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ارزیابی خواص پوشش محافظ ایجاد شده روی تیتانیم توسط فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی
پالسمایی در الکترولیت حاوی پتاسیم فسفات
1
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 و3/11 A/cm2 پوشش های محافظ اکسید تیتانیم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی روی زیرالیه تیتانیم خالص تجاری در چگالی جریان

چکیده

، تاثیر زمان اکسیداسیون و غلظت الکترولیت روی مورفولوژی سطح. ایجاد شدند103-433 s  پتاسیم فسفات برای مدت زمان1-11 g/L الکترولیت حاوی
 زمان مشخص ساخت که افزایش- بررسی تغییرات ولتاژ. ریزساختار و رفتار خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفت، توزیع حفرات، تخلخل نسبی، زبری،ضخامت
 ارزیابی مورفولوژی سطحی نشان داد. کاهش داده است114 V  به139 V  سبب تسریع فرایند جرقهزنی شده و ولتاژ شکست را از،11 g/L غلظت الکترولیت تا
 ضخامت و433 s  با گذشت زمان پوششدهی تا.که حفرات سطحی در فواصل دورتری از یکدیگر ایجاد و برآمدگیهای اطراف حفرات نمایانتر شده است
. کل حفرات سطحی رسید%18  به1 µm  مجموع تعداد حفرات با قطر بیش از، سطح پوشش%11 زبری سطح الیه اکسیدی افزایش یافت و با توجه به تخلخل
11 g/L  مقاومت به خوردگی نمونه پوششدهی شده در غلظت، و تراکم سطحی کم حفرات8/0 ± 3/9 µm بررسی رفتار خوردگی مشخص ساخت که ضخامت
. افزایش داده است737/16 kΩ.cm2 پتاسیم فسفات را تا
. پتاسیم فسفات، تیتانیم، اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی:کلمات کلیدی

Evaluating the Properties of Protective Coating Prepared on Titanium
Using Plasma Electrolytic Oxidation in Potassium Phosphate
Electrolyte
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Abstract

Titanium oxide coatings were prepared on commercially pure titanium substrates using plasma electrolytic
oxidation process under current density of 0.15 A/cm2 in electrolyte containing 5-15 g/L potassium phosphate for period
of 120-600 s. The effects of oxidation time and electrolyte concentration on surface morphology, thickness, roughness,
relative porosity, pores size distribution, microstructure and corrosion behavior were evaluated. Investigation of
voltage-time variations showed that increasing the electrolyte concentration up to 15 g/l caused an acceleration of
microdischarge events and reduced the breakdown voltage from 593 V to 516 V. Morphological observations revealed
that the pores were located at long distances and protuberances around the pores were more prominent. By increasing
the oxidation time up to 600 s, the thickness and roughness of the coatings increased, and due to the presence of 11%
porosity of the coating surface, the total number of pores with diameters greater than 1 μm to 18% of the total surface
pores reached. Investigation of the corrosion behavior revealed that the thickness of 8.2 ± 0.3 μm and low porosity,
increased the corrosion resistance of the sample coated in the concentration of 15 g/L of potassium phosphate up to
707.14 kΩ.cm2.
Keywords: Plasma electrolytic oxidation, Titanium, Potassium phosphate.
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نوع و میزان اضافه شونده به الکترولیت ،ترکیب شیمیایی و

 -1مقدمه
تیتانیم و آلیاژهای آن با توجه به برخورداری از
خصوصیاتی نظیر نسبت استحکام به وزن زیاد ،استحکام
مکانیکی مناسب ،مدول االستیک کم ،نقطه ذوب باال و چگالی
مطلوب اهمیت بسزایی در بین مواد مهندسی پیدا کردهاند و در
صنایع مختلفی نظیر پتروشیمی ،پزشکی ،هواوفضا کاربرد

ریزساختار زیرالیه را برشمرد [.]3-7
تاکنون پژوهشهای مختلفی به منظور بررسی تاثیر
پارامترهای فرایند بر خصوصیات پوشش اکسیدی ایجاد شده
روی تیتانیم توسط فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی
انجام شده است .گوتام ( )Gowthamو همکاران تحت شرایط

دارند .اما عدم برخورداری از خصوصیات سطحی مطلوب

 DCپالسی پوششهای اکسیدی را روی تیتانیم خالص تجاری

موجب محدودیت در استفاده از آنها شده است [1و.]0

در الکترولیت حاوی  1 g/Lسدیم فسفات تحت چگالی جریان

یکی از راهکارهایی که امروزه برای بهبود خصوصیات
سطحی فلزات سبک نظیر تیتانیم استفاده میشود فرایند
اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی (

Plasma Electrolytic

 )Oxidationاست .در این فرایند سطح فلز در محیط پالسمای
الکترولیتی اکسید شده و الیه محافظی روی آن تشکیل میشود.
این فرایند با نامهای اکسیداسیون ریزجرقه (
 ،)Oxidationرسوبدهی جرقه آندی (

