فرآیندهای نوین در مهندسی مواد ،سال  ،12شماره  ،1بهار 97

بررسی تأثیر سرعت سرد شدن بر ریزساختار و رفتار خوردگی آلیاژ
 Mg- 5Zn-1Y-0.1Caدر محیط شبیه سازی شده بدن
*2

سعیده نقدعلی ،1حسن جعفری

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،مهندسی مواد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مواد و متالورژی ،دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران
*عهده دار مکاتباتjafari_h@yahoo.com :
(تاریخ دریافت ،1395/10/19 :تاریخ پذیرش)1395/11/22 :
چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرعت سرد شدن بر ریزساختار و رفتار خوردگی آلیاژ Mg-5Zn-1Y-0.1Ca

پرداخته شده است .مطالعه ریزساختار توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی و همچنین پراش اشعه ایکس نشان داد
که ریزساختار زمینه آلیاژ ،متشکل از دانههای  ،α-Mgو رسوبات  Mg3YZn6و  Ca2Mg6Zn3با مورفولوژی الیهای که اغلب در
مرز دانهها تجمع یافتهاند ،تشکیل شدهاند .بعالوه تصاویر بدست آمده از ریزساختار نشان دادند که با افزایش سرعت سرد شدن،
پیوستگی رسوبات در مرز دانهها و مناطق بین دندریتی افزایش مییابد .آزمایش ها پوالریزاسیون و غوطهوری نیز نشان دادند که
همواره افزایش سرعت سرد شدن ،باعث بهبود خواص خوردگی نخواهد شد و به نظر میرسد مقدار بهینهای در سرعت سرد شدن
وجود دارد که در آن ،سرعت خوردگی کمینه خود را دارد.

واژههای کلیدی:
آلیاژ منیزیم ،بیومواد ،زیستتخریب پذیر ،سرعت سرد شدن ،رفتار خوردگی.

 -1مقدمه
گسترش آلیاژهای منیزیم برای کاربردهای بیومواد ،اخیراً موضوع

منیزیم چهارمین کاتیون فراوان در بدن انسان است و در بیشتر

بیشتر پژوهشهای علمی قرار گرفته است .منیزیم و آلیاژهای آن

متابولیسمها و مکانیزمهای بیولوژیکی بدن شرکت دارد [.]4

از جمله مواد جدید در تولید بیومواد زیست تخریبپذیر تلقی

پتانسیل الکتروشیمیایی منیزیم  -2/37 Vاست ،که سبب رخ دادن

میشوند و توسعه آنها امکانات بیشتری را برای کاشتنیها در

اکسیداسیون شدید در این فلز میگردد .ویژگی مقاومت به

کاربردهای بدون تحمل بار از جمله استنتها [ .]1پیچ و میخهای

خوردگی پایین آن خصوصاً در محیطهای الکترولیتی آبی [ ]5به

داخلی [ ]3-2زیستتجزیهپذیر فراهم کرده است .مزایای اصلی

عنوان یک خصوصیت زمینهساز برای کاربردهای بیومادهای،

این بیومواد خواص مکانیکی خوب و زیستسازگاری مناسب،

مناسب است .خوردگی کاشتنیهای پایه منیزیم در بافت زنده

چگالی پایین ( )1/2-74g/cm3و ضریب کشسانی 45-41 GPa

شامل تشکیل اکسیدی غیرسمی و محلول است که بدون هیچ

که نسبت به سایر بیومواد فلزی از جمله آلیاژهای تیتانیم

آسیبی از طریق ادرار دفع میشود .بعالوه به دلیل نقش اساسی و

( )117-110GPaو فوالدهای زنگنزن ( )210-205GPaبه

حضور منیزیم در بافت استخوان ،این عنصر ممکن است به طور

ضریب کشسانی استخوان طبیعی ( )20-3GPaنزدیکتر است.

