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تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت
کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در
آب دریای شبیهسازی شده
کاظم ثابت بکتی و چنگیز دهقانیان

*

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/6/17 :

تاريخ پذيرش95/1/28 :

چكيده
سیســتمهای خنککننــده در نیروگاههــا ،بخشهــای تولیــدی و پاالیشــگاهها بــرای کاهــش گرمــای سیســتمها و افزایــش راندمــان
کاری بهصــورت گســترده مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .مــس بهعلــت هدایــت حرارتــی بــاال کاربــرد گســتردهای در سیســتمهای
خنــک کننــده دارد .خوردگــی مــس یکــی از مشــکالت اصلــی ایــن صنایــع اســت .اســتفاده از بازدارندههــای خوردگــی یکــی از روشهــای
متــداول بــرای کنتــرل خوردگــی در سیســتمهای خنککننــده اســت .بــه منظــور حفاظــت از فلــزات مختلــف در سیســتمهای خنــک
کننــده بازدارندههــای مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .اثــر هــم افزایــی یــا رقابتــی بازدارندههــا بــر یکدیگــر ممکــن اســت
راندمــان یازدارندگــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .عملکــرد ممانعــت کنندگــی بنزوتــری آزول ( )BTAبــر خوردگــی مــس در آب دریــا در
حضــور و عــدم حضــور ســدیم مولیبــدات ( )SMبــه کمــک آزمایشهــای غوط ـهوری ،پالریزاســیون و امپدانــس الکتروشــیمیایی مــورد
ت کنندههــای  BTAو  SMبــه ســطح مــس از ایزوتــرم جــذب النگمیــر پیــروی
بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد جــذب ممانع ـ 
میکنــد .مقــدار انــرژی جــذب ممانعتکنندههــای  BTAو  SMبــه ســطح مــس بهترتیــب برابــر  -33/88و  -21/22 kJ/molبهدســت
آمــد .ســدیم مولیبــدات بــا جــذب ســطحی باعــث پایــداری اکســیدهای ســطح مــس میشــود کــه بــه نوبــه خــود اثــر هــم افزایــی بــر
عملکــرد ممانعــت کنندگــی بنزوتــری آزول دارد .عملکــرد ممانعــت کنندگــی ســدیم مولیبــدات و بنزوتــری آزول بهترتیــب بــه پایــدار
کــردن اکســید ســطحی مــس و تشــکیل کمپلکــس محافــظ ســطحی نســبت داده شــد.
كلمات كليدي :سدیم مولیبدات ،بنزوتری آزول ،خوردگی ،مس ،آب دریا.

مفیــد لولههــا وقطعــات مختلــف در تمــاس بــا آب خنــک

مقدمه

امــروزه برجهــای خنــک کننــده بــرای تســهیل انتقــال

حــرارت کاربــرد وســیعی پیــدا کردهانــد .کارآیــی

برجهــای خنــک کننــده تحــت تاثیــر خوردگــی و

رســوبگذاری اســت .خوردگــی باعــث کوتــاه شــدن عمــر
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي
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کننــده میشــود .اســتفاده از آب دریــا کــه مقادیــر قابــل
توجهــی یونهــای خورنــده از قبیــل کلریــد و ســولفات

دارد و همچنیــن وجــود اکســیژن حــل شــده در آب باعــث
تشــدید خوردگــی میشــود .بنابرایــن کنتــرل خوردگــی

در برجهــای خنککننــده یکــی از اولویتهــای بســیاری
از صنایــع اســت.

تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد...
مــس و آلیاژهــای آن بهعلــت هدایــت حرارتــی بــاال
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آب بــر روی ســطح فلــز اســت .در ایــن فرآینــد ،تــوان

کاربــرد گســتردهای در سیســتمهای خنککننــده

جایگزینــی بــه تقابــل الکترواســتاتیکی بیــن بازدارنــده و

از روش هــای متــداول بــرای کاهــش خوردگــی در

مولیبــدات بــرای فلــزات آهنــی بــه جــذب یونهــای

دارنــد .اســتفاده از بازدارندههــای خوردگــی یکــی
سیســتمهای خنــک کننــده اســت[ 2و .]1

بنزوتــری آزول و مشــتقات آن از ترکیبــات آلــی هســتند

کــه خــواص شــیمیایی و بیولوژیکــی متنوعــی ارائــه
میدهنــد .اســتفاده از ایــن ترکیبــات در ضدیــخ و روان

کنندههــا ،کاربــرد آن هــا بهعنــوان بازدارندههــای
خوردگــی و همچنیــن اســتفاده بهعنــوان پیشســازهای
دارویــی از عمدهتریــن مصــارف آنهــا در صنعــت

اســت[ 4و  .]3بنزوتــریآزول و مشــتقات آن ،بهطــور

گســترده بــرای کنتــرل خوردگــی مــس و آلیاژهــای
مســی در محیطهــای آبــی و اســیدی بــه کار گرفتــه

میشــوند[ .]5-8همچنیــن اســتفاده از ایــن بازدارنــده

در سیســتمهای چندفلــزی ،غیرفعــال شــدن ســطح
مــس و آلیاژهــای آن را بــه دنبــال دارد کــه بدیــن

