 10-6در آلیتاژ بتدون پوشت  بته  2A/cm 10-5 ×4/1% از 5/3محلول نمك طعام  خوردگی در

 [.18آلیاژ پوش  کاری شده کاه  يافته است]در  5/6×

 

 

  
 

 

 

 

 

 

شده  نمونه های بدون پوش  و پوش  کاری (ب)ست ئینايکوو (الف)نمونه ای از نمودارهای پالريزاسیون -4-1شکل 

 توسط حمام فسفاته

 

  1پرمنگنات –پوشش های تبدیلي فسفات  -3-4-5-1

های مهم  از جايگزين یکبه عنوان ي ا محیط زيستب پرمنگنات به دلیل سازگاری-پوش  های فسفات   

مت زاي  مقاوبرای پوش  های کروماته مورد استفاده قرار گرفته اند. برای نمونه، اين پوش  ها برای اف

 بدون پوش  و  ءنمودار پالريزاسیون نمونه 5-1شکل ت. سا شدهاستفاده  لیتیم-خوردگی آلیاژ منیزيم
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Abstract:   

   Magnesium alloys have a high strength/weight ratio and good machining ability that 

make them extremely attractive in some applications such as automobile, aerospace, 

and electronic industries. However, poor corrosion resistance is one of the major 

problems that prevents the widespread of magnesium alloys. There are several ways to 

prevent corrosion of magnesium and its alloys. One of the most effective ways is to 

coat the base material. In this research the formation of rare earth (cerium and 

lanthanum)-permanganate conversion coatings on AZ61 magnesium alloy was 

investigated. Morphology of coatings was studied by SEM and EDAX techniques that 

showed the coatings were composed of the precipitates of oxides and hydroxides of 

cerium, lanthanum and manganese and some microcracks can be seen on the surface of 

coatings. The effect of plating time on the coating quality and their anticorrosive 

characteristics were investigated by potentiodynamic polarization and Electrochemical 

Impedance Spectroscopy (EIS) in diluted sodium sulphate and NaCl solutions. 

Potentiodynamic polarization tests indicated that the corrosion resistance of coating 

was significantly higher than bare alloy in studied corrosive solutions. EIS spectra also 

indicated that the total impedance of the treated electrodes is higher than that of the 

untreated ones. These results indicated the efficiency of conversion coatings in 

corrosion protection of AZ61 magnesium alloy.  
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