عوامل موثز بز مقاومت خوردگی پوضص گالوانيزه گزم
 محمدرضا طزقینژاد و محمدعلی گلعذار،حامد عسگزي
 داًـگاُ كٌؼتي اكفْاى،داًـىذُ هٌْذػي هَاد
چکيده
 فاكلِ ختّاي دهٌذُ َّا اص ػغح ٍسق ٍ ػشػت خظ گالَاًيضُ تش،ُ تاثيش تشخي اص پاساهتشّاي تَليذ ًظيش دسكذ ػشب حوام گالَاًيض،دس ايي پظٍّؾ
 همذاس ػشب حوام گالَاًيضُ دس. سفتاس خَسدگي ٍ ضخاهت اليِ ّاي آلياطي پَؿؾ گالَاًيضُ گشم تَليذي ؿشوت فَالد هثاسوِ اسصياتي ؿذ،تافت
 تافت پَؿؾ تا. دسكذ ٍصًي تغييش دادُ ؿذ ٍ اثشات آى تش تافت ٍ سفتاس خَسدگي ٍ اًذاصُ اػپٌگلّاي پَؿؾ تشسػي ؿذ0/11  تا0/01 ُهحذٍد
 ػپغ تاثيش افضايؾ.اػتفادُ اص سٍؽ پشاؽ اؿؼِ ايىغ ٍ سفتاس خَسدگي پَؿؾ تا اػتفادُ اص آصهَىّاي پالسيضاػيَى تافل ٍ پاؿؾ ًوه تؼييي ؿذ
 ًتايح. تغييش فاكلِ ختّاي دهٌذُ َّا اص ػغح ٍسق ٍ ػشػت خظ گالَاًيضُ تش ضخاهت اليِّاي آلياطي پَؿؾ اسصياتي ؿذ،دسكذ ٍصًي ػشب حوام
( پَؿؾ سا واّؾ دادُ ٍ دس هماتل تاػث افضايؾ ضشية00.2) ُ ضشية تافت ًؼثي كفحِ لاػذ،ًُـاى داد وِ افضايؾ دسكذ ػشب حوام گالَاًيض
ُ تاػث افضايؾ اًذاص، ّوچٌيي هـخق ؿذ وِ افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب حوام.( ؿذُ اػت20.1) ٍ (10.3) ،(10.0) تافت ًؼثي كفحاتي ًظيش
 افضايؾ فاكلِ ختّاي دهٌذُ َّا ٍ واّؾ، پغ اص تشسػي تاثيش افضايؾ دسكذ ػشب حوام.اػپٌگلّا ٍ تؼذاد اػپٌگلّاي وذس دس ػغح ٍسق هيگشدد
 افضايؾ- اليِ ًاهغلَب تشاي خَاف خَسدگي ٍ ؿىلپزيشي پَؿؾ- هـاّذُ ؿذ وِ ضخاهت اليِ گاها،ًِػشػت خظ گالَاًيضُ تِ كَست خذاگا
( ٍ افضايؾ20.1)  افضايؾ هَلفِ تافت كفحِ صاٍيِ صياد،(00.2) ُ دس اًتْا هـخق ؿذ وِ دس اثش واّؾ هَلفِ تافت كفحِ لاػذ.يافتِ اػت
. هماٍهت خَسدگي پَؿؾ واّؾ يافتِ اػت،ضخاهت اليِ گاها

 آصهَى پاؿؾ ًوه، گالَاًيضُ گشم، اػپٌگل، هماٍهت خَسدگي، تافت:كلمات كليدي

Effect of production parameters on the structure and corrosion resistance
of hot-dip galvanized coating
H. Asgari, M. R. Toroghinejad, M. A. Golozar
Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology
Abstract: In this research, effects of some production parameters such as lead content of the zinc bath, jet wipers distance
from sheet surface and galvanizing line speed on corrosion behaviour and structure of hot-dip galvanized coating produced in
Mobarakeh Steel Company was investigated. Lead content of the zinc bath was changed in the range of 0.01 to 0.11Wt.%
and its effects on the texture and corrosion behaviour and spangle size was studied. Coating texture was determined using Xray diffraction and Corrosion behaviour of the coating was analyzed employing salt spray and Tafel polarization test. Then,
influences of increasing the lead content of the zinc bath, variations of jet wipers distance from the sheet surface and
galvanizing line speed on the coating structure were assessed. Results showed that increasing the lead content of the zinc
bath, has decreased the relative texture coefficient of basal component and conversely, has increased the relative texture
coefficient of high angle pyramids, low angle pyramids and prism plane components. Also, it was discerned that increasing
the lead content of the zinc bath would result in the increase of spangle size and number of dull spangles in the surface. After
investigation of the effects of increasing the lead content of the zinc bath, increasing the jet wipers distance and decreasing
the galvanizing line speed, it was found that gamma layer thickness, the detrimental layer for corrosion resistance and
formability, has been increased.
Keywords: Texture; Corrosion resistance; hot-dip galvanizing; Salt spray test; Lead percentage of the zinc bath.
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مقدمه