Micro arc

Anodic Spark

 )Depositionو یا ریزجرقههای اکسیدکننده (

Micro arc

 )Discharge Oxidizingشناخته میشود و روشی اقتصادی و
کارآمد است که موجب بهبود خواص خوردگی ،تریبولوژیکی
و زیستسازگاری تیتانیم و آلیاژهای آن میشود [9و .]6نحوه
فرایند تقریبا همانند روش اکسیداسیون آندی ()Anodizing
است با این تفاوت که محدوده پتانسیل اعمالی بیشتر از منطقه
فارادی بوده و موجب تخلیه الکتریکی ریزقوسی

( Micro Arc

 )Dischargeمیشود .در نتیجه وقوع تخلیه الکتریکی ریزقوسی
که اغلب به صورت هاله درخشان نمایان است ،الیه اکسیدی
روی سطح نمونه به صورت موضعی ذوب شده و دوباره در
تماس با الکترولیت مایع منجمد میشود .حاصل فرایند تکراری
ذوب و انجماد الیه اکسیدی ،متالشی شدن ساختار ستونی
اولیه و تشکیل الیههای ثانوی متراکم است [.]7-1

 3/11 A/cm2و زمان  8 minایجاد کردند و گزارش نمودند که
با افزایش چرخهکاری از  %13به  %31و فرکانس از  13 Hzبه
 ،1333 Hzولتاژ شکست کاهش و ضخامت و فاز آناتاز
بیشتری ایجاد میشود [ .]13خان ( )Khanو همکاران
مشخصات ساختاری پوشش اکسید تیتانیم ایجاد شده در
محلول الکترولیت حاوی  13 g/Lسدیم فسفات برای زمان
 13 minبا چگالی جریان  3/1 A/cm2را در چرخهکاری
 %03-83و فرکانس  3/1-13 kHzبررسی کردند .نتایج نشان
داد که ضمن افزایش ضخامت پوشش با باال رفتن
چرخه کاری ،با تغییر فرکانس و چرخه کاری مقدار فاز روتایل
با یک روند مشخصی تغییر نمیکند که میتواند ناشی از
تثبیتکنندگی فاز آناتاز در حضور فسفر باشد [ .]3یانگی
( )Yangiو همکاران تاثیر چگالی جریان را بر ریزساختار و
ضخامت پوشش اکسید تیتانیم ایجاد شده در الکترولیت حاوی
 14 g/Lسدیم آلومینات برای زمان  63 minبررسی کردند و
گزارش نمودند که با اعمال چگالی جریان  13 A/cm2میتوان
به پوششی با ضخامت حداکثری  06 µmبا ریزساختار متراکم
و زبری کم دست یافت [ .]11خان ( )Khanو همکاران در
پژوهشی دیگر پوششهای اکسیدی را روی تیتانیم خالص
تجاری برای زمان  13 minدر الکترولیت حاوی غلظتهای
 1-11 g/Lسدیم فسفات و چگالی جریانهای مختلف ایجاد

واکنشهای مختلف شیمیایی ،الکتروشیمیایی و

کردند .آنها دریافتند که افزایش چگالی جریان و غلظت

ترموشیمیایی پالسما که روی سطح فلز رخ میدهد الیه

الکترولیت تا مقدار بهینه  13 g/Lسبب تشکیل پوششهای

اکسیدی تیتانیم را بهوجود میآورد که ترکیبی از فازهای

ضخیم و متراکم اکسید تیتانیم میشود و بهواسطه ایجاد تاخیر

آمورف ،روتایل و آناتاز میباشد .خصوصیات الیه ایجاد شده

در استحاله فازی آناتاز به روتایل ،درصد فازی روتایل کاهش

در این فرایند متاثر از عوامل مختلفی است که از جمله آنها

مییابد [ .]0استوجادینوویک ( )Stojadinovicو همکاران به

میتوان چگالی جریان ،چرخه کاری ،فرکانس جریان اعمالی،

منظور بررسی خصوصیات اکسید تیتانیم ،پوششدهی

زمان اکسیداسیون ،ترکیب شیمیایی الکترولیت و غلظت آن،

اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی تیتانیم را تحت چگالی
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جریان  3/0 A/cm2در الکترولیت حاوی  13 g/Lسدیم

اکسید تیتانیم تحت چگالی جریان  3/331 A/cm2برای زمان

سیلیکات برای زمانهای مختلف  11-1033 sانجام دادند.

