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 چکیده

و  Zn، Mgشود. اگر چه استحکام باال توسط عناصر آلیاژی فضا به دلیل نسبت استحکام به وزن باال استفاده می-به طور گسترده در صنعت هوا 7075آلیاژ آلومینیوم 
Cu ،به شدت مستعد به  7075تر از زمینه آلومینیومی هستند؛ بنابراین آلیاژ آلومینیوم حاوی رسوباتی است که این رسوبات نجیب حاصل می شود، ولی میکروساختار

مورد توجه ، ندسی سطح نسبتا جدید( به عنوان یک فناوری مهPEOاکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی)ای به ویژه در محیط حاوی سدیم کلرید است. خوردگی حفره
می خود ترمیمی پوشش ترویج و محصوالت احیایی پایدار آن درون پوشش، منجر به  به علت خاصیت اکسیدکنندگی قوینمک سدیم مولیبدات . واقع شده است

گرم  5و  3صفر ، سدیم مولیبدات، سیلیکاتی شامل غلظتهایالکترولیت در  7075بر آلیاژ آلومینیوم  السماییش اکسیداسیون الکترولیتی پپوش ،در این پژوهشگردد. 
نتایج نشان داد که افزودن غلظت سدیم مولیبدات، بر  .مورد مطالعه قرار گرفت درصد 40و  20دو قطبی با دامنه کاری ت سه شکل موج پالسی تک قطبی و تح بر لیتر

نشان داد که مورفولوژی پوشش های  SEMنتایج  افزایش هدایت محلول، کاهش می یابد. ر پیدی الکتریک دزمان تاثیرگذار بوده و ولتاژ شکست  -نمودار ولتاژ
است. با افزایش غلظت سدیم مولیبدات، ضخامت پوشش آتشفشانی  و دهانهگرد بدون افزودنی دارای ساختار پنکیکی و در مورد پوشش های با افزودنی دارای ساختار 

افت. با به کارگیری پالس کاتدی، پوشش ها متراکم تر و میزان میکرو ترک ها و میکروحفره ها در سطح و مقطع پوشش ها کاهش و زبری سطح آن ها افزایش ی
گرم برلیتر سدیم مولیبدات، میزان تخلخل پوشش به کمتر از یک درصد رسید. طبق  5 با غلظت با پهنای کاتدی بیشترقطبی کاهش یافته به طوری که در شکل موج دو 

. آنالیز طیف سنجی رامان، حضور فاز اکسیدی ایجاد بودند، آلومینای دلتا و آلومینای آلفا مدتا شامل فاز های آلومینای گاماپراش، پوشش های ایجاد شده عالگوهای 
افزایش غلظت نمک مولیبدات،  اهمچنین بمیزان مولیبدن در پوشش کاهش یافت.  ،شده به واسطه نمک سدیم مولیبدات در پوشش را نشان داد. با افزایش چرخه کاتدی

که با  بودمولیبدن در نواحی داخلی پوشش ایجاد شد. آنالیز نقطه ای و تصاویر توزیع عنصری نشان دهنده حضور مولیبدن در اطراف حفرات  عنصر یک الیه حاوی
ی پوشش ها توسط آزمون های پالریزاسیون پتانیسودینامیک افزایش چرخه کاتدی و کاهش میکروحفرات، توزیع مولیبدن در پوشش یکنواخت تر بود. عملکرد خوردگ

یدی ایجاد شده و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. اثر همزمان غلظت سدیم مولیبدات و چرخه کاتدی بر مورفولوژی و فازی های اکس
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی  آزمون تانسیودینامیک و افزایش مقاومت سدی در در منحنی های پالریزاسیون پ خوردگی در پوشش، سبب کاهش دانسیته جریان

خوردگی بلند مدت نشان داد که مقاومت الیه سدی در شکل موج های دو قطبی در حضور نمک سدیم مولیبدات، بسیار بیشتر از پوشش های آزمون های شد. نتایج 
باالترین مقاومت سدی  گرم برلیتر سدیم مولیبدات 5غلظت  بااز حمام  با پهنای کاتدی بیشتر شکل موج دوقطبیاز بدین ترتیب، پوشش حاصل  بدون افزودنی است.
 را از خود نشان داد.
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