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اثز فزکاًس جزیاى پَضصدّی بز خَاظ خَردگی ٍ ریشساختار پَضصّای
AZ31 ایجادضذُ در رٍش اکسیذاسیَى پالسوایی الکتزٍلیتی بز سیزالیِ هٌیشین
 اهیي حکیویساد، حسیي ادریس، هسعَد عطاپَر، احساى ضیائی
 داًطگاُ غٌؼتی اغفْاى،داًطىذُ هٌْذسی هَاد
)96/01/30 : ِ پذیزش هقال- 94/10/05 ِ(دریافت هقال
ُچکیذ
. تیتاًیَم ٍ آلَهیٌیوین هَسد تشسسی لشاسگشفتِاًذ،دس سالّای اخیش پَضصّای اوسیذاسیَى پالسوایی الىتشٍلیتی تش صیش الیِّای فلضاتی چَى هٌیضین
 دس ایي تحمیك اثش فشواًسّای تاالتش اص.یىی اص هَاسد هْن دس خَاظ ایي پَضصّا ضشایف خشیاى اػوالی تِ ًوًَِ دس حیي پَضص دّی است
 پَضص دّی دس. تشسسی ضذAZ31 ) تش صیش الیِ هٌیضینPEO(  تش خَاظ خَسدگی ٍ سیضساختاس پَضصّای اوسیذاسیَى پالسوایی1000 Hz
ِ دس س، دسغذ12  پتاسین ّیذسٍوسیذ ٍ تَسیلِ خشیاى پالسی هستمین تهلكثی تا چشخِ واسی2 g/l ٍ  تشی سذین فسفات10 g/l ح وّاهی تا تشویة
 تشسسیّای هیىشٍسىَپی الىتشًٍی اًدامگشفتِ اص سكح ٍ همكغ پَضصّا تغییشات هحسَسی دس. اًدام گشفت1000 ٍ2000 ٍ 3000 Hz فشواًس
 سا دس توامMgO ٍMg  ّوچٌیي آصهَى پشاش پشتَ ایىس حاوی اص ػذم ٍخَد فاصّای فسفاتی تَد ٍ تٌْا دٍ فاص.سیضساختاس پَضصّا ًطاى ًذاد
 پالسیضاسیَى پتاًسیَ د یٌاهیه ٍ اهپذاًس الىتشٍضیویایی حاوی اص، تشسسیّای الىتشٍضیویایی ضاهل آصهَىّای پتاًسیل هذاستاص.پَضصّا ًطاى داد
2000 Hz  تَد ٍ تِ ًظش هیسسذ فشواًس تْیٌِ تشای اًدام چٌیي پَضطی فشواًس2000 Hz هماٍهت خَسدگی تاالتش ًوًَِ پَضص دادُضذُ دس فشواًس
.تاضذ
. خَسدگی، اهپذاًس الىتشٍضیویایی، هیىشٍسىَپی الىتشًٍی، اوسیذاسیَى پالسوایی الىتشٍلیتی، AZ31  هٌیضین: ٍاصُّای کلیذی
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Abstract
In recent years the Plasma electrolytic oxidation (PEO) coatings on Mg, Ti and Al substrates are widely
investigated. One of the important parameters which affects these coatings properties is the electrical current
which used in the process. However, in this study the effect of frequencies over 1000Hz on corrosion behavior
and microstructure of PEO coated samples of Mg AZ31 was investigated. The samples have been coated in a
basic bath with 10g/l Na3PO4 and 2g/l KOH under DC pulsed unipolar current with 12% duty cycle in 1000,
2000, 3000Hz frequency. Microscopy investigations of surface and cross sections of samples showed no
significant difference between three samples. Also, the X-Ray Diffraction studies showed Mg and MgO as
dominant phases of all coatings and there were no phosphate containing phases in the coatings. The
electrochemical tests including OCP, Potentiodynamic polarization and EIS showed superior corrosion
resistance for 2000Hz sample and it concluded that this sample may be the optimum specimen.
Keywords: Mg AZ31, Plasma electrolyte oxidation, Electron Microscopy, Electrochemical Impedance Spectroscopy,
Corrosion.
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هقذهِ

وشدى ساختاسّای DNA RNAاست[ .]7تٌاتشایي دس ایي

اهشٍصُ هٌیضین ٍ آلیاطّای آى ػالٍُ تش واستشدّایی وِ دس

تحمیك آلیاط هٌیضم  AZ31تؼٌَاى صیشالیِ هَسد تشسسی اًتخاب

غٌایغ َّافؿا ٍ حول ًمل داسًذ تؼٌَاى واضتٌیّای
استَپذی ًیض هَسداستفادُ لشاس هیگیشًذ .تشخی اص آلیاطّای

گطت .اها تا توام ایي هضایا هٌیضین اص هماٍهت خَسدگی
پاییٌی تشخَسداس است ٍ ًشخ خَسدگی آى هیتَاًذ تاػث

