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  چكيده
هاي سمي كروماته جهت جلوگيري از زين مناسب براي پوششبه عنوان جايگ كميابهاي اخير، عناصر سال در

وري، بر سطح در اين پژوهش، اكسيد سريم به روش غوطهخوردگي آلياژهاي آلومينيوم استفاده شده است. 
مورد  NaClاز  %5/3اعمال شده و رفتار خوردگي در حضور و غياب پوشش، در محلول  2024آلياژ آلومينيوم 
دانسيته جريان خوردگي براي نمونه        دهد، نشان مي نتايج آزمون پالريزاسيون تافل گيرد.بررسي قرار مي

است  25/2×10-7آمپر بر سانتيمتر مربع و اين مقدار براي نمونه پوشش دار برابر 35/4×10-6بدون پوشش برابر 
ش است و مقاومت به برابر كمتر از نمونه بدون پوش 10دار حدود كه دانسيته جريان خوردگي نمونه پوشش

نمونه ) نيز، EISو امپدانس الكتروشيميايي ( . مطابق با نتايج آزموندهدخوردگي باالتري را از خود نشان مي
سيو موجود بر روي مربوط به اليه پ كهشامل يك ثابت زماني است  ،مدار معادلبدون پوشش با توجه به 

 وكه مربوط به پوشش  وجود دارد، دو ثابت زماني مكسيد سرياپوشش همراه با اما در نمونه . باشدآلومينيوم مي
. مطابق با نتايج دهدباشد و مقاومت آن مقاومت انتقال بار را نشان ميفصل مشترك اليه پاسيو و پوشش مي

وري بر روي سطح قرار گرفته و مقاومت به خوردگي بدست آمده، پوشش اكسيد سريم توسط روش غوطه
  دهد. نشان مي NaClاز  %5/3خورنده بااليي را در محلول 

  
  .امپدانس الكتروشيميايي؛ پالريزاسيون؛ پوشش؛ آلياژ آلومينيوم؛ خوردگي؛ اكسيد سريم ي كليدي:هاهواژ
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  مقدمه
هاي بسيار مناسب مثل مقاومت به خوردگي باال، ارزان بودن و پوشش هاي تبديلي كروماته، عليرغم ويژگي

هاي اخير، عناصر نادر به در سال. شوندو منجر به سرطان مي ي انسان، مضر هستندسادگي فرآيند، براي سالمت
هاي باال بازده مناسبي pHهاي سمي كروماته استفاده شده است. اين مواد در عنوان جايگزين مناسب براي پوشش

 و Ce،3+Y،3+La،3+Pr+3هاي النتانيد مانند يونكنند. هاي قليايي نيز شرايط خوبي ايجاد ميدارند و در محيط
3+Nd اين هيدروكسيدها، داراي سميت بسيار پاييني  دهند كهمي تشكيل هيدروكسيدهاي غير قابل حلي را                
زيست هاي سازگار با محيطبازدارنده عناصر نادر جزو بهترين باشند كه براي سالمتي انسان، ضرري ندارند.مي

يكي از  اكسيد سريم .ورد توجه محققين قرار گرفته استهاي اخير، مسال در براي آلياژهاي مختلف هستند كه
شود. سريم دومين مي گفتهاكسيد سريك و يا سريا  ،اين تركيببه باشد. پايدارترين حاالت اكسيد سريم مي

لف به سريم در صنايع مخت. ]1[ باشدباشد و دومين سري عنصر فعال النتانيدها ميعضو گروه النتانيدهاي مي
  .]2،3،4[شود عنوان كاتاليزور، هادي الكتريكي، فوتوكاتاليست، ساينده و رنگ دانه، استفاده مي

بهتر كردن  عموماًهاي بر پايه سريم، مقاومت به خوردگي خوبي در آلياژهاي مختلف، نشان داده است. پوشش
ئز اهميت باشد. تركيبات سريم نه تواند براي افزايش مقاومت به خوردگي بسياري از فلزات حاخواص سطح مي

بلكه مشخص شده است كه سريم ، دنشوتنها منجر به افزايش مقاومت به خوردگي قابل مقايسه با كرومات مي
و  كراسلندتوانند بصورت آندي مانع خوردگي شوند. هاي سريم همچنين مينمونه .باشدزا نميسمي و سرطان

