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تأثیر دما ،ولتاژ ،زمان آندایزینگ و اعمال پوشش الکترولس نیکل-فسفر روی
رفتار خوردگی و سختی آلیاژ آلومینیم 2024
مسعود سلطانی ،∗1علی شفیعی ،2ریحانه علیرمضانی ،1سعید اخوان
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 -1کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2استاد ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
∗ عهدهدار مکاتباتMasoud.soltani@ma.iut.ac.ir:
(تاریخ دریافت ،1398/08/05 :تاریخ پذیرش)1399/01/26 :
چکیده :بهمنظور بهبود خواص سطحی و درنتیجه کاربرد بیشتر آلومینیم و آلیاژهای آن در صنایع مختلف بخصوص هوافضاا ا
روشهای مختلف پوشش دهی استفاده میشود .آندایزینگ و آبکاری الکترولس ا روشهای پرکاربرد برای این هاد

اسات.

در پژوهش حاضر ابتدا اثر دما و ولتاژ آندایزینگ بر خواص الیه اکسید سطحی آلیاژ آلومینیم  2024بررسی شد .نتاای نشاان داد
که با افزایش ولتاژ و کاهش دما ،ضخامت و بری سطح افزایش یافت؛ اما یک ولتاژ بهینه ( )45vبرای دستیابی به بیشترین سختی
در تمامی دماها به دست آمد .مطالعه ضخامت و سختی نمونه بهینه نیز حاکی ا افزایش این دو پاارامتر باا افازایش ماان داشات.
بررسیهای صورت گرفته بهوسیله میکروسکوپ الکترونی نشرمیدانی ( )FESEMنیز نشان داد با کنترل دقیق شرایط آندایزینگ
میتوان به ساختاری با نانو سلولهای منظم دستیافت .انجام آندایزینگ دومرحلهای نیز نظم سلولهای الیه اکسایدی را باهطاور
قابلمالحظهای افزایش داد .همچنین بررسیهای صورت گرفته بهوسیله میکروسکوپ الکترونی ( ،)SEMطیاف نگاار تفکیاک
انرژی ( )EDSو پراش اشعه ایکس ( )XRDنشان داد که امکان ایجاد پوشش الکترولس نیکل-فسافر بار آلیااژ آلاومینیم آنادایز
شاده باهخاوبی وواود دارد .بارای ماایساه رفتاار خاوردگی پوشاشهاای ( AAO )Anodic Aluminium Oxidو هیبریادی
 AAO/Ni-Pبا یرالیه آلومینیمی ا روش پالریزاسیون و برونیابی تافل استفاده شد .نتای حاکی ا مااومت به خوردگی باالی
آلیاژ آلومینیم  2024در حضور پوشش الکترولس نیکل -فسفر بر آلیاژ آندایز شده میباشد .عملیات حرارتی نمونهها در دماهاای
مختلف نشان داد که بیشترین سختی پوشش نهایی ( 1185ویکر ) در دمای  400دروه سلسیوس باه دسات خواهاد آماد و ماان
عملیات حرارتی در این دما بعد ا  75دقیاه تأثیر چندانی بر سختی نخواهد داشت.

واژههای کلیدی:
آلومینیم  ،2024آندایزینگ ،سختی ،نیکل -فسفر ،خوردگی.

 -1مقدمه

خوردگی باالتر در برخی موارد باعث محدودیت استفاده ا

آلومینیم و آلیاژهای آن به دلیل خواص خوب مانند چگالی

آلومینیم میشود؛ بنابراین برای رفع این مشکالت و بهبود هر

پایین ،استحکام مناسب و هدایت الکتریکی و حرارتی باال

چه بیشتر خواص سطحی آن ا روشهای مختلف پوششدهی

قابلیت استفاده در انواع کاربردها را دارد []1؛ اما سختی و

استفاده میشود [.]2-3

مااومت سایشی کم ،مشکالت روغنکاری و نیا به مااومت
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یکی ا این روشها ،آندایزینگ است که در آن فیلم

ویژه (مانند خأل) ،یکنواختی و خواص مکانیکی مناسب

اکسیدی تشکیلشده روی سطح توسط یک واکنش

مورد تووه قرارگرفته است [.]17-20

الکتروشیمیایی در الکترولیتهایی نظیر اسیدسولفوریک،

پوششهای الکترولس  Ni-Pبه دلیل مااومت به خوردگی

فسفریک و اگزالیک یا مخلوط آنها در یک یا دو مرحله

باال ،قابلیت عملیات حرارتی با تووه به خواص موردنیا و

رشد میکند [.]5 - 4

امکان ترمیم این پوششها ا اهمیت باالیی برخوردار

آندایز کردن باعث تغییر ساختار میکروسکوپی بافت سطح

میباشند .به همین خاطر این پوششها کاربردهای یادی در

و تغییر ساختار کریستالی فلز در نزدیک سطح میشود .الیه

صنایع گوناگون مانند هوافضا ،نفت و گا و الکترونیک

اکسیدی حاصل ا آندایز ا دو بخش تشکیلشده است:

پیداکرده است [ .]21لذا اعمال پوشش  Ni-Pبر روی

الیه نا ک تشکیلشده بر سطح آلومینیم که به الیه سدی

آلومینیم آندایز شده میتواند باعث بهبود خواص سطحی

است و الیه ضخیم متخلخل خاروی [ .]6تحایاات

آلومینیم آندایز شده و بیشتر شدن کاربرد این فلز بخصوص

معرو

انجامشده نشان میدهد که ویژگیهای این پوشش ا ومله

در صنایع هوافضا شود.

خواص مکانیکی و مااومت به خوردگی آن به ضخامت،

در این پژوهش ابتدا به بررسی تأثیر دما و ولتاژ آندایزینگ

بری و میزان نظم حفرات این الیه متخلخل بستگی دارد [7

بر روی ضخامت ،سختی و بری پوشش اکسیدی در فرایند

 .]8 -ا طرفی چگونگی تغییرات ضخامت ،سختی و بری

آندایزینگ یک مرحلهای آلیاژ آلومینیم  2024پرداخته شد.

پوشش اکسیدی به شرایط پوشش دهی به خصوص ولتاژ،

سپس تأثیر آندایزینگ دومرحلهای بر روی نظم الیه

مان ،دما ،فاصله آند و کاتد و غیره بستگی دارد .در این

اکسیدی بررسی شد .درنهایت هم تأثیر اعمال پوشش Ni-P

میان ،چگونگی تغییرات پوشش به خصوص سختی و

بر روی آلومینیم آندایز شده و عملیات حرارتی پوشش

ضخامت آن با دو پارامتر دما و ولتاژ همیشه یک چالش

هیبریدی حاصل در دماها و مانهای مختلف موردمطالعه

وذاب بوده است [ .]9-12مطالعات نشان داده است که در

قرار گرفت.

شرایط متفاوتِ آندایزینگ شامل محلولهای مختلف و
محدوده تغییرات ولتاژ و دماهای متفاوت ممکن است دو

 -2مواد و روش تحقیق

پارامترِ ولتاژ و دمای آندایزینگ باعث افزایش یا کاهش

-2-1آمادهسازی زیرالیه

ضخامت و سختی الیه اکسیدی آلومینیم شوند [.]12-16

نمونهها ا ونس آلیاژ آلومینیم  2024با ترکیب شیمیایی

تابهحال تأثیر ولتاژ و دما به ترتیب در محدوده  35تا 65

ذکرشده در ودول  1بهصورت دیسکی شکل با قطر و

ولت و  5تا 20دروه سانتیگراد بر آلیاژ آلومینیم  2024در

ضخامت به ترتیب  12و  1میلیمتر تهیه شدند .سپس نمونهها

محلول مخلوط اسیداگزالیک -اسیدسولفوریک بررسی

تا سنباده  4000آمادهسا ی سطحی شده و با استفاده ا پودر

نشده است.

آلومینا  1میکرونی پولیش شدند .برای اطمینان ا بین رفتن

یکی ا ویژگیهای آندایزینگ این است که میتوان با پر

آلودگیها و چربی دایی کامل ،یر الیهها در حمام سود

کردن حفرات یا اعمال پوشش ثانویه روی پوشش متخلخل

 50گرم بر لیتر همراه با آلومینیم حلشده در حد اشباع در

آندایزینگ با روشهایی مانند سل ژل،

دمای  50دروه سانتیگراد به مدت  3دقیاه فروبرده شدند.

الکتروانباشت ،رسوبشیمیایی بخار ،رسوب فیزیکی بخار و

سپس برای فعالسا ی سطح ،یرالیهها در دمای محیط و به

الکترولس خواص اپتیکی ،مکانیکی و رفتار خوردگی سطح

مدت  1دقیاه در حمام اسید نیتریک  %30و نی غوطهور

را بهبود داد .در میان این روشها ،آبکاری الکترولس به

شدند.