هٌیضین تؼٌَاى واضتٌیّای صیستتخشیةپزیش دس تذى

اص تیي سفتي استحىام هىاًیىی واضتٌی لثل اص تْثَدی واهل

هیتَاًٌذ  ،استفادُ ضًَذ[ ، ]1وِ هیتَاًٌذ تِ واّص تؼذاد

تیواس ضذُ ٍ حتی تا خوغ ضذى همادیش صیاد گاص ّیذسٍطى

خشاحیّای دسدآٍس تشای تیواس ووه وٌذ .دس دِّّای

دس اقشاف تافت ایداد التْاب حاد ٍ پس صدى واضتٌی

اخیش اص آلیاطّای پایِ وثالت ٍ ًیىل ٍ تیتاًیَم تشای ایي
هٌظَس استفادُ هیضذ .اها استفادُ اص ایي هَاد هستلضم اًدام
ػول خشاحی دٍم تشای خاسج ًوَدى واضتٌی پس اص
ت ْثَدی داضتّ .وچٌیي دیگش ایشاد استفادُ اص ایي هَاد
استحىام هىاً یىی تاالی آىّا تَد وِ هَخة ػذم تَاصى
تٌص دس فػل هطتشن واضتٌی ٍ تافت ٍ ًاسسایی دس سضذ
قثیؼی استخَاى هیضذًذ[ .]3 , 2اها هٌیضین ٍ آلیاطّای آى

ضَد[ .] 6 , 8تشای سفغ ایي ًمع تایذ تَسیلِای تتَاى ًشخ
خَسدگی ایي آلیاطّا سا تِگًَِای وٌتشل ًوَد .پَضصّای
تثذیلی دستِای اص پَضصّا ّستٌذ وِ تَاسكِ ٍاوٌصّای
ضیویایی ٍ الىتشٍضیویای وِ هیاى هحلَل پَضصدّی ،اخضای آى
ٍ صیشالیِ سخ هیدٌّذ ،هَخة تطىیل الیِای اوسیذی هیضًَذ.
ایي الیِ اوسیذی دس دٍ خْت سٍتِ داخل ٍ خاسج صیشالیِ سضذ
هیوٌذ .ایي ًَع پَضصّا دس تْثَد هماٍهت خَسدگی فلضاتی وِ
داسای الیِ سٍییي قثیؼی ّستٌذ ،لاتل اخشا تَدُ ٍ دس حمیمت تا

تٌاسة هىاًیىی تیطتشی تا تافت استخَاى اًساى داسًذ وِ

اػوال ضشایف پَضصدّی دس ایي هَاد الیِ اوسیذی قثیؼی

هیتَاًذ تِ تْثَدی سشیغتش تیواس ووه وٌذ ٍ ّوچٌیي

ػاهذاًِ سضذ دادُ هیضَد .هٌیضین ،تیتاًیَم ٍ آلَهیٌین سا هیتَاى

هٌیضین تشای تذى سوی ًثَدُ ٍ حل ضذى همادیشی هٌیضین

دس ایي سٍش استفادُ ًوَد.

دس اقشاف تافت ایداد التْاب حاد ًویوٌذ ٍ ػالٍُ تش ایي

پَضصّای تثذیلی ضاهل سٍش ّای آًذایض ،آًذایض سخت ٍ

ٍخَد هٌیضین تشای سضذ تا فت استخَاى ٍ تْثَدی آى الضاهی

فشآیٌذ اوسیذاسیَى پالسوایی الىتشٍلیتی ّستٌذ .سٍش

است[ .]5 , 4تحمیمات ًطاى دادُاًذ وِ ون تَدى هیضاى

اوسیذاسیَى پالسوایی الىتشٍلیتی سا هیتَاى تلفیمی اص سٍشّای

هٌیضین هیتَاًذ هَخة تیواسی پَوی استخَاى ضَد[ .]6دس
هیاى تیتاًیَمّ ،یذسٍوسی اپاتیت هػٌَػی ٍ آلیاطّای
وثالت ٍ وشٍم تٌْا گضیٌِ هطاتِ استخَاى قثیؼی هٌیضین ٍ
آلیاطّای آى ّستٌذ .هٌیضین فلضی تسیاس سثه ٍصى تا چگالی
 1/74گشم تش ساًتی هتشهىؼة است .چگالی ایي آلیاط تِ تشتیة

4

آًذایض (اوسیذاسیَى الىتشٍلیتی) ٍ تخلیِ پالسوایی داًست.
تطاتِ ػوذُ ایي دٍ فشآیٌذ دس ایي است وِ ّش دٍ سكح فلض سا تِ

ٍسیلِ الىتشٍلیت اوسیذ هیوٌٌذ[ .]9سٍشّای آًذایض ٍ آًذایض
سخت تِ ػلت استفادُ اص هحلَلّای اسیذی ٍ آلَدگی
صیستهحیكی وِ دس تش داسًذ هَسد تَخِ ًیستٌذ ّوچٌیي