ػلت آىوِ تش ٍاوٌؾّاي ًفَري ً ٍ Zn-Feشخ ػشهايؾ

دس فشآيٌذ گالَاًيضُ گشم ،پَؿؾ هحافظي اص فلض سٍي ٍ

پَؿؾ اثشگزاس اػت ،تاػث تغييشاتي دس ضخاهت اليِّاي

تشويثات آى تش ػغح فَالد ايداد هيؿَد .اص ايي ًَع

آلياطي ٍ دس ًتيدِ خَاف پَؿؾ گالَاًيضُ هيؿَد

پَؿؾ تشاي هحافظت فَالد دس تشاتش خَسدگي اػتفادُ

[.]7ٍ2،1

هيؿَد ٍ داليل ػوذُ اػتفادُ اص سٍي دس ايي فشآيٌذ ؿاهل

تافت پَؿؾ گالَاًيضُ گشم  ٍ -دس ٍالغ تافت اليِ اتا وِ

ون تَدى ًشخ خَسدگي سٍي ًؼثت تِ آّي ٍ هحافظت

تمشيثاً سٍي خالق هيتاؿذ  -تحت تاثيش ػَاهل خاسخي

الىتشٍليتي سٍي تشاي آّي هيتاؿذ [ .]1پغ اص ؿؼت ٍ

ًظيش گشادياى ًشخ ػشهايؾ پَؿؾ ،ؿشايظ ػغحي فَالد

ؿَي ػغح فَالد ٍ پَػتِصدايي آى دس وَسٍُ ،سق فَالدي

پايِ ٍ تشوية ؿيويايي حوام سٍي اػت ٍ تافت حاكل تِ

ٍاسد حوام گالَاًيضُ ؿذُ ٍ پغ اص چٌذ ثاًيِ اص آى خاسج

ؿذت تش سفتاس خَسدگي پَؿؾ تاثيشگزاس اػت [ .]8دس

هيؿَد .دس هذت غَعٍِسي ٍسق دس حوام گالَاًيضُ ،سٍي

پَؿؾ گالَاًيضُ گشم تِ ػلت آًىِ سٍي داساي ػاختاس

تا فَالد ٍاوٌؾ دادُ ٍ پَؿؾ گالَاًيضُ وِ هؼوَالٌ ؿاهل

ّگضاگًَال هيتاؿذ ،لشاسگشفتي كفحات لاػذُ تِ هَاصات

چْاس اليِ اتا ،صتا ،دلتا ٍ گاها هيتاؿذ ،تـىيل هيؿَد

ػغح ٍ يا تِ ػثاست تْتش ايداد تافت كفحات لاػذُ ٍ

[ .]2ٍ1ضخاهت ٍ تشوية ايي اليِّا ػوذتاً تِ تشوية

افضايؾ ؿذت آى ،هٌدش تِ افضايؾ لاتل تَخِ هماٍهت

ؿيويايي حوام گالَاًيضُ ،ػشػت ػشهايؾ پَؿؾ ،ػشػت

خَسدگي هيؿَد [.]9

خظ گالَاًيضُ ٍ تشوية ؿيويايي ٍسق فَالدي ٍاتؼتِ
هيتاؿذ [ .]2ٍ1اص آًدا وِ ّش يه اص ايي اليِّا

مواد و روش تحقيق

خلَكيات ؿيويايي ٍ هىاًيىي خاف خَد سا داسًذ،

توام آصهَىّاي اًدام ؿذُ دس ايي پظٍّؾ تا اػتفادُ اص

اّويت خاكي دس واستشدّاي هختلف پيذا هيوٌٌذ.

ٍسق فَالدي  JIS G3302پَؿؾ دادُ ؿذُ تَػظ سٍي

دس هياى ػٌاكش آلياطي هَخَد دس حوام گالَاًيضُ ،ػشب ٍ

(تِ سٍؽ گالَاًيضُ گشم) اًدام گشفت .تشوية ٍسق فَالدي

آلَهيٌيَم ًمؾ هْوتشي سا ًؼثت تِ ػايشيي ايفا هيوٌٌذ

هَسد اػتفادُ ،دس خذٍل ً 1ـاى دادُ ؿذُ اػت .ؿشايظ

[ .]2ٍ1دس تؼياسي اص خغَط پيَػتِ گالَاًيضُ گشم ،ػشب

تَليذ ٍسقّاً ،ظيش دهاي ًْايي ًَسد ،دهاي والف پيچي،

تِ حوام سٍي افضٍدُ هيؿَد .افضٍدى ايي ػٌلش ًِ تٌْا

دسكذ واس ػشد ٍ ؿشايظ آًيل تشاي توام ٍسقّاي هَسد

تاػث افضايؾ ػياليت هزاب ٍ واّؾ تٌؾ ػغحي آى هي-

اػتفادُ دس ايي پظٍّؾ يىؼاى هيتاؿذ.

گشدد تلىِ دس غلظتّاي ون ( 0/04تا  0/2دسكذ ٍصًي)

خْت وشيؼتالَگشافيىي پَؿؾّا تا اػتفادُ اص سٍؽ

هَخة يىٌَاختي پَؿؾ ٍ تْثَد چؼثٌذگي آى تِ فَالد

تفشق اؿؼِ ايىغ تؼييي ؿذ (تاتؾ  ،Cu Kαاًذاصُ گام

پايِ هيگشدد [ .]3الثتِ ايي ػٌلش تاػث سؿذ صياد تلَسّاي

˚ ٍ 0/03صهاى ؿواسؽ  1ثاًيِ) .سٍتؾ  2θتيي ˚ 20تا

سٍي ٍ اًدواد دًذسيتي اػپٌگلّا هيگشدد [ .]4اػپٌگلّا،

˚ 140اًدام ؿذ ٍ ؿـذتّـاي تِ دػت آهــذُ اص پيه

حاكل اًدواد دًذسيتي سٍي ّؼتٌذ ٍ تِ كَست

كفحات هختلفً Ihkil ،اهيذُ ؿذ .الصم تِ روش اػت وِ

ػاختاسّاي ؿؾگَؽ يا تشفداًِاي ديذُ هيؿًَذ [.]6ٍ5

تشاي تِ دػت آٍسدى ايي ؿذتّا تايذ ؿذت صهيٌِ سا اص

آلَهيٌيَم ًيض ،دس هحذٍدُ  0/1تا  0/3دسكذ ٍصًي ،خْت

ؿذت ول پيه تفشيك وشد .ػپغ ايي ؿذتّا ( )Ihkilتا

ؿفاف وشدى ػغح پَؿؾ ٍ واّؾ اوؼيذاػيَى ػغحي

تمؼين هماديش آًْا تش ؿذت يه ًوًَِ تلادفي ()I0hkil

آى تِ حوام هزاب اضافِ هيؿَد ٍ اثشات ؿگشفي تش

ًشهالِ ؿذُ ٍ تِ كَست ؿذت ًؼثي  Inhkilاسائِ ؿذ.

ضخاهت اليِّاي آلياطي پَؿؾ داسد [ .]3-1ػشػت خظ

هماديش  I0hkilتا اػتفادُ اص الگَي تفشق اؿؼِ ايىغ پَدس

گالَاًيضُ ٍ فاكلِ ختّاي دهٌذُ َّا اص ػغح ٍسق ًيض ،تِ

سٍي (ًوًَِ تلادفي) تِ دػت آهذ .الثتِ دس ايي پظٍّؾ،
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خذٍل  -1تشوية ؿيويايي ٍسق فَالدي

%Al
0/048

%Mo

%Si

%V

%P

0/009

0/001

0/007

%Ti

%S

خذٍل  -1تشوية ؿيويايي ٍسق فَالدي

0/002

0/005

0/001

Grade

%C
0/038

JIS G3302

خذٍل  -2هـخلات ًوًَِّاي هَسد اػتفادُ دس تؼييي تافت ،سفتاس خَسدگي ٍ ضخاهت اليِّاي آلياطي
دس اثش افضايؾ دسكذ ػشب حوام
ػشػت خظ
ػشػت خظ
گالَاًيضُ
گالَاًيضُ
)(m/min
)(m/min

100
100

دهاي ٍسٍدي
دهاي ٍسٍدي
ٍسق تِ
ٍسق تِ
حوام)(ºC
حوام)(ºC

دهاي
دهاي
حوام)(ºC
حوام)(ºC

466
466

461
461

فاكلِ ختّاي
فاكلِ ختّاي
دهٌذُ َّا اص
ضخاهت ٍسق
دهٌذُ َّا اص
ضخاهت ٍسق
ػغح
)(mm
%Al
ػغح
)(mm
%Al
ٍسق)(mm
ٍسق)(mm
0/175
0/175
0/171
100
0/5
0/171
0/178
100
0/5
0/178
0/173
0/173

