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 چکیده

هاي هاي اخیر يکي از چالشهرولت براي تولید آلومینیوم در سال -توسعه آندهاي خنثي در فرايند هال 

 مهم و اساسي در اين زمینه بوده است. در بررسي حاضر، استفاده از آلیاژ پايه نیکل 

Ni-10Cu-11Fe-6Al-1.86Sn  به عنوان يک آند خنثي فلزي براي استفاده در صنعت تولید آلومینیوم

رو، به منظور ايجاد يک اليه اکسیدي سطحي مقاوم به خوردگي، اين مورد بررسي قرار گرفته است. از اين

 C0111°آلیاژ تحت عملیات حرارتي سطحي قرار گرفت. پس از انجام عملیات حرارتي سطحي در دماي 

هاي اکسید شده در محیط ساعت بر روي آلیاژ مذکور، رفتار نمونه 011و  01، 01هاي ي مدت زمانبرا

هاي ساعت مورد بررسي قرار گرفت. بررسي 01براي مدت زمان  C001°کريولیت مذاب و در دماي 

EDS  وXRD ها نشان داد که با افزايش زمان عملیات حرارتي سطحي، ضخامت اليه اکسیدي نمونه

افزايش يافته و پس از  µm00/80و  µm09/1  ،µm84/09ها به ترتیب حدود کیل شده بر روي نمونهتش

هاي فوق، در اليه اکسیدي آنها اکسیدهاي مقاوم به انجام عملیات اکسیداسیون سطحي بر روي نمونه

 011 تشکیل شدند؛ به طوريکه نمونه اکسید شده به مدت زمان 3O2Feو  NiO ،3O2Al ،2SnOخوردگي 

باشد. در نهايت آلومینا مي -ساعت، داراي بیشترين مقاومت به خوردگي در محیط خورنده کريولیت 

 هاي خورده شده در محیط مذکور مورد بررسي قرار گرفت.مکانیزم خوردگي ايجاد شده نیز در نمونه

 

 .يولیتکر مذاب در محیطخوردگي مکانیزم  ،اکسیداسیون سطحي ،آندهاي خنثيواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

ايده استفاده از آندهاي خنثي )که به آندهاي مصرف نشدني يا آندهاي تولید کننده اکسیژن نیز معروفند( در تولیدد آلومینیدوم 

. آنددهاي خنثدي (Hall, 1889)، ارائده شدده اسدت 2، يعندي چدارلز مدارتین هدال1هرولت -توسط يکي از مخترعان فرايند هال 

 ن شدن به جاي آندهاي کربني مصرف شدني هستند که امدروزه در صدنعت تولیدد آلومینیدوم اسدتفاده کانديداي اصلي جايگزي

 :(Thonstad and Olsen, 2001)حاوي آندهاي کربني به صورت زير است  3شوند. واکنش سلمي

1/2 Al2O3 + 3/4 C = Al + 3/4 CO2          )0( 

( بده عندوان حيلدي بدراي ºC061، در دمدايي حددود 2CaF-3AlF-6AlF3Na)که در اين حالت، از يک مذاب با پايه کريولیددت 

 :(Thonstad and Olsen, 2001)از  شود. اما واکنش سل حاوي آندهاي خنثي عبارت استآلومینا استفاده مي

1/2 Al2O3 = Al + 3/4 O2           )2( 

اي از انتشار گازهداي توان به طور قابل ميحظهي خنثي ميهاي باال، با جايگزيني آندهاي کربني توسط آندهابا توجه به واکنش

هدا و مطالعدات اي جلوگیري به عمل آورد. توسعه آندهاي خنثي بدراي اسدتفاده در صدنعت آلومینیدوم، موضدوس بررسديگلخانه

به جاي آنددهاي هاي اخیر بوده است. در صورت عملي شدن استفاده از آندهاي خنثي بسیاري از محققان در اين زمینه در سال

وري تولیدد آلومینیدوم و مسدائل تواند از نظر انرژي مصرفي، ديدگاه اقتصادي، بهرهکربني در صنعت آلومینیوم، اين راه حدل مي

 .(Simakov et al, 2001 - 2002)د باشد زيست محیطي براي کاربرد در اين صنعت بسیار مفی

 رد نظر بدراي سداخت آنددهاي خنثدي فلدزي مدورد مطالعده و بررسدي قدرار تاکنون مواد فلزي بسیاري به عنوان کانديداهاي مو

گري تحدت خدو و يدا عملیدات سدینتر اي معمولي، ريختهگري ماسههاي ريختهتوان توسط روشاند. آندهاي فلزي را ميگرفته

م، آهن و مس کده در مددت . آلیاژهاي ساخته شده از عناصر نیکل، آلومینیو(Pawlek, 2004)پودرهاي فلزي تهیه نمود  4کردن

 باشددند تواننددد پايدددار بماننددد، يکددي از چنددد نموندده آلیاژهدداي مددورد بررسددي قددرار گرفتدده مدديهدداي طددوالني مدديزمددان