1

ایي دٍ سٍش پَضطی تا ؾخاهت ووتش ًسثت تِ سٍش

آى تسیاس تیطتش اص هَاد سشاهیىی هَسداستفادُ دس استفادُّای

اوسیذاسیَى پالسوایی تَلیذ هیوٌٌذ تٌاتشایي سٍش

هطاتِ است ٍ حتی هذٍل االستیه  ٍ 2هماٍهت فطاسی  3آى

اوسیذا سیَى پالسوایی تِ ػلت ایداد پَضصّای تا

ًضدیه تِ استخَاى قثیؼی است .هٌیضین تشای فشآیٌذّای صیستی

ؾخاهت تیطتش ٍ استفادُ اص هحلَلّای للیایی ؾؼیف

تذى اًساى حیاتی استّ .وچٌیي دیذُضذُ است وِ هٌیضین دس

هَسد تَخِ لشاس هیگیشد .تحمیمات ٍسیؼی دس واستشد ایي

فؼالیت تشخی آًضینّا هؤثش است ٍ حتی ػاهلی تشای پایذاس

پَضصّا تش صیش الیِّای هختلف اًدامگشفتِ است تؼٌَاى

 4/5 ٍ 1/6تشاتش اص آلَهیٌین ٍ فَالد ووتش است .تافٌس ضىست

هثال دس تحمیمی[ ]10اثش هحلَلّای پایِ سیلیىاتی تِ
1

Fracture Toughness
Elsatic Modulus
3
Compression Strength
2

Plasma Discharging

4
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ّوشاُ افضٍدًیّای هختلف تش خَاظ خَسدگی آلیاط

توٌظَس پَضصدّی ًوًَِّای یادضذُ اص دستگاُ

 AZ31اًدامگشفتِ استّ .وچٌیي تحمیماتی دس هَسد اثش

پَضصدّی اوسیذاسیَى پالسوایی داسای ساهاًِ ایداد

فشواًس خشیاى پالسی اػوالی ٍ پاساهتشّای الىتشیىی تش

خشیاى پالسی تا هطخػات پتاًسیل تیطیٌِ  ٍ 600Vتیطیٌِ

صیش الیِ  AM50اًدامگشفتِ است[ .]11اها ًظش تِ ایيوِ

خشیاى  12Aاستفادُ ضذ  ٍ ،فاغلِ هیاى آًذ ٍ واتذ 5

تاوٌَى هحذٍدُ فشواًسّای هَسداستفادُ دس آىّا تِ

ساًتیهتش اًتخاب ضذ وِ دس ضىل  1- 2هیتَاى ضوایی اص

فشواًسّای صیش  1000 Hzهحذٍد ضذُ است ٍ یا صیش

ایي دستگاُ سا هطاّذُ ًوَد .تا تَخِ تِ ایيوِ فشواًسّای

الیِّای هَسداستفادُ هتفاٍت تَدُاًذ وِ خَد اص اثش تاالیی

پاییيتش اص  1000Hzدس تحم یمات لثلی هَسد تشسسی لشاس

دس ایي فشآیٌذ تشخَسداس است ،دس ایي تحمیك تػوین تش

گشفتِاًذ[ ]11تػوین تش ایي ضذ تا اثش اًدام فشآیٌذ تش

ایي ضذ تا اثش فشواًسّای تاالتش اص  1000Hzتش خَاظ

صیشالیِ ٍ پَضصّا دس فشواًسّای تاالتش هَسد تشسسی

خَسدگی پَضصّای اًدامگشفتِ تش صیش الیِ هٌیضین AZ31

لشاس گیشد .پَضصّا تِ ایي غَست آهادُ ضذًذ وِ فشآیٌذ

دس هحلَلّای فسفاتی تشسسی ضَد  ،تا دیذ واهلتشی ًسثت
تِ اثش فشواًس تش هماٍهت خَسدگی ٍ سیضساختاس پَضصّا

پَضصدّی تش آلیاط هٌیضین  AZ31تا داًسیتِ خشیاى 30

پیذا ضَد.

هیلیآهپش تش ساًتیهتش هشتغ ٍ صهاى  30دلیمِ ٍ سِ فشواًس
 ٍ 1000ٍ 2000ٍ 3000Hzخشیاى پالسی هستمین تا چشخِ

هَاد ٍ رٍشّا

واسی  12دسغذ اًدام گشفت.

آهادُساسی ًوًَِ ٍ هزاحل پَضصدّی

.

هحلَل پَضصدّی ضاهل  10گشم تش ل یتش تشی سذین

دس ایي تحمیك اص ٍسق آلیاط هٌیضین  AZ31تا ؾخاهت

فسفات ٍ  2گشم تش لیتش پتاسین ّیذسٍوسیذ تَد وِ تواهی

3هیلیهتش ٍ تا تشویة ضیویایی ًطاى دادُضذُ دس خذٍل

هَاد اص ضشوت هشن آلواى ٍ تا خلَظ تاال تْیِ ضذًذ،

 1- 2استفادُ ضذً .وًَِّای هستكیلی ضىل تِ اتؼاد  2/5دس

دهای هحلَل دس توام فشآیٌذّا تَسیلِ ساهاًِ آب خٌه دس

 10ساًتیهتش اص ٍسق یادضذُ تشیذُ ضذًذ ٍ تَسف

هحذٍدُ  25±2دسخِ ساًتیگشاد ًگْذاسی ضذ.

