هب انم خدا

تاثیر مقدار منیزیم بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم  3805تهیه شده به روش
متالورژی پودر
سجاد آقا احمدی ، 1غالمحسین برهانی ،2سعیدرضا بخشی ،5بهزاد عادلی مقدم ،4مژگان

بهرامی 3

چکیده
با توجه به کاربرد آلیاژ آلومینیوم  3805در صنایع دریایی مقاومت به خوردگی این آلیاژ از اهمیت
باالیی برخوردار است .هدف از انجام این تحقیق تهیه آلیاژ آلومینیوم  3805حاوی  5و  3درصد
وزنی منیزیم به روش آلیاژسازی مكانیكی و اكستروژن گرم و بررسی تاثیر مقدار منیزیم بر رفتار
خوردگی این آلیاژ بود .به این منظور آسیاکاری مخلوط عناصر پودری به مدت  28ساعت در
محیط آرگون انجام شد .پس از آن پرس سرد تحت فشار  052مگاپاسکال و اکستروژن گرم در
دمای  388درجه سانتیگراد صورت گرفت .مورفولوژی و اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش پالریزاسیون پتانسیودینامیک به منظور بررسی
رفتار خوردگی آلیاژهای مختلف انجام شد .نتایج نشان داد که با افزایش مقدار منیزیم موجود در
ترکیب آلیاژ سرعت خوردگی افزایش مییابد.

واژگان کلیدی :آلیاژ آلومینیوم  ،3805آلیاژسازی مکانیکی ،اکستروژن گرم ،رفتار خوردگی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مواد گرایش شکلدهی فلزاتsajadaghaahmadi@yahoo.com .

 -2دانشیار ،متالورژی پودر و مواد مرکب
 - 5استادیار ،مهندسی سطح و تریبولوژی
- 4کارشناسی ارشد ،شناسایی و انتخاب مواد
 -3دانشجوی دکتری مهندسی مواد
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مقدمه
آلومینیوم به دلیل استتتحکام ،شتتکلپذیری و مقاومت به خوردگی مناستتب کاربرد وستتیعی در صتتنایع
مختلف دارد]1و .[2آلومینیم بدون عناصر آلیاژی دارای استحکام پائینی است و این به عنوان یک محدودیت در
کاربردهای صنعتی مطرح میباشد .آلیاژ شدن آن با عناصر دیگر و عملیات ثانویه مانند پیرسختی و یا اک ستروژن
باعث استحکامدهی آن میگردد .آلومینیم میتواند با اکثر عناصر فلزی آلیاژ شود که مهمترین آنها مس ،منیزیم،
سیلی سیم و روی میبا شد .آلیاژ آلومینیوم  3805عالوه بر ا ستحکام ،از مقاومت به خوردگی باالیی نیز برخوردار
بوده و از پرکاربردترین آلیاژهای آلومینیوم در صتتنایع دریایی میباشتتد .عناصتتر آلیاژی میتواند پتانستتیل انحالل
آلومینیوم را در هر دو جهت تغییر دهد (شکل. [3])1

شکل  -1تاثیر عناصر آلیاژی بر روی پتانسیل انحالل آلیاژهای آلومینیوم [.]4
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آلیاژهای آلومینیم شدددادد م مبا ا دیدددیدد ددیو تا ماهای  022مجه ددایگیادد مباوم هدددگند ].[5مقاومت به
خوردگی باالی آلیاژهای آلومینیم به دلیل ت شکیل الیه اک سیدی محافظی ا ست که به طور طبیعی بر روی سطح
آنها ت شکیل می شود .خوردگی زمانی رخ میدهد که الیه محافظ  Al2O3-3H2Oناپایدار بوده یا دارای عیوبی
باشد].[6

در این پژوهش هدف برر سی تاثیر مقدار منیزیم در مقاومت به خوردگی  Al 5083پس از آلیاژ سازی مکانیکی
و اکستروژن است.