طبیعی اثرات تحریککنندهای در رشد بافت استخوان جدید
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داشته باشد [ .]6با وجود آنکه آلیاژهای منیزیم مزایای زیادی دارند

طبیعی در بافتهای بدن یافت می شود و ا ستفاده از این عن صر به

اما امروزه اثبات شده است که منیزیم خالص نمیتواند گزینه

همراه منیزیم در بدن هیچگونه م شکل ایمنی به همراه ندارد [.]18

مناسبی برای تولید کاشتنیهای زیست تخریبپذیر باشد .منیزیم

ب نابراین برای کاربردهای زیسرررتپزشرررکی و بخصررروص تولید

خالص ،خواص مکانیکی ضعیفی دارد .استحکام تسلیم ،استحکام

کاشتنیها ،گزینه مناسبی است .کلسیم نیز به عنوان ماده اصلی در

کششی و ازدیاد طول منیزیم خالص در مقایسه با سایر بیومواد

ر شد بافتهای ا ستخوانی تلقی می شود و ح ضور آن در بدن در

فلزی کمتر است .افزون بر این ،پتانسیل منفی منیزیم سبب نرخ

حد مجاز الزامی ا ست [ .]19همچنین آزاد شدن یونهای کل سیم

خوردگی باالی آن در محیط بدن میشود .عوارض نامطلوب

در بدن ،سبب ترمیم بهتر بافت ا ستخوان می شود .کل سیم چگالی

منیزیم خالص ،خوردگی بسیار سریع آن در محدوده 7-/6 pH

( )1/55 g/cm3کمی دارد که حضرررور آن در آلیاژ منیزیم باعث

 7/4و محیطهای با کلرید باال [ ]7در سیستمهای فیزیولوژیکی،

کاهش چگالی میشود.

کاهش یکپارچگی و سست شدن قبل از ترمیم کافی بافت و

در سررالهای اخیر اسررتفاده از عناصررر نادر خاکی به دلیل افزایش

سرعت بسیار باالی تولید گاز هیدروژن در فرایند خوردگی نسبت

خواص م کانیکی و بهبود م قاو مت به خوردگی در آل یاژ های

به سرعت توزیع آن بوسیله بافت میزبان است .بنابراین به منظور

بیومواد منیزیمی رایج شده ا ست .به عنوان مثال ،ایتریم که دارای

غلبه بر مشکالت فوق آلیاژهای پایه منیزیم مورد توجه قرار گرفته-

پتانسرریل شرریمیایی ( )-2/37 Vنزدیک به منیزیم اسررت ،میتواند

اند [ .]8تاکنون عناصری از جمله آلومینیم [ ،]9روی [ ،]10منگنز

باعث بهبود مقاومت به خوردگی منیزیم از طریق کاهش حمالت

[ ،]11کلسیم [ ،]12عناصر نادر خاکی [ ]13و  ...به منظور بهبود

نا شی از کوپلهای گالوانیک شود .به عالوه در بین سی ستمهای

رفتار خوردگی به منیزیم افزوده شدهاند .انتخاب عنصر آلیاژی در

آلیاژی ،آلیاژهای پایه منیزیم-ایتریم معموالً باالترین اسررتحکام و

ساخت بیومواد باید طوری باشد که با بدن سازگاری داشته و هیچ-

بهترین تغییر طول را نشرررران میده ند [ .]20از طرفی آل یاژ های

گونه مسمومیتی ایجاد نکند .به عنوان مثال آلومینیم با وجود آنکه

منیزیم اغلب دارای اندازه دانه و ک سر حجمی متفاوتی از فازهای

جزو متداولترین عناصر در آلیاژسازی منیزیم محسوب میشود

ثانویه هسرتند و رفتار خوردگی این آلیاژها به طور چشرمگیری به

ولی در برخی مطالعات مشخص شده است که انباشتگی بیش از

این دو فاکتور وابسته است .مطالعاتی که تاکنون انجام شدهاست

حد آن در بافتهای مغز سبب بروز آلزایمر میگردد [ .]9همچنین

یا تنها به رابطه اندازه دانه و سررررعت خوردگی و یا فقط به تاثیر

زیرکونیم با وجود آنکه به عنوان ریزدانهساز به منیزیم افزوده می-

فازهای ثانویه بر سرعت خوردگی پرداخته شدها ست .با مروری

شود اما سبب سرطان سینه ،حلق و کبد میشود [ .]14از اینرو

بر منابع و گزارشات به چاپ رسیده میتوان دریافت که مطالعات

انتخاب عنصر آلیاژی از جمله فاکتورهای اساسی در تولید بیومواد

اندکی در خصررروص تأثیر تو م فازهای ثانویه و اندازه دانه در

فلزی است.