سٌثادُّای  600تا  1200آهادُساصی اًدام گشفت ّوچٌیي
ًوًَِّای آهادُضذُ تَسف استَى ٍ دس حوام فشاغَت
چشتیصدایی ضذُ ٍ دس َّای گشم خطه ضذًذ.

جذٍل .1تشویة ضیویایی آلیاط استفادُ ضذُ دس پظٍّص.

ًام ػٌػش
دسغذ ٍصًی

Wt.%

Mg

Al

Si

Fe

Ca

K

Zn

95/47

2/42

0/42

0/02

0/06

0/11

0/88

Ti

Mn

P

S

0/112 0/011 0/395 0/011
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ضکل .1ضوایی اص دستگاُ پَضص دّی تِ سٍش اوسیذاسیَى پالسوایی استفادُضذُ دس تحمیك.

آسهَىّای هطخصِیابی پَضص
فاصیاتی پَضصّا تَسیلِ دستگاُ پشاش پشتَ ایىس(هذل
 )Philips-X'Pert-MDPتا اضؼِ  Kαهس ٍ تا پتاًسیل
 ٍ 40KVخشیاى  30mAدس داهٌِ  2θاص  10تا  100دسخِ
ٍ تا ًشخ سٍتص  0/05 o /s2اًدام گشفت ٍ ًتایح آى تَسیلِ
ًشم افضاس  ٍ X'Pert High Scoreپایگاُ دادُ  PDF2هَسد
تشسسی لشاس گشفت.
هكالؼات سیضساختاسی تَسف دستگاُ Philips XL30

اًدام گشفت .ؾخاهت پَضصّا تَسیلِ ًشم افضاس
 ٍ Image J 1.44pتػاٍیش هیىشٍسىَپی الىتشًٍی اًدام
گشفت.
سفتاس خَسدگی پَضص ٍ صیش الیِ پس اص  30دلیمِ
غَقٍِسی دس هحیف هحلَل سیٌگش( خذٍل  )2تَسف آصهَى
پالسیضاسیَى تافل اسصیاتی گشدیذّ ،وچٌیي آصهَىّای
اهپذاًس الىتشٍضیویایی دس  2ساػت پس اص غَقٍِسی
اًدام گشفت .آصهَىّا تَسف پتاًس یَاستات ()AMETEK

هذل  PARSTAT 2273دس یه سل سِ الىتشٍدی
استاًذاسد حاٍی الىتشٍد والَهل اضثاع تؼٌَاى الىتشٍد
هشخغ ٍ یه غفحِ پالتیٌی تؼٌَاى الىتشٍد ووىی اًدام
گشفتٌذ .آصهَى تافل دس هحذٍدُ  - 250تا  500هیلی ٍلت
ًسثت تِ پتاًسیل هذاستاص ،تا ًشخ سٍتص 0/5 mV/sغَست
پزیشفت .آصهَى قیف سٌدی اهپذاًس الىتشٍضیویایی دس
ً 36مكِ دس هحذٍدُ  10mHzتا  100kHzدس پتاًسیل
هذاستاص داهٌِ پتاًسیل  10هیلی ٍلت اًدام ٍ ًتایح حاغل اص
آى تَسیلِ هذٍل  Zfittاص صیش هدوَػِّای ًشم افضاس EC-

 Labتحلیل ضذّ .وچٌیي آصهَىّای پتاًسیل هذاستاص ًیض
تَسف دستگاُ  IviumStat XReوِ هدْض تِ یه سیستن
سِ الىتشٍدی تا الىتشٍد هشخغ والَهل اضثاع تَد اًدام
گشفت ،دس تواهی آصهَىّا  0/608ساًتیهتش هشتغ اص
ًوًَِّا دس هؼشؼ هحلَل خَسًذُ لشاس گشفت ٍ توام
آصهَىّا تِ هٌظَس اقویٌاى اص ًتایح سِ ه شتثِ تىشاس ضذًذ.
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جذٍل  .2تشویة ضیویایی هحلَل سیٌگش استفادُ ضذُ دس تحمیك.
هادُ

KCl

NaHCO3

CaCl 2 .2H2 O

NaCl

غلظت( )g/l

0 /25

0 /15

0 /22

8 /5

ضکل .2تػاٍیش هیىشٍسىَپی الىتشًٍی اص ًوًَِّای پَضص دادُضذُ دس فشواًسّای الف) ،1000 Hzب) ٍ 2000 Hzج).3000 Hz

ً تایج ٍ بحث

اها هخشبتشیي ًَع ایي حفشات ً Bاهیذُ هیضَد وِ ایي

بزرسیّای ه یکزٍسکَپی الکتزًٍی:

دستِ اص حفشُ ّا اص سكح پَضص تا صیش الیِ ساُ داسًذ ٍ

تشسسیّای هیىشٍسىَپی الىتشًٍی اص سكح ًوًَِّای

هیتَاًٌذ ػاهلی تشای اًتمال یَىّای هخشب تِ سوت

پَضص دادُضذُ دس فشواًسّای واسی هتفاٍت دس ضىل 2

صیشالیِ ٍ واّص هماٍهت خَسدگی ضًَذ .ػلت تطىیل

آٍسدُ ضذُ اًذ .تِقَسولی دس حیي پَضص دّی اوسیذاسیَى

ایي ًَع اص حفشات هیذاى الىتشیىی لَی ایدادضذُ دس

پالسوایی سِ ًَع خشلِ لاتل هطاّذُ است وِ ًتیدِ آىّا

ؾخاهت پَضص ٍ ضىست ٍ دی الىتشیه یؼٌی پَضص

هیتَاًذ سِ ًَع هطخع حفشُ تِ ًامّای  C ٍ B،Aتاضذ.

اوسیذی دس ایي ًاحیِ است[ .]12ؾخاهت پَضصّای

حفشات یا تؼثاستی واًالّای ًَع  Aحفشات سكحی ّستٌذ

ایدادضذُ اص  25تا  35هیىشٍى هتغیش است وِ تیطتشیي

وِ تِ فػل هطتشن فلض  -پَضص ساُ ًذاسًذ ٍ ایيگًَِ گفتِ

ؾخاهت هشتَـ تِ ًوًَِ پَضص دادُضذُ دس فشواًس Hz

ضذُ است وِ ایي ًَع اص حفشات ًتیدِ تخلیِ گاصّای تِ

 3000است ٍ ّوچٌیي همایسِ ایي تػاٍیش تا تحمیمات

دام افتادُ دس سكح پَضص ّستٌذ .حفشات اص ًَع  Cداسای

اًدام ضذُ تَسف دیگشاى[ ]15- 13ضثاّت آىّا سا تأییذ

ػوك تیطتشی ًسثت تِ حفشات ًَع ّ Aستٌذ اها ایي

هیوٌذّ .واًكَس وِ اضاسُ ضذ سِ ًَع خشلِ دس حیي

حفشات ساّی تِ فػل هطتشن پَضص صیش الیِ ًذاسًذ ٍ

فشآیٌذ اهىاى ایداد داسًذ وِ اثشات آىّا تِغَست

ػلت تطىیل ایي ًَع حفشات ّواًٌذ حفشات ًَع  Aاست،

واًالّای تخلیِ یا حفشات تش سكح ًوًَِ لاتل هطاّذُ
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است وِ دس ایي ًوًَِّا ًیض دٍ ًَع  C ٍAلاتل تطخیع
ّستٌذ .دس هَسد سیض ساختاسّای تِدستآهذُ تِ ٌّگام
پَضص دّی تمشیثا هیتَاى گفت وِ ّیچ تغییش هحسَسی
ٍخَد ًذاسد ٍ سیض ساختاسّا ضثیِ یىذیگش ّستٌذ ٍ تٌْا
تفاٍتی خضیی دس هیضاى حفشات ٍ ؾخاهت پَضصّا دیذُ
هیضَد.

آسهَى پتاًسیل هذارباس
ضىل ً 5وَداس پتاًسیل خَسدگی دس قَل صهاى  6ساػت
غَقٍِسی سا ًطاى هیدّذ .دس ساتكِ تا ًَساًات پتاًسیل
خَسدگی تشحسة صهاى چٌیي گفتِ هیضَد وِ ػذم تؼادل
هیاى ٍاوٌصّای ضیویایی خَسدگی هَخة چٌیي ًَساًاتی

فاسیابی پزاش پزتَایکس
ًتیدِ فاصیاتی تَسیلِ پشاش پشتَ ایىس تشای سِ ًوًَِ
پَضصداس دس ضىل  3آٍسدُ ضذُ استّ .واىقَس وِ دیذُ
هیضَد فاصّای  Mg ٍ MgOتطىیل دٌّذُ ایي پَضصّا
ّستٌذ وِ

آسهَىّای خَردگی

دس پظٍّصّای دیگش[ً ]17 ,16یض

هطاّذُضذُ اًذ .اها آًچِ دس هیاى ایي ًوَداسّا هطَْد است
ػذم ٍخَد فاصّای حاٍی فسفات است وِ دلیل آى سا
هیتَاى فشواًس استفادُ ضذُ دس حیي فشآیٌذ پَضصدّی ٍ
ًَع خشیاى هَسد استفادُ دس آى داًست[ّ .]11وچٌیي
ٍخَد هٌیضین دس ایي الگَّا هیتَاًذ تِ دلیل ؾخاهت ون
پَضصّا ٍ ًفَر پشتَ ایىس تا صیشالیِ تاضذ.