مواد و روش تحقیق
پودرهای اولیه مطابق با جدول شتتتماره  1برای تهیه  138گرم پودر آلیاژی مورد استتتتفاده قرار گرفتند.
پودرهای آلومینیوم با اندازه ذرات کمتر از  288میکرون مورد استتتتفاده قرار گرفت .با توجه به اینکه مقادیری
آهن و کروم از طریق محفظه آ سیاب و ساچمهها وارد مخلوط پودری میگردد .لذا در مرحله آماده سازی پودر
و توزین از این دو عنصر در مخلوط اولیه ا ستفاده نگردیده است .تحقیقات نشان داده است که میزان آالیندگی
این دو عن صر از دامنه ترکیب شیمیایی آلیاژ  Al5083فراتر نمیرود [ .]7ابتدا مخلوط پودرهای اولیه در مخلوط
کن افقی همراه با ستتاچمه هایی با قطر  18میلیمتر با نستتبت ستتاچمه به پودر  1:18به مدت  58دقیقه با ستترعت 38
دور بر دقیقه تحت عملیات همگن سازی قرار گرفتند.

جدول -1ترکیب شیمیایی پودرهای اولیه مصرفی

عنصر
مقدار (درصد وزنی)
A

مقدار (درصد وزنی)
B

Mg

Mn

Cr

Fe

Cu

Si

Al

3

1

-

-

>=8/1

>=8/4

بقیه

3

1

-

-

>=8/1

>=8/4

بقیه

فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی تو سط آ سیاب شافتی مجهز به سی ستم آّبگرد تحت اتم سفر آرگون ،با ساچمه های
فوالدی به قطر  18میلیمتر و نستتبت ستتاچمه به پودر  ،1:18با ستترعت  568دور بر دقیقه به مدت  28ستتاعت انجام
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گرفت .جهت جلوگیری از جوش سرد شدید و انجام بهتر فرآیند آلیاژسازی  %1وزنی اسید استئاریک به مخلوط
های پودری ا ضافه گردید .به منظور جلوگیری از تماس هوا با پودرهای آلیاژ سازی مکانیکی شده هنگام خارج
نمودن پودرها از درون محفظه ،نیز سیستمی طراحی گردید که پودرها بدون تماس با هوا درون محفظه با اتمسفر
خنثی کپسوله شوند.
ارزیابی فرآیند آلیاژسازی و شکل گیری آلیاژ آلومینیوم  3805توسط آزمایش پراش پرتو ایکس با تارگت kα

 Cuو طول موج  λ= 1/3486 Åدر ستترعت پویش 𝑠 8/85 °⁄در محدوده صتتفر تا  128درجه توستتط دستتتگاه
مدل  XPert MPDساخت شرکت  PHILIPSانجام گرفت .برر سی مورفولوژی و شکل ذرات و محا سبه
اندازه پودرها با استفاده از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی انجام شد.
پودر آلیاژی با استفاده از دستگاه پرس سرد تک محوره تحت فشار  238مگاپاسکال و عملیات اکستروژن گرم
در دمای  388درجه سانتیگراد قرار گرفت.
به منظور برر سی رفتار خوردگی آلیاژ ،سطح نمونه ها تحت سمبادهزنی با سنباده های  088 ،688 ،488 ،208و
 1888قرار گرفتند .این آزمون توسط دستگاه پتانسیواستات مدل  ، EG&G273Aیک سل استاندارد خوردگی
و تعبیه کردن یک واشتتر تفلونی به قطر  5میلیمتر در قستتمت تماس با الکترود کاری(نمونه آزمایش) در ستتطح
عر ضی نمونه انجام شد .محلول آزمایش ،محلول کلرید سدیم 5/3در صد ،الکترود مرجع  ، Ag/Agclالکترود
شمارنده پالتین بود .پتان سیل شروع  -238میلی ولت ن سبت به مدار باز ،پتان سیل پایان  1888میلی ولت ن سبت به
مدار باز ،نرخ اسکن  2میلی ولت بر ثانیه و مساحت سطح مورد آزمایش  8/87سانتیمتر مربع در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث
شتتکلهای  2و 5تصتتاویر میکروستتکوپی الکترونی روبشتتی برای پودر  Aبه ترتیب قبل از فرآیند
آلیاژسازی مکانیکی و پس از  28ساعت آسیاب را نشان میدهند.
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شکل  -2تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی مخلوط پودر  Aقبل از عملیات آلیاژسازی مکانیکی.