(Subramanian et al, 1996)الدذکر، ترکیبداتي حداوي . آنددهاي خنثدي شدامل فلدزات فدوقwt% 41-61  ،نیکدلwt% 01-0 

حاوي يک يا چند عنصر مثل قلدع، سدريم، سیلیسدیم،  wt% 9-1مس و حدود  wt% 09-1آهدددددن،  wt% 21-9آلومینیوم، 

. با ترکیدب شددن (Sekhar et al, 1994 and 1999)دهند کروم، منگنز، تیتانیم، مولیبدن، کبالت، نیوبیم، ايتريم و ... تشکیل مي

تشکیل شده و مخلوطي از اکسیدهاي سطحي  در هسته اين آلیاژها Al3Niاين عناصر با يکديگر، فازهاي فلزي و بین فلزي مثل 

تولید شدده در الکترولیدت فلوئوريددي مدذاب کده شدامل  5بر روي سطح آلیاژ توسط پيريزاسیون آندي، واکنش میکروپايرتیک

 آلومیناي حدل شدده اسدت و يدا توسدط عملیدات حرارتدي در دمداي بداال و در اتمسدفر گدازي اکسدیدي ايجداد خواهندد شدد 

(Sekhar, 1996). باشد. يکي از مدواد مدورد اسدتفاده در ايدن اين اليه اکسیدي هادي الکتريسیته و مقاوم در برابر الکترولیت مي

 است، اما بهترين ترکیب قابل استفاده جهت کداربرد بده عندوان آندد خنثدي فلدزي، آلیداژي متشدکل از  Ni-Cu-Feزمینه، آلیاژ 

Ni-6Al-10Cu-11Fe-X نجام شده، استفاده از عناصر قلع و سريم به عنوان عنصر پدنجم هاي ابوده که بر اساس بررسيX   ندر

ها، مشخص شده که درصد قلع به عندوان عنصدر تواند تا حد بسیار زيادي کاهش دهد. در اين بررسيخوردگي اين آلیاژها را مي

یايي فلزات در اثر تشکیل يدک اليده . پايداري شیم(Liu et al, 1999)باشد  wt% 0-0تواند در محدوده پنجم در اين آلیاژها مي

اکسیدي سطحي با ضخامتي مناسب تأمین شده که ايدن اليده اکسدیدي سدبب محافظدت از زيراليده فلدزي در برابدر حمديت 

رو، قبدل از بررسدي رفتدار . از ايدن(Sadoway, 1999)شیمیايي ناشي از کريولیت مذاب و يا مانع از اکسیداسیون آن خواهد شد 

توان توسط عملیات حرارتي سطحي يک اليه اکسدیدي بدر روي سدطح آنهدا ايجداد یاژها در کريولیت مذاب، ميخوردگي اين آل

. ايدن عملیدات (Sadoway, 1994)تواند توسط واکنش فلز با اکسیژن در دماهاي بداال ايجداد شدود نمود که اين اليه سطحي مي

                                                           
1. Hall-Heroult Process 
2. Charles Martin Hall 
3. Cell Reaction 
4. Sintering 
5. Micropyretic Reaction 
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هدا در حمدام مدذاب انجدام شدود ز درجه حرارت کداري نموندهباالتر ا ºC011تا  ºC91اکسیداسیون سطحي معموال بايد حدود 

(Crottaz and Duruz, 2000). 

به عنوان آندهاي خنثي فلزي  Ni-6Al-10Cu-11Fe-Snکه نتايج بسیار محدودي در خصوص کارآيي آلیاژهاي با توجه به اين

تفاده به عنوان آند خنثي فلزي مورد مطالعه منتشر شده است، لذا در اين بررسي، آلیاژ فوق به عنوان يکي از کانديداهاي اس

هاي مورد نظر طوريکه به منظور ايجاد يک اليه اکسیدي مناسب، عملیات اکسیداسیون سطددحي بر روي نمونهقرار گرفت؛ به

 هاي اکسید شده در نمک مذاب کريولیت مورد بررسي قرار گرفت.انجام شده و در نهايت رفتار خوردگي اين نمونه

 

 حقیقروش ت
گري عناصر خالص موجود در آلیاژ در يک کدوره براي تهیه آلیاژ مورد استفاده در اين بررسي، ابتدا توسط عملیات ذوب و ريخته

VIM 2اي تحت گاز آرگون و در يک قالب ماسهCO گري شد. قطعده تهیده شدده که از قبل آماده شده بود، آلیاژسدازي و ريخته

تبديل  cm 2و قطر  mm 0هاي ديسکي شکل با ضخامت یات برش با دستگاه وايرکات به نمونهاي شکل فوق، توسط عملاستوانه

شده و در نهايت هر ديسک به چهار قسمت مساوي ربع قرص تقسیم شدند. ترکیدب آلیداژ مدورد اسدتفاده در ايدن بررسدي، در 

 ارائه شده است. 0جدول 

 
 : تركیب آلیاژ پایه نیکل مورد بررسی1جدول 

Sn Al Cu Fe Ni 

46/0 60/0 90/01 6/01 Base 

 

