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 چکیده

 AZ91Cبدون پوشش و نیز  رفتار اکسیداسیون  AZ91Cبررسی رفتار اکسیداسیون آلیاژ منیزيم در اين تحقیق به 

توسط دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی تحت شرايط ايزوتررم در دمراي  فسفر-همراه با پوشش الکترولس نیکل

˚C444  نمونه بدون پوشش  دهدانجام گرفته است. مطالعات نشان می محیط ثانیه با ورودي اتمسفر 1044و مدت

mg00/4  و نمونه پوشش دارmg4/4  افزايش وزن داشته است. تصاويرXRD دهد عامل اصلی افرزايش نشان می

بروده اسرت. نتراين منحنری دسرتگاه  NiOو   MgOدار به ترتیر  تشرکیلوزن براي نمونه بدون پوشش و پوشش

TGA 22˚ورت اکسیداسریون ططری و برا شری  ینتیک اکسیداسیون نمونه بدون پوشش به صسدهد که نشان می 

 21˚دار بره صرورت اکسیداسریون سرهمی برا شری  اکسیداسیون نمونره پوشرش سینتیکصورتی که  در باشدمی

 باشد.می
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 و ... بررسی و مقايسه رفتار اکسیداسیون

 

 مقدمه

توان به طصوصیت وزن مخصوص پايین، اسرتحکام برا ، انعطراذ پر يري م میبا در نظر گرفتن مشخصات منیزي

طوب آن اشاره کرد. اين طواص منیزيم و آلیاژهاي آن باعث شده که در صنايع مختلف به طصوص صنايع هروا 

 فضا به دلیل وزن مخصوص فوق العاده پايین آن توجه طاصی شود. منیزيم در مقايسه با آلومینیم داراي اسرتحکام

[. تراثیرات شرديد عملیرات 1آلرومینیم اسرت  تقريباً دوسوم تقريباً برابري است در صورتی که وزن مخصوص آن

ی که کاهش وزن برراي تر شدن مصرذ منیزيم براي صنايعآن باعث گستردهکششی حرارتی در بهبود استحکام 

[. به 3-2تاپ و غیره شده است  ل  ،صنايع دوربین ،سبک سازي باشد طصوصاً صنايع هواپیماسازيآنها مهم می

علت کم بودن محدوده دمايی بین نقطه ذوب و نقطه جوش اين فلرز، کراربرد آلیاژهراي منیرزيم در دماهراي برا  

باشد. بخصوص اين که اين فلز با اکسیژن به شدت واکنش پ ير بوده و شردت اکسیداسریون زيراد آن محدود می

شود. در واقع منیزيم فشار بخار با يی دارد و کنترر  آن در دماهراي در مواردي باعث بروز انفجارهاي عظیم می

عنوان مواد مهندسی آلیاژهاي منیزيم بهاست.  با  بخصوص در صنايع هوايی که با دماي با  سروکار دارد دشوار

اشرد. بمزاياي زيادي دارند و محدوديت آنها مثل استحکام طستگی کم، مقاومت به سايش و طوردگی پايین می

طوردگی بهتري از طود نشان می دهنرد، اگرر چره حفاسرت سرطحی به اصطالح آلیاژها با طلوص با  مقاومت به

فسرفر آلیاژهراي منیرزيم را در برابرر -الکتررولس نیکرل اسرتفاده از پوشرش  .[4 باشداضافی معمو ً مورد نیاز می

 -صنايع مختلف به طصوص هواپیما سازي ايرراندر بخشد. اکسیداسیون در دماي با  و شرايط طورنده بهبود می

، کروماترره و فسررفاته کررردن بررراي افررزايش مقاومررت (Dow 17آنرردايزين) )هاي تبررديلی نظیررر هسررا از پوشررش

یرر پوسته روغن، گبازوهاي رابط، بالگرد نظیر گی ريخته طوردگی و به ويژه جلوگیري از اکسیداسیون قطعاتبه

توان به رسوب يکنواطرت پوشرش برر روي دهی میز مزاياي مهم اين نوع پوششا شود.کس و غیره استفاده میب

ل ا در اين تحقیق به بررسی  دهی قطعات پیچیده که داراي حفرات ريز می باشند اشاره کرد. تمام سطح و پوشش

بردون و مقايسه آن با نمونه  AZ91Cنقش پوشش الکترولس نیکل با ضخامت کم بر روي آلیاژ پرکاربرد منیزيم 

  پوشش پرداطته شده است.