ژ بصورت آندي اكسيد و تشكيل شود، آليانگامي كه با سريم آلياژ مينشان دادند كه آلومينيوم ه 1همكارانش
هاي بر پايه سريم، كاربرد اپتيكي و عالوه بر مقاومت به خوردگي مناسب پوشش دهد.مي اي از اكسيداليه

            ها در سنسورها، در صنايع مختلف، مورد ارزيابي قرار گرفته است ها و استفاده از آنالكترونيكي اين پوشش
]8،7،6،5[.  

هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته است كه از هاي اكسيد سريم در سالهاي مختلفي براي تشكيل پوششروش
وري، الكتروليتي، اسپري كردن، روش رسوب بخار شيميايي و همچنين روش هاي غوطهها، روشميان اين روش

هاي محققين براي تشكيل پوشش اكسيد اولين تالش است.ژل، بيشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته  -سل
ها در محلول حاوي يون سريم براي مدت زمانهاي بسيار طوالني بود. دو تئوري وري نمونهسريم شامل غوطه

، باعث انجام pHمختلف بر پايه مطالعات دانشمندان مورد بررسي قرار گرفت. بر طبق تئوري اول افزايش موضعي 
شود و در نهايت جامد مي Ce(III)شود كه در ادامه فرآيند منجر به رسوب هيدروكسيد كسيژن ميواكنش احياء ا

شود. دانشمندان به تئوري دومي معتقد بودند كه بر طبق هيدارته، تشكيل مي 2CeOدر اثر واكنش اكسيداسيون، 
در محلول مي  Ce (IV)به  Ce (III)نظريات آنها، اولين مرحله از مراحل تشكيل رسوب، شامل اكسيداسيون 

مي باشد، توسط  pHكه مقتضي افزايش موضعي  2CeOتواند در ادامه فرآيند، منجر به رسوب باشد كه مي
  .]9[ هاي كاتدي اكسيژن بشودواكنش
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هاي اخير، از پوشش هاي بر پايه سريم، جهت بررسي مقاومت به خـوردگي آلياژهـاي مختلـف، اسـتفاده     در سال
بــراي جلــوگيري از  3LaClو  3CeCl، از مخلــوط دو عنصــر النتانيــدي شــامل 2001در ســال  1الآبــشــده اســت. 

                 سـريم دفنيـل فسـفات    از ، 2011در سـال   2هيـل . ]10[ هاي خورنده استفاده كـرد در محيط 5083خوردگي آلياژ 
)3)dpp(Ce(3      نقـش اصـلي    .]11[كـرد  ده اسـتفا  7000براي جلوگيري از خـوردگي آلياژهـاي آلومينيـوم سـري

 4اسـت. دان  pHها جهت جلـوگيري از افـزايش   ي سريم، تشكيل رسوب نامحلول در ناخالصيهاي بر پايهپوشش
 .]12[ ، با استفاده از روش پاسيواسيون الكتروليز كاتدي، پوشش سريم را بر سطح آلياژ اعمال كرد2010در سال 

وري، مورد بررسـي  ه با پوشش اكسيد سريم اعمال شده به روش غوطههمرا 2024رفتار خوردگي آلياژ آلومينيوم 
، پس از اعمال پوشش اكسيد سـريم بـه   2024قرار نگرفته است. در تحقيق حاضر، رفتار خوردگي آلياژ آلومينيوم 

 گيرد.وري، مورد ارزيابي خوردگي الكتروشيميايي در محلول نمك طعام قرار ميروش غوطه

  
  روش تحقيقمواد و 

، به عنوان زيراليه انتخاب شد. 1با تركيب شيميايي مشخص شده در جدول  2024ر اين پژوهش آلياژ آلومينيوم د
مـول از نمـك كلريـد     005/0 محلول پوشش تبديلي اكسيد سريم، از انحـالل جهت اعمال پوشش اكسيد سريم، 