تشوية ؿيويايي حوام
تشوية ؿيويايي حوام
%Fe
%Fe

ًوًَِ
ً %Pbوًَِ
%Pb

0/023
0/023
0/028
0/028
0/025
0/025
0/023
0/023

0/010
0/010
0/040
0/040
0/070
0/070
0/110
0/110

G1
G1
G2
G2
G3
G3
G4
G4

اؿؼِتؼييي تافت ،سفتاس خَسدگي ٍ ضخاهت اليِّاي آلياطي
اػتفادُ دس
الگَيهَسد
ًوًَِّاي
هـخلات
خذٍل -2
پشاؽ
تافت) اص
هَلفِ
تِ ًِ

ًِ پيه (هشتَط

ً 8وه ،لثِّاي تشؽ يافتِ ًوًَِ تَػيلِ چؼة ضذًفَر ٍ

ايىغ ًوًَِّا اػتخشاج ؿذ ٍ ؿذت ًؼثي هشتَط تِ ّش

پايذاس دس هحيظ پاؿؾ ًوه پَؿاًذُ ؿذ ٍ ػغح

دس اثش افضايؾ دسكذ ػشب حوام

هماديش  I0hkilتا اػتفادُ اص الگَي تفشق اؿؼِ ايىغ پَدس

هـخلي اص پَؿؾ ( )15cm*25cmدس هؼشم هِ ًوه

سٍي (ًوًَِ تلادفي) تِ دػت آهذ .الثتِ دس ايي پظٍّؾ،

لشاس گشفت .ؿشايظ اًدام آصهَى ٍ هـخلات آى هغاتك تا

ًِ پيه (هشتَط تِ ًِ هَلفِ تافت) اص الگَي پشاؽ اؿؼِ

اػتاًذاسد  ASTM B117اًدام ؿذ .تاصسػي ًوًَِّا ّش

ايىغ ًوًَِّا اػتخشاج ؿذ ٍ ؿذت ًؼثي هشتَط تِ ّش

ػاػت يه تاس اًدام ؿذُ ٍ هـاّذات ثثت گشديذ .دس ايي

وذام هحاػثِ ؿذ ٍلي دس ايي همالِ ،كشفاً تِ اسايِ ؿذت

آصهَى هيتَاى صهاى سػيذى تِ  %5ػغح پَؿيذُ ؿذُ اص

ًؼثي چْاس هَلفِ تؼٌذُ هيؿَدً .وًَِّاي هَسد اػتفادُ

ؿَسُ ػفيذ يا ؿَسُ لشهض سا تِ ػٌَاى هؼياسي خْت همايؼِ

دس ايي تخؾ تش اػاع دسكذ ٍصًي ػشب حوام تِ كَست

هماٍهت خَسدگي دس ًظش گشفت وِ دس ايي پظٍّؾ ،هؼياس

 G1تا  G4وذ وزاسي ؿذُ ٍ هـخلات آًْا دس خذٍل 2

دٍم هَسد اػتفادُ لشاس گشفت .تِ هٌظَس اسصياتي

آٍسدُ ؿذُ اػت.

هَسفَلَطي ٍ تشوية ؿيويايي هحلَالت خَسدگي ،دٍ

خْت تشسػي سفتاس خَسدگي ًوًَِّا ،اص آصهَىّاي

ًوًَِ پغ اص  72ػاػت لشاس گشفتي دس هحفظِ پاؿؾ

پالسيضاػيَى تافل ٍ پاؿؾ ًوه اػتفادُ گشديذ .آصهَى

ًوه ،اص آى خاسج ؿذُ ٍ پغ اص ؿؼتـَ تا آب همغشٍ

پالسيضاػيَى تافل دس هحلَل ًوه عؼام  ٍ %5دس دهاي

خـه ؿذى واهل ،تَػظ هيىشٍػىَج الىتشًٍي سٍتـي

پتاًؼيَػتات

ٍ پشاؽ پشتَ ايىغ تشسػي ؿذًذ .ػغح همغغ ًوًَِّا ًيض،

( )EG&G Potentiostat 263Aكَست گشفت .حدن

خْت تشسػي ضخاهت اليِّاي آلياطي ،تا اػتفادُ اص

الىتشٍليت تشاي ّش آصهَى ً ، 500 mlشخ سٍتؾ 1mv

سٍؽّاي هشػَم هتالَگشافي ٍ هيىشٍػىَج الىتشًٍي

 ،/secالىتشٍد هشخغ والَهل ٍ هحذٍدُ پتاًؼيــل (ًؼثت

سٍتـي هغالؼِ ؿذ .تِ ػلت حؼاػيت ؿذيذ سٍي تِ آب،

تِ حالت هذاس تاص) اص  -250 mvتا  500mvتَد .لثِ

اص الىل هغلك دس تواهي هشاحل ػٌثادُ صًي ٍ پَليؾ

فَالدي ًوًَِّا تَػظ الن پالػتيىي ٍ تِ هٌظَس

اػتفادُ گشديذ .تشوية اليِّاي آلياطي پَؿؾ ًيض تا

خلَگيشي اص خَسدگي آًْا پَؿاًذُ ؿذ .دس آصهَى پاؿؾ

اػتفادُ اص آًاليض  EDSتؼييي ؿذ .اًذاصُ اػپٌگلّا تا

اتاق

ٍ

تَػظ

دػتگاُ
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اػتفادُ اص سٍؽ تماعغ خظ تؼييي ؿذ .دس ايي سٍؽ تا

خْت تشسػي هحلَالت خَسدگي ٍالغ تشػغح ًوًَِّا،

اػتفادُ اص سػن خغَط  10ػاًتي هتشي دس هٌاعك هختلف

دٍ ًوًَِ  ، G4 ٍ G2پغ اص  72ػاػت لشاس گشفتي دس

اص ػغح پَؿؾ ٍ ؿوشدى اػپٌگلّاي لغغ ؿذُ تَػظ

هحفظِ پاؿؾ ًوه اص آى خاسج ؿذُ ٍ پغ اص ؿؼتـَ ٍ

ايي خغَط ٍ تمؼين هدوَع عَل خظ تش تؼذاد اػپٌگل-

خـه وشدى ،تَػظ  SEM ٍ XRDتشسػي ؿذًذ.

ّاي لغغ ؿذُ ،اًذاصُ هياًگيي اػپٌگل تِ دػت هيآيذ.