 
 روش تحقیقمواد و 

باشد. به منظور بررسی رفترار می 1شخصات آنالیز عنصري موجود در جدو  مبا  AZ91Cفلز مورد مطالعه، آلیاژ 

میلیمترر  3×1×1عدد نمونه با ابعراد  بدون پوشش و با پوشش الکترولس، دو (AZ91Cاکسیداسیون آلیاژ منیزيم )

گیري شرده و ترا جراي ممکرن وزن دو اندازه mg1/4نمونه ها توسط يک ترازوي دقیق با دقت  بريده شده است.

، هر TGAنمونه يکسان در نظر گرفته شده است. به منظور کاهش نويزهاي دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی يا 

سرط آلومینراي نررم و همچنرین صرفحه پرولیش نمردي تو 1444ترا  204 شرماره هايدو نمونه با استفاده از سنباده

پرداطت گرديد. از آنجايی که آلیاژهاي منیزيم بسیار فعا  می باشد، نمونه بردون پوشرش قبرل از انجرام آزمرون 
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ثانیه اکسید زدايری گرديرد و بالفاصرله در  34نیتريک به مدت  اسید درصد حجمی 1اکسیداسیون توسط محلو  

 قرار داده شده است.  TGAدستگاه 

به منظرور چربری زدايری و از محلرو   NaOH از AZ91Cبکاري الکترولس نیکل با زير يه براي پیش عملیات آ

 HFحجمری  %44به منظور اکسید زدايی استفاده شده است. فعا  سازي آلیاژ منیزيم توسط محلو   3HNOرقیق 

ه اطتصرار بر 2دقیقه انجام شده است. پیش عملیرات قبرل از آبکراري نمونره آلیراژ منیرزيم در جردو   14به مدت 

انجرام گرفرت. بره منظرور يکنرواطتی  pH=0/0در   C50˚توضیح داده شده است. حمام اصلی آبکاري در دمراي 

ضخامت پوشش و آبکاري تمام سطوح زير يه، نمونه در داطل يرک تروري کوچرک قررار داده شرده و تروري 

دهرد. فسرفر را نشران میترکی  شریمیايی پوشرش الکتررولس نیکرل  3درون حمام آويران گرديده است. جدو  

نمونره درون منظور عملیات حرارتی رسروبی پوشرش بهدقیقه انتخاب شد. پس از آبکاري  40مدت پوشش دهی 

تا تبديل فراز آمرورذ بره  به مدت يک ساعت قرار داده شده است C444˚کوره تحت اتمسفر آرگون در دماي 

 .کريستالی صورت پ يرد

ثانیه تحت شررايط  1044به مدت  C444˚در دماي  1ز وزن سنجی حرارتیتست اکسیداسیون توسط دستگاه آنالی

 .ه استانجام گرفت طور جداگانهبه نمونه گاز ورودي هواي معمولی براي هرايزوترم با 

ش اهاي کريستالی پوشرش از دسرتگاه پرربراي بررسی فازهاي تشکیل شده بعد از آزمون اکسیداسیون و استحاله

 اده شده است.(  استفXRDاشعه ايکس )

 
 نتایج و بحث

نیتريک -را بعد از اچ در محلو  اسید کرومدار پوشش AZ91Cالف تصوير میکروسکوپ نوري سطح -1شکل 

صورت يکنواطت در سرتاسر فسفر به-دهد. ضخامت پوشش الکترولس نیکلو اکتیو کردن با فلوريد را نشان می

عملیرات حرارتری  گیري شده اسرت.میکرون اندازه 12نمونه رسوب کرده است. ضخامت پوشش در اين تصوير 

ب  تصروير -1شرکل  (، منجر به ايجاد ساطتار کريستالی نیز می گردد.Ni3Pضمن ايجاد رسوبی از فسفید نیکل )

SEM  سطح نمونهAZ91C دهد. میکروساطتار تصوير شامل را نشان میα  اولیه، يوتکتیرکα  و فرازβ  عالمرت(

اسرت کره در هنگرام  12Al17Mgفلزي با استوکیومتري ترکیر  بینفاز يک  βد. فاز باش( میب-1پیکان در شکل

 AZ91Cبرر میکروسراطتار آلیراژ  Znو  Al اي در تغییرات توزيعابل مالحظهشوند و نتیجه قمی 2انجماد مغزبندي

لیراژ در شرمش ريختگری آ βدر نزديکری فراز  Znو  Al گر ارد. قربالً گزارشراتی در مرورد تغییررات غلظرت می

AZ91C  درصرد 6-0باشرد رسروب پوشرش الکتررولس بره صرورت نیمره آمرورذ می [.4وجود داشرته اسرت .]