كلريـد سـريم هپتـا     انحالل نمكآيد. پس از ) در آب ديونيزه شده به دست ميO2.7H3CeClسريم هپتاهيدرال (
)، كـه نقـش كاتـاليزوري در تشـكيل     2O2H، %30گـرم در ليتـر آب اكسـيژنه (    8/1هيدرال در آب ديونيزه شده، 

دانگـي بيشـتر   اري گليسـيرل بـراي يكنـواختي و ريز   شود. در انتهـا مقـد  پوشش اكسيد سريم دارد به آن اضافه مي
از  4-5/4در يك رنـج مشـخص    pHداشتن  . براي نگهشدافه دهي اضهاي اكسيد سريم به محلول پوششپوشش

  شد.كنند، استفاده اسيد استيك و استات سديم كه بصورت يك محلول بافري عمل مي
،  1000 ها تا سنباده نمونه زنيسنبادهشامل دهي براي انجام فرآيند پوشش هاي آلياژيفرآيند آماده سازي نمونه

دقيقه شستشو با  5شستشو با آب ديونيزه شده براي مدت زمان  ،دقيقه 5زمان گيري با استون براي مدت چربي
شستشو دقيقه،  5ديونيزه شده به مدت زمان شستشو با آب ، دقيقه 1به مدت زمان ) NaOH )5/3%محلول قليايي 

پس بود.  دقيقه 5ديونيزه شده به مدت زمان شستشو با آب و در نهايت،  )%10با محلول اسيدي (اسيد كلريدريك 
ور شدند. پس دهي اكسيد سريم غوطهدقيقه در محلول پوشش 20مي وهاي آلومينيها، نمونهاز آماده سازي نمونه

شوند و پس از خارج شدن با آب ديونيزه ها از محلول خارج ميهاي ذكر شده، نمونهاز طي شدن مدت زمان
دهي در دماي محيط ها پس از پوششنمونه شوند. براي خشك شدن،دقيقه شسته مي 5شده براي مدت زمان 

  .گيرندساعت قرار مي 24براي مدت زمان 
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پس از اعمال پوشش اكسيد سريم، ريزساختار پوشش بدست آمده، با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي 
)SEM (مدل TESCAN در غياب و  ي آلياژ آلومينيوم. در ادامه، رفتار خوردگي نمونهمورد ارزيابي قرار گرفت

   مورد بررسي قرار گرفت.  Parstat 2273حضور پوشش اكسيد سريم، توسط دستگاه پتانسيواستات مدل 
هاي پالريزاسيون تافل و امپدانس الكتروشيميايي، در اين مرحله بر روي نمونه انجام گرفت و رفتار آزمون

دن به شرايط پايا قبل از انجام آزمون براي رسي خوردگي در غياب و حضور پوشش، مورد مقايسه قرار گرفت.
قرار گرفت و سپس آزمون انجام شد.  NaClاز  %5/3دقيقه در محلول  30پالريزاسيون تافل، هر نمونه به مدت 

   .انجام شد بيشتر از پتانسيل مدار باز mV500كمتر و  mV250آزمون هاي پالريزاسيون تافل در محدوده پتانسيل 
            ميلي هرتز صورت پذيرفت.  10كيلو هرتز تا  100در محدوده فركانس شيميايي نيز، امپدانس الكتروآزمون 

    ميلي هرتز به دليل وجود خطا و نويز حذف گرديد. 90داده هاي كمتر از

 
  نتايج و بحث

ز ، تصـاوير ميكروسـكوپي ا  2024وري بر سطح آلياژ آلومينيـوم  پس از اعمال پوشش اكسيد سريم به روش غوطه
، 1شـكل   پوشش ايجاد شده بر روي سطح توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشـي، مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت.     

