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چکیده
هدف از اجراي پژوهش حاضر ،تولید پوشش آلومینیوم فسفات آمورف به روش ساده و كم هزینه سل -ژل براي افزایش دماي كاري و یا افزایش طول عمر
قطعات فلزي در معرض اكسیداسیون دماي باال می باشد .بدین منظور ،محلول آلومینیوم فسفات آمورف به روش سل – ژل ساخته و پوشش دهی به روش غوطه
وري بر روي فوالد زنگ نزن  304انجام شد .به منظور بررسی ریز ساختار پودر حاصل از فرایند سل -ژل ،از میکروسکوپ الکترونی عبوري ( )TEMاستفاده
شد .آنالیز حرارتی و مطالعه رفتار انتقال از فاز آمورف به ساختار كریستالی به كمك آنالیز حرارتی وزن سنجی و گرماسنجی روبشی تفاضلی ()TG-DSC
انجام شد .طیف سنجی مولکولی پودر سنتز شده توسط طیف سنجی رامان ( )Raman spectroscopyو طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ ( )FTIRانجام
شد .زبري و توپوگرافی سطح پوشش به وسیله میکروسکوپ نیروي اتمی ( )AFMمورد بررسی قرار گرفت .رفتار اكسیداسیون سیکلی پوشش با استفاده از یك
كوره الکتریکی قابل برنامه ریزي در دماي  1100درجه سانتی گراد به مدت  100ساعت در اتمسفر هوا و با اندازه گیري وزن نمونه ها در فواصل زمانی مشخص
مورد ارزیابی قرار گرفت .به منظور شناسایی ساختار فازي پوشش ،از آزمون پراش پرتو ایکس ( )XRDاستفاده شد .مورفولوژي سطحی ،سطح مقطع و نیز
تركیب شیمیایی پوشش به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمجهز به آنالیز عنصري با تفکیك انرژي پرتو ایکس ( )EDSمورد بررسی قرار
گرفت  .بر اساس الگوهاي پراش پرتو ایکس و نیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوري پودر آنیل شده در دماهاي مختلف ،محصول فرایند سل -ژل پس از
خشك شدن در دماي  150درجه سانتی گراد و نیز پس از آنیل در دماي  500درجه سانتی گراد كامالً آمورف بوده در حالی كه پس از آنیل در دماي 1100
درجه سانتی گراد ،ساختار آمورف -نانوكریستال ظاهر شد .آنالیز حرارتی ژل خشك شده در دماي  65درجه سانتی گراد ،دماي انتقال از فاز آمورف به ساختار
كریستالی را در حدود  1050درجه سانتی گراد نشان داد .طیف سنجی رامان ،حضور كربن در ساختار پوشش را به صورت آمورف و گرافیتی تأیید نمود .نتایج
آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ حضور پیوندهاي  Al−O−Alرا عالوه بر پیوندهاي  Al−O−Pدر ساختار آلومینیوم فسفات آمورف نشان داد.
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و نیروي اتمی ،پوششی یکنواخت ،متراكم و عاري از ریزترك با زبري  6/5نانومتر را بر روي سطح زیرالیه فوالدي
آشکار ساخت .بر اساس نتایج اندازه گیري تغییرات وزن نمونه ها پس از گذشت  100ساعت از آزمون اكسیداسیون ،زیرالیه بدون پوشش و پوشش دار از قانون
سرعت سهموي تبعیت كرده و زیر الیه بدون پوشش ،افزایش وزن قابل توجهی ( 120میلی گرم بر سانتی متر مربع) را در مقایسه با زیر الیه پوشش دار ( 4میلی
گرم بر سانتی متر مربع) از خود نشان داد كه تأثیر حفاظتی و مقاومت به اكسیداسیون پوشش آلومینیوم فسفات را به خوبی آشکار می سازد .بر اساس تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح مقطع پوشش ،ضخامت پوشش در حدود  300نانومتر بود كه این میزان ،حفاظت سطحی از زیرالیه را تا دماي  1100درجه
سانتی گراد فراهم نمود .در مجموع ،نتایج نشان داد پوشش حاصل ،قادر به حفاظت سطحی از فلز/آلیاژ در برابر اكسیداسیون و تخریب در دماهاي باال تا بیش از
 1000درجه سانتی گراد می باشد.