ساعت تحت عملیات حرارتي سطحي در هوا قرار  011و  01، 01هاي ، براي مدت زمانºC0111ها در درجه حرارت اين نمونه

هاي اکسید شده در رزين اپوکسي مانت سرد شده و پس از انجام عملیات متالوگرافي گرفتند. پس از انجام اين عملیات، نمونه

( و طیف SEMهاي مذکور، از اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي سطحشان آنالیزهاي میکروسکوپ الکتروني روبشي )ونهنم

ساخت جمهوري چک، گرفته و همچنین براي  VEGATESCAN(، مدل EDSسنجي پراکنشي انرژي توسط پرتو ايکس )

سنجي پراش اشددددعه ها نیز آنالیز طیفاين نمونههاي اکسید شده، از سطح تشخیص ترکیبات موجود در اليه اکسیدي نمونه

هاي هاي اکسید شده براي انجام آزمونگرفته شد. سپس هر کدام از نمونه PHILIPS, PW3710, 1980(، مدل XRDايکس )

ر بود، د 3O2Alو  6AlF3Naهاي نیکلي پر شده از مخلوط کريولیت که شامل مخلوط جامدي از ترکیبات خوردگي، درون بوته

هاي اکسید شده در ساعت قرار داده شدند. به منظور بررسي رفتار خوردگي نمونه 01براي مدت زمان  ºC001درجه حرارت 

هاي خورده شده پس از انجام آزمايش خوردگي مانت سرد شده و پس از انجام متالوگرافي آنها، از محیط کريولیت مذاب، نمونه

 فته شد.گر EDSو  SEMهاي فوق آنالیزهاي نمونه

 

 یافته ها

 تحلیل نتایج عملیات اكسیداسیون -1

هاي اکسید شده را پس از انجام عملیات حرارتي سطحي در ، تصاوير میکروسکوپي الکتروني روبشي اليه اکسیدي نمونه0شکل 

ايش زمدان شدود، بدا افدزطور که مشاهده مديدهد. هماندر هوا نشان مي 011و  01، 01هاي براي مدت زمان ºC0111دماي 

هداي گیدريها افزايش يافته است. بدر اسداس انددازهعملیات حرارتي سطحي، ضخامت اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي نمونه
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ساعت( حدود 011ساعت تا زمان  01هاي فوق به ترتیب )از زمان انجام شده، ضخامت اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي نمونه

µm 09/1  ،µm 84/09  وµm 00/80  دست آمد.به 

 هاي انجام شده، مشخص شده که با افزودن عناصري مثل قلع، سیلیسیم، تیتانیم يا روي بده آلیداژ پايده نیکدل بر اساس بررسي

Ni-6Al-10Cu-11Fe تواندد بده دلیدل يابد. اين اثر ميضخامت اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي آلیاژ فوق به شدت کاهش مي

تدأثیر تيییدر در  تراکم، کاهش جاهاي خالي اکسیژن به دلیل کاهش نر  نفوذ اکسیژن و يداتشکیل يک اليه اکسیدي مخلوط م

تواندد دلیلدي که اين مدي (Sekhar et al, 1997)دماي احتراق توسط افزودن فلزات ديگر بر روي تراکم اين اليه اکسیدي، باشد 

 هاي فوق باشد.براي ضخامت کم اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و به  C1111°اكسید شده در دمای  Ni-10Cu-11Fe-6Al-1.86Snهای : تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی الیه اكسیدی نمونه1شکل 

 ساعت. 111و ج(  01، ب( 01های: الف( مدت زمان

 

انجام عملیات حرارتي سطحي بر روي ها پس از به منظور يافتن ترکیبات تشکیل شده در شرايط مذکور در اليه اکسیدي نمونه

طور که در اين شکل ارائه شده است. همان 2هاي اکسید شده انجام شد که در شکل نیز از سطح نمونه XRDفوالد فوق، آنالیز 

ب دهد که در اليه اکسیدي نمونه )الف(، بیشتر ترکینیز به وضوح نشان مي XRDشود، نتايج به دست آمده از آنالیز مشاهده مي

دهنده ضخامت کم اليه اکسیدي تشکیل شده عناصر موجود در زمینه آلیاژ به صورت ترکیبات بین فلزي حضور دارند که نشان

باشد. همچنین اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي نمونه )ج( داراي اکسیدهاي مقاوم به خوردگي بر روي اين نمونه مي

4O2NiFe  ،3O2Fe ،NiO  ،2SnO  3وO2Al  طور نسبت به دو نمونه ديگر بوده و مشخص است که اليه اکسیدي آن بهبیشتري

توان گفت که نمونه )الف( نسبت به دو اند. با توجه به نتايج فوق، ميکامل از اکسیدهاي عناصر موجود در آلیاژ تشکیل شده