شکل -5تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی مخلوط پودر  Aپس از  28ساعت آلیاژسازی مکانیکی.

همانطور که مشتتاهده میشتتود پودرهای اولیه نمونه  Aغیر همگن ،نامنظم ،با اندازههای متفاوت و توزیع وستتیع
میباشتتند که پس از انجام آلیاژستتازی مکانیکی و اعمال انرژی مکانیکی در نهایت با برقراری تعادل بین فرآیند
جوش سرد و شک ست ذرات ،پودرها شکل همگن و یکنواخت تر ،پولکی و پهن نا شی از ضربات اعمالی حین
آسیاب کاری و کاهش اندازه چشمگیری پیدا کرده اند و اثری از ذرات کشیدهی اولیه دیده نمیشود.
با توجه به ت صاویر حا صل اندازه متو سط ذرات نمونه  3 ،Aمیکرون بد ست آمد که این مقدار در حالت کلوخه
(آگلومره) میباشد.
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شکل  4الگوی پراش پرتو ایکس پودرهای آلیاژ سازی مکانیکی شده مربوط به نمونه  Aرا ن شان میدهد .کلیه
پیکهای نمودار مربوط به عنصر آلومینیوم میباشد .ناپدید شدن پیک های عناصر آلیاژی پس از آسیاب کاری
میتواند در اثر انحالل این عناصتتر در شتتبکه آلومینیوم بوده که به تشتتکیل محلول جامد فوا اشتتباع منجر گردد.
ممکن ا ست عدم وجود قله پراش ترکیبات بین فلزی هم بتواند تایید کننده ایجاد محلول جامد با شد .ح ضور فاز
 Al3Mg2در الگوی پراش مربوط به نمونه مشتتاهده نشتتد که به دلیل مقدار کم منیزیم و نگهداری به مدت زمان
کوتاه در دمای باال می باشتتد] . [8اثر غالب در پهنای پیک میتواند مربوط به کاهش اندازه کریستتتالیت باشتتد.
اندازه کری ستالیت بر ا ساس رابطه ویلیام سون -هال پس از  28ساعت آ سیاب برای نمونه  57 ،Aنانومتر به د ست
آمد .همچنین با توجه به شکل  ،4انتقال موضعی پیک های آلومینیوم به زوایای باالتر مشاهده شد که خود بیانگر
نفوذ عناصر آلیاژی در شبکه آلومینیوم و آلیاژی شدن ذرات پودری آلومینیوم میباشد]9و. [18
با استتتفاده از نتایج حاصتتل از پراش پرتوی ایکس و روش نلستتون -ریلی پارامتر شتتبکه نمونه  Aپس از فرآیند
آلیاژ سازی مکانیکی محا سبه شد] [11نتایج ن شان داد که در مقای سه با پارامتر شبکه آلومینیوم خالص ( 4/838
آنگستروم)] ،[12پارامتر شبکه آلیاژ آلومینیوم تهیه شده به روش متالورژی پودر تقریبا  8/2درصد افزایش یافت.
با توجه به این که شعاع اتمی منیزیم بزرگتر از آلومینیوم می با شد این افزایش در پارامتر شبکه میتواند نا شی از
تشتتتکیل آلیاژ و نفوذ منیزیم در شتتتبکه آلومینیوم باشتتتد .پارامتر شتتتبکه با توجه به الگوی پراش قطعات پس از
اکستروژن گرم نیز محاسبه شد .نتایج نشان داد که با انجام اکستروژن گرم پارامتر شبکه حدود  8/5درصد نسبت
به آلومینیوم خالص افزایش یافته بود که بیانگر نفوذ بی شتر عنا صر آلیاژی در شبکه آلومینیوم در حین اک ستروژن
گرم میباشتتد .با توجه به مقادیر پارامتر شتتبکه می توان نتیجه گرفت که فرآیند آلیاژستتازی تا حد زیادی انجام
گرفته است.
به منظور بررستتتی تاثیر منیزیم در مقاومت به خوردگی این آلیاژها ،پس از اکستتتتروژن نمونه ها تحت آزمون
پالریزاسیون پتانسیودینامیک قرار گرفتند .شکل  3نمودار پتانسیل  -لگاریتم دانسیته جریان را برای نمونههای A

