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بررسی ویژگیهای ضدخوردگي پوشش پلييورتان بر روی زمینهی منيزيمي  AZ31از راه اصالح
شیمیایی سطح با نانو-پوشش تبديلي بر پايهي پراسئوديميوم
مهسا ساکت بلگوری ،1رضا امینی ،*2پونه کاردر ،3مرتضی گنجایی ساری
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،پژوهشگاه رنگ ،تهران ،ایران
 2استادیار ،گروه پوشش های سطح و خوردگی ،پژوهشگاه رنگ ،تهران ،ایران
 3استادیار ،گروه پوشش های سطح و خوردگی ،پژوهشگاه رنگ ،تهران ،ایران
 4استادیار ،گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ ،پژوهشگاه رنگ ،تهران ،ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر اصالح شیمیایی سطح آلیاژ منیزیم  AZ31به وسیله نانوساختار پوشش

تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم بر عملکرد ضد خوردگی پوشش پلی یورتان پرداخته شده است .سپس
تاثیر متغیرهای مختلف بر محافظت خوردگی با آزمونهای اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی
( )EISبررسی شد و نتایج بهینهی هر متغیر بهدست آمد .نتیجهی آزمونهای شناسایی ،واکنش
این پوشش را با سطح منیزیم نشان میدهد .خواص ضدخوردگی پوشش پلییورتان اعمال شده بر

روی سطح منیزیم اصالح شده توسط پوشش تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم و اصالح نشده توسط آزمونهای

اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISو چسبندگی ( )Pull-Offبررسی شدهاست .نتایج  EISدر
ساعتهای اولیه غوطهوری در الکترولیت (محلول  3/5درصد کلرید سدیم) نشان دادند که مقاومت امپدانس و
بیشینهی زاویه فاز برای سطح اصالحشده  150000 Ω cm 2و  -80°و سطح اصالحنشده  100000 Ω cm 2و

 -70°است .به تدریج با نفوذ عوامل خورنده مانند  -Clو  -OHو کاهش عامل سدکنندگی پوشش ،مقاومت آن

کاهش یافته و آثار تاولزدگی و الیه شدگی در پوشش مشاهده میشود و در نهایت پس از گذشت  240ساعت
قرارگیری در معرض الکترولیت با رسیدن عوامل خورنده به سطح زمینه منیزیم سبب جدایش کامل پوشش و
آثار خوردگی بر سطح نمایان میشود .با توجه به نتایج آزمونها ،بهبود مقاومت به خوردگی و افزایش چسبندگی