حاصل ا

دلیل عدم استفاده ا وریان خاروی ،عدم نیا به شرایط
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 -2-2فرایند آندایزینگ

پوشش دهی یعنی دما و ولتاژ به همراه کدگذاری نمونهها

برای انجام فرایند آندایزینگ ا یک راکتور در داخل حمام

در ودول  2آورده شده است .تأثیر مان بر ضخامت و

خنککننده  Laudaاستفاده شد .راکتور ا قسمتهای

سختی نمونه بهینه (نمونهای که دارای بیشترین سختی بود)

مختلفی تشکیلشده است که بهصورت شماتیک در شکل1

نیز در طی فرایند آندایزینگ بررسی شد .بهمنظور بررسی

نشان دادهشده است .بدنه راکتور و همزن ا ونس تفلون

تأثیر آندایزینگ دومرحلهای روی نظم نانو سلولها ،نمونهها

طراحیشده و بهوسیله یک موتوربرقی (آرمیچر) به حرکت

در شرایط مشابه آندایزینگ یک مرحلهای تا مدت مان 60

درمیآید .محل قرارگیری نمونه (بهعنوان آند) فلنجی است

دقیاه آندایز شده ،سپس برای حذ

پوشش ایجادشده،

که در آن نمونه توسط یک اورینگ آببندی میشود و در

نمونه در حمامی ا اسید کرومیک و فسفریک فروبرده شد

پشت نمونه نیز قرص مسی قرار دارد که باعث انتاال

[ .]8وزئیات فرایند الیهبرداری در ودول  3گزارششده

الکترونی در حین فرایند آندایز میشود .محلول مورداستفاده

پوشش اولیه ،پوششهای نهایی روی

است .پس ا حذ

برای آندایزینگ مخلوط اسید اگزالیک  0/3موالر -

یرالیه مطابق با شرایط ا پیش تعیینشده که در باال گفته

اسیدسولفوریک  0/45موالر ،ونس کاتد آلومینیم خالص و

شد ،ایجاد شدند.

مان آندایزینگ  3ساعت در نظر گرفته شد .دیگر شرایط
ودول ( :)1ترکیب شیمیایی یرالیه
نام عنصر

Al

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Ni

Zn

Cr

درصد و نی

باالنس

0/483

0/492

4/392

0/431

1/391

0/103

0/304

0/016

 -2-3فرایند آبکاری الکترولس Ni-P
در پایان مرحله قبل نمونهای که بیشترین سختی را دارا بود
بهعنوان یک یر الیه برای بررسی پوشش نیکل-فسفر بر
روی آن انتخاب شد .ا آنجاکه پوشش آندایز ،اکسیدی
است ،بنابراین بهعنوان یک یرالیه غیرفلزی با فعالیت
کاتالیکی غیر ذاتی در پوشش دهی الکترولس میباشد
شکل ( :)1محل فرایند آندایزینگ (راکتور) بهصورت شماتیک.

حمام الکتریکی نیکل (الکتروکالرینگ نیکل) با شرایط

ودول ( :)2کدگذاری نمونههای آندایزینگ
دما ()°C

[]22؛ بنابراین قبل ا ورود به محلول الکترولس با استفاده ا
نشان دادهشده در ودول  4الیهنا کی ا نیکل بر روی سطح

5

10

15

20

35

A0535

A1035

A1535

A2035

نیکل-فسفر ا محلول تجاری الکترولس

45

A0545

A1045

A1545

A2045

55

A0555

A1055

A1555

A2055

 70Aساخت شرکت اشلوتر آلمان استفاده شد .اوزای

65

A0565

A1065

A1565

A2065

ولتاژ()V

آندایز شده ،ایجاد شد .وهت ایجاد پوشش الکترولس
SLOTONIP

اصلی این حمام شامل  7گرم بر لیتر سولفات نیکل و 45
میلیلیتر بر لیتر هیپوفسفید سدیم بهعنوان عامل احیاکننده

پوشش اکسیدی آندی

بود pH .محلول  4/6و دمای آبکاری  86دروه سانتیگراد

محلول

دما

زمان

در نظر گرفته شد .کلیه نمونههای پوشش دادهشده به مدت

1.8% wt Cr2O3 + 6% wt H3PO4

70 °C

10-20 min

یک ساعت در دماهای  500 ،400 ،300 ،200 ،100دروه

ودول ( :)3وزئیات فرایند حذ

سانتیگراد تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند و تأثیر دمای
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عملیات حرارتی بر روی سختی نمونهها موردمطالعه قرار

که بیشترین سختی را دارا بود (نمونه بهینه) در مانهای ،15

گفت .سپس تأثیر مان عملیات حرارتی بر روی نمونهای

 105 ،90 ،75 ،60 ،45 ،30و  120دقیاه بررسی شد.