تشسػي XRDهحلَالت خَسدگي ًـاى داد وِ فاصّاي
ػوذُ

هَخَد

آًْا

دس

ؿاهل

نتايج

ٍ 3Zn5(Co3)2(OH)6،2ZnO،1Zn5(OH).8Cl2.H2o

ؿذت ًؼثي هَلفِّاي تافت كفحِ لاػذُ ( ،)00.2كفحِ

اوؼيذ آلَهيٌيَم هيتاؿذ ٍ دس ًتيدِ اييگًَِ هيتَاى

ون صاٍيِ ( ،)10.3كفحِ صاٍيِ صياد ( ٍ )20.1كفحِ

اػتٌثاط وشد وِ افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب حوام تاثيشي تش

هٌـَسي ( )10.0تشاي ًوًَِّاي  G1تا  G4هحاػثِ گشديذ

فاصّاي هَخَد دس هحلَالت خَسدگي ًذاسدّ .وچٌيي

ٍ ؿذت ًؼثي ّش يه اص ايي هَلفِّا دس ًوًَِّاي فَق دس

تلاٍيش  SEMايي ًوًَِ ّا ًـاى هيدّذ وِ ػغح ًوًَِ

ؿىل  1تا يىذيگش همايؼِ ؿذُ اػت .تا دلت دس ؿىل 1

 G4تَػظ يه اليِ تِ ّن پيَػتِ ٍ ضخين اص هحلَالت

ديذُ هيؿَدوِ دس اثش افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب حوام،

خَسدگي پَؿيذُ ؿذُ (ؿىل  -4الف) ٍ ايي دس حالي

ؿذت ًؼثي هَلفِ تافت كفحِ لاػذُ ( )00.2تِ ؿذت

اػت وِ ػغح ًوًَِ  G1تَػظ اليِاي ًاصن ٍ غيش پيَػتِ

واّؾ يافتِ ٍدس هماتل ،ؿذت ًؼثي هَلفِ تافت ػايش

اص هحلَالت خَسدگي پَؿيذُ هيتاؿذ ٍ تشخي اص ًماط

كفحات تِ خلَف كفحِ صاٍيِ صياد ( ٍ ) 20.1كفحِ

هَخَد تش ػغح ايي ًوًَِ ٌَّص خَسدُ ًـذُاًذ

هٌـَسي ( )10.0افضايؾ هحؼَػي يافتِ اػت .ايي تذاى

(ؿىل  -4ب)ّ .وچٌيي دس تشخي اص هٌاعك هَخَدتش ػغح

هؼٌاػت وِ تا افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب حوام گالَاًيضُ،

ًوًَِ  ، Bهيتَاى تلَسّاي سٍي (كفحات ؿؾ ضلؼي

هَلفِ تافت كفحِ لاػذُ ( )00.2تضؼيف ؿذُ ٍ ػايش

لاػذُ) سا هـاّذُ وشد وِ ٌَّص خَسدُ ًـذُاًذ ٍ تِ

هَلفِّاً ،ظيش هَلفِ تافت كفحات (ٍ )10.0( ،) 20.1

كَست يه ػشي سيؼِ دس وٌاس ّن لشاس داسًذ (ؿىل .)5

( ،)10.3تِ خشج ايي هَلفِ افضايؾ هيياتٌذ.

ًتايح آصهايـات ًـاى هيدّذ وِ تا افضايؾ دسكذ ٍصًي

دس ؿىل  ،2چگالي خشياى خَسدگي ( )icorrدس آصهَى

ػشب حوام گالَاًيضُ ،اًذاصُ اػپٌگلّا افضايؾ يافتِ اػت

پالسيضاػيَى تافل تشاي ًوًَِّاي  G1تا ً G4ـاى دادُ

(ؿىل ّ .)6وچٌيي تا افضايؾ دسكذ ػشب حوام ،هـاّذُ

ؿذُ اػت .افضايؾ هحؼَع چگالي خشياى خَسدگي دس

ؿذ وِ تؼذاد اػپٌگلّاي وذس دس ػغح ٍسق تيـتش ؿذُ ٍ

اثش افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب حوام واهالً هـَْد هيتاؿذ

اص ؿفافيت ٍسق گالَاًيضُ واػتِ هيؿَد.

تِ عَسي وِ اختالف چگالي خشياى خَسدگي تيي

ؿىل  ،7تلَيش ػغح همغغ ًوًَِ  G2سا ًـاى هيدّذ .

ًوًَِّاي  37 ، G4 ٍ G1هيىشٍ آهپش تش ػاًتيهتش هشتغ

آًاليض  EDSاليِّا ًـاى داد وِ ّش چْاس اليِ آلياطي اتا،

اػتً .تايح آصهَى پاؿؾ ًوه دس هَسد ًوًَِّاي  G1تا

صتا ،دلتا ٍ گاها تـىيل ؿذُ ٍ تشوية ايي چْاس اليِ آلياطي

 G4دس ؿىل  3آٍسدُ ؿذُ اػت .هـخق اػت وِ تا

هغاتك تا ػايش پظٍّؾّاي اًدام ؿذُ هيتاؿذّ .وچٌيي

خَسدگي

ًتايح آًاليض EDSهشتَط تِ اليِّاي آلياطي ػايش ًوًَِّاي

افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب حوام ،هماٍهت

پَؿؾ واّؾ يافتِ ٍ ػشيغتش خَسدُ ٍ هلشف هيؿَد ٍ

تِ واس سفتِ دس ايي پظٍّؾ ًيض تمشيثاً ؿثيِ تِ ًتايح فشآيٌذ

دسًتيدِ فَالد صٍدتش دس هؼشم هحيظ خَسًذُ لشاس گشفتِ
ٍ هـخلِ خَسدگي آى ،يؼٌي ؿَسُ لشهض سًگ ،ػشيغتش
آؿىاس هيؿَد.

1 - Simonkolleite
2 - Zincite
3 - Hydrozincite
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ؿىل  -3تاثيش دسكذ ػشب حوام تش هماٍهت خَسدگي ًوًَِّا

0

ؿىل  -4تلَيش  SEMاص هحلَالت خَسدگي ٍالغ تش ػغح
ًوًَِّاي الف)  G4ب)  G2پغ اص  72ػاػت لشاسگشفتي دس هحفظِ
پاؿؾ ًوه
ؿىل  -4تلَيش  SEMاص هحلَالت خَسدگي ٍالغ تش ػغح

ؿىل  -3تاثيش دسكذ ػشب حوام تش هماٍهت خَسدگي ًوًَِّا

ًوًَِّاي الف)  G4ب)  G2پغ اص  72ػاػت لشاسگشفتي دس هحفظِ
پاؿؾ ًوه
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ًوًَِّاي ايي تخؾ(خذٍل  ،)3هـاّذُ هيؿَد وِ
ضخاهت وليِ اليِّا ٍ دس ًتيدِ ضخاهت ول پَؿؾ ،تا
واّؾ فاكلِ ختّاي َّا اص ػغح ٍسق گالَاًيضُ ،واّؾ
هيياتذ.
دس ؿىل  10ديذُ هيؿَد وِ دس اثش واّؾ ػشػت خظ
گالَاًيضُ (يؼٌي افضايؾ صهاى هاًذگاسي ٍسق دس حوام) ٍ
ثاتت تَدى ػايش پاساهتشّا تشاي ًوًَِّاي هَسد هغالؼِ دس
ايي تخؾ(خذٍل  ،)4اليِّاي پَؿؾ تِ ػلت داؿتي صهاى