 13 minو الکترولیت حاوی غلظتهای مختلف سدیم فسفات

آنها دریافتند که مورفولوژی سطح پوشش به شدت به زمان

نشان دادند که افزایش غلظت تا  ،13 g/Lزبری سطح را

فرایند وابسته است و افزایش شدت و کاهش تراکم کانالهای

بهواسطه تخلخلهای زیاد باال برده و ضخامت پوشش افزایش

جرقهزنی ،زبری سطح را از  083 nmدر زمان  11 sبه

و مقدار فاز آناتاز و فسفر موجود در پوشش کاهش یافته که

SiO32-

میتواند به دلیل واکنش فاز آناتاز با محلول فسفات باشد [.]11

تحت میدان الکتریکی قوی و دمای باال به سطح مشترک اکسید

طبق مطالعات انجام شده ،اکثر پژوهشهای صورت

و الکترولیت منتقل شده و مقدار سیلیسیم در سطوح فوقانی

گرفته در خصوص ایجاد الیه محافظ روی تیتانیم توسط فرایند

پوشش را افزایش میدهد [ .]10عرفانیفر ( )Erfanifarو

اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی با استفاده از الکترولیت

همکاران در خصوص بررسی تاثیر زمان اکسیداسیون و غلظت

سدیم فسفات بوده و با توجه به تاثیر بسزایی که نوع

الکترولیت ،با بررسی رشد سینتیکی پوشش اکسید تیتانیم

الکترولیت و غلظت آن بر سازوکار شکلگیری الیه در

تشکیل شده در الکترولیت آلومیناسیلیکاتی و چگالی جریان

فرایندهای الکتروشیمیایی دارد ،در تحقیق حاضر پوششدهی

 3/10 A/cm2برای زمانهای  ،1-14 minگزارش کردند که با

تیتانیم در الکترولیت حاوی پتاسیم فسفات بررسی شده است.

گذشت زمان ،مقاومت الکتریکی و وزن پوشش بهصورت

برای این منظور تاثیر پارامترهای غلظت الکترولیت و زمان

خطی افزایش پیدا میکند و این تغییرات در غلظتهای بیشتر

اکسیداسیون روی ضخامت ،زبری ،ریزساختار و مقاومت به

شکوهفر

خوردگی الیه اکسید محافظ ایجاد شده به روش اکسیداسیون

( )Shokouhfarو همکاران به منظور بررسی رفتار خوردگی

الکترولیتی پالسمایی روی تیتانیم خالص تجاری مورد ارزیابی

پوشش اکسید تیتانیم را در الکترولیتهای سیلیکاتی ،بوراتی و

قرار گرفته است.

 1433 nmدر زمان  113 sرسانده است .همچنین یون

نانوذرات

آلومینا

محسوستر

است

[.]19

فسفاتی برای زمان  93 minدر چرخه کاری  %63و ولتاژ
اعمالی  913 Vایجاد کردند و دریافتند که ترکیب شیمیایی
الکترولیت ولتاژ جرقهزنی و در پی آن اندازه تخلخلها و
شدت جرقهها را تغییر میدهد .آنها گزارش کردند که در
الکترولیتهای فسفاتی پوششها با وجود تخلخلهای نسبتا
بزرگتر بهدلیل ضخامت زیاد و میزان بیشتر فاز روتایل
مقاومت به خوردگی باالیی از خود نشان میدهند [.]1
ونکاتسوارلو ( )Venkateswarluو همکاران در تحقیقی مشابه
تاثیر نوع الکترولیت را در بهبود رفتار خوردگی بررسی کردند.
برای این منظور در ایجاد پوشش اکسید تیتانیم تحت چگالی

 -3روش تحقیق
 -1-2آمادهسازی زیرالیه
در این پژوهش از نمونههایی به شکل مکعب مستطیل
از جنس تیتانیم خالص تجاری با ابعاد  1/1 × 1 × 3/0 cm3به
عنوان زیرالیه استفاده شد .برای حذف الیههای اکسیدی و
آلودگی از نمونهها ،ابتدا سطح آنها سنبادهزنی شد و سپس با
استفاده از اتانول به صورت فراصوت ،چربی زدایی و در نهایت
با دمش هوای گرم خشک شدند.

جریان  3/16 A/cm2و زمان  8 minو چرخه کاری  %31از
غلظتهای یکسان  ،9 g/Lسیلیکات و سیترات و بورات اضافه

 -3-3پوششدهی

شده به الکترولیت حاوی  1 g/Lسدیم فسفات استفاده کردند.

فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی توسط منبع

آنها گزارش کردند که الکترولیتهای ترکیبی سبب بسته شدن

تغذیه جریان مستقیم پالسی ( )Pulsed Direct Currentبا

تخلخلهای پیوسته سطحی پوششهای شکل گرفته در

فرکانس  1333 Hzانجام شد .نحوه انجام فرایند بدین گونه بود

الکترولیت فسفاتی میشود و وجود سیترات درصد وزنی

که نمونه تمیزکاری شده با مساحت سطح مشخص به قطب

بیشتری از فاز روتایل را در پوشش بههمراه خواهد

مثبت و قطب منفی منبع به کاتد از جنس فوالد ضدزنگ دارای

داشت [ .]16ادلک ( )Adelekeو همکاران با ایجاد پوششهای

سیستم آبگرد متصل شد .دمای الکترولیت حین فرایند
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اکسیداسیون حدود  01 °Cثابت نگه داشته شد .برای یکنواختی