آلیاژهای منیزیم صرررورت گرفته اسرررت .بنابراین در این تحقیق،

روی [ ]14 ،10و کلسیم [ ]15 ،12از جمله عناصر اساسی در بدن

تاثیر سرررعت سرررد شرردن بر ریزسرراختار و رفتار خوردگی آلیاژ

هستند که در آلیاژسازی منیزیم نیز بهکار میروند .روی ،مقاومت

 Mg-5Zn-1Y-0.1Caدر محیط شررربیهسررراز بدن )SBF( 1مورد

خوردگی را افزایش میدهد ،چرا که عناصرررر ناخالص و مضرررر

مطالعه قرار گرفته است.

همچون آهن و نی کل را که عا مل خوردگی هسرررت ند ،کاهش
میدهررد [ .]16روی در مقررادیر کم ،اسرررتحکررام خوبی از تغییر
محلول جا مد ای جاد میک ند .قابل یت ریخ تهگری منیزیم نیز در
مقادیر باالی  2در صد روی بهبود مییابد [ .]17بعالوه روی بطور

 -2مواد و روش انجام تحقیق
 -1-2ساخت آلیاژ

برای ساخت آلیاژ  Mg-5Zn-1Y-0.1Caاز شمشهای با خلوص
برراالی منیزیم ( ،)% 99/9روی ( ،)% 99/9کلسررریم ( )% 99/9و

بررسی تأثیر سرعت سرد شدن بر ریزساختار و رفتار خوردگی آلیاژ  Mg-5Zn-1Y-0.1Caدر ...
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همچنین آمیژان  Mg-30Yاسررتفاده شررد .برای موب مواد مذکور

ایکس ،)EDS( 5و همچنین پراش اشررر عه ایکس )XRD( 6مورد

از کوره مقاومت الکتریکی ( )Azar furnaces, VM10L1200و

مطالعه قرار گرفتند.

بوته فوالد سرراده کربنی اسررتفاده شررد .دمای موب ℃  780تنظیم
گردید .به منظور جلوگیری از اکسررریداسررریون مذاب در تمامی

 -3-2مطالعات خوردگی در محلول شبیهسازی شده بدن

مراحل ریختهگری ،گاز آرگون به صورت مداوم به سطح مذاب

بررسررری رف تار خوردگی آل یاژ ریخ تهگری شررررده به ک مک

دمیده میشد .ریختهگری در قالب پلهای (شکل  )1ازجنس فوالد

آزمایش های پوالریزاسررریون و غوطهورسرررازی در محلول SBF

سررراده کربنی پیش گرم شرررده تا دمای ℃ 420که دارای سررره

انجام شد.

ضخامت متفاوت است انجام گرفت.

-1-3-2آزمایش غوطهوری

آزمایش غوطهوری در محلول  SBFبه مدت  144سررراعت طبق
اسرررتاندارد  ASTM-G31-72انجام شرررد .بر طبق این اسرررتاندارد
نمونههایی ا ستوانهای شکل با قطر  10و ارتفاع  10میلیمتر از سه
منطقه مختل

قالب آماده سازی شد و تا شماره  2500سنباده زده

شرردند .نمونهها پس از شررسررتشررو با الکل و آب مقطر به کمک
شکل ( :)1شماتیک قالب مورد استفاده با سه پله با سرعت های سرمایش
متفاوت

جریان هوای گرم خ شک شده و توزین شدند و در نهایت درون
 100میلیلیتر محلول  SBFبه مدت  144ساعت غوطهور گ شتند.
برای انجام آزمایش در دمای ℃ ، 37تمامی نمونه های غوطهور

به منظور تعیین سرررعت سرررد شرردن مذاب در هر یک از پلههای

شده در داخل یک آون با دمای مذکور نگهداری شدند .به منظور

قالب ،ترموکوپلهایی از نوع  kدر قسرررمت مرکزی هر پله تعبیه

بررسررری تغییرات کاهش وزن ،نمونهها هر  24سررراعت از محلول

شررد و کاهش دمای هر یک از پلهها بر حسررب زمان توسررط یک

خارج شده و پس از ش ست شوی مح صوالت خوردگی و خ شک

ثبت کننده اطالعات  )Novin Shimyar, DL08( 2با دقت ℃0/1

کردن ،مجدداً توزین شدند.

ثبت گردیدند .ترکیب شرریمیایی آلیاژ سرراخته شررده نیز به روش
زوج پالسمای القایی  )ICP-OES(3تعیین گردید.