50µm

تيـتش تشاي سؿذ ،ضخينتش ؿذُاًذ .هـخق اػت وِ دس

50µm
ؿىل  -5وشيؼتالّاي سٍي(كفحات لاػذُ) ٍالغ تش ًوًَِ G2

ايي تيي ضخاهت اليِ گاها تِ همذاس تيـتشي ًؼثت تِ تميِ

 72 ،ػاػت پغ اص لشاس گشفتي دس هحفظِ پاؿؾ ًوه

اليِّا سؿذ وشدُ اػت ٍ ًـاى اص ٍاتؼتگي سؿذ ايي اليِ

0.11
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تِ صهاى هاًذگاسي ٍسق دس حوام گالَاًيضُ داسد.
بحث
دس ؿىل  1ديذُ ؿذ وِ تا افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب
حوام ،ؿذت ًؼثي هَلفِ تافت كفحِ لاػذُ ()00.2
واّؾ يافتِ ٍ دس هماتل ،ؿذت ًؼثي ػايش هَلفِّا ،ؿاهل
( )10.3( ٍ )10.0( ،)20.1افضايؾ يافتِ اػت .ػلت آى
اػت وِ ػشب ًِ تٌْا هَخة واّؾ ول هىاى ّاي
خَاًِصًي هيگشدد ،تلىِ اص ايي تؼذاد تالي هاًذُ ًيض ػْن
كفحات لاػذُ سا ًؼثت تِ كفحات ون صاٍيِ ،صاٍيِ صياد
ٍ هٌـَسي واّؾ هيدّذ [ .]10دس پَؿؾ گالَاًيضُ،
خْت ايداد هَلفِّاي هختلف تافت ،اتتذا خَاًِ ّش كفحِ

َّا اص ػغح
ختّاي
فاكلِ
اػپٌگلّا
تش اًذاصُ
گالَاًيضُ ،حوام
خظدسكذ ػشب
ػشػت تاثيش
ًظيشؿىل -6
ٍسق پغ اص خظ گالَاًيضُ ،فاكلِ ختّاي َّا اص ػغح

تافت كفحِ هَسد ًظش دس هٌغمِاي خاف تـىيل هيگشدد

ٍسق پغ اص خشٍج اص حوام ٍ ضخاهت ٍسق فَالدي تشاي

[ .]11دس ًتيدِ ،تِ ػلت واّؾ خَاًِّاي كفحِ لاػذُ

ًوًَِّاي هَسد هغالؼِ دس ايي تخؾ (خذٍل  ،)2افضايؾ

) ،(00.2هٌاعك ووتشي اص پَؿؾ تـىيل ايي هَلفِ تافت

دسكذ ٍصًي ػشب حوام تاػث افضايؾ هحؼَع اليِ گاها

سا خَاٌّذ داد ٍ دس هماتل ،تِ ػلت افضايؾ خَاًِّاي

ٍ واّؾ ضخاهت اليِّاي دلتا ٍ صتا ؿذُ اػت .ضخاهت

كفحات صاٍيِ صياد ،ون صاٍيِ ٍ هٌـَسي ،دس هٌاعك

اليِ اتا ٍ ضخاهت ول پَؿؾ ًيض تمشيثاً دس ّوِ حاالت

تيـتشي اص پَؿؾ تافت ايي كفحات ايداد خَاّذ ؿذ

ثاتت تالي هاًذُ اػت.

[ .]10دس هَسد پَؿؾّاي الىتشٍدپَصيت سٍي ،دس كَست

ؿىل  9تاثيش واّؾ فاكلِ ختّاي َّا اص ػغح ٍسق

ٍخَد هىاىّاي خَاًِصًي وافي اص ّش هَلفِ ،كفحات تِ

گالَاًيضُ پغ اص خشٍج اص حوام سا ًـاى هيدّذ .دس ايي

كَست هٌظن سٍي ّن لشاس گشفتِ ٍ تِ كَست يىؼشي

خا ًيض ،تا تَخِ تِ ثاتت تَدى ػايش پاساهتش ّا تشاي

تلَن دس وٌاس يىذيگش ظاّش هيؿًَذ [ .]11دس كَست ون

(هَلفِ) تـىيل ؿذُ ٍ ػپغ تا سؿذ ايي خَاًِّا ،هَلفِ
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تَدى هىاىّاي خَاًِصًي هَلفِّا ،تؼذاد ووي اص كفحات

تاال تَد ى ؿذت ًؼثي هَلفِ تافت كفحِ صاٍيِ صياد

هيتَاًٌذ سٍي ّن لشاس تگيشًذ ٍ پغ اص آى ،دس كَست

( )20.1اػت [ .]9تاال تَدى اًشطي ػغحي كفحات صاٍيِ

الحاق كفحات تيـتش تِ ايي تلَنّا ،كفحات هَخَد دس

صياد ،هٌـَسي ٍ ون صاٍيِ ًيض دليل ديگشي تش فؼالتش تَدى

تلَنّاي هداٍس تِ يىذيگش تشخَسد وشدُ ٍ ًْايتاً تا لغضؽ

ػغح آًْا ٍ دس ًتيدِ ؿذيذتش تَدى ٍاوٌؾّاي خَسدگي

تش ػغح يىذيگش ،تِ كَست كفحات دٍهيٌَ لشاس هيگيشًذ

دس ػغح آًْاػت [ .]4تشاي هثال ،هـخق ؿذُ اػت وِ

[ .]11دس تشسػي هَسفَلَطي ػغح ًوًَِّاي ايي پظٍّؾ،

اًشطي ػغحي هتٌاػة تا ػىغ فاكلِ تيي كفحِاي()d

ّش دٍ ًَع حالت روش ؿذُ هـاّذُ ؿذ وِ ًـاى اص تـاتِ

هيتاؿذ ٍ دس ػاختاس سٍيً ،ؼثت اًشطي ػغحي تشاي

هياى عشيمِ لشاس گشفتي كفحات تش سٍي يىذيگش دس

كفحِ لاػذُ ( ٍ )00.2كفحِ صاٍيِ صياد ( )20.1تِ

پَؿؾّاي الىتشٍدپَصيت ٍ گالَاًيضُ گشم سٍي داسد

تشتية تشاتش تا  1/d = 0/89ٍ 1/d = 0/41هحاػثِ ؿذُ

[ .]13ٍ12اص ؿىلّاي  12 ٍ 11هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ تا