توان ي اين سه نمونه اکسیدشده، ميهاي خوردگي بر روتري بوده و پس از انجام آزمايشنمونه ديگر داراي اليه اکسیدي نازک
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 هاي اکسیدي در برابر حميت شیمیايي خوردگي صحبت نمود.در مورد مقاومت هر کدام از اين اليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های: برای مدت زمان C1111°اكسید شده در دمای  Ni-10Cu-11Fe-6Al-1.86Snهای از سطح نمونه XRD: آنالیزهای 2شکل 

 ساعت. 111و ج(  01، ب( 01الف( 
 

 های اكسید شده در محیط كریولیت مذابرفتار خوردگی نمونه -2

هاي خوردگي در آزمايشهاي اکسید شده را پس از انجام ، تصاوير میکروسکوپي الکتروني روبشي اليه خورده شده نمونه0شکل 

نیز ترکیب مناطق  2دهد. در جدول نشان مي ساعت 01براي مدت زمان  ºC001حرارت  محیط کريولیت مذاب و در درجددده

طدور الذکر، ارائه شده است. همدانگرفته شده از مناطق فوق EDSبر اساس نتايج حاصل از آنالیزهاي  0مشخص شده در شکل 

هاي خوردگي هر سده نمونده دچدار خدوردگي شدده و اليده اکسدیدي شود، پس از انجام آزمايشکه در اين تصاوير مشاهده مي

 ها نیز به شدت در محیط کريولیت مذاب حل شدند.ل شده پس از انجام عملیات اکسیداسیون سطحي بر روي نمونهتشکی

تشکیل شده از عملیات  NiO، مشخص است که اليه نازک موجود بر روي سطح نمونه )الف( همان اکسید 2بر اساس جدول 

در هر سه نمونه وجود داشته که در نمونه )الف( به صورت  NiOحرارتي سطحي بر روي اين نمونه بوده است. اين اليه نازک 

الظاهر اين اليه در هر سه نمونه(. علي Aکامي مشخص و پیوسته، ولي در دو نمونه ديگر اين اليه از هم گسیخته است )مناطق 

ه زيراليه نفوذ کرده و هاي موجود در آن بها و تخلخلدر نمونه )الف( در شرايط فوق تجزيه نشده و کريولیت از طريق ترک

توان نتیجه گرفت که رو، ميشود، اين اليه به کلي از سطح نمونه فوق در حال جداشدن است. از اينطور که مشاهده ميهمان

ساعت، چسبندگي مناسبي  01اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي اين آلیاژ پس از انجام عملیات حرارتي سطحي به مدت زمان 
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رسد که اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي نمونه پس از انجام عملیات شته است. در نمونه )ب( به نظر ميبه سطح نمونه ندا

ساعت، درون کريولیت مذاب به تدريج حل شده و اين اليه اکسیدي آنچنان نتوانسته در  01حرارتي سطحي به مدت زمان 

نتیجه اين ترکیبات خورنده به راحتي وارد زيراليه فلزي برابر حميت شیمیايي ترکیبات موجود در کريولیت مقاومت کند. در

 اند.ده و نمونه را دچار خوردگي کردهدش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكسید شده به مدت:  Ni-10Cu-11Fe-6Al-1.86Snهای : تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از الیه خورده شده نمونه0شکل 

 .C001°ساعت آزمایش خوردگی در محیط كریولیت مذاب در دمای  01انجام ساعت، پس از  111و ج(  01، ب( 01الف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDSبر اساس نتایج حاصل از آنالیزهای  0در شکل  : تركیب مناطق مشخص شده2جدول 

 A B C D E F G H مناطق

نمونه اکسید شده به 

 ساعت 01مدت زمان 

اليه حاوي 

 NiOاکسید 

منطقه حاوي 

 کريولیت

ترکیب آلیاژ 

و  Feپايه بدون 
Al 

جزاير حاوي 

اکسید 
2SnO 

کريولیت 

نفوذ کرده به 

 درون نمونه

- - - 

نمونه اکسید شده به 

 ساعت 01ت زمان مد

اليه حاوي 

،  Alترکیبات 

Ni  ،Fe  وSn 

منطقه حاوي 

 کريولیت

ترکیب آلیاژ 

 پايه

کريولیت 

نفوذ کرده به 

 درون نمونه

- - - - 

نمونه اکسید شده به 

 ساعت 011مدت زمان 

اليه حاوي 

،  Alترکیبات 

Ni  ،Fe  وSn 

منطقه حاوي 

 کريولیت

منطقه حاوي 

 3O2Alاکسید 

جزاير حاوي 

سید اک
2SnO 

جزاير حاوي 

 NiOاکسید 

کريولیت 

نفوذ کرده به 

زير اليه 

 اکسیدي

ترکیب 

آلیاژ 

 پايه

کريولیت نفوذ 

کرده به درون 

 نمونه
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شود که ترکیبات موجود در کريولیت با تجزيه اليه اکسیدي به زير آن نفوذ کرده و عمدي در همچنین در نمونه )ج( مشاهده مي

ارائه شدده از  EDSاند. با توجه به آنالیزهاي آورده هاي عمیقي به وجودامتداد اليه خورده شده منجر به تجزيه آلیاژ شده و ترک