با آمادهسازی توسط پوشش تبدیلی بر روی سطح منیزیم ،مشاهده گردید.
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 )1مقدمه
منیزیم در جدول الکتروشیمیایی ( )emfجزء عناصر فعال میباشد و به
همین دلیل در برابر هوا و سایر عوامل خورنده به سرعت دچار خوردگی
میشود .بنابراین برای افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ منیزیم از انواع
پوششها با روشهای مختلف اعمال میتوان استفاده نمود .به عنوان
مثال از روش فرایند رسوب بخار (فیزیکی یا شیمیایی) ،پوشش فلزی
(انواع آبکاری) ،پوشش آلی ،انواع پوششهای تبدیلی (آندایزینگ،
کروماته ،فسفاته) و پوششهای تبدیلی بر پایه عناصر کمیاب خاکی
استفاده نمود [.]1.2
در گذشته از پوشش تبدیلی کروماته برای جلوگیری از خوردگی منیزیم
به کار میرفت ولی بعداً به دلیل حضور یون کرومات و ایجاد سمیت
و سرطانزا بودن و همچنین ناسازگاری و آلودهکردن محیط زیست
استفاده از این روش محدود و ممنوع شد [ .]3سپس روش فسفاته
جایگزین کروماته شد که عالوه بر ایجاد مقاومت به خوردگی مطلوب،
با افزایش زبری سطح ،چسبندگی را نیز افزایش میدهد .ولی اعمال
این روش سبب ایجاد لجن فسفاته میشود و روشهای از بین بردن
آن ،که مقرون به صرفه نیست [.]3،4
در سالهای اخیر ،برای افزایش مقاومت خوردگی از پوششهای
تبدیلی بر پایهی عناصر کمیاب خاکی استفاده میشود .عناصر کمیاب
خاکی نظیر النتانیوم ،سریم ،پراسئودمیوم و ...که زیست سازگارند و
برای محیط زیست ایجاد سمیت و آلودگی ندارد.
در سال  ،2006برسلین و همکاران پوشش تبدیلی بر پایهی سریم
روی آلیاژ منیزیم تحقیق کردند و با آزمونهای مختلف به بهبود
مقاومت خوردگی ،نسبت به آلیاژ منیزیم بدون پوشش پی بردند [.]5
در سال  ،2015ژیانگ و همکاران ،میکروساختار و مقاومت خوردگی
پوشش تبدیلی سریم-وانادیوم بر آلیاژ منیزیم  AZ31Bرا بررسی
نمودهاند .پوشش تبدیلی سریم-وانادیوم سبب افزایش پتانسیل
خوردگی به میزان  157 mVو کاهش جریان خوردگی تقریب ًا  80برابر
کمتر در مقایسه آلیاژ منیزیم  AZ31Bبدون اصالح را نشان میدهد.
مزیت این پوشش تبدیلی اعمال ساده و روش بسیار موثر برای افزایش
مقاومت به خوردگی سطح آلیاژ منیزیم  AZ31Bاست [.]6
در سال  ،2016ماهیدشتی و همکاران ،پژوهشی درباره بهبود مقاومت
به خوردگی فوالد توسط پوشش تبدیلی سریم دوستدار محیط
زیست از طریق اصالح دمایی قبل و بعد از اعمال پوشش اپوکسی
انجام دادهاند .تاثیر اصالح دمایی نهایی توسط آزمونهای مختلف
مورد بررسی قرارگرفته است؛ نتایج حاصل نشاندهنده بهبود مقاومت
خوردگی و افزایش خواص چسبندگی در مقایسه با نمونههای اصالح
نشده میباشد [.]7
هان و همکاران در سال ،2016سه سطح آلیاژ منیزیم  AZ91با پوشش
تبدیلی بر پایهی ایتریم و فسفاته و بدون پوشش را مقایسه کردند و
مشاهده شد که سطح آلیاژ منیزیم با پوشش تبدیلی بر پایهی ایتریم
دارای جریان خوردگی کمتر و همچنین پتانسیل خوردگی مثبتتر

شده است [.]8
از آنجا که بیشتر مطالعات عناصر کمیاب خاکی ،بر روی سریم
انجام شده است ،در پژوهش حاضر ،تاثیر پوشش تبدیلی بر پایهی
پراسئودمیوم برخواص حفاظتی پلی یورتان روی زیرایند آلیاژ منیزیم
 AZ31مورد بررسی قرار گرفت.
 )2بخش تجربی
برای تهیهی محلول شیمیایی پوشش تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم بر
زمینهی آلیاژ منیزیم  ،AZ31از پراسئودمیوم نیترات ،Pr(NO3).5H2O
هیدروژن پروکساید ( ،)H2O2سود  ،)NaOH( 10%اسیدکلریدریک
( ،)HClساخت شرکت  Merckآلمان استفاده شد .قطعههای آلیاژ
منیزیم  AZ31با ابعاد  5*25*25میلیمتر مکعب با ترکیب شیمیایی
 3%آلومینیوم 1% ،روی 0/307% ،منگنز 0/302% ،آهن95% ،
منیزیم از صنایع دفاع ایران تهیه شده است.
برای تهیه پوشش پلی یورتان از رزین پلی ال اکریلیک تاکریل x 765
و ایزوسیانات دزمودور  N75به عنوان سخت کننده ،از شرکت رزین
تاک تهیه شده است.
ابتدا نمونههای آلیاژ منیزیم  AZ31به منظور پاکسازی مکانیکی
توسط ورقهای سمباده  1200-800-400به ترتیب صیقل داده و
بعد از آن نمونهها با استون چربیزدایی شدند و در دمای اتاق خشک
میشود .برای تهیهی محلول شیمیایی پوشش تبدیلی ،از  11/3گرم
بر لیتر اسیدکلریدریک و  2/5گرم بر لیتر هیدروژن پرکساید و یک
لیتر آب مقطر و  2%وزنی پراسئودمیوم نیترات استفاده شد .نمونهها
به مدت  5دقیقه در محلول شیمیایی پوشش تبدیلی غوطهور شدند.
به منظور تعیین مشخصات سطح آلیاژ منیزیم  AZ31اصالح شده با
آزمون طیفسنجی افتراق پرتو