اػت [.]4

واّؾ ؿذت ًؼثي هَلفِ تافت كفحِ لاػذُ (ٍ )00.2

دس ؿىل  6ديذُ ؿذ وِ تا افضايؾ دسكذ ٍصًي ػشب

افضايؾ ؿذت ًؼثي هَلفِ كفحِ صاٍيِ صياد (،)20.1

حوام ،اًذاصُ اػپٌگلّا افضايؾ هيياتذ .ػلت آى اػت وِ

هماٍهت خَسدگي پَؿؾ واّؾ يافتِ ٍ صهاى ووتشي

ػشب تاػث واّؾ تٌؾ ػغحي سٍي هزاب دس ػغح

كشف خَسدُ ؿذى پَؿؾ ٍ سػيذى هحيظ خَسًذُ تِ

ٍسق فَالدي هيگشدد ٍ دس ًتيدِ تا افضايؾ دسكذ ػشب ٍ

فَالد ؿذُ (ؿىل  ٍ )11چگالي خشياى خَسدگي ًيض

واّؾ تيـتش ايي تٌؾ ػغحي ،اػپٌگلّاي دسؿتتشي دس

افضايؾ هيياتذ (ؿىل ٌّ .)12گاهي وِ ؿذت ًؼثي هَلفِ

ػغح ايداد هيگشدد [ .]14ٍ4تِ تياى ديگش ،ايي ػٌلش

كفحِ لاػذُ ( )00.2صياد تاؿذ ،ػغح ػوذتاً تَػظ

آلياطي (ػشب) تاػث واّؾ حالليت خاهذ ٍ تٌؾ ػغحي

كفحات لاػذُ ( )00.2هَاصي تا صهيٌِ فَالدي پَؿيذُ

هَخَد تيي هزاب /خاهذ (ٍسق) هيگشدد [ّ .]1وچٌيي اص

ؿذُ اػت [ .]10كفحات لاػذُ ( )00.2داساي تيـتشيي

آى خا وِ ايداد اػپٌگلً ،تيدِ اًدواد دًذسيتي سٍي هي-

اًشطي پيًَذي هشتَط تِ اتنّاي ػغحي خَد هيتاؿٌذ ٍ

تاؿذ [ ،]5تش اثش خذايؾ ػشب دس ساع دًذسيت ،ؿؼاع

اًشطي الصم خْت ؿىؼتي پيًَذّا ٍ دس ًتيدِ اًحالل

ساع دًذسيت واّؾ يافتِ ٍ تٌاتشايي ػشػت سؿذ دًذسيت

اتنّا تشاي ايي كفحات تيـتشيي همذاس الصم سا داسا هي-

افضايؾ هيياتذ وِ ايي افضايؾ ػشػت سؿذ هٌدش تِ

تاؿذ [ .]9اص ػَي ديگش ،هيتَاى گفت تِ ػلت آى وِ

افضايؾ اًذاصُ اػپٌگلّا هيگشدد [ .]15ٍ14واّؾ ول

اًشطي ػغحي كفحات لاػذُ ( )00.2پايييتشيي همذاس سا

هىاىّاي خَاًِصًي اػپٌگل تا افضايؾ دسكذ ػشب حوام

دس هياى كفحات ػاختاس ؿؾ ضلؼي فـشدُ سٍي داسد ،اص

ًيض دليل ديگشي تش افضايؾ اًذاصُ اػپٌگلّاػت [.]10

ًظش الىتشٍؿيويايي – ًؼثت تِ ػايش كفحات – فؼاليت

ػالٍُ تش تافت ،ػاهل هَثش ديگش تش خَسدگي پَؿؾ

ووتشي اص خَد ًـاى هيدّذ ٍ دس ًتيدِ ًشخ خَسدگي آى

گالَاًيضُ گشم ،سػَب ػشب دس اػپٌگلّاػت [ .]4دس ايي

دس هياى ػايش كفحات ايي ػاختاس ،ووتشيي همذاس اػت

پظٍّؾّ ،واًگًَِ وِ روش ؿذ ،تا افضايؾ دسكذ ٍصًي

[ .]4دس هماتل ،ػايش كفحات ايي ػاختاس هاًٌذ كفحِ

ػشب حوام ،اًذاصُ اػپٌگلّا تضسگتش ؿذ ٍ تؼذاد اػپٌگل-

صاٍيِ صياد ( ،)20.1داساي اًشطي پيًَذي ووتشي – ًؼثت

ّاي وذس ًيض افضايؾ يافت .ػلت آًؼت وِ ػٌلش ػشب

تِ كفحِ لاػذُ – دس هياى اتنّاي ػغحي خَد هيتاؿٌذ

تِ كَست رساتي گلثَل هاًٌذ دس تشخي اص اػپٌگلّا

ٍ دس ًتيدِ اًحالل اتنّا دس ايي كفحات تؼياس آػاىتش ٍ

سػَب هيوٌذ ٍ هَخة تيشُتش ؿذى سًگ آىّا هيگشدد ٍ

ػشيغتش اص اًحالل اتنّا دس كفحِ لاػذُ كَست هيگيشد

تٌاتشايي تا افضايؾ دسكذ ػشب حوام ،سػَب ػشب دس

ٍ ًتيدِ اهش ،واّؾ هماٍهت خَسدگي پَؿؾ دس كَست

اػپٌگلّا تيـتش ؿذُ ٍ لزا اص تؼذاد اػپٌگلّاي ؿفاف

ػؼگشي ٍ ّوىاساى ،ػَاهل هَثش تش هماٍهت خَسدگي پَؿؾ گالَاًيضُ گشم ،ػلَم ٍهٌْذػي ػغح )1388(7