همـانطور كـه در شـكل مشـخص اسـت، سـاختار        دهد.از پوشش اعمالي بر سطح آلياژ را نشان مي SEMتصاوير 
  .]44[دار است هاي اكسيد سريم، تركپوشش مشابه با ديگر تحقيقات صورت گرفته در رابطه با پوشش

در غيـاب و حضـور پوشـش اكسـيد سـريم، مـورد بررسـي قـرار          2024در ادامه، رفتار خوردگي آلياژ آلومينيـوم  
گرفت. با وجود پوشش بر روي آلومينيوم مشخص مي شود كه نمودار تافل به سمت چپ شيفت كرده كه نشـان  

ل با وجود پوشش بر روي آلومينيوم به سمت دهنده كاهش دانسيته جريان خوردگي مي باشد. همچنين نمودار تاف
باال شيفت پيدا كرده است كه ميتوان به پتانسيل تعادلي اكسيد سريم نسـبت داد بـه صـورتي كـه پتانسـيل تعـادلي       
اكسيد سريم در محيط مورد نظر، نجيب تر از اكسيد آلومينيوم است به همـين دليـل نمـودار آن بـاالتر از نمـودار      

 NaClاز  %5/3هاي آليـاژي در محلـول   هاي پالريزاسيون تافل از نمونه، منحني2ت. شكل نمونه بدون پوشش اس
، آورده 2دهد. پارامترهاي الكتروشيميايي بدست آمده ناشي از آزمـون پالريزاسـيون نيـز، در جـدول     را نشان مي

بـراي نمونـه پوشـش     با توجه نتايج بدست آمده در مورد نمودارهاي تافل، دانسيته جريـان خـوردگي  شده است.  
) اسـت.  آمپـر بـر سـانتيمتر مربـع     35/4×10-6آمپر بر سانتيمتر مربع) كمتر از نمونه بدون پوشـش(  25/2×10-7دار(

دار داراي توان به پتانسيل شكست اين دو نمونه نسبت داد به صورتي كه نمونه پوششتوجه ديگر را مي نكته قابل
) دارد كـه ايـن   ميلـي ولـت   -8/575) نسبت به نمونـه بـدون پوشـش (   لتميلي و -6/543تر(مثبت و پتانسيل باالتر

           دار را نسـبت بـه نمونـه بـدون پوشـش نشـان       پوشـش زني حفـره در مـورد نمونـه    توضيح، مقاومت بيشتر به جوانه 
  .دهدمي

براي دهد. ي آلياژي در غياب و حضور پوشش اكسيد سريم را نشان مياز نمونهيكويست هاي نا، منحني3شكل 
با  نتايج بدست آمده را بايستي خوردگي ،هاي نايكوئيست و شبيه سازي رفتار هاي حاصل از منحنيتحليل داده
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 4مدار معادل بدست آمده از آزمون امپدانس الكتروشيميايي در شكل  يك مدار الكتريكي معادل، مطابقت داد.
)a  وb نشان داده شده است. در قسمت ،(a  نمونه بدون پوشش است ابتدا مقاومت محلول مشاهده كه مربوط به

مي شود و با رسيدن به فصل مشترك زيراليه و محلول يك خازن مشاهده مي شود كه بايك خازن غير ايده آل 
كه مدار معادل نمونه پوشش دار را نشان مي دهد  bو يك مقاومت موازي با آن نشان داده مي شود. و در قسمت 

ده مي شود كه در ابتدا مقاومت محلول را نمايانگر ميكند و سپس با رسيدن به فصل مشترك دو مدار معادل مشاه
پوشش و محلول يك خازن نمايانگر ميشود و سپس به دليل اينكه پوشش داراي حفره است محلول به درون 
  حفره نفوذ كرده و به فصل مشترك زيراليه و پوشش مي رسد كه آن هم بيانگر يك خازن ديگر است.

در آورده شده است.  3پارامترهاي الكتروشيميايي بدست آمده از آزمون امپدانس الكتروشيميايي نيز، در جدول 
شود كه نمونه بدون پوشش با توجه به اطالعات بدست آمده از مدار معادل نمودارهاي امپدانس مشخص مي

باشد (اليه دوگانه در آلومينيوم مي شامل يك ثابت زماني است و آن هم مربوط به اليه پاسيو موجود بر روي
  دهد.فصل مشترك اليه پاسيو و محلول) و مقاومت آن مقاومت انتقال بار را نشان مي

باشـد و  آلومينيـوم مـي   آلياژ شود كه اولي مربوط به پوشش رويدار، دو ثابت زماني مشخص ميدر نمونه پوشش
ت زمـاني دوم مربـوط بـه فصـل مشـترك اليـه پاسـيو و        دهد و ثابـ مقاومت آن مقاومت داخل تخلخل را نشان مي