 Image jو تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بهصورت

غلظت یونهای موجود در الکترولیت از همزن مغناطیسی با

نسبی تخمین زده شد .شناسایی فازهای شکل گرفته در پوشش

نرخ چرخش  033 rpmاستفاده شد .پوششدهی در چگالی

با

ایکس

جریان ثابت  ،3/11 A/cm2چرخه کاری ثابت  ،%11در

( )X-Ray Diffractometerتوسط دستگاه  Philipsبا تابش

الکترولیت حاوی  1-11 g/Lپتاسیم فسفات و  3/4 g/Lپتاسیم

) Kα (λ=0.154 nmتحت ولتاژ  61 kVو جریان  63 mAدر

هیدروکسید و در زمان های  103-433 sصورت گرفت .در

محدوده زاویه تفرق  03°تا  83°صورت گرفت .رفتار

پایان پوششدهی ،سطح نمونهها توسط آب مقطر شسته و با

خوردگی نمونهها به روش پالریزاسیون تافل (

از

استفاده

با

آزمون

استفاده

پراش

از

پرتو

دستگاه

Cu

Tafel

پتانسیواستات

استفاده از هوای گرم خشک شدند .شرایط پوششدهی در

)Polarization

جدول  1ارائه شده است.

( EG&G )Potentiostatبررسی شد .از یک سل الکتروشیمیایی
( )Electrochemical Cellسه الکترودی شامل نمونه بهعنوان
آند ،سیم پالتینی به عنوان الکترود کمکی (

 -3-3مشخصهیابی
بررسی شرایط جرقهزنی در سطح نمونهها حین فرایند

 )Electrodeو الکترود کالومل اشباع (

Counter

Saturated Calomel

توسط تصویربرداری با استفاده از دوربین  19مگاپیکسل

 )Electrodeبهعنوان الکترود مرجع ()Reference Electrode

( 6108 × 9334پیکسل) ،انجام شد .مورفولوژی سطح پوشش

استفاده شد .تمامی نمونهها در دمای  01 °Cدر محلول

Scanning Electron

 9/1 wt%وزنی  NaClبا مساحت سطح موثر  1 cm2مورد

 )Microscopeدستگاه  Cambridgeمدل  MIRA3بررسی شد.

ارزیابی قرار گرفتند .نمونهها به مدت  4 hقبل از آزمون درون

ضخامت و زبری سطح پوشش بهترتیب توسط دستگاههای

محلول قرار گرفتند تا به پتانسیل مدار باز پایدار (

ضخامتسنج  Phynixمدل  FNو زبریسنج  Time groupمدل

 )Open Circuit Potentialبرسند .آزمون پالریزاسیون تافل در

 TR100اندازهگیری شد و میانگین آنها محاسبه گردید .میزان

محدوده پتانسیل  -133 mVتا  +133 mVنسبت به  OCPو با

تخلخل الیهها با استفاده از نرمافزار آنالیز تصویری

نرخ روبش  1 mV/sانجام شد.

توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (

Steady

جدول  .1شرایط پوششدهی نمونهها.
زمان

ولتاژ شکست

ولتاژ بیشینه

جرقهزنی ()s

()V

()V

A

103

1 g/L K9PO6 .9H0O + 3/4 g/L KOH

01

139

479

B

943

1 g/L K9PO6 .9H0O + 3/4 g/L KOH

01

139

488

C

433

1 g/L K9PO6 .9H0O + 3/4 g/L KOH

01

139

439

D

943

13 g/L K9PO6 .9H0O + 3/4 g/L KOH

18

198

470

E

943

11 g/L K9PO6 .9H0O + 3/4 g/L KOH

11

114

443

نمونه

زمان
پوششدهی ()s

ترکیب شیمیایی الکترولیت

 -3نتایج و بحث
 -1-3تغییرات ولتاژ حین فرآیند
به منظور بررسی تحوالت فرایند در حین تشکیل الیه
اکسیدی روی تیتانیم نمودار تغییرات ولتاژ بر حسب زمان در
شرایط چگالی جریان  3/11 A/cm2و غلظت  1 g/Lپتاسیم
فسفات برای زمان  433 sاندازهگیری و در شکل  1نشان داده

شده است .در ابتدای فرایند اکسیداسیون با اعمال جریان ،ولتاژ
بهصورت خطی و با شیب زیاد تا حدود  139 Vافزایش یافته
است .در این محدوده زمانی ،جرقهزنی روی سطح نمونه
مشاهده نمیشود و آزاد شدن حبابهای گازی روی سطح
نمونه آشکار است که این شواهد بیانگر وقوع فرایند
اکسیداسیون آندی است .در این مرحله مطابق رابطه  1انتقال
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الکترولیت منجمد میشود .بدین صورت تراکم و ضخامت الیه