واػتِ ٍ تش تؼذاد اػپٌگلّاي وذس افضٍدُ هيگشدد [.]16ٍ4

هٌثغ تاهيي آّي  -تا اليِ اتا ،تاثيشي تش ضخاهت ايي اليِ

ّوچٌيي اص آًدا وِ اػپٌگلّاي وذس ػوذتاً داساي ؿذت

ًذاسد [.]13ٍ12

ًؼثي ضؼيفي اص هَلفِ تافت كفحِ لاػذُ ( )00.2تَدُ ٍ

ضخاهت اليِ آلياطي گاها ًيض دس تؼييي هماٍهت خَسدگي

دس هماتل ،ؿذت ًؼثي هَلفِ تافت كفحِ صاٍيِ صياد

پَؿؾ گالَاًيضُ هَثش اػت .تا تَخِ تِ ؿىلّاي ٍ 13

( )20.1دس آىّا تاالػت ،دس ًتيدِ هغاتك آًچِ وِ دس تاال

 ،14ديذُ هيؿَد وِ تا افضايؾ ضخاهت اليِ گاها ،هماٍهت

روش ؿذ ،داساي تافت ًاهغلَتي تشاي هماٍهت خَسدگي

خَسدگي پَؿؾ واّؾ هيياتذ .ػلت ايي اهش ،پاييي تَدى

تَدُ ٍ تاػث واّؾ هماٍهت خَسدگي پَؿؾ هيگشدًذ

هماٍهت خَسدگي اليِ گاها – دس همايؼِ تا ػايش اليِّاي

[ .]4حتي هيتَاى وذستش ؿذى ػغح ٍ اػپٌگلّاي وذس سا

پَؿؾ – تش اثش هحتَي آّي تيـتش آى هيتاؿذ [ .]18حتي

تِ تافت آىّا ًيض ًؼثت داد صيشا دس اػپٌگلّاي وذس،

تِ ٌّگام خشاؽ تشداؿتي ػغح پَؿؾ ًيض ،ضخاهتّاي

كفحاتي تا تؼذاد اتن ووتش (دس ػغح خَد) تِ هَاصات

صياد اليِ گاها هغلَب ًثَدُ ٍ حفاظت واتذي پَؿؾ اص

ػغح ٍسق لشاس گشفتِاًذ ٍ دس ًتيدِ تِ ٌّگام تاتؾ ًَس تش

ٍسق فَالدي سا واّؾ هيدّذ [.]18

ػغَح آىّا ،لاتليت اًؼىاع ًَس تِ كَست هٌظن ٍ واهل

ّواًگًَِ وِ دس ؿىل  9ديذُ ؿذ  ،تا واّؾ فاكلِ خت

سا ًذاسًذ ٍ تِ ّويي خْت ػغح آىّا وذس ديذُ هيؿَد

ّاي َّايي اص ػغح ٍسق خاسج ؿذُ اص حوام هزاب ٍ

[.]16ٍ4گلثَلّاي سػَب وشدُ ػشب دس اػپٌگلّاي

ثاتت ًگِ داؿتي ػايش پاساهتشّا ،ول ضخاهت پَؿؾ ٍ

وذس ،هَخة خَسدگي هَضؼي ًيض ؿذُ ٍ دس ول تاػث

ضخاهت ّش يه اص اليِ ّاي آلياطي ٍ واّؾ يافتِ اػت.

تـذيذ ًشخ خَسدگي پَؿؾ هيگشدًذ [ .]17ػغح صتشتش

ػلت ايي اهش سا هي تَاى ػشيغتش ػشد ؿذى پَؿؾ ٍ

اػپٌگلّاي وذس ٍ دس ًتيدِ فؼاليت ؿذيذتش ػغح آىّا دس

صهاى ونتش خْت ًفَر آّي دس اليِ سٍي ٍ ٍاوٌؾّاي

ٍاوٌؾّاي خَسدگي ّن دس واّؾ هماٍهت خَسدگي ايي

هشتَط تِ آىّا داًؼت [ّ . ]3ٍ2ٍ1وچٌيي دس اثش ًضديه-

پَؿؾّا هَثش اػت [.]4

تش وشدى خت ّاي َّايي ،فـاس َّا خْت ؿؼتي پَؿؾ

تا تَخِ تِ ؿىل  ،8تِ ًظش هيسػذ وِ تا افضايؾ دسكذ

هزاب سٍي اص ػغح ٍسق ًيض تيـتش ؿذُ ٍ ضخاهت واّؾ

ػشب حوام ٍ ثاتت ًگاُداؿتي ػايش پاساهتشّا ،تِ ػلت

پيذا وشدُ اػت [.]13

افضايؾ ًشخ ًفَر آّي دس اليِ سٍي دس اثش افضايؾ حضَس

دس ؿىل  12ديذُ ؿذ وِ تا واّؾ ػشػت خظ گالَاًيضُ ٍ

ػشب دس حوام ،ضخاهت اليِ گاها تِ ضشس اليِّاي دلتا ٍ

ثاتت ًگاُ داؿتي تميِ پاساهتشّا ،ضخاهت اليِّاي آلياطي

صتا افضايؾ يافتِ اػت ٍ تاثيشي تش ضخاهت ولي پَؿؾ

افضايؾ هيياتذ وِ ػلت ايي اهش ًيض آًؼت وِ ٍسق هذت

ًذاسد [ .]12ػالٍُ تش ايي ،اص آًدا وِ اليِ گاها ،اٍليي اليِ

صهاى تيـتشي سا دس حوام هزاب ػپشي خَاّذ وشد ٍ ػالٍُ

دس تواع تا ٍسق فَالدي هيتاؿذ ،پغ فاكلِ ًفَر اتنّاي

تش آًىِ دس ٌّگام غَعِ ٍسي دس حوام  ،فشكت تيـتشي

آّي ًيض خْت ًفَر دس ايي اليًِ -ؼثت تِ ػايش اليِّا-

خْت ٍلَع پذيذُ ًفَر ٍ اًدام ٍاوٌؾ ؿيويايي هياى سٍي

تؼياس ووتش هيتاؿذ ٍ دس هذت صهاى غَعٍِسي ٍسق دس

ٍ آّي تشاي تـىيل تشويثات آلياطي ٍ ضخينتش ؿذى اليِ-

حوام ،اتنّاي آّي تا ًشخ ًفَر تيـتش ٍ فاكلِ ًفَر ووتش

ّا ٍخَد داسد ،پغ اص خشٍج اص حوام ًيض تِ دليل الاهت

تِ ساحتي دس ايي اليِ ًفَر وشدُ ٍ ضخاهت آى سا افضايؾ

تيـتش ٍسق دس حوام ،دهاي ٍسق ٍ هزاب تا هذت صهاى

هيدّذ [ .]13ٍ12دس هماتل ،اليِّاي صتا ٍ دلتا ،تِ ػلت

تيـتشي ( ًؼثت تِ حالتي وِ ػشػت خظ تيـتش اػت)

دٍستش تَدى فاكلِ ًفَر اتنّاي آّي ،تِ ًفغ اليِ گاها،

خْت اًدام ًفَر ٍ ٍاوٌؾ تيي آّي ٍ اليِ سٍي ٍ ضخين-

واّؾ ضخاهت هيدٌّذ .ايي اثشات ،تِ ػلت هحذٍد تَدى

تش ؿذى اليِّا وفايت هيوٌذ [ .]2ٍ1پغ اص تواع سٍي

صهاى غَعٍِسي ٍ فاكلِ صياد صهيٌِ فَالدي  -تِ ػٌَاى

تا آّي ،دس فاكلِ صهاًي تؼياس ووي فاص گاها ٍ پغ اص آى

ػؼگشي ٍ ّوىاساى ،ػَاهل هَثش تش هماٍهت خَسدگي پَؿؾ گالَاًيضُ گشم ،ػلَم ٍهٌْذػي ػغح )1388(7