پوشش تبدیلی بر پایه پراسئودمیوم،
ایکس( ( )EDSانجام شده است .این آزمون توسط دستگاه �IRA3T
 ESCANساخت کشور چک ،برای تهیه میزان عناصر موجود برای
بررسی سطح اصالحشده سطح آلیاژ منیزیم  AZ31توسط پوشش
تبدیلی بر پایه پراسئودمیوم انجام میشود .برای این آزمون نمونههای
 1×1آلیاژ منیزیم  AZ31اصالحشده توسط یک الیه رسانا (طال)
پوشانده شدند و آزمون انجام میشود.
آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی(  ( )AFMتوسط دستگاه �Nano
 surfeasyScanبرای اندازهگیری میزان زبری سطح آلیاژ منیزیم
 AZ31اصالح شده توسط رسوب نانوذرات پوشش تبدیلی
پراسئودمیوم انجام شد.
مقادیر بهینهی مقاومت به خوردگی در متغیرهای متفاوت از جمله ،pH
غلظت ،زمان ،دما متفاوت تعیین گردید .سپس پوشش پلی یورتان بر
روی سطح آلیاژ منیزیم  AZ31اصالح شده با پوشش تبدیلی بر پایهی
پراسئودمیوم ،باضخامت  75میکرومتراعمال شد .تاثیر پوشش تبدیلی
بر پایهی پراسئودمیوم برخواص حفاظتی پلی یورتان روی زیرایند آلیاژ
منیزیم  AZ31مورد بررسی قرار گرفت.

امینی و همکاران

 )3نتایج
 )1)3اصالح سطح منیزیم  AZ31با پوشش تبدیلی بر
پایهی پراسئودمیم
برای دستیابی به گروههای عاملی موجود در سطح اصالح شده
آلیاژ منیزیم  AZ31توسط پوشش تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم در
بزرگنمایی  10هزار برابر آزمون  EDSانجام شد که نتیجهی آن

جدول :1نتایج کمی آزمون EDS

جدول :2مقادیر اندازهگیریشده برای هریک از متغیرها
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برای تهیهی پوشش پلییورتان ،از رزین پلیالاکریلیک بادرصد
جامد  60استفاده شد که مایع شفاف با قابلیت ایجاد پیوند عرضی با
انواع رزینهای ایزوسیاناتها (جزء سختکننده فیلم) است .همچنین
فیلم ایجاد شده توسط آن دارای براقیت و چسبندگی خوب ،خواص
مکانیکی عالی و مقاومت مناسب در محیط (حتی در محیطهای
خورنده) میباشد .پوشش پلییورتان توسط فیلمکش با ضخامت 75
میکرون اعمال میشود و سپس به مدت  24ساعت در دمای اتاق
برای خروج حالل نگهداری شده است .به منظور افزایش دانسیته
o
پیوند عرضی و پخت کامل فیلم ،به مدت  1ساعت در دمای C
 100در کوره نگهداری شده و بعد از خنک شدن در دمای محیط،
به مدت  24ساعت ضخامت پوشش پلییورتان نهایی و خشک شده
تقریب ًا  59 ± 5است .سطوح آلیاژ منیزیم  AZ31اصالح شده با پوشش
تبدیلی و اصالح نشده ،توسط پوشش پلییورتانی پوشش داده شدند
و برای انجام آزمون امپدانس الکتروشیمیایی خراشی با طول 0/5
میلیمتر ایجاد میشود.
برای بررسی عملکرد حفاظت از خوردگی نمونهها در ابعاد  1سانتیمتر
مربع از آزمون اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (،)EIS
پتانسیل مدار باز( ( ،)OCPپالریزاسیون ،توسط دستگاه �Ivium com
 pact statاستفاده شده است .این آزمون در یک سلول سه الکترودی
( )KCl at/AgCl/Agکه الکترود مرجع کالومل اشباع ،الکترود
کمکی پالتین و الکترود کار نمونههای آلیاژ منیزیم  AZ31اصالح
شده با پوشش تبدیلی و اصالح نشده میباشد .سطح نمونههای مورد
آزمون به مساحت  1سانتیمترمربع جدا شد و در معرض محلول 3/5
درصد کلرید سدیم قرار گرفته شدند و نمودارهای باد و نایکوئیست طی
زمانهای مختلف غوطهوری بررسی شده است .اندازه گیری  EISدر
محدوده فرکانس  10میلی هرتز تا  10کیلوهرتز میباشد.
آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک بر روی نمونههای آلیاژ منیزیم
 AZ31اصالحشده با پوشش تبدیلی و اصالحنشده بعد از یک ساعت
غوطهوری در محلول کلرید سدیم  3/5درصد ،توسط دستگاه با مدل
 Ivium compactstatدر محدوده پتانسیل  +0/2تا  -0/2میلیولت
از پتانسیل مدار باز و با همان الکترودهای  EISمورد بررسی قرار
گرفته است.
همچنین برای دستیابی به میزان چسبندگی رزین پلی یورتان به سطح
آلیاژ منیزیم از آزمون  Pull-offتوسط دستگاه  Positecبا استاندارد
 ASTM D 4145در حالت خشک انجام شد.