ودول ( :)4ترکیب شیمیایی و شرایط کاری حمام الکتریکی نیکل
پارامترهای حمام

کلرید نیکل

اسیدکلریدریک

درجه حرارت

مقادیر مورداستفاده

240 g/L

250 mL/L

دمای اتاق

دانسیته جریان
2

4 A/dm

زمان
60 s

آند
نیکل تجاری

کاتد
قطعه

 -2-4مشخصه یابی

با سرعت روبش  0/001V/sانجام گرفت .در این شرایط هر

الیه  )Anodic Aluminium Oxid( AAOحاصل ا

یک ا نمونهها بهعنوان الکترود کاری بستهشده و الکترود

آندایزینگ ا دو وهت ،پشت و ماطع عرضی پوشش

کالومل اشباع و الکترود پالتینی بهعنوان الکترودهای مروع

بهوسیله  FESEMمدل  Hitachi-S4160موردمطالعه قرار

و شمارنده وهت تکمیل مدار و انجام آ مایش به کار گرفته

گرفت .آرایش ستونی نانوحفرات با بررسی میکروسکوپی

شدند.

سطح ماطع شکست پوششهاا مطالعه شد .بدین منظور
نمونهها روی شیشهای نا ک چسبانده شدند .سپس درون

 -3بحث

محلول اشباع ا سولفات مس در دمای اتاق غوطهور شدند

 -3-1بررسی ضخامت پوششها

تا یرالیه آلومینیمی حذ

شود و تنها پوشش چند

نتای حاصل ا اندا هگیری ضخامت پوششها در شکل

میکرونی ا آن باقی بماند .برای بررسی سطوح نمونهها ا

(-2الف) قابلمشاهده است .حداکثر ضخامت (67

دستگاه  SEMمدل  Philips-XL30استفاده شد .تعیین

میکرومتر) مربوط به نمونه آندایز شده در دمای  5دروه

عناصر مووود در پوششها نیز ا آنالیز  EDSبا استفاده ا

سانتیگراد و ولتاژ  65ولت است ،درحالیکه کمترین

دستگاه  Seron AIS 2300صورت گرفت .بهمنظور بررسی

ضخامت مربوط به نمونه با شرایط دمای  20دروه

فا های مووود در پوشش نمونهها ا دستگاه آنالیز پراش

سانتیگراد و ولتاژ  35ولت است ( 17میکرومتر) .این

پرتوایکس مدل  Philips X’pert MPDاستفاده شد .پرتو

موضوع نشان میدهد که با افزایش ولتاژ و کاهش دمای

مورداستفاده ( Cu Ka )1/5405 A°بود .نرخ روبش دستگاه

پوشش دهی بهطور هم مان ضخامت پوشش افزایش خواهد

هموهت تعیین فا ها  1deg/minتعیین شد .بری نمونهها با

یافت [ .]5نمونه آندایز شده در ولتاژ  35ولت با کاهش دما

 Mitotoyoدر طول  5میلیمتر

افزایش ضخامت چشمگیری نداشته است و ضخامتش

دستگاه

بری سن

اندا هگیری شد .بررسی ضخامت نمونهها نیز با استفاده ا
دستگاه ضخامت سن پرتابل وریان گردابی مدل

حداکثر  13میکرومتر افزایش یافته است؛ اما نمونه آندایز

CEM

شده با ولتاژ  65ولت در اثر کاهش دما تا  34میکرومتر

 DT-156انجام شد .سختی سطح نمونهها بهوسیله دستگاه

افزایش ضخامت ا خود نشان داده است؛ بنابراین میتوان

ریز سختی سن  Wilsonمدل 402MVDبا نیروی  50گرم،

نتیجه گرفت که اگر دما کاهش پیدا کند و ولتاژ در حد

اندا هگیری شد .مطالعه مااومت به خوردگی نمونهها به

کافی نباشد ،افزایش ضخامت چندان یاد نخواهد بود.

کمک آ مون پالریزاسیون تافل انجام شد .برای رسیدن به

درواقع برای افزایش ضخامت ووود هر دو پارامتر دما و

شرایط پایا قبل ا انجام آ مون پالریزاسیون تافل ،هر نمونه

ولتاژ بهطور هم مان ضروری است .شکل -2ب رابطه خطی

به مدت  30دقیاه در محلول  3/5 NaClدرصد و نی قرار

ضخامت با مان آندایزینگ برای نمونه بهینه  A0545را

گرفت و سپس آ مون انجام شد .این آ مون در محدوده

نشان میدهد .این ویژگی برای بهبود خواص مکانیکی و

پتانسیل  250mVکمتر و  500mVبیشتر ا پتانسیل مداربا و

خوردگی آلومینیم آلیاژی  2024بسیار حائز اهمیت است .با
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اعمال پوشش الکترولس بر روی نمونه بهینه ( )A0545به

همچنین در تمام ولتاژهای اعمالی کاهش دمای فرایند با

AAO/Ni-P

افزایش سختی همراه است .این افزایش سختی به خاطر این

مدت  1ساعت نیز ضخامت پوشش هیبریدی
برای مدت مان  1ساعت 60 ،میکرومتر شد.