کريستالیزه بودن پوشش الکترولس در شرايط آبکاري با درصد فسفر رسوب کرده در آلیراژ پوشرش رابطره غیرر 

ي نسبت به درصد فسفر [. با افزايش درصد فسفر پوشش در شرايط آبکاري، فاز آمورذ بیشتر8-5مستقیم دارد  

                                                 
1 - Thermal Gravimetric Analysis 
2 - coring 
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الرف آورده شرده -2پوشش الکترولس بعرد از عملیرات حرارتری در شرکل  XRDشود. منحنی کمتر تشکیل می

فاز کريستالی نیکل در اين شرايط ايجاد شده است. فازهاي نیمه پايدار فسفید نیکرل  شود پیکاست. مشاهده می

 باشد.می 5P12Ni و Ni، NiP3Ni شامل

همرراه برا پوشرش الکتررولس  AZ91Cبدون پوشش و  AZ91Cبه ترتی  منحنی اکسیداسیون نمونه  4و  3شکل 

دمراي حرداکثر دهرد. انتخراب را نشران میثانیه  1044به مدت  C444˚میکرون ضخامت تحت دماي  12نیکل با 

˚C444 طور باشرد. همرانیبه علت با بودن فشار بخار منیزيم و ططر انفجار ناشی از اکسیداسیون شديد منیزيم م

شود نمونه بدون پوشش میزان تغییررات وزن بیشرتري نسربت بره نمونره پوشرش دار داشرته اسرت. که مالحظه می

در زمانهاي اولیه آزمون تا پايان برا شری  تقريبراً يکسرانی افرزايش يافتره اسرت  AZ91Cافزايش وزن براي نمونه 

 C444˚ثانیه افزايش وزن در دماي ايزوترم  1044و   1244، 244، 644، 344که به ترتی  بعد از گ شت طوريبه

و با معادله  22˚گرم بوده است. میانگین شی  افزايش وزن در اين نمونه میلی00/4و  0/4، 42/4، 3/4، 2/4حدود 

ثانیه با شی  کمترري  1044تا  1244باشد. تغییرات وزن در فواصل عرض از مبدا صفر میبا ( و Y=0.0004طط )

علت اکسیداسیون سطح نمونه و تشکیل فازهاي توان بهرا مینمونه بدون پوشش يافته است. افزايش وزن  افزايش

يابد و پس از گ شرت فازهاي اکسید سطحی رشد کرده و گسترش می ،اکسید منیزيم نسبت داد. با افزايش زمان

ک شری  افرزايش وزن را در توان علت کراهش انرديابد. میسطح موثر فلز در معرض اکسیژن کاهش می ،زمان

( متخلخل و قابل MgOهاي با  به رشد اکسید فلزي روي سطح نمونه نسبت داد. هرچند اکسیدهاي منیزيم )زمان

از سرطح  XRDتصراوير منحنری  در تصاوير [ ولی بر روي تغییرات وزن تاثیر اندکی داشته است.2باشند نفوذ می

قبرل و بعرد از  XRDدر مقايسه برین منحنری  آورده شده است. TGAبدون پوشش بعد از آزمون  AZ91Cنمونه 

( برر روي سرطح نمونره بردون MgOدهد پیک فاز اکسرید منیرزيم )نتاين نشان می (0آزمون اکسیداسیون )شکل 

 شود.ديده نمی MgOپیک  الف-0که در شکل ايجاد شده است در حالیب( -0)شکل پوشش 

س افزايش وزن نیز صورت گرفته است. افزايش وزن در نمونه پوشش همراه با پوشش الکترول AZ91Cدر نمونه 

هاي اولیه آزمون دار نسبت به بدون پوشش کمتر بوده است. برطالذ نمونه بدون پوشش، تغییرات وزن در زمان

و برا معادلره  21˚حردود  دارپوشش نمونه. میانگین شی  افزايش وزن در کم بوده و به تدرين افزايش يافته است

و  1244، 244، 644، 344هراي که بره ترتیر  در زمانطوري( و عرض از مبدا صفر می باشد بهY=0.0003) طط

باشرد. برا میگررم میلی 4/4و  4/4، 31/4، 28/4، 1/4حردود  C444˚ثانیه افرزايش وزن در دمراي ايزوتررم  1044