 -2-3-2آزمایش پوالریزاسیون

جهت د ستیابی به اطالعات تکمیلی از رفتار خوردگی نمونهها در
 -2-2مطالعات ریزساختاری

به منظور بررسرری ریزسرراختار آلیاژ ریختهگری شررده ،نمونههای
مکعبی شکل با اندازه  1 cm × 1 cm × 1cmاز منطقه م شابه هر
پله در نمونه های ریخته شرررده ،بریده شررردند .سرررپس به کمک
سررنبادههایی از جنس  SiCتا شررماره  5000سررنباده زده و پولیش
شدند و در نهایت به کمک محلول نایتال  %3به مدت  20ثانیه اچ
گردیدند .ریزسررراختار نمونه ها به کمک میکروسرررکوپ نوری
( ،)OM, Carl Zeiss Jenaمیکروسرررکوپ الکترونی
( )SEM, Tescanمجهز برره طی

روبشررری4

سرررنجی پراش انرژی پرتو

محلول  SBFعالوه بر آزمون غوطهوری ،آزمایش پوالریزا سیون
نیز بر روی نمونهها انجام شرررد .بدین منظور پس از آمادهسرررازی،
نمونهها (به عنوان الکترود کاری) 7درون سررل مخصرروص حاوی
 100میلیلیتر محلول شرربیهسررازی شررده بدن در دمای ℃  37قرار
داده شدند .الکترود  Ag/AgClبه عنوان مرجع 8و الکترود پالتین
به عنوان شمارنده 9به مجموعه سل اضافه گردیدند .با تنظیم ولتاژ
در محدوده  0تا  -3ولت و سرررعت اسررکن  2میلیولت بر ثانیه،
آزمایش انجام شد .منحنی پوالریزاسیون (ولتاژ بر حسب لگاریتم
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چگالی جریان خوردگی) رسرررم و به کمک آن چگالی جریان،

نتیجه آنالیز  ICP-OESآلیاژ ریخته شده در جدول ( )1آورده شده

پتانسیل و نرخ خوردگی بدست آمدند.

است .با نگاهی به مقادیر عناصر آلیاژی ،میتوان دریافت که آنالیز
به دست آمده با آنالیز اسمی آلیاژ همخوانی داشته که بیانگر

 -3نتایج و بحث

فرآیند صحیح ریختهگری و تهیه آلیاژ است.

 -1-3بررسیهای ریزساختاری و فازی

جدول ( :)1ترکیب شیمیایی آلیاژ (درصد وزنی)
آهن

سیلیسیم

مس

آلومینیم

کلسیم

ایتریم

روی

عنصر

>0/003

>0/003

>0/008

>0/005

0/07

0 /7

4 /7

مقدار

پس از آنالیز طی های خام بدست آمده از  XRDبه کمک نرم

در تشکیل فازهای بینفلزی فوق ،نسبتهای اتمی و وزنی Zn/Y

افزار ،X,pert plusالگوهای پراش پرتو ایکس مربوط به آلیاژ

و  Zn/Caبسیار حائز اهمیت هستند .اگر نسبت وزنی  Zn/Yدر

مذکور نامگذاری شد که به شکل ( )2به نمایش درآمده است.

محدوده  5-6/7باشد تنها فاز تشکیل شده حاوی عناصر روی و

براساس ارزیابیهای انجام شده ،مشخص شد که در آلیاژ ریخته

ایتریم ،فاز  Iخواهد بود .همچنین اگر نسبت اتمی  Zn/Caبزرگتر

شده عالوه بر فاز زمینه  ،α-Mgفازهایی از جمله  (Mg3YZn6( Iو

از  1/5باشد تنها فاز  Ca2Mg6Zn3در ساختار رسوب خواهد کرد.

 Ca2Mg6Zn3تشکیل میشوند.

کوچکتر بودن نسبت اتمی فوق از مقدار مکر شده به معنای
حضور کلسیم مازاد بر مقدار تشکیل  Ca2Mg6Zn3تلقی میگردد.
در این موارد عالوه بر فاز فوق ،فاز  Mg2Caنیز در ساختار رسوب
خواهد کرد [ .]21 ،9ضمناً الزم به توضیح است که تعداد کمتر و
شدت ضعی تر پیکهای مربوط به فازهای ثانویه نسبت به زمینه
را میتوان به غالب بودن فاز زمینه نسبت داد.
همانطور که شکل (-3ال ) نشان میدهد ،ریزساختار آلیاژ
 Mg-5Zn-1Y-0.1Caشامل زمینه  α-Mgو ترکیبات رسوبی
است که به دو رنگ تیره و روشن و به صورت شبکهای پیوسته در
مرزهای دانه و مناطق بین دندریتی قرار گرفتهاند .برای تشخیص
فازهایی که در شکل ( )3مشاهده میشوند ،از  EDSبهره جسته
شد (شکل -3ب و پ).