روی سطح زیرالیه شده و مطابق روابط  0و  9با آنیونهای

اکسیدی افزایش یافته که منجر به بسته شدن کانالهای موجود

 OH-و  O2-واکنش داده و موجب تشکیل الیه اکسید تیتانیم

در پوشش برای برقراری تخلیه الکتریکی شده و مناطق مستعد

روی زیرالیه فلزی میشود .در ادامه فرایند ،اکسید تیتانیم در

به تشکیل ریزجرقهها کمتر میشود [16و.]17

الکترون از الیه سطحی تیتانیم منجر به تشکیل کاتیونهای

حضور حبابهای اکسیژن شکل گرفته در نتیجه تجزیه
مولکولی

آب،

بهصورت

ساختار

لولهایشکل

رشد

میکند [1و .]10با افزایش ضخامت الیه اکسیدی و کاهش
رسانایی آن ،ولتاژ افزایش پیدا کرده و این تغییرات تقریبا تابع
قانون اهم میباشد [.]19
( )1واکنش آندی در سطح زیرالیه:
Ti  Ti4  4e

( )0واکنش در فصل مشترک زیرالیه و الکترولیت:
4H2O  4e  O2  4H  2H2O

شکل  .1منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب زمان نمونههای  B ،Aو .C

( )9رابطه کلی:
Ti  2H2O  4e  TiO2  4H   4e

پس از گذشت  01 sنرخ افزایش ولتاژ به شدت کاهش
یافته و از آن پس ولتاژ با شیبی مالیمتر با گذشت زمان تا
 484 Vافزایش مییابد .همزمان با این تغییرات جرقههای ریز
سفید رنگ بهصورت پراکنده روی سطح نمونه ایجاد میشوند
که مطابق شکل  -0ب بسیار سریع تمام سطح نمونه را در
برگرفته و تا زمان  161 sاز فرایند ادامه دارند .در واقع با عبور

شکل  .3تصاویر ماکروسکوپی حین پوششدهی نمونه  Cدر زمانهای

الف ،01 s -ب ،103 s -ج ،943 s -د.433 s -

ولتاژ از حد شکست جرقههایی در عرض الیه اکسیدی در

به منظور بررسی تاثیر غلظت الکترولیت بر سازوکار

محل ترکها ایجاد میشود .افزایش حبابهای گاز ساطعشده

تشکیل الیه اکسیدی محافظ تغییرات ولتاژ بر حسب زمان در

در سطح نمونه موجب تشکیل الیه تقریبا پیوسته گازی شده که

چگالی جریان ثابت  3/11 A/cm2و غلظتهای مختلف پتاسیم

یونیزه شدن آن تحت ولتاژ زیاد باعث حضور یکنواخت

فسفات (نمونههای  )E ،D ،Bاندازهگیری شده و در شکل 9

ریزجرقههای سفید رنگ خواهد شد [4و ،]14که کانالهای

نشان داده شده است .مشاهده میشود که با افزایش غلظت

جرقه زنی را در سراسر پوشش اکسیدی بهوجود آوردهاند .پس

الکترولیت از  1 g/Lبه  11 g/Lپتاسیم فسفات ،زمان جرقهزنی

از گذشت زمان تغییرات ولتاژ تقریبا ثابت شده و رنگ جرقه از

از  01 sبه  11 sو ولتاژ شکست از  139 Vبه  114 Vکاهش

سفید به زرد تبدیل میشود و تعداد آنها کاهش و شدت آنها

یافته است .بنابراین با افزایش غلظت الکترولیت شیب مرحله

افزایش پیدا میکند .این روند تا پایان  433 sاز فرایند ادامه

اول فرایند تغییر محسوسی نمیکند .اما بیشترین تغییرات ولتاژ

مییابد .این تغییرات ناشی از ورود اجزای آنیونی الکترولیت

شکست با افزایش غلظت الکترولیت به  13 g/Lایجاد شده که

نظیر  PO43-به داخل کانالهای جرقهزنی میباشد که با مذاب

مشخص میسازد افزایش بیشتر غلظت پتاسیم فسفات روند

تیتانیم وارد شده به کانال جرقهزنی ترکیب و در اثر تماس با

تاثیرپذیری ولتاژ شکست را کاهش میدهد .در ادامه فرایند
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E

و ترکیبی از حفرات ریز و درشت بهصورت پراکنده مشاهده

اطراف قطعه سریعتر کدر شده و کاهش تراکم ریزجرقهها

میشود که این تفاوتها ناشی از تغییر در تعداد و شدت

محسوس است .تفاوت منحنی ولتاژ بر حسب زمان به ترکیب

جرقهها در حین پوششدهی است .هنگامیکه پوششدهی تا

و رسانایی محلول الکترولیت وابسته است زیرا باعث تغییر

 433 sادامه پیدا میکند حفرات کوچک کاهش یافته و نواحی

واکنشهای الکتروشیمیایی در حین فرایند جرقهزنی میشود.