هیضَد ٍ ایيوِ یه ًوًَِ اص ًَساًات تاالیی تشخَسداس
است هیتَاًذ تا صتشی سكح آ ى ساتكِ داضتِ تاضذ تِگًَِای
وِ هیضاى ًَساًات یه ًوَداس پتاًسیل خَسدگی تشحسة
صهاى ًسثت هستمیوی تا هیضاى تخلخلّا دس سكح ًوًَِ
داسد ٍ ایي ضشایف سا هیتَاى ایي چیي تَؾیح ًوَد وِ تِ
هحؽ پش ضذى یه حفشُ تَسیلِ هحػَالت خَسدگی
حفشُ دیگشی ٍاسد ػول ضذُ ٍ هَخة آصاد ضذى یَىّا دس
هحلَل هیضَد وِ خَد پتاًسیل خَسدگی سا تِ همادیش
هٌفیتش سَق خَاّذ داد .دٍ حالت هوىي است تشای یه
ًوًَِ سخ دّذ وِ هَخة ػذم تشلشاسی تؼادل دس حیي
ٍاوٌصّای خَسدگی ٍ ایداد ًَساى دس پتاًسیل خَسدگی
ضَد وِ یىی اص آىّا پاییي تَدى ًشخ اًدام ٍاوٌص
خَس دگی ٍ وٌذ تَدى سیٌتیه آى است تِگًَِای وِ
ٍاوٌصّای خاًثی وِ تَسیلِ اخضای دیگش دس هحلَل سخ
هیدٌّذ سشػت تیطتشی داضتِ تاضٌذ ٍ تِگًَِای ٍاوٌص
اغلی سا تحت تأثیش لشاس دٌّذ ،حالت دیگش سا هیتَاى
ایيگًَِ تَؾیح داد وِ اًدام ٍاوٌصّای هَاصی دس یه
سل خَسدگی وِ ّش وذام پتاًسیل تؼادلی هشتَـ تِ خَد ٍ
خشیاى تثادلی خاظ خَد سا داسًذ ٍ تشآیٌذ ایي ٍاوٌصّا
هیتَاًذ هَخة ػذم تؼادل دس پتاًسیل خَسدگی ضَد[.]18
تا تَخِ تِ تفاسیش ،هیتَاى اص ضىل  4وِ سفتاس ًوًَِّا سا
قی  6ساػت اص غَقٍِسی ًطاى هی دٌّذ  ،ایيگًَِ

ضکلً .3تایح تشسسی پشاش پشتَایىس تش ًوًَِّای پَضص دادُضذُ

تشداضت ًوَد وِ دس توام ًوًَِّا ًَساًات ًطاى اص ػذم

دس سِ فشواًس .1000 ٍ2000 ٍ3000 Hz

تشلشاسی تؼادل دس ًشخ اًدام ٍاوٌصّای خَسدگی قی 6
ساػت است ّوچٌیي هیتَاى دیذ وِ پتاًسیل خَسدگی
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ًوًَِ  3000Hzاص دیگش ًوًَِّا هٌفیتش است وِ ًطاى اص

آسهَىّای پالریشاسیَى پتاًسیَ دیٌاهیک

فؼالیت تاال ایي ًوًَِ داسد.

آصهَىّای پالسیضاسیَى پتاًسیَ دیٌاهیه تشای تشسسی سفتاس
خَسدگی ًوًَِّا ٍ ّوچٌیي تشسسی سشػت آى دس هحلَل
سیٌگش اًدام گشفتً .تیدِ ایي آصهَىّا دس ضىل ٍ 5
خذٍل  3آٍسدُ ضذُ است .آًچِ اص ًتایح ایي آصهَىّا
تشهیآیذ ایي است وِ ًشخ خَسدگی ًوًَِ  3000Hzوِ دس
فشواًس تاالتشی پَضص دادُ ضذُ است  ،ووتش اص ًوًَِ
 1000Hz ٍ 2000Hzاست وِ ّش دٍ دس یه هحذٍدُ لشاس
داسًذ ٍ ّش سِ ًوًَِ ًشخ خَسدگی ووتشی اص صیش الیِ
هٌیضین  AZ31داسًذ .ضیة ًَاحی آًذی ٍ واتذی دس سِ
ًوًَِ تمشیثا ثاتت است وِ ًطاى اص ٍاوٌصّای آًذی ٍ
واتذی هطاتِ دس خَسدگی ایي ًوًَِّا داسدّ ،وچٌیي ًىتِ

ضکل .4پتاًسیل خَسدگی تشحسة صهاى تشای هذت  6ساػت
غَقٍِسی تشای ًوًَِّای پَضص دادُضذُ ٍ صیش الیِ.

لاتلتَخِ تشتیة لشاسگ یشی پتاًسیلّای خَسدگی دس ایي
سِ ًوًَِ است وِ دس تكاتك تا آصهَىّای تلٌذهذت
پتاًسیل هذاستاص ًسثت تِ صهاى است .دس هَسد ًشخ
خَسدگی پاییيتش ًوًَِ  3000Hzهیتَاى ایيگًَِ تیاى وشد
وِ حفشات وَچهتش هَخَد دس سكح ایي ًوًَِ ٍ
ّوچٌیي ؾخاهت تیطتش ًوًَِ هَخة واّص ًشخ
خَسدگی ًسثت تِ ًوًَِّای دیگش ضذُ است.