شکل ( :)2الگوی پراش اشعه ایکس حاصل از XRD
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شدند .همانطور که تصاویر ریزساختاری نشان میدهند ،با افزایش
سرعت سرد کردن ،پراکندگی و پیوستگی فازهای رسوبی از
جمله یوتکتیک ( )Ca2Mg6Zn3+α-Mgدر امتداد مرزدانه افزایش
مییابد.
 -2-3خواص خوردگی آلیاژ Mg-5Zn-1Y-0.1Ca

شکل -5ال

و ب به ترتیب گرافهای مربوط به آزمونهای

غوطهوری به مدت  144ساعت و الکتروشیمیایی پوالریزاسیون در
محلول  SBFرا نشان میدهد .با توجه به نتایج بدست آمده از
منحنیهای پوالریزاسیون (جدول  ،)2میتوان دریافت که چگالی
جریان خوردگی آلیاژ  Mg-5Zn-1Y-0.1Caدر سرعتهای سرد
شدن  11/5 ،8/5 OC/sو 15به ترتیب برابر  14/81 ،29/50و 31/13
 µA/cm2میباشد .با داشتن چگالی جریانهای خوردگی میتوان
با استفاده از رابطه ( )1به مقادیر سرعت خوردگی بر حسب
شکل (( :)3ال ) :تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ریزساختار آلیاژ
 Mg-5Zn-1Y-0.1Caو (ب و پ) :آنالیز  EDSمربوط به مناطق
بر اساس بحث پیشین پیرامون نسبت روی به کلسیم و نتیجه XRD

و نتایج  EDSمیتوان اظهار داشت که ریزساختار آلیاژ از زمینه
 α-Mgو رسوبات  Mg3YZn6و  Ca2Mg6Zn3تشکیل شده است.
با نگاهی دقیقتر به ساختار رسوبات موجود در ریزساختار میتوان
اظهار داشت که بخش اعظم رسوبات از ساختار الیهای بسیار

( )mm/yearدست یافت.
)0/0032 × icorr × (M.W
n×d

()1

= Pi

در این رابطه Pi ،سرعت خوردگی icorr ،دانسیته جریان خوردگی
( M.W ،)μA/cm2جرم مولکولی ماده خورده شده

(n ،)g/mol

تعداد بار منتقل شده در حین فرایند خوردگی و  dدانسیته فلز
خورده شده ( )g/cm3هستند.

ظریفی برخوردارند.
لوی 10و همکارانش [ ،]22یکی از این ساختارهای الیهای ظری
را مخلوط یوتکتیک  )α-Mg + Ca2Mg6Zn3)EUTتشخیص دادند.
ساختار الیهای بعدی که درتصاویر  SEMروشنتر دیده میشود
مخلوط پریتکتیک  α-Mg +Mg3YZn6است که محققین دیگری
از جمله فرزادفر و همکارانش [ ]23نیز حضور این فاز را تأیید
کردهاند .شکل ( )4ریزساختار آلیاژ را در سرعتهای سرد کردن
مختل

نشان میدهد .بر اساس نتایج حاصل از نرخ کاهش دمای

ثبت شده ،سرعت سرد شدن مذاب در هریک از پلهها با ضخامت-
های  18 ،24و  12میلیمتر به ترتیب  11/5 ،8/5و  15 ℃/sمحاسبه