مختلفی از پوشش مطابق قسمتی از سطح نمونه  Cکه با پیکان

با افزایش غلظت پتاسیم فسفات یونهای بیشتری در انجام

مشخص شده ،بهصورت الیهالیه رسوب کردهاند .این حالت

واکنشها شرکت کرده و رسانایی بیشتر محلول را سبب

میتواند متاثر از کنده شدن پوشش در زمانهای زیاد

میشوند که باعث تسریع فرایند جرقهزنی و کاهش ولتاژ

باشد [ ]03که روی زبری تاثیر میگذارد .در نمونههای  Dو

شکست میگردد ،در نتیجه تشکیل بیشتر الیه اکسیدی و تراکم

با افزایش غلظت پتاسیم فسفات تا  ،11 g/Lبرای زمان ثابت

سریعتر آن اتفاق میافتد [11و.]18

پوششدهی  ،943 sحفرات در فواصل دورتری از یکدیگر قرار

E

گرفتهاند و برآمدگیهای اطراف حفرات نمایانتر بوده به
گونهای که مساحت بیشتری بهصورت مسطح است .این
رویداد به دلیل افزایش غلظت یونهای موجود در الکترولیت
است که موجب افزایش رسانایی شده که در نتیجه آن تخلیه
الکتریکی با شدت کمتر اتفاق افتاده و ریزجرقههای روی سطح
کاهش مییابد [.]11
 -3-3ضخامت و زبری سطح
نمودارهای تغییرات ضخامت و زبری سطح نمونهها در
شکل .9منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب زمان نمونههای  D ،Bو .E

شکل  1نشان داده شده است .مقایسه ضخامت الیههای ایجاد
شده در زمانهای مختلف مشخص میسازد که با گذشت زمان

 -3-3مورفولوژی سطح پوشش

از  103 sبه  433 sضخامت الیه اکسیدی از  1/0 ± 3/1 µmبه

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح

 6/1 ± 3/0 µmو زبری سطح نیز از  3/99 ± 3/31 µmبه

پوششهای محافظ اکسید تیتانیم برای زمانهای مختلف

 3/70 ± 3/36 µmافزایش یافته است .افزایش ضخامت الیه

پوششدهی و غلظتهای متفاوت محلول الکترولیت در

اکسیدی با گذشت زمان ناشی از انجام بیشتر واکنشهای

شکل  6نشان داده شده است .تصاویر  B ،Aو  Cبیانگر ابعاد

اکسیداسیون روی سطح است که موجب میشود بخش

میکروسکوپی تصاویر شکل  0میباشند بدین صورت که

بیشتری از فلز اکسید شود و ضخامت الیه اکسیدی افزایش

پوششدهی برای نمونههای مذکور در این مراحل متوقف شده

یابد در حالیکه افزایش زبری ناشی از تغییر در ماهیت جرقهها

است .تمامی نمونهها دارای حفرات سطحی به شکل تقریبا

است .همانطور که در بررسی ظاهری شرایط پوششدهی

کروی با اندازههای مختلف هستند که این حفرات ناشی از

توسط منحنی تغییرات ولتاژ -زمان مشاهده شد با گذشت زمان

خروج مواد مذاب از کانالهای جرقهزنی بر اثر تخلیه الکتریکی

شدت جرقههای سطحی افزایش پیدا میکند که این امر موجب

است ،در نتیجه خروج مواد مذاب نواحی برآمده (تپه مانند) در

خروج بیشتر مواد مذاب از درون کانالهای جرقهزنی شده که

اطراف حفرات شکل گرفته [ ،]13که در نمونه  Aبهصورت

در نتیجه آن برآمدگیهای ایجاد شده در اطراف حفرات

ریز و گسترده تمام سطح را دربرگرفته است .این نواحی در

افزایش یافته و موجب افزایش زبری شده است .همچنین

نمونههای  Dو  Eبهخوبی قابل رویت هستند .در نمونه  Bبا

تالطم الکترولیت نزدیک سطح نمونه باعث اختالط اکسیژن و

افزایش زمان پوششدهی تا  943 sاندازه حفرات بزرگتر شده

ایجاد حفرات انقباضی نیز میگردد که عامل مهمی در زبری
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نمونهها است .همچنین تالطم الکترولیت نزدیک سطح نمونه