ترتیــب حمــات خوردگــی ناشــی از اتصــال گالوانیــک

دیگــر فلــزات بــه مــس را کاهــش میدهــد[ .]5بــه
منظــور حفاظــت از فلــزات مختلــف مــورد اســتفاده در

سیســتمهای خنککننــده بازدارندههــای مختلفــی

مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بدیــن ترتیــب امــکان

حفاظــت همزمــان فلــزات مختلــف فراهــم میشــود[.]1

اســتفاده از بازدارندههــای مختلــف میتوانــد بــا ایجــاد

اثــر همافزایــی یــا رقابتــی ،ســبب بهبــود یــا افــت

راندمــان بازدارندگــی شــود[ .]9ســدیم مولیبــدات یکــی
از ترکیبــات غیرآلــی مــورد اســتفاده بــرای حفاظــت از

فلــزات آهنــی در محیطهــای آبــی اســت .ایــن ممانعــت

کننــده آنــدی از طریــق بهبــود تشــکیل فیلــم اکســیدی
روی ســطح باعــث افزایــش مقاومــت بــه خوردگــی

فلــزات مختلــف در محیطهــای آبــی میشــود و از
ایــن رو کاربــرد گســتردهای در سیســتمهای خنــک

کننــده دارد[ .]10عملکــرد بازدارندههــا بــه میــزان
جــذب و پایــداری آنهــا بــر روی ســطح بســتگی دارد.
فرآینــد جــذب بازدارنــده در محیطهــای آبــی شــامل

جایگزینــی مولکولهــای بازدارنــده بــا مولکولهــای

ســطح فلــز بســتگی دارد[ .]9مکانیــزم عملکــرد ســدیم
مولیبــدات بــر روی ســطح و تشــکیل آهــن مولیبــدات

نســبت داده شــده اســت[ .]11جــذب یونهــای
مولیبــدات بــر روی ســطح باعــث اشــغال مکانهــای

ســطحی و ممانعــت از تمــاس یونهــای خورنــده بــا فلــز
شــده و ســرعت خوردگــی کاهــش مییابــد .مطالعــات

اندکــی در مــورد بازدارندگــی ســدیم مولیبــدات بــر
خوردگــی مــس صــورت گرفتــه و در ایــن مطالعــات

عملکــرد ضعیــف ســدیم مولیبــدات گــزارش شــده
اســت[ 12و  .]13بــا ایــن وجــود ،تاثیــر حضــور ســدیم

مولیبــدات بــر عملکــرد بازدارندگــی بنزوتــری آزول بــر

خوردگــی مــس در محیــط آبــی مــورد بررســی قــرار

نگرفتــه اســت .اشــغال مکانهــای ســطحی توســط
یونهــای مولیبــدات میتوانــد جــذب بنزوتــریآزول و

بهطــور کلــی عملکــرد بازدارندگــی آن را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد .بــر ایــن اســاس ،ایــن پژوهــش بــا هــدف

مقایســه عملکــرد ممانعــت کنندگــی بنزوتــریآزول

بــر خوردگــی مــس در حضــور و عــدم حضــور ســدیم
مولیبــدات صــورت میگیــرد.

روش تحقیق

جــدول  1ترکیــب شــیمیایی آب دریــای مــورد
اســتفاده را نشــان میدهــد کــه براســاس اســتاندارد

 ]14[ASTM D1141تهیــه شــد .در ایــن پژوهــش،

بنزوتــری آزول بــا ســاختار شــیمیایی  C6H5N3و ســدیم
مولیبدات(()Na2MoO4محصــول شــرکت مــرک آلمــان)
1

بهعنــوان بازدارندههــای خوردگــی مــورد اســتفاده قــرار

گرفتنــد .شــکل  1ســاختار شــیمیایی بنزوتــریآزول و
ســدیم مولیبــدات را نشــان میدهــد .مــس خالــص

تجاری(درصــد خلــوص بیــش از  ،)% 99تولیــدی مــس
باهنــر کرمــان ،بــرای انجــام آزمایــش مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت.

1. Merck
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جدول  1ترکیب شیمیایی آب دریا مطابق با استاندارد .ASTM 1148-98

ترکیب

NaCl

MgCl2

CaCl2

KCl

Na2SO4

NaHCO3

KBr

مقدار()g/L

24/53

5/2

1/16

0/7

4/09

0/2

0/1

()C6H5N3

()Na2MoO4

شکل  1ساختار شیمیایی بنزوتری آزول( )C6H5N3و سدیم مولیبدات(.)Na2MoO4

آزمایش غوطهوری

مراحــل آمادهســازی نمونههــای فلــزی بــا ابعــاد
 3 cm × 2 ×0/3شــامل ســمباده زنــی بــا ورقهــای

کاربیــدی (از رده  60تــا  )1000و پولیــش بــود؛ کــه بــرای
هــر یــک از نمونههــای فلــزی از ســمبادههای جداگانــه
اســتفاده شــد .عملیــات چربیزدایــی بــا غوطــهوری

نمونههــا در محلــول اســتون در دمــای  25 °Cدر حمــام
التراســونیک انجــام شــد و پــس از آن ســطح هــر یــک از

نمونههــا بــا آب مقطــر شســت و شــو داده شــد و خشــک

گردیــد .پــس از اندازهگیــری وزن اولیــه نمونههــا بــا
اســتفاده از تــرازوی دیجیتــال بــا دقــت  0/0001گــرم،