است که با کاهش دما قدرت حلکنندگی الکترولیت کمتر
میشود و منجر به کاهش تخلخل پوشش میگردد [.]7

 -3-2بررسی سختی پوششها

سختی پوششهای ایجادشده در ولتاژ  35ولت در هرکدام

با تووه به شکل -3الف ،مشاهده میشود که در تمام

ا دماها دارای سختی کمتر ا  300ویکر است .این

دماهای آندایزینگ افزایش ولتاژ تا  45ولت سبب افزایش

موضوع نشان میدهد که ولتاژ  35ولت در دمایی که هرچند

سختی سطح شده و افزایش بیشتر ِولتاژ با کاهش سختی

مناسب باشد سختی باالیی نتیجه نخواهد داد .درنتیجه برای

همراه است .درواقع در مان ثابت پس ا رسیدن به ولتاژی

به دست آوردن سختی باال نیا به ولتاژ باالیی است تا نمونه

مشخص ،چگالی وریان افت شدیدی ا خود نشان میدهد

آندایز سخت شود؛ بنابراین بین دما و ولتاژ پوشش دهی با

بزرگ شدن نانو حفرات

میکروسختی ماداری بهینه ووود دارد و حالت بهینه برای

تشکیلشده در حین فرایند آندایزینگ و منجر به کاهش

پوششدهی مربوط به نمونه  A0545است که دارای سختی

میکرو سختی خواهد شد [.]23

 385ویکر میباشد .تغییرات سختی نمونه  A0545در طی

که درنتیجه آن اضافه ولتاژ صر

فرایند آندایزینگ حاکی ا داشتن رابطه مستایم بین سختی
نمونه و مان آندایزینگ میباشد (شکل-3ب).
این نتای با تغییر شرایط آندایزینگ تغییر چندانی نمیکند.
دلیل این افزایش سختی بیشتر شدن ضخامت و فشردگی
پوشش اکسیدی با گذشت مان آندایزینگ میباشد [.]7
درنهایت هم پس ا اعمال پوشش الکترولس بر روی نمونه
بهینه سختی پوشش هیبریدی (بدون عملیات حرارتی) 742

(الف)

ویکر شد.

(ب)

شکل ( :)2الف) تأثیر دما و ولتاژ بر روی ضخامت پوشش و ب)
تغییرات ضخامت نمونه بهینه  A0545برحسب مان آندایزینگ یک
مرحلهای.
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ودول ( :)5بری متوسط پوشش اکسید آلومینیم آندی بهدستآمده در
شرایط آندایزینگ یک مرحلهای متفاوت
نمونه

A0535

A0545

A0555

A0565

)Ra(μm

0/351

0/421

0/544

0/578

نمونه

A1035

A1045

A1055

A1065

)Ra(μm

0/332

0/391

0/431

0/496

نمونه

A1535

A1545

A1555

A1565

)Ra(μm

0/251

0/302

0/385

0/402

نمونه

A2035

A2045

A2055

A2065

)Ra(μm

0/246

0/275

0/315

0/388

 -3-4بررسی مورفولوژی پوشش
شکل ( :)3الف) تأثیر دما و ولتاژ بر روی میکروسختی و ب) تغییرات
سختی نمونه بهینه  A0545برحسب مان آندایزینگ یک مرحلهای.

 -3-3بررسی زبری پوششها
نتای

بری پوششها در ودول  5ارائهشده است .همانطاور

تصاویر  FESEMمربوط به نمونه (A0545نمونه بهینه)
میباشد که دارای بیشترین سختی بود .شکل -4الف
مربوط به سطح ماطع پوشش آندایزینگ یک مرحلهای
میباشد که سلولهای آندایزینگ مشخص هستند .الیه
حائل یا همان مجموعه ششضلعیها در تصویر تهیهشده ا

که مشاهده میشود ،باا کااهش دماا و افازایش ولتااژ باری

پشت پوشش اکسیدی کامالً قابلمشاهده هستند (شکل -4

سطح نمونهها افزایش یافته است ،درنتیجه هرچاه پوشاش باه

ب) .با انجام فرایند آندایزینگ دومرحلهای نظم بهتری در

سمت سخت شدن پیش رود ،میزان بری ساطح و درنتیجاه

ماایسه با تکمرحلهای به دست آمد .این افزایش نظم

قدرت وذب پوشش اکسیدی افزایش خواهد یافات کاه در

سلولها در شکل -5الف که مربوط به آندایزینگ

تطابق با نتای تحایق مشابه مایباشاد [ .]5در واقاع هرچاادر

دومرحلهای نمونه  A0545میباشد ،کامالً واضح است .دلیل

بری سطح الیه اکسیدی بیشتر شاود امکاان ایجااد پوشاش

این موضوع آن است که وقتی ووانههای اکسید آلومینیم

ثانویه بر روی آن و تولید پوششهاای هیبریادی باا خاواص

آندی تشکیل شده و رشد میکنند ،الیه حائل که در انتهای

بهتر بیشتر خواهد بود .به دلیل مورفولوژی گنبادی شاکل و

پوشش است ،شکل هاللی مانندی خواهد داشت و درنتیجه

پستی بلندی های ساطح پاس ا اعماال پوشاش الکتارولس،

روی آلومینیم یرالیه نیز وای این هاللیها خواهد ماند.