ن نمونه پوشش الکترولس داده شده توان در يافت سرعت اکسیداسیومقايسه نسبت تغییرات وزن بین دو نمونه می

شرود و اکسیداسریون نمونره بردون منحنری سرهمی می ،مقاومت به اکسیداسیون بیشتري داشته و با افرزايش زمران

با پوشش الکترولس بعد از آزمون اکسیداسیون در  AZ91Cنمونه  XRDباشد. نتاين پوشش به صورت ططی می

 روي سطح پوشش ايجاد شده است. NiOکل به صورت دهد مقاديري اکسید نینشان می TGAدستگاه 

 
 گیرینتیجه
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 AZ91Cثانیه تحرت اتمسرفر محریط برراي نمونره 1044در مدت  C˚444( افزايش وزن نمونه در دماي ايزوترم 1

 mg4/4حردود  µm12برا ضرخامت  فسفر-و براي نمونه با پوشش الکترولس نیکل mg00/4بدون پوشش حدود 

 بوده است.

و بررراي نمونرره بررا پوشررش   22˚ پوشررش برردون AZ91Cبررراي نمونرره  TGAات وزن در منحنرری ( شرری  تغییررر2

 بوده است. 21˚  الکترولس

بدون پوشش به صرورت ططری و منحنری اکسیداسریون نمونره برا پوشرش  AZ91C( منحنی اکسیداسیون نمونه 3

 الکترولس به صورت سهمی ايجاد شده است.

و بررراي نمونرره بررا پوشررش  MgOبرردون پوشررش از نرروع  AZ91C ( اکسرریدهاي ايجرراد شررده روي سررطح نمونرره4

 بوده است. NiOالکترولس نیکل از نوع 

 

 
 تشکر و قدردانی 

هسرا کره -گري و آزمايشرگاه مرکرزي شررکت هواپیمرا سرازي ايرراناز تمامی کارمندان محترم در بخش ريخته

نمرايم. همچنرین از جنراب آقراي ر دانی میاند تشکر و قدهاي اولیه را کشیدهها و آماده سازيزحمت تهیه نمونه

مهندس ناجی و مهندس هادي که در بخش پژوهش يراور و پشرتیبان نويسرندگان ايرن مقالره بروده انرد قردردانی 
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 ASTM B80مطابق با  -AZ91C: ترکی  شیمیايی نمونه1جدو  

ايییترکی  شیم  استاندارد 
ASTM 

Total 

impurities Ni Cu Si Mn Zn Al Mg  AZ91C 

3/4  41/4  14/4  34/4  30/4-13/4  44/4-14/4  3/2-1/8  remainder درصد 

 

 AZ91Cفسفر براي زير يه منیزيم -: پیش عملیات پوشش دهی الکترولس نیکل2جدو 

 مراحل ترکیبات (mg/Lغلظت ) زمان )دقیقه( (C˚دما )

00 5 34 NaOH چربی زدايی 

20 1 1 3HNO اکسید زدايی 

20 14 344 HF فعا  سازي 
 

 فسفر-: مشخصات و ترکیبات آبکاري الکترولس نیکل 3جدو  

 ترکیبات (ml.L-1مقدار )

16 O2.6H4NiSO 

16 2H2NaPO 
64 2P7O4Na 
8 OH (38%)4NH 
 پايدار کننده 444/4

12 HF 

- ˚C50 دما = 

- 0/0  =Ph 

 



 سمینار ملی مهندسی سطح  چهاردهمین

 

 ب  الف 

نمايی بزرگ الف( تصوير میکروسکوپ نوري سطح مقطع پوشش الکترولس AZ91C: تصاوير اچ شده نمونه 1شکل 

X504  ب( تصوير SEM سطح نمونه AZ91C   
 

 
 TGAب( بعد از آزمون    TGAالف( قبل از آزمون    فسفر-پوشش الکترولس نیکل XRD: منحنی 2شکل 
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  s1044به مدت  C444˚در دماي  TGAبدون پوشش در آزمون  AZ91Cنی نمونه : منح3شکل 

 

 
 s1044به مدت  C444˚در دماي  TGAهمراه با پوشش الکترولس نیکل در آزمون  AZ91C: منحنی نمونه 4شکل 

 

 
 TGAب( بعد از آزمون    TGAالف( قبل از آزمون   بدون پوشش؛ AZ91Cنمونه  XRD: منحنی 0شکل 

 

 