تغییرات مشخصی نداشته است .زبری سطح پوشش تحت تاثیر

باعث اختالط اکسیژن و ایجاد حفرات انقباضی نیز میگردد که

فرورفتگیها و برآمدگیهای سطح میباشد که در نتیجه

عامل مهمی در زبری نمونهها است .همانطور که تصاویر

حفرات سطحی متاثر از کانالهای جرقهزنی و اختالط یونهای

میکروسکوپی شکل  6از مورفولوژی سطح نمونهها مشخص

گازی و همچنین انباشت مواد مذاب سریع سرد شده در اطراف

میسازد با گذشت زمان اندازه حفرات درشتتر میشوند که

این حفرات تشکیل شده است .افزایش غلظت پتاسیم فسفات

این دلیلی بر افزایش زبری سطح میباشد .تاثیر افزایش غلظت

موجب حضور بیشتر آنیونهای فسفات در محلول میشود که

پتاسیم فسفات مشابه زمان پوششدهی است اما غلظت

در نتیجه آن جرقهزنی با نرخ بیشتری صورت میگیرد در نتیجه

الکترولیت پارامتر موثرتری بوده به طوریکه با افزایش غلظت

پوشش با نرخ بیشتری رشد خواهد کرد [ .]01این یافتهها

از  1 g/Lبه  11 g/Lضخامت الیهها از  9/4 ± 3/0 µmبه

مشابه نتایجی است که ادلک و همکارانش گزارش کردند [.]11

 8/0 ± 3/9 µmافزایش یافتهاند در حالی که زبری سطح

شکل  .6تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونههای اکسید شده در شرایط مختلف.
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حفرات بزرگتر در نتیجه ریزجرقههایی با شدت زیادتر
تشکیل شدهاند که درواقع مواد مذاب منجمد شده بیشتری در
کنارههای خود را دربردارند و برآمدگیهای بزرگتری را روی
سطح بهوجود آوردند که سبب افزایش زبری سطح الیه
اکسیدی شده است.
A

B

شکل  .2ضخامت و زبری سطح الیههای اکسیدی با تغییر الف -زمان
پوششدهی و ب -غلظتهای مختلف الکترولیت.

C

ارزیابی دقیقتر حفرات سطحی در نمونههای مختلف به
صورت محاسبه نسبت مساحت اشغال شده توسط حفرات به
مساحت کل (تخلخل نسبی) و بررسی توزیع حفرات با ابعاد
مختلف انجام شد .تصاویر شبیهسازی شده توزیع حفرات با
استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بههمراه

D

نمودارهای توزیع اندازه حفرات در شکل  4نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود با گذشت زمان
پوششدهی تا  943 sتخلخل نسبی تا  %19افزایش پیدا کرده و
حفراتی با قطر بیش از  1 µmروی سطح پوشش ظاهر شدهاند.
هنگامیکه پوششدهی تا زمان ( 433 sنمونه  )Cادامه مییابد
عالوه بر کاهش تخلخل نسبی تا  ،%11مجموع تعداد حفراتی

E

با قطر بیش از  1 µmبه  %18کل حفرات سطحی میرسد .در
واقع وجود حفرات بزرگ در سطح نمونه  Cباعث افزایش
زبری شده است .با افزایش غلظت الکترولیت تا  11 g/Lپتاسیم
فسفات ،تخلخل نسبی نمونهها و توزیع حفرات آنها با قطر
کمتر از  1 µmکاهش یافته و حفرات بزرگتر افزایش یافتهاند

شکل  .2تصاویر شبیهسازی شده از تخلخل نسبی و نمودارهای توزیع

که تاثیر کم فرورفتگیها را در زبری پوشش اثبات میکند .زیرا

میانگین اندازه حفرات نمونههای مختلف.
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 -2-3آنالیز فازی

مختلف الکترولیت در شکل  8آورده شده است .با توجه به

به منظور بررسی فازهای شکل گرفته در الیه اکسیدی تیتانیم،

تعیین شیب نواحی آندی ( )βaو کاتدی ( )βaمنحنیها از روی

پوشش بهدست آمده توسط پراش پرتو ایکس مورد بررسی

خطوط مماس بر انحنا و در نظر گرفتن نقاط منتاظر با محل

قرار گرفت .طیف پراش پرتو ایکس نمونه  Bدر شکل  7آورده

برخورد دو خط مماس روی محورهای عمودی پتانسیل و افقی

شده است .فازیابی طیف بیانگر حضور تیتانیم فلزی و فازهای

چگالی جریان ،بهترتیب پتانسیل خوردگی ( )Ecorrو چگالی

نانوبلوری آناتاز و روتایل میباشد ،که بهترتیب از طریق

جریان خوردگی ( )Jcorrمحاسبه شد .همچنین مقادیر مقاومت

کارتهای مرجع به شمارههای ،JCPDS: 34-333-8118

پالریزاسیون ( )Rpنمونهها با استفاده از معادله استرن-گری

 ،JCPDS: 34-333-7699 ،JCPDS: 34-333-8016شناسایی

( )Stern-Gearyبهدست آمد [17و .]09پارامترهای مشخص

شده است .هیچ پیک اضافهای که بیانگر حضور ترکیبات

خوردگی در جدول  0نشان داده شده است.

ناخالص و یا فسفاتی باشد مشاهده نمیشود .زیرا الکترولیت

(:)6
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فسفاتی بهطور عمده باعث اختالط اکسیژن در پوشش شده
است که شکوهفر و همکاران [ ]1نیز به این نتایج اشاره کردند.
بهدلیل ضخامت میکرومتری پوششها ،پیکهای تیتانیم
عنصری از آنجاییکه در مراحل اولیه ایجاد پوشش فاز آناتاز
تشکیل میشود با شدت زیادی مشاهده میشوند [17و،]00
پارامترهای تعیین شده برای ایجاد پوشش اکسیدی  Bشرایط را
برای انجام استحاله فازی شبهپایدار آناتاز به فاز پایدار روتایل
فراهم میسازد به همین دلیل عالوه بر فاز نانوبلوری آناتاز ،فاز
روتایل نیز وجود دارد.