اهم مـي باشـد كـه نشـان دهنـده ي       93253دهد كه برابر است و مقاومت آن مقاومت انتقال بار را نشان ميپوشش 
اهـم   5000افزايش مقاومت انتقال بار است اين در حالي است كه مقاومت انتقال بار در نمونه بدون پوشـش برابـر   

يابد. پس  نتايج بدسـت  وشش وظيفه خود را به خوبي انجام دهد، مقاومت انتقال بار افزايش ميبود.  پس هرچه پ
هـاي  كند. قطر نيم دايره در منحنيآمده از آزمون امپدانس الكتروشيميايي، نتايج آزمون پالريزاسيون را تاييد مي

، قطـر نـيم دايـره    3طابق با شـكل  هاي ارزيابي مقاومت به خوردگي پوشش است. منيز، از ديگر روشيكويست نا
ي بـدون پوشـش اسـت و مقاومـت بـه      ي آلياژي همراه با پوشش اكسيد سـريم، بسـيتر بيشـتر از نمونـه    براي نمونه

    كند.خوردگي باالتر نمونه همراه با پوشش را تاييد مي
  

  گيرينتيجه
و  يكنواختي از اكسيد سريم  وري، پوشش متراكمدهي غوطههاي ميكرسكوپي، روش پوشش) مطابق با بررسي1

  كند.، ايجاد مي2024بر سطح آلياژ آلومينيوم 
آمپر بر  25/2×10-7) مطابق با نتايج آزمون پالريزاسيون تافل، دانسيته جريان خوردگي پوشش اكسيد سريم برابر 2

جـه گرفـت كـه نمونـه     ، در همين راستا مي تـوان نتي است 35/4×10-6سانتيمتر مربع و  براي نمونه بدون پوشش برابر
  دهد.  پوشش دار در مقايسه با نمونه بدون پوشش ، مقاومت به خوردگي باالتري را نتيجه مي

اهـم و بـراي     410) بر اساس نتايج آزمون امپدانس الكتروشيميايي  امپدانس كل بـراي نمونـه پوشـش دار برابـر     3
ي د سريم، مقاومـت بـه خـوردگي زيراليـه    اهم است و نشان مي دهد كه پوشش اكسي 7× 310نمونه بدون پوشش

  دهد. را افزايش مي NaClاز  %5/3آلومينيومي را در محلول 



 بررسي رفتار خوردگي آلياژ ....
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 سمينار ملي مهندسي سطح  شانزدهمين

  2024 آلومينيومي آلياژ تركيب شيمياي :1جدول 

Al  Ni  Zn  Mg  Mn  Cu  Fe  Si آلياژ  
 2024  5/0  5/0  5/4  53/0  4/1 3/0  1/0 باقيمانده

  
  

 از نمك طعام %5/3: پارامترهاي الكتروشيميايي از آزمون پالريزاسيون تافل در محلول 2جدول 

bE 

(V vs. SCE) 
 cβ 

(v/decade) 
 aβ 

(v/decade) 
Icorr 

)2(A/cm  
Ecorr 

(mV vs. SCE)
  

بدون پوشش 2024آلياژ   -865/729 35/4×6-10 60/1 97/0 -575

 با پوشش 2024آلياژ   -232/627 25/2×7-10 91/0 81/0 -543

  
  

 از نمك طعام %5/3در محلول  امپدانس الكتروشيميايي: پارامترهاي الكتروشيميايي از آزمون 3جدول 

Rch 
)2(Ω.cm

α Qdl 
)2-(F.cm  

Rpor
)2(Ω.cm 

α Qcoat 
)2-(F.cm  

Rs 
)2(Ω.cm

  
بدون پوشش 2024آلياژ   82/27  ---  ---  --- 95/3×5-10 86/0  5000

 با پوشش 2024آلياژ   64/30 61/3×5-10 62/0 54/60 93/6×5-10 58/0  93253

  



 ي رفتار خوردگي آلياژ ....بررس
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  ) حضور پوشش اكسيد سريمb) غياب و aدر  2024: مدار معادل از آلياژ آلومينيوم 4شكل 

  
  
  

  
  
  