هــر یــک از آن هــا در حجــم مشــخصی از آب دریــا و
آب دریــای حــاوی بازدارنــده غوطـهور شــدند .بــه منظــور

بررســی تاثیــر غلظــت بازدارنــده بــر راندمــان بازداندگــی،

غلظتهــای مختلــف بنزوتــری آزول و ســدیم مولیبــدات
در آب دریــا اســتفاده شــد .حداقــل حجــم مــورد اســتفاده

قــرار گرفــت ســپس عملیــات اســید شــویی بــرای آنهــا

صــورت گرفــت [ .]15پــس از شســت و شــوی نمونههــا
و خشــک کــردن آنهــا ،وزن آنهــا اندازهگیــری شــد و

ســرعت خوردگــی و راندمــان بازدارندگــی محاســبه شــد.

بــرای بیــان ســرعت خوردگــی از رابطــه مبتنــی بــر
ضخامــت خــورده شــده بــر میــل ( )0/001 inدر ســال

( )mpyاســتفاده شــد [.]16
()1

در ایــن رابطــه

W

534W
= mpy
DAT

تقلیــل وزن برحســب میلیگــرم،

 Dدانســیت ه نمونــه بــر حســب گــرم بــر ســانتیمتر
مکعــب A ،ســطح نمونــه بــر حســب اینــچ مربــع و

T

زمــان آزمایــش بــر حســب ســاعت اســت .تغییــرات
ســرعت خوردگــی هریــک از نمونههــا پــس از جداســازی

محصــوالت حاصــل از خوردگــی بهدســت آمــد .راندمــان

بازدارندگــی ( )µنیــز طبــق رابطــه  2حاصــل شــد.
()2

CR  − CR inh
µ
=
×1 0 0
CR 

بــرای هــر ســانتی متــر مربــع از نمونههــا  30 mLآب دریــا

در ایــن رابطــه ســرعت خوردگــی در عــدم حضــور

یــک از نمونههــا توســط ســیم روکــش دار بــه گیــره وصــل

نشــان میدهــد.

بــود .بــرای غوطهورســازی نمونههــا در الکترولیــت ،هــر

بازدارنــده و ســرعت خوردگــی در حضــور بازدارنــده را

شــده و در الکترولیــت قــرار گرفتنــد .بــرای جلوگیــری

آزمایش پالریزاسیون الکتروشیمیایی

از خوردگــی شــیاری ،قســمت اتصــال نمونــه بــه ســیم

ایــن آزمایــش بــا دســتگاه  Solartron SI 1287در محیــط

غوطــهوری بــه مــدت  170 hrو در دمــای میانگیــن

گرفــت .در حالتــی کــه بررســی خوردگــی هــر فلــز

غوط ـهوری ،نمونههــا از محلــول خــارج شــد .بــه منظــور

آمــاده شــده بــا ســطح فعــال  1 cm2بهعنــوان الکتــرود

روکــش دار خــارج از محلــول الکترولیــت قــرار گرفــت.

آبــی و در حضــور و عــدم حضــور بازدارنــده صــورت

 26 °Cانجــام شــد .پــس از گذشــت  170 hrاز ســاعت

بهصــورت جداگانــه مــد نظــر بــود ،از نمونههایــی

جداســازی اکســیدهای ضعیــف ســطحی ،هــر یــک از

کاری اســتفاده گردیــد.

نمونههــا بــه مــدت  10 minدر حمــام آلتراســونیک

تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد...
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بــرای تکمیــل ســلول الکتروشــیمیایی از الکتــرود

ســطح فلــز بــا یونهــای مولیبــدات رقابــت مــی کننــد

پالتیــن بهعنــوان الکتــرود کمکــی اســتفاده شــد .بــازه

راندمــان ســدیم مولیبــدات را ســبب میشــود [.]17

اســتاندارد کالومــل بهعنــوان الکتــرود مرجــع و از
 -400 mVتــا  +600 mVنســبت بــه پتانســیل خوردگــی

و ســرعت روبــش

mV/s

 1بهعنــوان پارامترهــای

دســتگاهی در نظــر گرفتــه شــد .راندمــان بازدارندگــی

نیــز براســاس تغییــرات جریــان خوردگــی در حضــور
و عــدم حضــور بازدارنــده محاســبه شــد [ .]7آزمایــش

اسپکتروســکوپی امپدانــس الکتروشــیمیائی بــا دســتگاه
Solartron SI 1260

در ســلولهای الکتروشــیمیایی

و ایــن رقابــت بــرای اشــغال مکانهــای ســطحی کاهــش
هــر چنــد کــه افزایــش غلظــت ســدیم مولیبــدات در آب
دریــا بــه مقــدار اندکــی باعــث کاهــش ســرعت خوردگــی
مــس شــده اســت ،امــا اثرگــذاری آن در مقایســه بــا

بنزوتــری آزول بســیار کمتــر اســت .عملکــرد ضعیــف ایــن
بازدارنــده میتوانــد مربــوط بــه جــذب ضعیــف آن روی
ســطح باشــد کــه تــوان رقابــت آن بــا یونهــای خورنــده

را کاهــش میدهــد.