Rp 

مقایسه نتایج حاصل مشخص میسازد که با گذشت
زمان اکسیداسیون از  103 sبه  ،943 sکاهش چگالی جریان
خوردگی و افزایش پتانسیل خوردگی سبب افزایش مقاومت
پالریزاسیون از  119/68 kΩ.cm2به  484/98 kΩ.cm2شده
است .تغییرات رفتار خوردگی تحت تاثیر ضخامت و تراکم
الیه اکسیدی و خصوصیات سطحی آن شامل تخلخل نسبی و
توزیع اندازه حفرات است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با
وجود افزایش تعداد حفرات سطحی بزرگ پوشش تا به این
لحظه ،افزایش ضخامت الیه اکسیدی از  1/0 ± 3/1 µmبه
 9/4 ± 3/0 µmو کاهش عمق حفرات سطحی تاثیر
چشمگیرتری داشته و نفوذ محلول خورنده را سخت کرده و
مقاومت به خوردگی را بهبود بخشیده است.
اما ادامه پوششدهی تا  433 sمقاومت پالریزاسیون را
تا  181/48 kΩ.cm2کاهش داده است .پیشتر مشاهده شد که
با افزایش زمان پوششدهی قطر حفرات افزایش پیدا کرده و

شکل  .2طیف پراش پرتو ایکس نمونه

.B

رشد کم ضخامت الیه اکسیدی بهدلیل انحالل پوشش ،ساختار
سطحی را چند الیه کرده است .این عوامل تاثیر مخرب در

 -2-3بررسی رفتار خوردگی
رفتار خوردگی نمونهها توسط آزمون پالریزاسیون تافل

رفتار خوردگی دارد ،با این وجود کاهش مقاومت به خوردگی
بدیهی است .با افزایش غلظت الکترولیت تا  11 g/Lپتاسیم
فسفات

(نمونه

،)E

چگالی

جریان

خوردگی

از

مورد بررسی قرار گرفت .منحنیهای پتانسیل بر حسب چگالی

 3/3936 µA/cm2به  3/3908 µA/cm2کاهش و پتانسیل

جریان خوردگی (تافل) نمونههای تیتانیم بدون پوشش و

خوردگی از  -44 mVبه  -94 mVافزایش یافته و در نتیجه

پوششدهی شده در زمانهای اکسیداسیون و غلظتهای

مقاومت به خوردگی از  484/98 kΩ.cm2به 737/16 kΩ.cm2
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اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺨﺎﻣﺖ

 -4ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

زﻳﺎد ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻢ ﺣﻔﺮات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻼح ﺧﻮاص ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻛﺴﻴﺪ

اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﺣﺎوي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت در

ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎ  18ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﻄﺢ

اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ ﺗﺎ  600 sﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ ﺑﺮ

را ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ وﻗﻮع

ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺟﺮﻗﻪزﻧﻲ ،رﻧﮓ

ﺧﻮردﮔﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﮕﺎﻟﻲ

رﻳﺰﺟﺮﻗﻪﻫﺎ از ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ زرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮع

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮردﮔﻲ واﻛﻨﺶﻫﺎي آﻧﺪي را ﻣﻬﺎر و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺣﻔﺮات ﺳﻄﺤﻲ ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪي ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ

ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ زﻳﺮﻻﻳﻪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ از

اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ]10و .[17

ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻏﻠﻈﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ،
ﺿﺨﺎﻣﺖ و زﺑﺮي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﺑﺮي ﺗﺎ
 0/69 ± 0/02 µmﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و
ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪي و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻔﺮات و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه آنﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت و زﻣﺎن اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ،ﺧﻮاص ﺧﻮردﮔﻲ ﻻﻳﻪ
اﻛﺴﻴﺪي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي زﻣﺎن
 360 sدر اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ  15 g/Lﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت

ﺷﻜﻞ  .8ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

)ﻧﻤﻮﻧﻪ  (Eﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول .2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺗﺎﻓﻞ.
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮردﮔﻲ

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮردﮔﻲ

ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎﻓﻞ آﻧﺪي

ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎﻓﻞ ﻛﺎﺗﺪي

)Ecorr (mV

)Jcorr (µA/cm2

)βa (mV

)βc (mV

)Rp (kΩ.cm2

Bare

-303

0/9449

263

121

38/08

A

-212

0/3284

289

194

153/48

B

-66

0/0394

174

97

686/38

C

-174

0/1777

204

117

181/68

D

-172

0/0833

162

101

324/30

E

-36

0/0328

122

95

707/14
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