بااری پوشااش هیبریاادی (مااادار  )Raا  0/421میکرومتاار

درنتیجه ساختار بهدستآمده پسا آن یک ساختار بر و

(نمونااه  )AAOبااه  1/030میکرومتاار (نمونااه )AAO/Ni-P

دارای بروستگی و فرورفتگیهایی خواهد بود .پس ا اتمام

افزایش یافت.

مرحله اول آندایزینگ ،وقتی الیه اکسید آلومینیم آندی
ایجاد شده در مرحله اول حذ

میشود ،ساختار بر مربوط

به یرالیه آلومینیمی باقی میماند و با انجام مرحله دوم ا
فرایند آندایزینگ ووانههای اکسید آلومینیم آندی بر روی
این بریها رشد کرده و شکل آنها را به خود میگیرند .با
رشد این ووانهها روی این الگو ،ساختار نظم بهتر و رشد
یکپارچهای تا اتمام فرایند آندایزینگ خواهد داشت
(شکل 8[ )6و .]25تصویر -5ب مربوط به پشت سلولهای
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ششگوش ایجادشده برای آندایزینگ دومرحلهای نمونه

سلولی در این نمونه در ماایسه با نمونههای آندایزینگ

 A0545میباشد .مشاهده میشود که فضای خالی بین

تکمرحلهای (شکل-4ب) ا بین رفته است.

شکل ( :)4تصاویر  FESEMا (الف) ماطع و (ب) پشت پوشش اکسیدی نمونه  A0545آندایزینگ یک مرحلهای.

شکل ( :)5تصاویر  FESEMا (الف) ماطع و (ب) پشت پوشش اکسیدی نمونه  A0545آندایزینگ دومرحلهای.

شکل ( :)6شماتیک چگونگی تأثیر آندایزینگ دومرحلهای [.]8

فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد  /ساال چهااردهم  /شاماره ساوم  /پااییز 1399

34

A0545

اکسیدی (آلومینا) است نشاندهنده ووود گوگرد در

مورفولوژی سطح پوشش اکسیدی مربوط به نمونه

در شکل  7نشان داده شده است .این پوشش همانطور که

پوشش میباشد .گوگرد مووود در پوشش ناشی ا یونهای

انتظار میرفت دارای ویژگی اصلی مربوط به پوششهای

سولفات (  )SO4−2است که در اثر آندایزینگ در الکترولیت

اکسیدی یعنی متخلخل بودن میباشد [.]11

حاوی اسیدسولفوریک در پوشش به دام افتادهاند [.]8

در طی نشاندن نیکل بر روی الیه آندایز که قبل ا فرایند

پوشش هیبریدی نهایی نیز حاوی  91/27درصد و نی نیکل

الکترولس انجام شد ،اتمهای نیکل در انتهای حفرات الیه

و  8/73درصد و نی فسفر بوده است (شکل-10ب)؛

اکسیدی رسوب میکنند .ووانه نی پوشش نیکل-فسفر بر

بنابراین پوشش وزء پوششهای الکترولس فسفر متوسط

روی این نااط به دلیل ساختار کریستالی مشابه آغا میشود

بوده است.

و سپس ا کف تا باالی سلولهای آندایزینگ رشد
میکنند .در واقع به کمک فرایند الکتروکالرینگ در حمام
کاتالیتکی نیکل ،یک سطح فعال برای رسوب نیکل-فسفر
مهیا میشود [ .]26مورفولوژی گنبدی شکل پوشش
هیبریدی نهایی (شکل -8الف) حاکی ا تشکیل پوشش
الکترولس نیکل-فسفر بر روی آلومینیم آندایز شده میباشد
[ .]27همچنین تصویر سطح ماطع این پوشش ضخامت 60
میکرومتر این پوشش را تأیید میکند (شکل -8ب).
شکل ( :)7تصویر  SEMا سطح پوشش اکسیدی نمونه .A0545

 -3-5آنالیز پوششها
نتای حاصل آ مون  XRDدر شکل  9آورده شده است.
همانطور که مشخص است ،در هر دو پوشش  AAOو
 AAO/Ni-Pبیشتر پیکها مربوط به یر الیه آلومینیمی با
ساختار  FCCاست .با رسوب پوشش الکترولس بر روی
نمونه آندایز شده ،تپه پهنی در الگوی مربوطه ظاهر میگردد
که به خاطر حضور فا غیر کریستالی  Ni-Pمیباشد.
همچنین الیه آندایز نیز ممکن است بر این موضوع اثرگذار
باشد []28؛ اما ا آنجا که در گرا