مشــابه بــا آزمایــش پالریزاســیون انجــام شــد .محــدوده

شــکل  3راندمــان ترکیبــی بازدارندههــا در ســه نســبت

 10 mVپارامترهــای دســتگاهی بــرای انجــام آزمایــش

را نشــان میدهــد .برهمکنــش بازدارنــده هــا بــا اســتفاده

ارزیابــی شــد .راندمــان بازدارندگــی ،براســاس تغییــرات

)(3

محاســبه شــد [.]18

پارامتــر

فرکانســی  100 kHzتــا  10 MHzبــا دامنــ ه اغتشــاش
بودنــد و نتایــج حاصــل بــا اســتفاده از نرمافــزار

ZView

مقاومــت خوردگــی در حضــور و عــدم حضــور بازدارنــده

از رابطــه  3تعییــن میشــود [.]18

S=1-(ηBTA+ηSM)/1-ηBTASM
اηBTA

بنزوتــریآزول،

بیانگــر بازدهــی در حضــور بازدارنــده
ηSM

نشــاندهند ه بازدهــی در حضــور

بازدارنــده ســدیم مولیبــدات و  ηSMBTAبازدهــی در حضــور

نتایج و بحث

شــکل  2تغییــرات ســرعت خوردگــی حاصــل از کاهــش

وزن مــس غوطـهور شــده در آب دریــا در حضــور مقادیــر

مختلــف بنزوتــریآزول

متفــاوت و میــزان برهمکنــش بازدارندههــا بــر یکدیگــر

()BTA

و ســدیم مولیبــدات

( )SMو همچنیــن راندمــان بازدارندگــی ایــن ممانعــت

کنندههــا را نشــان میدهــد .حضــور بنزوتــریآزول
( )BTAو ســدیم مولیبــدات ( )SMدر آب دریــا کاهــش
ســرعت خوردگــی مــس را بــه دنبــال دارد و افزایــش

غلظــت بازدارندههــا نیــز افزایــش راندمــان بازدارندگــی را
ســبب میشــود .مقایس ـ ه راندمــان بازدارندگــی بنزوتــری

آزول و ســدیممولیبدات نشــان داد کــه بنزوتــریآزول در

کنتــرل خوردگــی مــس عملکــرد بســیار بهتــری ارائــه
میدهــد .بــا توجــه بــه شــکل  ،2اســتفاده از غلظتهــای

پاییــن بازدارنــده بنزوتــریآزول نیــز خوردگــی مــس
را بیــش از  %90کاهــش میدهــد .حضــور ســدیم

مولیبــدات و افزایــش غلظــت آن در آب دریــا تاثیــر بســیار

مخلــوط بازدارندههــا میباشــد .در هــر ســه نســبت

ترکیبــی ،فاکتــور تزایــد ( )Sمقادیــر بزرگتــر از یــک
دارد کــه نشــاندهنده اثــر تزایــدی بازدارندههــا بــر

یکدیگــر اســت [ .]18بــه منظــور بررســی برهمکنــش
مولکولهــای جــذب شــونده و ســطح فلــز ،ایزوتــرم

جــذب مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .بــر ایــن اســاس،
انطبــاق نتایــج حاصــل از آزمایــش غوط ـهوری بــا قانــون
ایزوتــرم جــذب النگمیــر 1بررســی شــد .شــکل 4رابطــه

بیــن غلظــت و میــزان پوشـشدهی بازدارنــده را براســاس
معادلــه( )4نشــان میدهــد [.]19

()4

1
+C
K ads

C
=

θ

در ایــن معادلــه  Kadsثابــت تعــادل واکنــش جــذب

بازدارنــده اســت C .غلظــت بازدارنــده بــر حســب مــول
بــر لیتــر و  θمیــزان پوشــانندگی ســطح یــا راندمــان

بازدارندگــی را نشــان میدهــد.

اندکــی در جلوگیــری از خوردگــی مــس دارد .یونهــای
خورنــده از قبیــل کلریــد و ســولفات بــرای جــذب روی

1. Langmuir

شماره ،91
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شکل  2تغییرات سرعت خوردگی مس در آب دریا( )SWدر حضور مقادیر مختلف بازدارنده (الف) بنزوتری آزول()BTA
و (ب) سدیم مولیبدات(.)SM
0

100

1/5

2

0

راندمان بازدارندگی
پارامتر همافزایی

100

80

60

20
40
راندمان بازدارندگی ()%

0

غلظت بازدارنده ترکیبی ()Mpy

پارامتر همافزایی
1
0/5

0

شکل  3راندمان بازدارنده ترکیبی و فاکتور هم افزایی بازدارنده های بنزوتری آزول( )BTAو سدیم مولیبدات( )SMدر جلوگیری از
خوردگی مس در آب دریا.
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0/014
0/012
0/01
0/008
0/006
0/004
0/002
0

0

نسبت غلظت بازدارنده به پوشانندگی (موالر)

0/016

0/0005 0/001 0/0015 0/002 0/0025 0/003 0/0035
غلظت بازدارنده (موالر)
شکل  4نمودار ایزوترم جذب بازدرانده های سدیم مولیبدات ( )BTAو سدیم مولیبدات ( )SMبر سطح مس در آب دریا.