شکل ( :)4ریزساختار آلیاژ  Mg-5Zn-1Y-0.1Caدر سرعتهای سرد
شدن مختل
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که نتایج این آزمایش نیز در توافق با نتایج آزمایش پوالریزاسیون
میباشد.
همانطور که میدانید ،اندازه دانه نقش برجستهای را در دگرگونی
ویژگیهای مواد دارد و در فلزات پلیکریستال ،مرز دانه و داخل
دانه ویژگیهای متفاوتی را ارائه میدهند .بنابراین افزایش کسر
مرزدانه بر ویژگیهای حساس آلیاژ نظیر استحکام تسلیم ،هدایت
الکتریکی ،سرعت خوردگی و ...تاثیر میگذارد .عالوه بر اندازه
دانه ،سایر ویژگیهای ریزساختاری ،مانند نقص در چیده شدن،
نابجاییها ،اندازه و توزیع فازهای ثانویه و همچنین نوع مرزدانه
(دوقلویی ،زاویه کم یا زاویه زیاد) بر خواص یک فلز پلی
کریستال مؤثر است .بنابراین ریزدانهسازی ممکن است همواره
خواص را بهتر کند ،اما ممکن است اثرات سوء هم داشته باشد.
مشاهده شده است که آلیاژی که در سرعت سرد شدن باالتر
منجمد شده است دارای پتانسیل خوردگی پایینتری است.
پتانسیل خوردگی نتیجه واکنش الکتروشیمیایی در فصل مشترک
بین نمونه و محلول  SBFاست [ .]25 -24پیشبینی میگردد که
شکل ( :)5گرافهای مربوط به( :ال ) :آزمایش پوالریزاسیون و (ب):
آزمایش غوطهورسازی

افزایش سرعت انجماد از  8/5به  ،11/5 ℃/sحساسیت واکنش
الکتروشیمیایی را کاهش میدهد .افزایش سرعت انجماد باعث
افزایش حاللیت روی و کلسیم در زمینه  α-Mgمیشود که در

جدول ( :)2پارامترهای استخراج شده از منحنیهای پوالریزاسیون
Vcorr

Pi
)(mm/year

icorr
)(µA/cm2

-1/6368

2/9644

29/5058

8 /5

-1/66

2/0348

14/7979

11/5

C2

-1/5857

2/9245

31/1301

15

C3

تشکیل فیلم محافظی شامل عناصر روی و کلسیم روی سطح آلیاژ

سرعت سرد شدن

مفید است .بعالوه ،انجماد با سرعت باال ،همچنین باعث افزایش

نماد

حاللیت برخی از عناصر ناخالصی مؤثر بر مقاومت خوردگی می-

C1

شود که میتواند حساسیت به خوردگی را کاهش دهد.
اما به طورکلی پیشامدهای الکتروشیمیایی به فاکتورهای مختلفی
وابسته است و همواره به مانند اندازه دانه در تمامی فلزات به طور

-1

C.S

o

مشابه اتفاق نمیافتد .خصوصاً در منیزیم و آلیاژهایش .عالوه بر
 11/5 ،8/5و ℃/s

اندازه دانه ،فاکتورهای دیگری که بر سرعت خوردگی تأثیر می-

 15میتوان نتیجه گرفت که سرعت خوردگی آلیاژ فوق در

گذارند ،باید برای پیشبینی بهتر رفتار خوردگی در نظر گرفته

سرعت سرمایش  11/5 ℃/sکمترین مقدار را دارد و یا به عبارت

شوند .آلومینیم خالص تجاری ،تیتانیم و مس ریزدانه شده مقاومت

دیگر سرعت خوردگی این نمونه نسبت به سایر نمونهها کمتر بوده

به خوردگی بهتری را نسبت به نمونههای درشتدانه خود نشان

و مقاومت بیشتری در برابر خوردگی در محلول  SBFدارد .با

میدهند .اما برخالف انتظار ،ریزدانهسازی مقاومت به خوردگی

مقایسه نمودارهای مربوط به آزمایشهای غوطهوری ،مشاهده شد

مینماید .این نتیجه

با محاسبه سرعت خوردگی آلیاژ در سه سرعت

منیزیم خالص را در محلول خورنده تضعی
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Abstract
In the present study, the effect of cooling rate on microstructure and corrosion behavior of Mg-5Zn1Y-0.1Ca biomedical alloy is investigated. Microstructure observations using optical and scanning
electron microscopes as well as X-ray diffraction analysis showed that the alloy contains α-Mg as the
matrix, and Mg3YZn6 and Ca2Mg6Zn3 intermetallic precipitations, having lamellar morphology, which
were formed mostly at the grain boundaries. Moreover, the microstructure disclosed that increasing
cooling rate leads to the formation of more continuous precipitates at the grain boundaries as well as
interdendritic regions. Results of polarization and immersion tests revealed that increasing the cooling
rate does not always improve the corrosion properties, and it seems there is an optimal cooling rate
causing corrosion rate to be minimum.
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