پراش اشعه ایکس

مربوط به نمونه آندایزشده اثری ا ساختار آمور

یرالیه

نیست بنابراین احتماالً این پیک پهن فاط مربوط به پوشش
الکترولس نیکل-فسفر میباشد .چنین پیکی برای
پوششهای الکترولس نیکل-فسفر متداول است [.]27
اطالعات بیشتر بر روی پوششها بهوسیله آنالیز  EDSبه
دست آمد .آنالیز EDSگرفتهشده ا سطح الیه اکسیدی
نمونه  A1035در شکل -10الف نشان دادهشده است .نتای
این آنالیز عالوه بر آلومینیم و اکسیژن که به خاطر پوشش

شکل ( :)8تصاویر  SEMا (الف) سطح و (ب) ماطع پوشش هیبریدی
.AAO/Ni-P
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شکل ( :)9نتای آ مون تفرق اشعه ایکس.

شکل ( :)10نتای آنالیز  EDSا پوشش الف)  AAOو ب) هیبریدی .AAO/Ni-P

 -3-6بررسی رفتار خوردگی

میباشد [ .]31- 30همچنین ماایسه دانسیته وریان خوردگی

منحنیهای پالریزاسیون آلیاژ آلومینیم  2024بدون پوشش،

و مااومت به خوردگی نمونهها نشان میدهد که فرایند

با پوشش آندایزینگ و همچنین پوشش الکترولس نیکل-

آندایزینگ ،رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیم  2024را بهبود

فسفر بر آلیاژ آندایز شده در شکل  11نشان داده شده است.

بخشیده و با اعمال پوشش الکترولس نیکل-فسفر بر روی

برونیابی تافل منحنیهای

این پوشش کمترین نارخ خوردگی و باالترین مااومت باه

پالریزاسیون نظیر دانسیته وریان خوردگی ( ،)icorrپتانسیل

خاوردگی حااصل میشود .بهطورکلی ضخامت و ساختار

خوردگی ( ،)Ecorrشیبهای آندی و کاتدی ( βaو  )βcدر

(تخلخلها) پوشش دو عامل مهم و تأثیرگذار بر رفتار

ودول  6ارائاه شده است .ماادیر مااومت به خوردگی

خوردگی پوششها محسوب میشوند .بهطوریکه هرچه

نمونهها نیز توسط رابطه استرن-گری [ ]29محاسبه و در

ضخامت پوشش بیشتر و ساختار پوشش متراکمتر باشد،

ودول  6آورده شده است .مطابق ودول  ،6ماادیر Ecorr

عملکرد خوردگی پوشش مطلوبتر میباشد []32؛ بنابراین

پوششها نسبت به یرالیه آلومینیمی بیشتر است و این

همانطور که در بخش بررسی مورفولوژی توضیح داده شد،

مادار برای پوشش  AAO/Ni-Pبسیار نجیب است که بیانگر

پوشش آندایزینگ بر ،متخلخل و دارای بروستگی و

پاایداری آنادی باالی پوشش در معرض محیط خورناده

فرورفتگیهای بسیاری بوده که ا مشخصههای پوششهای

دادههای بهدستآمده ا
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اکسیدی محسوب میشود که با اعمال الیه الکترولس

است .همانطور که در شکل مشخص است بیشترین سختی

نیکل-فسفر روی آن مورفاولوژی متراکم گنبادی شکل

( 1185ویکر ) در دمای  400دروه سانتیگراد به دست

حاصل میشود .ساختار متراکم و همچنین ضخامت بیشتر

آمد که این دما با نتای پژوهشهای دیگر مطابات دارد [34

پوشش  AAO/Ni-Pمنجر شده پوشش رفتار سدی مؤثرتری

 .]35 -الگوی پراش اشعه ایکس (شکل  )9مربوط به

در ماابل هجوم یونهای مخرب ا خود نشان دهد و ا

عملیات حرارتی در این دما حاکی ا تشکیل فا سخت
 Ni3Pعالوه بر فا نیکل میباشد [ .]36همچنین پیکهایی