در صورتــی کــه غلظــت و میــزان پوش ـشدهی بــر طبــق

منفیتــر از  -40 kJ/molاشــتراک بــار بیــن بازدارنــده و

ایزوتــرم جــذب النگمیــر را بــرای جــذب بازدارنــده بــه

مقادیــر بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه کــه جــذب

رابطــه  ،3یــک رابطــ ه خطــی داشــته باشــند ،میتــوان
ســطح در نظــر گرفــت .بــر ایــن اســاس ،نســبت بــاالی

انطبــاق بــرای بنزوتــریآزول و ســدیم مولیبــدات
نشــاندهنده تبعیــت بازدارنــده از قانــون جــذب هــم
دمــای النگمیــر اســت .براســاس ایزوتــرم جــذب النگمیــر،
تمامــی مکانهــای مناســب بــرای جــذب ،انــرژی آزاد

جــذب برابــری داشــته و اجــزای جــذب شــده در اشــغال
مکانهــای ســطحی مســتقل از یکدیگــر عمــل میکننــد

[ .]21بــر ایــن اســاس جــذب مولکولهــای

BTA

و

یونهــای مولیبــدات بــه ســطح فلــز و اشــغال مکانهــای
ســطحی را میتــوان مســتقل از دیگــر اجــزای جــذب

شــده اســت .بــا بهدســت آوردن ثابــت تعــادل و طبــق

رابطــه  5انــرژی آزاد اســتاندارد جــذب ( )ΔG°adsقابــل
محاســبه اســت.

()5

=
) − RT ln(55.5K ads


ads

∆G

در ایــن رابطــه  Rثابــت گازها(برحســب  )J/mol.Kو

T

دمــای آزمایــش (بــر حســب کلویــن) اســت .مقادیــر منفــی

انــرژی اســتاندارد جــذب بنزوتــریآزول ( )-33/88 kJ/molو

ســدیم مولیبــدات ( )-21/22 kJ/molنشــاندهند ه جــذب

خودبخــودی بازدارندههــا بــه ســطح مــس اســت [.]22
مقادیــر انــرژی اســتاندارد جــذب مثبتتــر از ،-20 kJ/mol

برهمکنــش الکترواســتاتیک بازدارنــده و بــار ســطحی
فلــز (جــذب فیزیکــی) را نشــان میدهــد و مقادیــر

ســطح فلــز (جــذب شــیمیایی) را نشــان میدهــد [.]23

BTA

بیشــتر بهصــورت شــیمیایی و جــذب ســدیم

مولیبــدات بیشــتر بهصــورت فیزیکــی اســت .در صورتــی

کــه بنزوتــریآزول و ســدیم مولیبــدات بهطــور همزمــان
مورداســتفاده قــرار گیرنــد ،مولکولهــای بنزوتــریآزول

کــه انــرژی جــذب منفیتــری نســبت بــه یونهــای
مولیبــدات دارنــد فیلــم محافــظ بــا پایــداری بیشــتری
تشــکیل میدهنــد.

بــه منظــور بررســی بهتــر رفتــار بازدارندگــی،
آزمایشهــای پالریزاســیون و امپدانــس الکتروشــیمیایی
انجــام شــد .در ایــن آزمایشهــا رفتــار بازدارندگــی
هــر یــک از ممانعــت کنندههــا بهصــورت جداگانــه و
ترکیبــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .شــکل  5نمــودار
پالریزاســیون مــس در آب دریــا و آب دریــای حــاوی
بنزوتــری آزول ،ســدیم مولیبــدات و ترکیــب آنهــا را نشــان
میدهــد کــه پارامترهــای حاصــل از آن در جــدول  2آورده
شــده اســت .مقایســ ه نمــودار پالریزاســیون مــس در
حضــور و عــدم حضــور بنزوتــریآزول نشــان میدهــد
کــه بنزوتــریآزول پتانســیل خوردگــی مــس را بــه ســمت
مقادیــر مثبت(نجیــب) جابهجــا مــی کنــد و دانســیته
جریــان خوردگــی را کاهــش میدهــد .ناحیــه غیرفعــال
در شــاخ ه آنــدی نمــودار پالریزاســیون بــه دلیــل تشــکیل
 Cu2Oبــر ســطح مــس ایجــاد میشــود.
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جدول  2پارامترهای حاصل از منحنیهای پالریزاسیون مس در آب دریا در حضور بازدارندههای بنزوتریآزول ( )BTAو سدیم مولیبدات ()SM
خوردگی )(µA/cm2

پتانسیل خوردگی
)(mVvs.SCE

)(mV/decade

شیب کاتدی

)(mV/decade

بازدارندگی )(%

آب دریا

6/3

-295

364

67

-

آب دریا 200 ppm BTA+

0/62

-170

340

62

90

آب دریا 200 ppm SM+

5/01

-84

383

62

20

آب دریا 200 ppm BTA+200 ppm SM+

0/54

-115

352

66

91

الکترولیت

دانسیته جریان

شیب آندی

راندمان

0
-1
-2
-4
-5

جریان ()A/cm2

-3

-6
-7
-8
-0/8

-0/6
-0/4 -0/2
0
0/2
0/4
0/6
پتانسیل برحسب ولت نسبت به الکترود استاندارد کالومل
شکل 5منحنیهای پالریزاسیون مس در آب دریا در حضور بازدارندههای بنزوتریآزول( )BTAو سدیم مولیبدات()SM