ضکل ً .5وَداسّای پالسیضاسیَى پتاًسیَ دیٌاهیه تشای ًوًَِّای
پَضص دادُضذُ دس سِ فشواًس  ٍ 1000 ٍ2000 ٍ3000 Hzصیش الیِ دس
هحلَل سیٌگش ٍ ًشخ سٍتص 0.5 mV/s
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جذٍلً .3تایح آصهَىّای پالسیضاسیَى پتاًسیَ دیٌاهیه تشای ًوًَِّای پَضص دادُضذُ دس سِ فشواًس 1000 ٍ2000 ٍ3000 Hz

.

ًوًَِ

)Βc(mV

)Βa (mV

)Icorr(µA

)Ecorr(mV

صیشالیِ

293 /5

129 /1

63 /21

- 1515 /04

1000 Hz

232 /9

45 /1

0 /12

- 1462 /4

2000 Hz

289 /5

38 /1

0 /28

- 1455 /7

3000 Hz

230 /3

51

0 /06

- 1483 /1

ضکل ً .6تایح آصهَى اهپذاًس الىتشٍضیویایی تشای ًوًَِ داسای پَضص اوسیذاسیَى پالسوایی ٍ صیش الیِ تشای 2ساػت غَقٍِسی دس هحلَل سیٌگش.

آصهَىّای اهپذاًس الىتشٍضیویایی

خاصًی پَضصّا اص الواىّای فاص ثاتت استفادُ ضذُ است

تشای تشسسی هىاً یسن اًدام ٍاوٌصّای خَسدگی دس

وِ ػلت آى ػذم ایذُ آل تَدى پَضصّا تِ ػلت ًمایع

پَضصّا  ،آصهَىّای اهپذاًس الىتشٍضیویایی تشای 2

سكحی هَخَد ٍ یا تؼثاستی تشنّا ٍ حفشات تخلیِ

ساػت اص غَقٍِسی دس دهای  25 o Cدس هحلَل سیٌگش

تشخای هاًذُ سٍی سكح پَضص هَخة خاسج ضذى ایي

اًدام ضذً .تایح آصهَىّا دس ضىل  6آٍسدُ ضذُ است ٍ

ظشفیت اص حالت ایذ ُ آل هیضَد  ،آًچِ دس هَسد پَضصّا

ّوچٌیي همادیش هحاسثِ ضذُ تشای الواىّای هَخَد دس

هطاّذُ هیضَد تیطتش تَدى ظشفیت خاصًی هشتَـ الیِ

هذاسّای هؼادل ایي آصهَىّا دس خذٍل  4تشای ًوًَِّای

دٍگاًِ الىتشیىی یا ً CPEedlسثت تِ ظشفیت خاصًی

پَضص دادُضذُ دس فشواًسّای هختلف آٍسدُ ضذُ است.

پَضص یا  CPEcاست [ّ .]20واىقَس وِ دس خذٍل 4

دس ًوَداسّای اهپذاًس الىتشٍضیویایی افضٍدُ ضذى همادیش

دیذُ هیضَد هماٍهت خَسدگی پَضص فشواًس 2000Hz

الواى خاصًی ًطاى اص ٍسٍد یَىّا ٍ هحلَل خَسًذُ تِ

اص توام ًوًَِّا تیطتش است دس هشاحل تؼذی تِ تشتیة

پَضص ٍ تِقَسولی واّص هماٍهت پَضص است وِ تا

پَضصّای اًدامگشفتِ دس  3000Hz ٍ 1000Hzلشاس

واّص هماٍهت هشتَـ تِ ایي الواىّا ّوشاُ هیضَد[.]19

هیگیشًذ ٍ ووتشیي هماٍهت هشتَـ تِ صیش الیِ است وِ تا

ّوچٌیي ّواًكَس وِ دیذُ هیضَد تشای ًطاى دادى ظشفیت

ًتایح آصهَى پالسیضاسیَى پتاًسیَ دیٌاهیه تشای 3000Hz
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دس تكاتك ًیست وِ ػلت آى هیتَاًذ تِ هذت صهاى

الیِ ٍ یا تؼثاستی قثیؼت الیِ دٍگاًِ الىتشیىی است .دس

غَقٍِسی دس هحلَل ٍ پایذاسی تلٌذهذت پَضص هشتَـ

هَسد ًوًَِ تذٍى پَضص ًیض دٍ ثاتت صهاًی دیذُ هیضَد.