در  Dهاي خورده شده حاوي ترکیبات کريولیت هسدتند. منداطق ، تمامي مناطق تیره در تصاوير اليه0مناطق مذکور در جدول 

هدا، در موندهدهنده جزايري از اکسیدهاي قلع هستند که با جدا شددن از اليده اکسدید سدطحي ننمونه )الف( و نمونه )ج( نشان

که اين جزاير در نمونه )ب( مشاهده نشدند. مناطق روشن مشخص شده در محلول کريولیت در حال حل شدن هستند؛ درحالي

در نمونه )ج((، در حقیقت جزايري هستند  Gهاي )الف( و )ب( و منطقه در نمونه Cهاي خورده شده هر سه نمونه )منطقه اليه

باشند. اين جزاير در حقیقت همان اليه اکسدیدي تشدکیل شدده بدر روي آلومینیوم و آهن مي که حاوي اکسیدهاي نیکل، قلع،

توان به وضدوح و بدا تعدداد ها جدا شدند. اين جزاير را ميها هستند که توسط کريولیت مذاب تجزيه شده و از سطح نمونهنمونه

 ها مشاهده نمود.زيادي در اليه کريولیت اطراف نمونه

طور مستقیم به فلز در دماي باال به دلیل گسیختگي اليه اکسیدي محافظ بر روي آلیاژها بوده که نمک مذاب بهشروس خوردگي 

کند. در خوردگي دماي باال، معموال محصوالت واکنش خوردگي به صورت رسوبات اکسیدي در اليه نمک مذاب زيراليه نفوذ مي

واهند شدد. بدا تهدي شددن سدطح آلیداژ از اکسدیدهاي محدافظي مثدل نزديک به سطح پراکنده شده و رفته رفته در آن حل خ

دهد که به صورت مستقیم با زيراليه اکسیدهاي کروم، آلومینیوم، نیکل و...، سطح آلیاژ متخلخل شده و به نمک مذاب اجازه مي

اليه اکسیدي تشکیل شده بر  . بنابراين با معیوب بودن(Sidhu et al, 2006)در تماس بوده و سبب ايجاد خوردگي در آلیاژ شود 

هاي موجود در اليه اکسیدي به زيراليه فلزي نفدوذ ها و ترکها، ترکیبات موجود در کريولیت مذاب از طريق تخلخلروي نمونه

کده میدزان حيلیدت  NiOها خواهند شد، مثل نمونه )الف( کده اليده اکسدیدي ندازک کرده و سبب خوردگي شديدي در نمونه

هاي موجود در اين اليه و نیز چسبندگي نامناسب ايدن اليده حیط خورنده داشته، دچار تجزيه نشده، ولي ترککمتري در اين م

الظاهر خوردگي به وجود آمده ناشدي از هاي )ب( و )ج( عليسبب ايجاد خوردگي شديدي در اين نمددددونه شده است. در نمونه

 اليه اکسیدي و ترکیبات موجود در کريولیت مذکور بوده است.هاي شیمیايي انجام شده بین ترکیبات موجود در واکنش

رو خوردگي ناشي از فلوئوريد مذاب باشد، از اينکه ترکیب کريولیت حاوي مقادير زيادي از ترکیبات سديم و فلوئور مياز آنجائي

حفاظت اليه اکسیدي فدوق سبب حل شدن اليه اکسیدي سطحي محافظ بر روي آلیاژ شده و يا منجر به از دست رفتن قابلیت 

. براي درک بهتر مکانیزم خوردگي انجام شده در آلیاژها، بايد میزان حيلیت اکسدیدهاي مختلدف را (Olsen, 2009)خواهد شد 

آلومیندا در  -هداي کريولیدت ، مقدار حيلیت اکسیدهاي مختلدف در محلدول0در نمک مذاب مورد استفاده، دانست. در جدول 

 هدداي متفدداوتي در محددیط کريولیددت هسددتند ارائدده شددده اسددت کدده تمددامي ايددن اکسددیدها داراي حيلیددت ºC0101دمدداي 

(Jentoftsen and Thonstad et al, 2000 – 2001)شود، اکسیدهاي قلع و نیکل بده ترتیدب کمتدرين طور که مشاهده مي. همان

توان گفت که ابتدا اليه اکسیدي تشکیل شده بدر روي رو ميهاي حاوي کريولیت مذاب دارند. از اينمیزان حيلیت را در محیط

هاي فلوئوريداسیون در اين محیط خورنده، از اکسیدهاي مقاوم به خدوردگي مثدل اکسدیدهاي ها رفته رفته در اثر واکنشنمونه

هدا يه نمکي اطراف نمونهطور که اشاره شد، اين اکسیدها به صورت جزايري در القلع، آلومینیوم، نیکل و آهن، تهي شده و همان

 توانند به صورت زيدر باشدندها ميبرخي از اين واکنششوند و خاصیت حفاظتي خود را در برابر خوردگي از دست خواهند داد. پراکنده مي