و ( Bنمونه های دارای مقادیر مختلف منیزیم) نشتتان میدهد.در جدول  0پارامترهای الکتروشتتیمیایی حاصتتل از
این آزمون آورده شده است.
جدول  .2پارامترهای الکتروشیمیایی
نمونه

I corr

Ecorr

Mpy

A

23.93 uA

-743.1 mV

32.56

B

324.6 nA

-653.8 mV

0.441
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counts

شکل -4الگوی پراش پرتو ایکس پودرهای آلیاژی

شکل -3نمودار آزمون پتانسیودینامیک برای نمونه  5( Aدرصد وزنی منیزیم) و  3( Bدرصد وزنی منیزیم) .
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همانطور که در شتتکل مشتتخص شتتده استتت نمونه  Aدانستتیته جریان خوردگی بیشتتتری نستتبت به نمونه  Bدارد.
پتانستتتیل خوردگی نمونه دارای مقدار منیزیم کمتر (نمونه  )Bنجیب تر از نمونه  Aاستتتت .علت را میتوان به
مقدار منیزیم در دو آلیاژ نسبت داد .برای محلول جامد فوا اشباع و یا غنی شده در دمای محیط ،پتانسیل بستگی
به غلظت عنصر آلیاژی دارد (شکل  .[13])1پتانسیل ترکیبات بین فلزی با آلومینیوم متفاوت است(جدول .)3

جدول  -3پتانسیل محلول جامد و فاز بین فلزی (محلول  H2O2+NaClبراساس )ASTM G 69

نتیجه گیری
آلیاژ آلومینیوم  5283به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن گرم تولید شد.
بعد از  02ساعت آسیاب کاری اندازه کریستالیت ها  33نانومتر بود.
عناصتتر آلیاژی پس از آستتیاب کاری در شتتبکه آلومینیوم حل شتتده و منجر به تشتتکیل محلول جامد فوا اشتتباع
گردید.
با توجه به بزرگی شعاع اتمی منیزیم از آلومینیوم پارامتر شبکه پس از فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی در مقای سه با
پارامتر شبکه آلومینیوم خالص (  4/838آنگستروم) ،حدود  % 8/2افزایش نشان داد.
نمونه دارای منیزیم کمتر دانسیته جریان خوردگی کمتر و پتانسیل خوردگی نجیبتر داشت.
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Abstract
Corrosion resistance of Aluminum alloy 5083 is very important in marine application. In presented research the
Aluminum alloy 5083 with 3 and 5wt% of Mg content was prepared by mechanical alloying and hot extrusion
method and the effect of Mg content on corrosion behavior was investigated. For this purpose, alloying powders
were mixed by milling in argon atmosphere for 20 h. The mixed powder was cold pressed under 250 MPa and hot
extruded at 500°C. Particle size and morphology was evaluated using scanning electron microscopy.
Potentiodynamic polarization tests were carried out for corrosion behavior assay. Results showed corrosion rate
of prepared alloys was increased with increasing in Mg content in the alloy composition.
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