ایــن الیــهی اکســیدی غیرفعــال بــه دلیــل حضــور

و جلوگیــری از تمــاس مســتقیم یونهــای خورنــده بــا

مــی شــود و ناحیــ ه انتقالــی فعال-غیرفعــال در شــاخه

میدهــد .همچنیــن حضــور ســدیم مولیبــدات ســبب

یونهــای خورنــده از قبیــل کلریــد در آب دریــا تخریــب

آنــدی ظاهــر میشــود .حضــور بنزوتــری آزول کــه ســبب
تشــکیل فیلــم محافــظ بــر ســطح مــس میشــود کاهــش

جریــان هــای آنــدی را بــه دنبــال دارد [ .]24جــذب
مولکولهــای بنزوتــری آزول بــر ســطح مــس ســبب
تشــکیل یــک الیــه محافــظ بــر مناطــق اکسیدشــده و

اکســید نشــده میشــود کــه از تمــاس مســتقیم محلــول
خورنــده بــه ســطح مــس جلوگیــری کــرده و بدینترتیــب
ســرعت انحــال مــس را بهصــورت چش ـمگیری کاهــش

میدهنــد [ .]5-7حضــور ســدیم مولیبــدات در آب دریــا،

بــا وجــود نجیــب تــر کــردن پتانســیل خوردگــی ،تغییــر

اندکــی در جریــان خوردگــی مــس ایجــاد میکنــد.
تغییــر انــدک در شــیب کاتــدی و آنــدی نشــان میدهــد

کــه ســدیم مولیبــدات از طریــق جــذب روی ســطح مــس

ســطح ،ســرعت خوردگــی را بــه مقــدار اندکــی کاهــش
افزایــش پتانســیل انتقالــی ناحیــه غیرفعال-فعــال شــده
اســت کــه از دیــدگاه ترمودینامیکــی میتــوان آن را بــه

پایــداری بیشــتر فیلــم اکســیدی غیرفعــال نســبت داد

[ .]25ژانــگ و همــکاران نیــز بــه نقــش مثبــت ســدیم

مولیبــدات در پایــدار کــردن  Cu2Oاشــاره کردهانــد [.]26
عــدم تغییر در شــکل کلــی منحنــی پالریزاســیون مس در
حضــور و عــدم حضــور ســدیم مولیبــدات نشــان میدهــد

کــه جــذب ســدیم مولیبــدات بــر ســطح مــس ،مکانیــزم
واکنشهــای کاتــدی و آنــدی را تغییــر نــداده اســت

[ .]27مقایســ ه منحنــی پالریزاســیون مــس در حضــور

بنزوتــریآزول و ترکیبــی از ســدیم مولیبــدات و بنزوتــری
آزول نشــان میدهــد کــه ســدیم مولیبــدات تاثیــر منفــی

بــر عملکــرد بنزوتــری آزول نداشــته و پتانســیل

تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد...
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خوردگــی نســبت بــه زمانی کــه بنزوتــری آزول بــه تنهایی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،نجیبتــر شــده اســت.

در واقــع یونهــای مولیبــدات کــه نقــش پایدارکنندگــی

رفتــار خازنــی الیــه دوگانــه را نشــان میدهــد .عنصــر فــاز
ثابــت ( )CPEدارای دو پارامتــر  Yو  nاســت کــه  Yرابطــه
1

مســتقیمی بــا ســطح فعــال خوردگــی داشــته و  nنیــز

 Cu2Oرا ایفــا میکننــد ،بــرای تشــکیل فیلــم محافــظ

بــه زبــری ســطح نســبت داده میشــود .مقــدار پارامتــر

و عملکــرد آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار نمیدهنــد .ایــن

مقــدار بــه یــک نزدیکتــر باشــد ،رفتــار عنصــر فــاز ثابــت

بازدارندههــا اســت کــه اثــر هــم افزایــی نشــان دادنــد.

همچنیــن افزایــش پارامتــر  nمیتوانــد بــه کاهــش زبــری

روی ســطح بــا مولکولهــای بنزوتــری آزول رقابــت نکــرده

رفتــار مطابــق بــا نتایــج حاصــل از بررســی برهــم کنــش

بــه منظــور ارزیابــی بهتــر رفتــار بازدارندگــی ،آزمایــش
ل6
امپدانــس الکتروشــیمیایی نیــز انجــام شــد .شــک 

 nمیتوانــد بیــن صفــر و یــک تغییــر کنــد و هرچــه ایــن
بــه رفتــار یــک خــازن ایــدهآل نزدیکتــر میشــود.
ســطح نســبت داده شــود [ Rpl .]28و  CPEplبــه ترتیــب

مقاومــت فیلــم اکســیدی تشــکیل شــده بــر ســطح مــس

نمودارهــای امپدانــس مــس در آب دریــا و آب دریــای

در آب دریــا و ظرفیــت خازنــی آن را نشــان میدهــد.