در جدول  1آورده شده است .در عمل دو مشخصه از پرتو ایکس
ساطع شده از سطح نمونه قابل اندازه گیری است :طول موج و انرژی.
اندازهگیری این دو ویژگی ،امکان تشخیص عناصر موجود در نمونه
و انجام تجزیه و تحلیل کیفی را فراهم میکند؛ همچنین اندازهگیری
تعداد ثبت هر نوع پرتو رسیده (از نظر طول موج و انرژی) در واحد
زمان برای برآوردمقدار و حضور عناصر موجود در پوشش تبدیلی بر
سطح آلیاژ منیزیم را به صورت کمی اندازهگیری مینماید .برای هر
شدت جریان معین (معادل هر انرژی معین پرتو ایکس) ،یک معادل بر
روی یک محور ( )xاز صفر تا صدکیلو الکترونولت (معادل با بیشینهی
قدرت تهییج در میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده) در نظر گرفته
میشود و افزایش تعدد شدت جریان معین (پرتو ایکس با انرژی معین)
منجر به شکلگیری پیکهایی شده است که ارتفاع آن با مقدار عنصر
نسبت مستقیم دارد .براساس ارتفاع پیکها درصد هر یک از عناصر
در جدول  1آورده شده است .همانگونه که در جدول  2نشان داده
شده که پوشش تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم بر سطح منیزیم تشکیل
شده است.
از آزمون  AFMبه منظور اندازهگیری میزان زبری سطح آلیاژ منیزیم
اصالحشده توسط رسوب نانوذرات پراسئودمیم استفاده میشود .تصاویر
سه بعدی شکل  1توزیع یکنواختی از مخروطهای کوچکی که همان
فرورفتگی و برجستگی ناشی از افزایش میزان زبری سطح اصالحشده
را نشان میدهد .نمونه ها به صورت فیلم نازک در ابعاد  1*1سانتی
متر مربع تهیه شدند .همانطور که میدانیم ،پوشش تبدیلی از واکنش
بین الیههای اتمی سطح فلزات با آنیونهایی از یک واسط مناسب بر
روی سطح فلز تشکیل میشود که عموم ًا سبب تغییر ماهیت سطح
فلز شده و مسیر نفوذ الکترولیت را مسدود میکند .در این پژوهش فلز
زمینهی منیزیم و محلول شیمیایی عامل ایجاد پوشش تبدیلی بر پایه
پراسئودمیوم است ،چون پوشش از طریق مشارکت مستقیم فلز پایه
ایجاد شده سبب افزایش زبری سطح منیزیم شده است.
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 )2)3بررسی خوردگی منیزیم اصالحشده با پوشش
تبدیلی پراسئودمیم
مقادیر قابل اندازهگیری برای هر یک از متغیرهای خوردگی در
جدول 2آورده شده است.
با توجه به نمودارهای باد و نایکوئیست در شکل  2و دادههای
جدول  ،3مقادیر بهینه که دارای بیشترین مقاومت به خوردگی
هستند ،تعیین شدند [.]11
در جدول 3مقدار بهینهی  pHبرابر  3/5است که با توجه به نمودار
پوربه (شکل  )3قابل توجیه است .در  pHاسیدیتر و یا باالتر از
 ،3/5در سطح منیزیم الیههای اکسیدی و هیدروکسیدی تشکیل
میشود که سبب کاهش مقاومت به خوردگی میشود و در نتیجه
مقدار امپدانس و بیشینهی زاویه فاز نیز کمتر است.
مقدار غلظت بهینهی پراسئودمیوم ،مشاهده میشود که به دلیل
در 