(Xiao and Zhang et al, 1993 – 1994): 

3 NiO(Anode) + 2 AlF3 = 2 Al + 3/2 O2 + 3 NiF2(Melt)        )0( 

Fe2O3(Anode) + 2 AlF3 = 2 Al + 3/2 O2 + 3/2 FeF3(Melt)        )8( 

3/2 SnO2(Anode) + 2 AlF3 = 2 Al + 3/2 O2 + 3/2 SnF4(Melt)       )9( 

ها، سطح مقاومت خود را در برابر خوردگي از دست داده و چون با حل شددن اليده اکسدیدي در نمدک در اثر انجام اين واکنش

هدا ها در تماس هستند، در نتیجه خوردگي نموندهورنده موجود در کريولیت مستقیما با سطح نمونهمذاب کريولیت، ترکیبات خ

طور کامدل در ساعت به طول بینجامد، اين جزاير اکسیدي به تدريج و به 01تشديد خواهد شد. اگرآزمايش خوردگي به بیش از 
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توان گفت که نمونه )ج( از بدین ز خورده خواهد شد. بنابراين ميمحلول حل شده و به همراه آنها مقادير بیشتري از آلیاژ پايه نی

اين سه نمونه مقاومت بهتري را در شرايط مذکور از خود نشان داده است، زيرا اليه اکسیدي موجود بر روي اين نمونده پدس از 

و ضدخامت بداالتري  ساعت، داراي چسبندگي بیشتري به سطح نمونده بدوده 011انجام عملیات حرارتي سطحي به مدت زمان 

طور که قبي ذکر شد، پس از اين مدت زمدان در اليده اکسدیدي حجدم بداالتري از اکسدید نیکدل داشته و از طرف ديگر، همان

مشخص است، اليه حاوي اکسید نیکل موجود بر روي نمونده )ج( داراي ضدخامت  0طور که از شکل تشکیل شده است و همان

مونه )الف( بوده و خوردگي ايجاد شده در زمینه نمونه )ج( نیز کمتدر از دو نمونده ديگدر بدوده باالتري نسبت به همین اليه در ن

نشان داده شده بر روي اليه خورده شده نمونه )ج(، مقاديري از اليه اکسید آلومینیوم سدوزني  Cاست. به دلیل اينکه در منطقه 

تدري از تدر و متدراکمي سطحي بر روي اين آلیداژ اليده پیوسدتهرود با افزايش زمان عملیات حرارتشکل مشاهده شد، انتظار مي

 اکسیدهاي آلومینیوم، نیکل و حتي قلع به دست آيد.

 
 Co1111 (Thonstad et al, 2001)آلومینا در دمای  -های كریولیت و كریولیت : حاللیت اكسیدهای مختلف در مذاب0جدول 

 NiO CuO O2Cu FeO 3O2Fe 2SnO اکسید

کريولیت حيلیت در 

(wt%) 
1.0 

0.41 1.1 
0.38 

0.28 

5.6 

5.5 0.8 0.05 

حيلیت در کريولیت + 

3O25wt% Al (wt%) 

0.08 

0.09 0.44 0.23 3.0 0.23 

0.4 0.015 

 

 های پایه نیکل اكسید شده در نمک مذاب كریولیتمکانیزم خوردگی نمونه -0

ي در محیط کريولیت مذاب داشت، بده منظدور يدافتن يدک مکدانیزم به دلیل اينکه از بین سه نمونه فوق، نمونه )ج( رفتار بهتر

مناسب براي خوردگي اين آلیاژ در محیط مذکور، دو نمونه ديگر از ايدن آلیداژ در همدان شدرايط نمونده )ج( عملیدات حرارتدي 

گرفتندد کده هاي خوردگي قرار ساعت در همان شرايط مرحله قبل تحت آزمايش 01و  01سطحي شده و در دو زمان متفاوت 

نیدز ترکیدب منداطق مشدخص شدده در  8نشان داده شده و در جدول  8اليه خورده شده اين دو نمونه در شکل  SEMتصاوير 

شود، رفته رفته با افزايش زمان آزمايش خوردگي، مشاهده مي 8ج( و  -0هاي )کلدطور که در شارائه شده است. همان 8شکل 

و  Aشود. با توجده بده جزايدر اکسدیدي منطقده سید شده فوق در مذاب کريولیت حل مياليه اکسیدي موجود بر روي نمونه اک

توان تشخیص داد که در نمونه خورده شدده بده مددت ، مي8( و شکل 0شده نمونه )ج( )شکل موجود در اليه خورده Dمنطقه 

يش خوردگي، به تددريج بدا حدل شددن ساعت اين مناطق در اليه خورده شده آن وجود نداشته و با افزايش زمان آزما 01زمان 

 اند.اليه اکسیدي نمونه اکسید شده فوق در کريولیت مذاب، اين مناطق در اليه خورده شده آنها تشکیل شده و افزايش يافته