را نشــان میدهــد .بــرای تفســیر نمــودار مــس در آب دریــا

در آب دریــای حــاوی بازدارندههــای مختلــف نیــز مشــابه

حــاوی بنزوتــری آزول ،ســدیم مولیبــدات و ترکیــب آنهــا
از مــدار معــادل شــکل  7اســتفاده شــد کــه پارامترهــای

حاصــل در جــدول  3نشــان داده شــدهاند .در ایــن مــدار
 Rsمقاومــت محلــول Rct ،مقاومــت انتقــال بــار و CPEdl

مــدار مــورد اســتفاده بــرای تفســیر نمــودار امپدانــس مس
مــدار شــکل  7اســت ،امــا در ایــن حالــت پارامترهــای Rpl

و  CPEplمربــوط بــه فیلــم محافــظ تشــکیل شــده توســط

بازدارنــده اســت.

-7.E+04
-6.E+04

5000
2.E+05

2500
1.E+05

-4.E+04

-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
0
4.E+04
8.E+04
مقاومت واقعی ()Ω.cm2

-3.E+04
-2.E+04
-1.E+04
0.E+00

مقاومت موهومی ()Ω.cm2

-5.E+04

0.E+00
1.E+06

امپدانس ()Ω.cm2

زاویه انحراف فاز (درجه)

-90
-80
1.E+05
-70
-60
1.E+04
-50
1.E+03
-40
-30
1.E+02
-20
1.E+01
-10
0
1.E+00
1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05
فرکانس ()Hz
شکل  6نمودارهای نایکوئیست ،بد و فاز حاصل از آزمایش امپدانس الکتروشیمیایی مس در آب دریا ( )SWدر حضور بازدارندههای
بنزوتریآزول ( )BTAو سدیم مولیبدات ()SM
1. Constant Phase Element
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جدول  3پارامترهای حاصل از همسازی نمودارهای نایکوئیست شکل  6با مدارهای شکل .7
الکترولیت

Rs

CPE pl
Ypl

آب دریا

n pl

0/68 377 11/21

آب دریا200 ppm BTA +

12/6

آب دریا200 ppm SM +

11

آب دریا200 ppm BTA +200 ppm SM +

13/1

215

0/65 259
1/7

Y dl

n dl

675

0/55

8480

-

9/6

0/6

159360

94

420

563

0/59

9271

9

16537

6/8

167280 0/61

13584 0/88 2/2
0/9

CPEdl

R pl

Rct

راندمان بازدارندگی)(%

95

)R(Ωcm2)-Y(μF.cm-2.sn-1)-L(H
CPE pl
CPEdl

Rs

Rp l

Rct

شکل 7مدار معادل مورد استفاده در تفسیر نمودارهای امپدانس مس در آب دریا( )SWدر حضور بازدارندههای بنزوتریآزول( )BTAو
سدیم مولیبدات(.)SM

حضــور هــر دو نــوع بازدارنــده در آب دریــا باعــث کاهــش

ســطح مــس را بــه دنبــال دارد .ایــن رفتــار بازدارندگــی

پارامتــر رابطـ ه مســتقیمی بــا ســطح فعــال خوردگــی دارد،

آزول تاثیــر منفــی نداشــته و تــا حــدودی باعــث بهبــود

تشــکیل پوشــش محافــظ بــر ســطح مــس باشــد[.]29

در ایــن تحقیــق ،بــرای تفســیر فرآینــد خوردگــی مــس و

مقادیــر پارامتــر  Ydlشــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن

کاهــش مقادیــر ایــن پارامتــر میتوانــد نشــاندهنده
بنزوتــری آزول از طریــق نیتــروژن موجــود در حلقـ ه آزولــی

بــا مــس و اکســیدهای ســطحی آن پیونــد داده و یــک
فیلــم محافــظ تشــکیل میدهــد[ .]5یونهــای مولیبــدات

ســدیم مولیبــدات بــر عملکــرد ممانعــت کنندگــی بنزوتری
آن نیــز شــده اســت[ .]30براســاس نتایــج بهدســت آمــده
عملکــرد بازدارندگــی ممانعــت کنندههــای بنزوتــری آزول

و ســدیم مولیبــدات بهصــورت مســتقل و ترکیبــی مــدل
شــکل  8پیشــنهاد میشــود.

نیــز بــا پوشــشدهی مناطــق فعــال ســطحی و بهویــژه

بــا قــرار گرفتــن مــس در آب دریــا اکســید  Cu2Oبــر

یونهــای خورنــده روی ســطح را کاهــش داده و از ایــن

بــر ســطح مــس باعــث کاهــش ســرعت انحــال آنــدی

بــر روی ســطوح اکســیدی ،مکانهــای ترجیحــی جــذب

ســطح تشــکیل میشــود .تشــکیل ایــن الیــه اکســیدی

طریــق مقاومــت انتقــال بــار را افزایــش میدهــد .همچنیــن

مــس در آب دریــا میشــود .ایــن الیــه اکســیدی در

عملکــرد مولکولهــای بنزوتــری آزول بــرای پوش ـشدهی

و شکســتن آن باعــث میشــود ســطح مــس در معــرض

حضــور یونهــای مولیبــدات در آب دریــا تاثیــر منفــی بــر

پتانســیلهای فعالتــر پایــداری خــود را از دســت داده

ســطح نداشــته اســت .کاهــش چشــمگیر مقادیــر پارامتــر

یونهــای خورنــده قــرار گیرد(شــکل  -8الــف) .ســاختار

مولیبــدات نشــاندهند ه تشــکیل یــک فیلــم محافــظ بــر

مــس تشــکیل میشــود بــه شــرایط ســطح بســتگی دارد.