تشکیل الیهی پوشش تبدیلی یکنواختتر ،مقاومت بهتری مشاهده
شده است .همچنین مشاهده شده است که در زمان کمتر از زمان
بهینه ،فرصت برای تشکیل پوشش تبدیلی وجود نداشت و مقاومت
به خوردگی کمتر را نشان میدهد و در زمانهای بیشتر از  7دقیقه
سطح منیزیم فرصت بیشتری برای تشکیل الیههای اکسیدی و
هیدروکسیدی داشت که این الیهها مانع تشکیل پوشش تبدیلی
مطلوب و یکنواخت میگردد و بنابراین مقاومت به خوردگی کمتر
است .در نهایت ،مقدار بهینهی دما  30 oCاست که در این دما
پوشش تبدیلی بصورت یکنواخت و کام ً
ال متراکم است .در دماهای
باالتر پوشش تبدیلی تخریب شده و مقاومت خوردگی پائینتر می
باشد.
به طور کلی ،پوشش تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم ،مسیر نفوذ
عوامل خورندهای که از طریق محلول نمک  3/5درصد برای

شکل  :1تصاویر سه بعدی آزمون  AFMبر سطح اصالح شده آلیاژ منیزیم
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شکل :2نمودار باد و نایکوئیست مقادیر بهینه متغیرهای خوردگی الف)  pHب) درصد وزنی پراسئودمیوم ج) دما د) زمان ه) مدار
معادل الکتریکی نمونه اصالحشده توسط پراسئودمیوم و) مدار معادل الکتریکی نمونه اصالحنشده منیزیم AZ31

امینی و همکاران

شکل :3نمودار پوربهی منیزیم در دمای  25 oCو معرفی منطقههای خوردگی ،غیر
فعال و ایمن []12

 )3)3بررسی مقاومت خوردگی بعد از اعمال رزین پلییورتان

برای بررسی عملکرد حفاظت از خوردگی پوشش تبدیلی
پراسئودمیوم ،نمونهها در معرض محلول نمک  3/5درصد قرار
گرفته شدند و نمودارهای باد و نایکوئیست طی زمانهای مختلف
غوطه وری بررسی شده است .نمودارهای باد و نایکوئیست در
شکلهای  ،6افزایش سطح خازنی و مقدار امپدانس ودر نتیجه
افزایش مقاومت به خوردگی سطح  Mg AZ31PrCC/PUنسبت
به سطح بدون اصالح  PU/Mg AZ31را در ساعتهای ابتدایی
غوطه وری نشان میدهند.در سطح اصالحشده توسط پراسئودمیوم
مقدار مقاومت امپدانس  150000 Ω cm2و بیشینهی زاویه فاز
 -70است ،که از این مشاهدات میتوان نتیجه گرفت که سطح
منیزیم اصالحشده توسط پراسئودمیوم با ایجاد خاصیت سدکنندگی
مناسب ،از نفوذ عوامل خورنده جلوگیری نمود و به همیندلیل
 Rcو  Rctتا  48ساعت افزایش یافت و بهتدریج با گذشت زمان
 96ساعت  Rcو  Rctکاهش یافت که نشاندهندهی افت اثر
سدکنندگی الیهی تبدیلی پراسئودمیوم است .درحالیکه الکترولیت
به سطح الیهی دوگانه رسیده است و آثار تاولزدگی در نواحی
اطراف خراش رویت میشود ولی هنوز عوامل خورنده به سطح
جدول :3مقادیر متغیرهای خوردگی