فاص دلتا تـىيل هيگشدد اها فاصّاي صتا ٍ اتا تِ صهاى

تشاي ٍاوٌؾ  Al-Feفشاّن هيوٌذ [ .]23تفاٍت صياد دهاي

تيـتشي تشاي تـىيل ًياص داسًذ ٍ چٌاًچِ صهاى غَعٍِسي

ٍسٍدي ٍسق تِ حوام ٍ دهاي حوام ًيض هَخة هـاسوت

ووتش اص حذ الصم تاؿذ اليِ صتا تـىيل ًخَاّذ ؿذ وِ دليل

ّش چِ تيـتش آلَهيٌيَم دس ٍاوٌؾ  ٍ Al-Feػشػت تيـتش

آى اًشطي تـىيل ووتش فاصّاي گاها ٍ دلتا ًؼثت تِ صتا ٍ

ايي ٍاوٌؾ هيگشدد [ .]21ٍ20دس ايي پظٍّؾ ،اگش چِ

اتا اػت ٍ دٍ فاص صتا ٍ اتا تِ ؿشايظ خاكي خْت تـىيل

 0/17دسكذ ٍصًي آلَهيٌيَم دس حوام گالَاًيضُ ٍخَد

ًياص داسًذ [ .]19الثتِ افضايؾ ضخاهت اليِ گاها دس ايي

داؿت ،اها تِ ػلت تاال تَدى ٍ هٌاػة تَدى دهاي حوام

هَسد لاتل تَخِ اػت ٍ دس ػايش پظٍّؾّا ًيض ػوذتاً صهاى

( 462دسخِ ػاًتيگشاد) [ ٍ ]2اختالف ًاچيض هياى دهاي

غَعٍِسي دس حوام هزاب تِ ػٌَاى ػاهلي هَثش دس تؼييي

ٍسٍدي ٍسق تِ حوام ٍ دهاي حوام (حذٍد  5دسخِ

ضخاهت اليِ گاها تِ حؼاب آهذُ اػت [.]3-1

ػاًتيگشاد)  ،خَاًِصًي ٍ سؿذ اليِ  Fe2Al5تا هـىل

ًىتِ لاتل تَخِ ،خٌثي ؿذى اثش آلَهيٌيَم حوام دس ايداد

خذي هَاخِ ؿذُ اػت [ .]24اص عشف ديگش ،تِ ػلت آًىِ

اليِ آلياطي  ٍ Fe2Al5هواًؼت اص تـىيل اليِّاي دلتا ٍ

تخـي اص آلَهيٌيَم حوام تِ كَست ػشتاسُ ٍ يا رسات تيي

گاها هيتاؿذ .آلَهيٌيَم توايل ؿذيذتشي تِ تشوية تا آّي

فلضي دس هزاب دسآهذُ اػت (دس اثش تشوية تا آّي حوام)،

داسد ٍ دس كَستيىِ دس هماديش تيـتش اص  0/10دسكذ ٍصًي

دس ٍالغ همذاس آلَهيٌيَم هَثش خْت تشوية تا آّي ٍسق ٍ

دس حوام حضَس داؿتِ تاؿذ ،هاًغ اص اًدام ٍاوٌؾّاي

تـىيل اليِ  Fe2Al5تِ ؿذت واّؾ يافتِ اػت ،چشا وِ

 Zn-Feؿذُ ٍ يا ايٌىِ ايي ٍاوٌؾّا سا تِ تاخيش هياًذاصد

تٌْا آلَهيٌيَم حل ؿذُ دس سٍي هزاب لادس تِ تَليذ اليِ

ٍ دس هماتل ،تا آّي ٍسق فَالدي ٍاوٌؾ دادُ ٍ ايداد اليِ-

 Fe2Al5هيتاؿذ [ّ .]25وچٌيي ،تِ ًظش هيسػذ وِ

اي تا تشوية  Fe2Al5هيوٌذ [ .]2ٍ1دس ًتيدِ ،هؼوَالً

حضَس ٍ افضايؾ دسكذ ػشب حوام ًيض تاػث افضايؾ ًشخ

تحت چٌيي ؿشايغي پَؿؾ گالَاًيضُ اص اليِّاي اتا ،صتا ٍ

ًفَر آّي دس اليِ سٍي ؿذُ ٍ والً ػشػت ٍاوٌؾّاي

 Fe2Al5تـىيل ؿذُ ٍ اليِّاي دلتا ٍ گاهاي آى تِ ؿذت

 ٍ Zn-Feدس ًتيدِ ضخاهت اليِ گاها سا افضايؾ دادُ

ًاصن ؿذُ ٍ يا واهالً هحَ هيؿًَذ [ .]2ٍ1دس ايي پظٍّؾ

اػت (ؿىل .]13ٍ12[ )5تٌاتشايي ،حتي آلَهيٌيَم دس هماديش

ًيض ،تا تَخِ تِ همذاس آلَهيٌيَم حوام ( 0/17دسكذ ٍصًي)

تاالتشاص  0/10دسكذ ٍصًي ًيض ،تحت ؿشايغي وِ روش ؿذ،

اًتظاس هيسفت وِ اليِّاي دلتا ٍ گاها حزف ؿذُ ٍ تِ

داهٌِ ػول خَد سا اص دػت دادُ ٍ اثشي تش چيذهاى اليِ-

خاي آىّا اليِاي اص Fe2Al5تـىيل ؿَد ،اها دس ػول ٍ

ّاي آلياطي پَؿؾ گالَاًيضُ ًخَاّذ داؿت .الثتِ تَخيِ

پغ اص هغالؼات اًدام ؿذُ تَػظ هيىشٍػىَج ًَسي ٍ

دليكتش ايي پذيذُ ٍ دس ًظشگشفتي پاساهتشّاي ديگشي ًظيش

هيىشٍػىَج الىتشًٍي سٍتـيّ ،ش چْاس اليِ آلياطي اتا،

ضخاهت ٍسق ٍ تشوية ؿيويايي آىً ،ياص تِ هغالؼات ٍ

صتا ،دلتا ٍ گاها هـاّذُ ؿذُ ٍ دس آًاليض  EDSاليِّا ًيض

تشسػيّاي تيـتشي داسد.

اثشي اص آلَهيٌيَم ٍ دس ًتيدِ اليِ  Fe2Al5هـاّذُ ًـذ.
تشاي تَخيِ ايي اهش هيتَاى تِ چٌذ ًىتِ وليذي اؿاسُ وشد.

نتيجهگيزي

خْت تـىيل اليِ ، Fe2Al5ػالٍُ تش هيضاى تاالي حضَس

 .1افضايؾ دسكذ ػشب حوام گالَاًيضُ تاػث واّؾ

آلَهيٌيَم دس حوام هزاب [ ،]20ٍ1پاييي تَدى دهاي حوام

ضشية تافت ًؼثي كفحِ لاػذُ ) ٍ (00.2افضايؾ

[ ٍ ]21اختالف صياد تيي دهاي ٍسٍدي ٍسق تِ حوام ٍ

ضشية تافت ًؼثي كفحات ون صاٍيِ ) ،(10.3صاٍيِ

دهاي حوام هزاب ًيض الصم اػت [ .]22پاييي تَدى دهاي

صياد ) ٍ (20.1هٌـَسي ) (10.0ؿذُ اػت.
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