توان گفت که در اثر انجام عملیات اکسیداسیون سطحي بر روي آلیداژ فدوق )بده مددت زمدان بر اساس نتايج به دست آمده، مي

عت(، در اليه اکسیدي تشکیل شده بر روي سطح اين آلیاژ ترکیبات و اکسیدهاي حاوي آلومینیوم، نیکل، قلدع و آهدن سا 011

اشاره نمدود. تمدامي ايدن ترکیبدات  4O2NiFeو  3O2Al  ،NiO  ،2SnO  ،3O2Feتوان به ترکیبات تشکیل شده که از اين بین مي

 ارند، اما همه آنها داراي حيلیدت کمدي در محدیط کريولیدت مدذاب هسدتند. از مقاومت بااليي در برابر خوردگي در دماي باال د

تدوان در هاي اکسید شده مديهاي اکسیدي فوق و مقدار آنها در اليه اکسیدي نمونهرو، با توجه به پیوستگي هر کدام از اليهاين

کده نسدبت بدین ب اظهار نظر نمدود. از آنجدائيمورد مقاومت اين آلیاژ در برابر حميت شیمیايي ترکیبات خورنده کريولیت مذا

حجم مولي فلز و اکسید تشکیل شده بر روي آن نیز بسیار مهم است، اگر مقدار حجم اکسید کمتر از مقددار حجدم فلدز باشدد، 

ر تواند از فلز در برابر پیشروي اکسیداسیون محافظت کندد. اگدر حجدم اکسدید بسدیااليه اکسیدي غیرپیوسته خواهد بود و نمي
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هايي ايجاد کرده و باعث ايجاد ترک در اليه سطحي و در نهايت خرد شددن و بیشتر از حجم فلز باشد، در اليه سددطحي کشش

هاي مولي فلز و اکسید يکسان و معادل يکديگر باشدند؛ آل، بايد حجمجدا شدن آن از روي سطح فلز خواهد شد. در شرايط ايده

 .(Galasiu et al, 2007)تر است حجم فلز باشد، قابل قبول هرچند، اگر حجم اکسید کمي بیشتر از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111اكسید شده به مدت  Ni-10Cu-11Fe-6Al-1.86Snهای : تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از الیه خورده شده نمونه4شکل 

 .C001°دمای  ساعت آزمایش خوردگی در محیط كریولیت مذاب در 01و ب(  11ساعت، پس از انجام: الف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سداعت بدراي انجدام  011تدوان گفدت کده زمدان هاي خوردگي اين آلیاژ، ميرو، بر اساس نتايج به دست آمده از آزمايشاز اين

حجم اکسیدهاي مقاومي مثل اکسدیدهاي گفتده شدده در بداال در اليده  اي نبوده کهعملیات حرارتي سطحي آلیاژ فوق، به گونه

توان گفت که در اليه اکسیدي نمونه اکسید شده بده مددت زمدان با حجم زيراليه فلزي باشد. در نتیجه مياکسیدي در تناسب 

هاي اندکي در اليه اکسدیدي ساعت، اين اکسیدهاي مقاوم به خوردگي کامي پیوسته نبوده و اين مسئله سبب ايجاد ترک 011

 نمونه فوق شده است.

رسد که در اين آلیداژ) در اولويدت اول( کريولیدت از هاي فوق، به نظر ميخوردگي نمونه هايبا توجه به نتايج حاصل از آزمايش

هداي اکسدیدي در میدان رسد که در اين حالت اليدهها نفوذ کرده و به زيراليه ميهاي موجود در اليه اکسیدي نمونهمیان ترک

که در نهايدت برخدي از ايدن اکسدیدها شوند، به طوريشوند. سپس به آرامي در کريولیت حل ميانبوهي از کريولیت گرفتار مي

)مثل اکسیدها و ترکیبات حاوي آهن و مس( که انحيل بیشتري در اين محیط خورنده داشته و پايدداري کمتدري )نسدبت بده 

يش مانندد کده در صدورت ادامده آزمدااکسیدهاي حاوي نیکل، آلومینیوم و قلع( دارند، به صورت جزايري در کريولیت باقي مدي

 EDSبر اساس نتایج حاصل از آنالیزهای  4: تركیب مناطق مشخص شده در شکل 4جدول 

 A B C D E مناطق مشخص شده

نمونه خورده شده به 

 ساعت 01مدت 

حاوي منطقه 

 کريولیت

کريولیت نفوذ کرده به درون 

 Niنمونه حاوي مقداري 

مناطق حاوي ترکیبات 

 Feو  Al  ،Ni  ،Cuاکسیدي 

ترکیب آلیاژ پايه بدون 
Al 

- 

نمونه خورده شده به 

 ساعت 01مدت 

منطقه حاوي 

 کريولیت

کريولیت نفوذ کرده به درون 

و  Niنمونه حاوي مقداري 
Sn 

مناطق حاوي ترکیبات 

 Feو  Al  ،Niیدي اکس
ترکیب آلیاژ پايه بدون 

Al 

جزاير حاوي 

 2SnOاکسید 
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تدر و هاي اکسدیدي پیوسدتهخوردگي، کامي در کريولیت حل شده و منجر به از بین رفتن نمونه خواهند شد. البته اگر اين اليه