شکل  :4نمودار پالریزاسیون مربوط به یک ساعت غوطه وری در محلول نمک 3/5
درصد
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تخریب زیرالیهی فلزی منیزیم وارد شدهاند را مسدود میکند و
چون عموم ًا این نوع پوششها عایق هستند میزان به وجود آمدن
 -OHکمتر است و این موضوع سبب جداشدگی کمتر و در نهایت
مقدار امپدانس و زاویهی فاز باالتر میشود.
برای دستیابی به جریان و سرعت خوردگی از آزمون پالریزاسیون
پتانسیودینامیک از دستگاه  Ivium compact statاستفاده شده
است .این آزمون در حالت کاتدی پالریزه شده انجام میشود چون
پالریزاسیون کاتدی از شکسته شدن الیهی غیرفعال تشکیل شده
در سطح جلوگیری میکند.
برای بررسی عملکرد حفاظت از خوردگی نمونههای اصالح شده با
پراسئودمیوم و بدون اصالح ،در ابعاد  1سانتیمتر مربع در معرض
محلول نمک  3/5درصد ،به مدت یک ساعت قرار گرفتند.
پوشش تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم ( ،)PrCCانحالل سطح
منیزیم  AZ31در مناطق آندی را کاهش داده است و همین امر
سبب افت شاخه آندی در شکل 4است .در حالیکه شیب کاتدی
افت محسوسی نشان نمیدهد .همانطور که در شکل  4مشاهده
میشود ،میزان جریان خوردگی ( )icorrدر نمونه اصالح شده کمتر
شده است و همچنین پتانسیل خوردگی ( )Ecorrکه مرتبط با سرعت
آزاد شدن هیدروژن میباشد نیز به مقادیر مثبت تر رفته است.
بنابراین اصالح سطح منیزیم  AZ31با پوشش تبدیلی بر پایهی
پراسئودمیوم ،سبب بهبود مقاومت پوشش و کم شدن سرعت
خوردگی در مقایسه با سطح اصالح نشده میشود.
برای دستیابی به مقادیر پتانسیل مدار باز متغیرهای بهینه خوردگی
از آزمون پتانسیل مدار باز ( )OCPاستفاده شد و نتایج آن در شکل
 5آورده شده است .این پتانسیل در حالتی است که جریان وجود
ندارد و چون در محلول نمک غوطه ور است میتوان از آن به
معنای پتانسیل خوردگی نام برد .این آزمون تغییرات پتانسیل بر
حسب زمان ( 15ثانیه) را نشان میدهد.
همان طورکه مشاهده میشود مقادیر در متغیرهای  pHو غلظت
 Prتغییرات زیادی ندارد و منحنیها کام ً
ال روی هم واقع شدهاند.

همچنین با توجه به تقریب ًا مثبتتر بودن پتانسیل خوردگی نمونه
منیزیم  AZ31اصالح شده با پوشش تبدیلی  PrCCنسبت به
منیزیم  AZ31بدون اصالح میتوان گفت که سطح منیزیم به
صورت آندی حفاظت شده است.
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پوشش سبب جدایش کامل پوشش از سطح فلز منیزیم ،شده
است و پوشش اعمالی به طور کلی از بین رفته است .در سطح
منیزیم اصالحنشده نیز در اتفاقات باال در شدت بیشتر مشاهده
میشود که این بهدلیل عدم حضور نانوالیهی تبدیلی پراسئودمیوم
و حضور الیههای ناپایدار و سست اکسید و هیدروکسید منیزیم
که خاصیت سدکنندگی ندارند ،است که سبب مقاومت امپدانس
کمتر از منیزیم اصالحشده توسط پراسئودمیوم است .در نتیجه،
کاهش  Rcو  Rctبه معنی اتفاق فرایند خوردگی در سطح منیزیم/
پلییورتان در ناحیهی خراش و رسیدن الکترولیت خورنده به سطوح
زیرین پوشش است .همچنین باال بودن مقادیر  Rcو  Rctبه معنی

زیرین پوشش نرسیدند و جدایش کامل پوشش رخ نداده است.
بعد از گذشت  192ساعت ،مقدار مقاومت امپدانس و بیشینهی
زاویه فاز کاهش یافت و همچنین  Rcو  Rctکاهش قابلتوجهی
یافت و در نتیجه سطح زیر منحنی در فرکانسهای باالتر ،از رفتار
خازنی تبدیل به مقاومتی شد که بهعلت نفوذ عوامل خورنده موجود
در الکترولیت در سطح زیرین پوشش است که آثار الیهالیهشدن
پوشش مشاهده میشود .بعد از گذشت  240ساعت غوطهوری،
مقاومت امپدانس در تمام فرکانسها رفتار مقاومتی دارد و بیشینهی
زاویه فاز حدوداً  -30درجه است به همینعلت  Rcو  Rctبهشدت
زیاد کاهش یافت .در ضمن نفوذ کامل الکترولیت به سطح زیرین