تاضذ تِ ایيگًَِ وِ دسست است وِ پَضص  3000Hzدس

تشسسیّای پیشاهَى ایي دٍ ثاتت صهاًی ًطاى داد وِ هؼوَال

هذت صهاى  30دل یمِ اص غَقٍِسی ًشخ خَسدگی ووتشی

ثاتت صهاًی اٍل وِ دس فشواًسّای تاالتش سخ دادُ است

داضتِ است اها دس تلٌذ هذت ًویتَاًذ هماٍهت خَسدگی

هتؼلك تِ ٍاوٌصّای خَسدگی ٍ اًتمال تاس دس سكح فلض

هٌاسثی اسایِ وٌذّ .وچٌیي دیذُضذُ است وِ پَضصّا دس

صیش الیِ ٍ هشتَـ تِ هماٍهت الیِ اوسیذی ایدادضذُ دس

حالت ایذُ آل اص ظشفیت خاصًی دس هحذٍدُ ًاًَ فاساد

حیي خَسدگی تش سكح ایي فلض است[ ٍ ]22دس ایي ًوًَِ

تشخَسداسًذ دسحالی وِ ظشفیت خاصًی الیِ دٍگاًِ

حلمِ خاصًی دیگشی دس فشواًسّای پاییي هطاّذُ هیضَد

الىتشیىی تاالتش تَدُ ٍ دس هحذٍدُ هیىشٍ فاساد لشاس

وِ دادُّای خذٍل  4حاوی اص تَاى  - 3ظشفیت خاصًی آى

هیگیشد[ ]21وِ دس هَسد پَضص دس فشواًس 2000Hz

داسد ،ایي ٍؾؼیت ًطاى دٌّذُ ضشایف ًفَر هحذٍد دس

ایيگًَِ است .دس توام ًوَداسّای هطاّذُ ضذُ دٍ ثاتت

ٌّگام سخذاد ٍاوٌصّای خَسدگی است[ ، ]21وِ ضایذ تِ

صهاًی دیذُ هیضَد وِ ثاتت صهاًی هَخَد دس فشواًسّای

ًفَر گًَِّای فؼال ض یویایی اص هیاى الیِ اوسیذی هشتَـ

تاال هشتَـ تِ پَضص ٍ آىوِ دس فشواًسّای پاییيتش است

هیضَد.

هشتَـ تِ ٍاوٌصّای اًتمال تاس هشتَـ تِ خَسدگی صیش

ضکل  .7هذاس هؼادل تِ دستآهذُ اص تحلیل ًتایح آصهَى اهپذاًس الىتشٍضیویایی.

جذٍل .4همادیش الواىّای هذاس ًسثت دادُضذُ تِ ًوًَِّا دس آصهَى اهپذاًس الىتشٍضیویایی تشای 2ساػت غَقٍِسی دس هحلَل سیٌگش.
ًوًَِ
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ًتیجِگیزی
1000Hz دس ایي تحمیك اثش فشواًس پَضص دّی تاالتش اص
ٍ دس خشیاى تهلكثی پالسی هستمین تش خَاظ خَسدگی
سیضستختاس پَضصّای اوسیذی ایدادضذُ تش صیش الیِای اص
 تا تَخِ تِ آصهَىّای. تشسسی ضذAZ31 ه ٌیضین
 آصهَى فاصیاتی، الىتشٍضیویایی اًدامگشفتِ تش ایي ًوًَِّا
تَسف پشاش پشتَ ایىس ٍ آصهَى هیىشٍسىَپی الىتشًٍی
:اص ًوًَِّا هیتَاى دسیافت
 سیضساختاس حاغل اص پَضصّا دس فشواًسّای تاالتش اص- 1
. تفاٍت هحسَسی تا یىذیگ ش ًذاسًذ1000Hz
ٍ Mg  فاصّای ػوذُ تطىیل دٌّذُ پَضصّا تٌْا- 2
 ّستٌذ وِ تِقَس قثیؼی دس چٌیي پَضصّایی تشMgO
صیش الیِ هٌیضین تِ ٍخَد هیآیٌذ ٍ ٍخَد صیشالیِ دس ایي
.الگَّا تِ دلیل ًفَر پشتَ ایىس اص پَضص است
ِ آصهَىّای اهپذاًس الىتشٍضیویایی ًطاى دادًذ و- 3
هماٍهت خَسدگی پَضص ایدادضذُ دس فشواًسّای
 اص تمیِ پَضصّا تاالتش است وِ ضایذ دلیل آى2000Hz
ُووتش تَدى حفشات تخلیِ الىتشیىی تا ػومی تِ اًذاص
.ؾخاهت پَضص دس ایي ًوًَِّا است
[ ًیض روش ضذُ تَد9]ِ ّواًكَس وِ دس تحمیمات گزضت- 4
تٌْا دس فشواًسّای پاییي هیتَاى فاصّای فسفاتی سا
.هطاّذُ ًوَد وِ دس تحمیك فؼلی ًیض هَسد تاییذ ٍالغ ضذ
ِتٌاتشایي تِقَسولی هیتَاى تِ ایي ًتیدِ دست یافت و
 دسAZ31 ایداد چٌیي پَضصّایی تش صیش الیِ هٌیضین
. تِغَست تْیٌِ اهىاىپزیش است2000Hz فشواًس
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