 توانستند رفتار بهتري در برابر خوردگي در محیط فوق از خود نشان دهند.تر )نسبت به حجم فلز پايه( بودند، ميحجیم

 هاي خوردگي نمونه اکسید شدده فدوق را بده صدورت کلدي نشدان اده در حین آزمايششماتیک مکانیزم خوردگي ر  د 9شکل 

 شود، در مرحله اول، نمونه اکسید شده در تمداس بدا مخلدوط جامدد کريولیدت طور که در اين شکل مشاهده ميدهد. همانمي

هداي موجدود در اليده اندک تدرک شود. در اين شکلباشد که هنوز به صورت مذاب نبوده و خوردگي در نمونه مشاهده نميمي

شده است. در مرحله دوم، درجه حرارت تا دماي مورد نظدر افدزايش يافتده و در ايدن حالدت  اکسیدي نمونه فوق نیز نشان داده

2-و  Na+کريولیت جامد در تماس با نمونه ذوب شده و ترکیب کريولیت به دو يون 
6OF2Al  تجزيده شدده و شدروس بده نفدوذ بده

کند. در اين مرحله در اثر واکنش اليه اکسیدي با ترکیبات خورندده کريولیدت، رفتده رفتده سیدي نمونه مذکور ميدرون اليه اک

هداي حداوي اکسیدهاي تشکیل شده بر روي سطح نمونه در محلول حل شده و در اثر خوردگي موضعي ايجاد شده توسط يدون

 کسیدي نمونه نفدوذ کدرده و منجدر بده خدوردگي شدديد نمونده فدوق فلوئور در اليه اکسیدي، اين ترکیبات خورنده به زيراليه ا

 اند.شده

هاي موجود در اليه اکسیدي به زيراليه فلزي و همچنین نفوذ در مرحله سوم نیز نفوذ ترکیبات خورنده کريولیت از طريق ترک

اليه اکسیدي در ترکیبات خورنده  توان مشاهده نمود که در اثر انحيلهاي خورنده فلوئور را مياي و موضعي يونمرزدانه

 اند.کريولیت، جزاير خاکستري رنگ که نشان دهنده مناطق حاوي اکسیدهاي عناصر موجود در آلیاژ فوق است، به وجود آمده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكسید شده در محیط كریولیت مذاب. Ni-6Al-10Cu-11Fe-1.86Sn: شماتیک مکانیزم خوردگی نمونه 5شکل 

 

 گیریجهبحث و نتی
  آلیاژهايNi-10Cu-11Fe-6Al-1.86Sn  در صورت عملیات حرارتي سدطحي در مددت زمدان مناسدبي در محددوده دمدايي

ºC91  تاºC011 سداعت و يدا بداالتر از آن )بده دلیدل  011ها در حمام مدذاب، بدراي مثدال باالتر از درجه حرارت کاري نمونه

سداعت(،  011هاي کمتر از سطح آلیاژ فوق با فلز زمینه در مدت زمان متناسب نبودن ضخامت اکسیدهاي تشکیل شده بر روي

 دهند.مقاومت خوبي را در محیط کريولیت مذاب از خود نشان مي
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  تشکیل اکسیدهاي مقاومي مانند اکسیدهاي آلومینیوم، نیکل و قلع در اليده اکسدیدي، ضدخامت مناسدب اليده اکسدیدي و

سزايي در مقاومت به خوردگي اين آلیاژها داشته که اين امر بده زمدان عملیدات سهم به چسبندگي عالي اين اليه به سطح آلیاژ،

رو، هدف از انجام عملیات حرارتي سطحي نمونه و انتخاب زمان و دماي آن بايدد حرارتي سطحي و دماي آن بستگي دارد. از اين

 یل شوند.اي باشد که اکسید عناصر فوق به صورت پیوسته بر روي آلیاژ تشکبه گونه

  4در صورت افزايش زمان اکسیداسیون سطحي در شرايط فوق، اکسیدهاي مقاوم به خوردگيO2NiFe  ،NiO  ،3O2Al  بده (

 در اليه اکسیدي سطحي آلیاژ پايه نیکل مذکور تشکیل خواهند شد. 3O2Feو  2SnOصورت پیوسته(، 

 کريولیت مذاب، عمدتا در اثر نفدوذ ترکیبدات خورندده هاي اکسید شده فوق در نمک مکانیزم خوردگي ايجاد شده در نمونه

هاي بسیار کم موجود در اليده هاي فلوئور موجود در کريولیت و ترککريولیت از طريق خوردگي موضعي ايجاد شده توسط يون

یدها بده صدورت ها به زير آنها و انحيل تدريجي اليه اکسیدي بوده و با افزايش زمان آزمايش خوردگي، اين اکساکسیدي نمونه

 شود.ها ميجزايري در کريولیت مذاب باقي مانده و در نهايت منجر به خوردگي شديد نمونه
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