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 چکیده:

های  مس به منظور افزایش مقاومت به اکسیداسیون الکترودهای گرافیتی مورد استفاده در کوره-های پاشش حرارتی آلومینیوم و آلومینیومدر این پژوهش از پوشش

های گرافیتی به روش پاشش حرارتی قوس الکتریکی پوشش داده شدند و دو نوع پوشش مورد بررسی قرار  استفاده شد. در این راستا، استوانهقوس الکتریکی  

  1200ای  ون در دمگرفت: پوشش یک الیه از جنس آلومینیوم و پوشش دو الیه با الیه میانی از جنس آلومینیوم و الیه فوقانی از جنس مس. سپس آزمون اکسیداسی

های فازی و ها، بررسی ی رفتار اکسیداسیون پوششساعت( در اتمسفر هوا انجام شد. به منظور بررسی و مقایسه 5/1ساعت )هر سیکل  6گراد به مدت درجه سانتی 

مس عالوه بر -ان داد. در پوشش آلومینیومی با پوشش آلومینیوم حضور فاز آلومینیا را نشریزساختاری انجام شد. نتایج حاصل از آزمون پراش پرتوی ایکس نمونه

ی حضور آلومینا و آلومینات آلومینا، اکسید مس و آلومینات نیز شناسایی شد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع پوشش آلومینیوم نشان دهنده 

کند. همچنین غیریکنواختی توزیع تنش در محل تشکیل این اکسید،  ایجاد می باشد. آلومینات تنش بیشتری نسبت به آلومینا  در الیه اکسیدی رشد حرارتی کرده می 

ها پس از شود. با مقایسه مورفولوژی سطح پوششتر نسبت به آلومینا منجر به تخریب پوشش از ناحیه اکسیدی رشد حرارتی کرده می انبساط حجمی و رشد سریع

تر آلومینات نسبت به آلومینا، مسیرهای بیشتری برای نفوذ اکسیژن فراهم تر و غیرمتراکمساختار درشت توان نتیجه گرفت که به دلیل ریزآزمون اکسیداسیون می 

درصد    ۹ساعت اکسیداسیون هر دو پوشش   5/1کنند. پس از گذشت  شود. بررسی نرخ اکسیداسیون نشان داد که هر دو پوشش از قانون نرخ سهموی تبعیت می می 

مس نسبت به پوشش  -ی با پوشش آلومینیومی بدون پوشش داشتند. اما با گذشت زمان نرخ اکسیداسیون نمونهنسبت به نمونه   کاهش وزن ناشی از اکسیداسیون 

- ی بدون پوشش، با پوشش آلومینیوم و با پوشش آلومینیومساعت کاهش وزن ناشی از اکسیداسیون برای نمونه 5/4آلومینیوم افزایش یافته است. بطوریکه پس از 

های چشمی  گیری شد. بررسی اندازه  87و  85، ۹4ساعت( این مقادیر به ترتیب  6باشد. در پایان آزمون اکسیداسیون )پس از درصد می  7۹و  71،  83ترتیب س به م

های اکسیدی  الف وزن پوسته ها به دلیل اختها بطور کامل تصعید شده بود و اختالف وزن نمونهنشان داد که در پایان آزمون اکسیداسیون گرافیت در تمامی نمونه 

مس در به تعویق انداختن اکسیداسیون گرافیت  -ها نشان داد که پوشش آلومینیوم عملکرد بهتری نسبت به پوشش آلومینیومباشد. در مجموع، بررسی تشکیل شده می 

 دارد.
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