شکل :5نتایج پتانسیل مدار باز برای مقادیر بهینهی خوردگی  PrCCبر سطح آلیاژ منیزیم
AZ31

نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوششهای نوین )1397( 24

1724

شکل :6نتایج نمودار باد و نایکوئیست برای نمونههای سطح اصالح نشده و سطح اصالح شده با پوشش تبدیلی و مدار معادل الکتریکی منطبق با هردو سطح

امینی و همکاران
رفتار سدکنندگی الیهی تبدیلی پراسئودمیوم و خواص چسبندگی
مناسب پلییورتان بر سطح منیزیم اصالحشده توسط پراسئودمیوم
است .همچنین نانوالیهی تبدیلی پراسئودمیوم با غیرفعال نمودن
گونههای خورندهی الکترولیت به مکانهای کاتدی فعال منجر
به ایجاد کمتر یونهای هیدروکسیل در الیههای زیرین پوشش
میشود و از افزایش  pHدر سطح زیرین پوشش کمتر از سطح
اصالحنشده است .با استفاده از نرم افزار  Z-simpمدار معادل
الکتریکی رسم میشود .مقاومت محلول  ،Rsمقاومت پوشش
 ،Rcمقاومت انتقال بار  ،Rctمقاومت کل ،Rtظرفیت عنصر ثابت
پوشش  CPEcو ظرفیت عنصر ثابت الیه دوگانه  CPEdlاست.
ظرفیت خازن ،معیاری برای اندازهگیری و توانایی نگهداری انرژی

الکتریکی و کمیت فیزیکی است و با توجه به اینکه سطوح ناهمگن
است از  CPEاستفاده میشود .شکل مدار معادل الکتریکی در
شکل  6آورده شده است .همچنین در جدولهای  4و  5مقادیر
کمی برای سطوح آلیاژ منیزیم اصالحنشده و اصالحشده توسط
پوشش تبدیلی پراسئودمیوم آورده شده است [.]13
همچنین برای دستیابی به میزان چسبندگی رزین پلییورتان به
سطح آلیاژ منیزیم ،آزمون  Pull-offدر حالت خشک انجام شده
است .مقدار چسبندگی برای 7/26( Mg AZ31PrCC/PU
مگاپاسکال) تقریب ًا  2/5برابر سطح 2/61( MgAZ31/PU
مگاپاسکال) بوده است .همانطور که در شکل  7قابل مشاهده
است ،سطح منیزیم اصالح شده با پوشش تبدیلی پراسئودمیوم به

جدول  :4نتایج کمی معادل سازی نرمافزار منطبق با مدار معادل الکتریکی برای نمونه پوشش پلییورتان سطح اصالح نشده ( ±انحراف معیار سه تکرار)

جدول  :5نتایج کمی معادل سازی نرمافزار منطبق با مدار معادل الکتریکی برای نمونه پوشش پلییورتان سطح اصالح شده با پوشش تبدیلی پراسئودمیوم ( ±انحراف معیار سه تکرار)

شکل  :8نحوه قرارگیری پوشش تبدیلی بر پایه پراسئودمیوم بر زمینهی آلیاژ منیزیم AZ31
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شکل :7نتایج آزمون چسبندگی برای الف) برای نمونههای سطح اصالح نشده و ب) سطح اصالح شده با پوشش تبدیلی
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) نتیجه گیری4
 با پوششAZ31  تاثیر اصالح سطح آلیاژ منیزیم،در این پژوهش
تبدیلی بر پایهی پراسئودمیوم و عملکرد حفاظت از خوردگی
 نتایج آزمونهای انجام شده در.پلییورتان بررسی شده است
این پژوهش حضور یکنواخت و بدون ترکخوردگی نانوفیلم
 بر سطحPr(OH)3  وPrO2 ،Pr2O3 اکسید پراسئودمیوم مانند
 که سبب افزایش زبری و، را نشان میدهدAZ31 آلیاژ منیزیم
در نهایت افزایش چسبندگی رزین پلی یورتان و بهبود حفاظت از
.خوردگی آن شده است
و

)1397( 24 نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوششهای نوین

conversion coating through thermal treatment procedure before
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