محلــول خورنــده بــه ســطح را ســد کــرده اســت .مطابــق

ســطح مــس از تمــاس مســتقیم یونهــای خورنــده بــا

 Ydlدر حضــور بنزوتــری آزول و ترکیبــی از آن بــا ســدیم

فیلــم محافظــی کــه در حضــور بنزوتــریآزول بــر ســطح

ســطح مــس اســت کــه بهصــورت موثــر راههــای نفــوذ

جــذب تــک الیــهای مولکولهــای بنزوتــریآزول بــه

نتایــج پالریزاســیون و امپدانــس الکتروشــیمیایی حضــور

ســطح جلوگیــری میکنــد.

ســدیم مولیبــدات در آب دریــا پایــداری الیــ ه اکســیدی

تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد...
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الف

مولکولهای  BTAجذب شده روی سطح

ب
حفرههای ناشی از خوردگی

مس در آب دریای حاوی BTA

مس در آب دریا
د

ج

مس در آب دریای حاوی  SMو BTA

مس در آب دریای حاوی SM

مس

اکسید مس()Cu2O

کمپلکس -BTAا( Cu(Iتشکیل شده بر سطح Cu2O

شکل  8مدل پیشنهادی برای تفسیر فرآیند خوردگی مس در آب دریا و عملکرد بازدارندگی ممانعت کنندههای بنزوتری آزول ( )BTAو
سدیم مولیبدات ( )SMبهصورت مستقل و ترکیبی

در صورتــی کــه بــر روی ســطح الیــ ه اکســیدی

تشــکیل شــده باشــد ،کمپلکــس

Cu2O

نتیجهگیری

الیــه

در ایــن پژوهــش تاثیــر ســدیم مولیبــدات بــر رفتــار

میدهــد .وجــود  Cu2Oبــر ســطح مــس ،جــذب بنزوتــری

خوردگــی مــس در آب دریــا مــورد بررســی قــرار گرفــت

در صــورت عــدم وجــود اکســید ســطحی ،پوشــش محافظ

 -1بنزوتــری آزول( )BTAبــا ایجــاد فیلــم محافــظ بــر

ســطح مــس ایجــاد میگــردد [( ]31شــکل-8ب).

میدهــد .جــذب بازدارنــده  BTAبــه ســطح مــس در آب

Cu(I)-BTA

اکســیدی را پوشــانده و یــک فیلــم محافــظ تشــکیل

بازدارندگــی ممانعــت کننــد ه آلــی بنزوتــری آزول بــر

آزول و تشــکیل کمپلکــس ســطحی را ســرعت میبخشــد.

کــه نتایــج زیــر حاصــل شــد:

بــا تشــکیل همزمــان  Cu2Oو کمپلکــس  Cu(I)-BTAبــر

ســطح ،ســرعت خوردگــی مــس در آب دریــا را کاهــش

حضــور ســدیم مولیبــدات در آب دریــا و جــذب آن بــر

دریــا از ایزوتــرم جــذب النگمیــر پیــروی میکنــد .مقــدار

ســطح مــس ،مکانهــای ســطحی بــرای جــذب یونهــای

خورنــده را کاهــش میدهــد کــه ایــن رفتــار در نهایــت
افزایــش پایــداری الیــ ه اکســیدی  Cu2Oرا بــه دنبــال

دارد(شــکل -8ج) .افزایــش پایــداری الیــه  Cu2Oنیــز

بــه نوب ـهی خــود ســبب ســرعت بخشــیدن بــه تشــکیل

کمپلکــس

Cu(I)-BTA

و بهبــود عملکــرد حفاظتــی

میشود(شــکل-8د) .بنابرایــن ســدیم مولیبــدات اثــر
رقابتــی بــا مولکولهــای بنزوتــری آزول ایجــاد نکــرده
و عملکــرد حفاظتــی آنهــا را مختــل نمیکنــد .حضــور

ســدیم مولیبــدات در آب دریــا کــه افزایــش پایــداری
الیههــای  Cu2Oروی ســطح مــس را بــه دنبــال دارد

ســبب ایجــاد اثــر هــم افزایــی بــر عملکــرد ممانعــت

کنندگــی بنزوتــری آزول میشــود.

انــرژی اســتاندارد جــذب  BTAبــه ســطح مــس برابــر

 -33/88 kJ/molاســت کــه نشــان میدهــد ایــن بازدارنــده

بیشــتر بهصــورت شــیمیایی بــه ســطح جــذب میشــود.
 -2جــذب ســدیم مولیبــدات( )SMبــه ســطح مــس کــه
از ایزوتــرم النگمیــر پیــروی میکنــد بیشــتر بهصــورت

فیزیکــی اســت SM .بــا جــذب روی ســطح مــس و اشــغال
مکانهــای مناســب بــرای جــذب یونهــای خورنــده،

مقــدار اندکــی ســرعت خوردگــی مــس را کاهــش
میدهــد .همچنیــن حضــور  SMدر آب دریــا پایــداری

بیشــتر الیههــای اکســیدی ســطح مــس را بــه دنبــال
دارد.

 -3حضــور  SMدر آب دریــا و افزایــش پایــداری الیههــای

اکســیدی روی ســطح مــس ،اثــر هــم افزایــی بــا ممانعــت

کننــده  BTAایجــاد مــی کنــد.
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