یرالیه بهطور کامل محافظت کند.
قابلذکر است ،همانطور که در شکل  11مشاهده میشود،

مربوط به  Al2O3کریستالی در این الگو ووود دارد که نشان

با اعمال پوشش بر یرالیه آلومینیمی ،دانسیته وریان رویین

میدهد ،عملیات حرارتی مووب تبدیل ماداری فا
به فا کریستالی آن شده است [ .]28در

شدن کااهش مییابد .دانسیته وریان رویین شدنِ کم

آلومینای آمور

پوششها نشاندهنده عملکرد حفاظتی خوب آنها در برابر

 500دروه سانتیگراد ،پوشش نیکل-فسفر شروع به نرم

خوردگی حفرهای یرالیه در شرایط انجام آ مون است

شدن میکند که این به خاطر چسبیدن ذرات فسفید نیکل به

[.]33

یکدیگر و کاهش تعداد مناطق سخت شده است [.]37
درنهایت هم تأثیر مان عملیات حرارتی در دمای 400
دروه سانتیگراد نشان داد (شکل )13که با افزایش مان تا
 75دقیاه سختی این پوشش هیبریدی افزایش مییابد اما
پسا این مان تأثیر ناچیزی روی سختی پوشش دارد.

شکل ( :)11منحنیهای پالریزاسیون یرالیه و پوششها.
ودول ( :)6دادههای بهدستآمده ا منحنیهای پالریزاسیون توسط
برونیابی تافل
نمونه
آلیاژ آلومینیم
2024
پوشش AAO

پوشش
AAO/Ni-P
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(mV
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)(µA
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(mV.d
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Rp
)(Ω
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0/07

14/2
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8655/3

-683/1
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65

437023/7

-341/1

0/005

50

190

3125041/1

شکل ( :)12تأثیر دمای عملیات حرارتی بر روی سختی پوشش
هیبریدی.

 -3-7عملیات حرارتی پوشش
رابطه دمای عملیات حرارتی بر روی سختی این پوشش
هیبریدی برای مدت مان  1ساعت در شکل  12آورده شده

تأثیر دما ،ولتاژ ،مان آندایزینگ و اعمال پوشش الکترولس نیکل-فسفر روی رفتار خوردگی و سختی آلیاژ آلومینیم 2024
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نهایی به ترتیب به  742ویکر و  1/030میکرومتر افزایش
یافت.
 -6با افزایش ضخامت و متراکم شدن ساختار در اثر اعمال
پوشش الکترولس نیکل-فسفر بر پوشش آندایزینگ،
عملکرد خوردگی آلیاژ آلومینیم بهطور قابلتووهی بهبود
یافت.
 -7ماکزیمم سختی پوشش هیبریدی به کمک عملیات
حرارتی در مان یک ساعت در دمای  400دروه
سانتیگراد به دلیل تشکیل فا های سخت مانند 1185 ،Ni3P
شکل ( :)13تأثیر مان عملیات حرارتی در دمای  400دروه سانتیگراد
بر روی سختی پوشش هیبریدی.

ویکر به دست آمد.
 -8پس ا  75دقیاه عملیات حرارتی پوشش هیبریدی در
 400دروه سانتیگراد ،افزایش مان تأثیر محسوسی بر روی
سختی این پوشش نخواهد داشت.

 -4نتیجهگیری
 -1با کنترل دقیق دما و ولتاژ در طی آندایزینگ آلیاژ
آلومینیم  2024میتوان به پوشش اکسیدی با سلولهای
منظم دست پیدا کرد .انجام آندایزینگ دومرحلهای نیز با
کاهش فضای خالی بین سلولها و ایجاد مکانهای ترویحی
برای رشد سلولها منجر به افزایش هرچه بیشتر نظم سلولها
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Abstract
In order to improve the surface properties and the greater use of aluminum and its alloys in
various industries, especially aerospace, different coating methods have been introduced.
Anodizing and electroless plating are the most widely used methods for this purpose. In this
research, the effect of temperature and voltage of anodizing on the surface properties of anodic
aluminum oxid (AAO), producred on 2024 aluminum, was investigated. The results showed that
with increasing voltage and decreasing temperature, the thickness and roughness of coatings
increased. An optimal voltage (45 V) was obtained to achieve the highest hardness at all
temperatures. The study of the thickness and hardness of the optimum sample also showed an
increase in these two parameters with increasing time. FESEM studies also revealed that by
carefully controlling on the anodizing conditions, a structure with regular nano-cells could be
obtained. The two step anodizing significantly increased the order of the oxide layer cells. SEM,
EDS, and XRD results indicated that the possibility of Ni-P electroless coating applying on
anodized aluminum in SLOTONIP 70A solution is well established. To investigate and compare
the corrosion behavior of AAO and AAO/Ni-P coatings with aluminum substrate, the polarization
method and tafel extrapolation was used. The results indicated that the high corrosion resistance
of 2024 aluminum alloy was achieved in the presence of Ni-P electroless coating on anodized
alloy. The heat treatment of the samples at different temperatures showed that the highest
hardness of the final coating (1185 vickers) would be achieved at 400 °C, and the heat treatment
time at this temperature after 75 minutes would not have much effect on the hardness.
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