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بررسی رفتار خوردگی فوالد نرم غوطهور در
محلول سدیم کلرید حاوی عصاره رنگدانه
فسفات روی و بازدارنده آلی
محمد صالح غفاری ،1رضا نادری محمودی *2و مصباح سایبانی

3

 -1دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -3دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/5/24 :

تاريخ پذيرش93/10/27 :

چكيده
یکــی از روشهــای ارتقــاء عملکــرد حفاظتــی پوش ـشها ،اســتفاده از بازدارندههــای آلــی خوردگــی در فرموالســیون میباشــد .هــدف
از ایــن تحقیــق ،بررســی رفتــار خوردگــی فــوالد غوطــهور در محلــول ســدیم کلریــد  %3/5در حضــور همزمــان بازدارنــده آلــی -2
مرکاپتوبنزایمیــدازول ( )MBIو پیگمنــت ضــد خوردگــی فســفات روی ( )ZPبــا اســتفاده از آزمونهــای طیــف ســنجی امپدانــس
الکتروشــیمیایی ( )EISو پالریزاســیون میباشــد .نتایــج بهدســت آمــده از آزمونهــای الکتروشــیمیایی طــی  24ســاعت غوطــهوری
نمونههــا در محلولهــای مــورد نظــر ،نشــاندهنده برتــری عملکــرد حفاظتــی ترکیــب پیگمنــت فســفات روی بههمــراه بازدارنــده
آلــی  –2مرکاپتوبنزایمیــدازول در مقایســه بــا فســفات روی میباشــد .بهطــور کلــی ،رونــد تغییــرات زمانــی پارامترهــای مقاومــت انتقــال
بــار ( )Rctحاصــل از آزمــون امپدانــس الکتروشــیمیایی و مقاومــت پالریزاســیون ( )Rpو دانســیته جریــان ( )Icorrحاصــل از منحنیهــای
پالریزاســیون حاکــی از رســوب فیلمــی محافــظ بــر روی ســطح در حضــور بازدارنــده آلــی  -2مرکاپتــو بنزایمیــدازول میباشــد .

كلمــات كليــدي :خوردگــی ،فســفات روی ،بازدارنــده آلــی  –2مرکاپتوبنزایمیــدازول ،طیفســنجی امپدانــس

الکتروشــیمیایی و منحنــی پالریزاســیون.

آغاز میشود .یکی از روشهای مرسوم جهت جبران این

مقدمه

از مهمترین و در عین حال ارزانترین ابزار کنترل خوردگی،
استفاده از پوششهای آلی میباشد .پوششهای آلی عمدتا

از طریق دو روش سدگری 1و بازدارندگی فعال از سطح
فلزی محافظت مینمایند[ 1و  .]2این پوششها عموما

دارای نقصانهایی هستند که فرآیند خوردگی از آنها
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

rezanaderi@ut.ac.ir

نقیصه ،افزودن پیگمنتهای ضد خوردگی به فرموالسیون
پوششهای آلی میباشد .چنین پیگمنتهایی ترکیبات آلی
یا عمدتا معدنی هستند که در پوشش پلیمری پخش و با

مکانیزمهای مختلف سدگری ،فداشوندگی 2و بازدارندگی
فعال از لحاظ الکتروشیمیایی باعث کاهش خوردگی

زیرآیند میشوند[.]3

1. Barrier
2. Sacrificial

شماره ،88
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در میــان پیگمنتهــای ضــد خوردگــی شــناخته شــده

 %3/5افزایــش پیــدا میکنــد[ .]14روشــی کــه در ایــن

محافظــت مینمایــد ،بــدون شــک ســرب قرمــز و

پیشــنهاد گردیــده ،اســتفاده همزمــان آن بههمــراه یــک

مقالــه بــرای بهبــود عملکــرد پیگمنــت فســفات روی

کــه از طریــق منفعلســازی 1ســطح از ســطوح آهنــی

بازدارنــده آلــی میباشــد کــه تاکنــون تحقیقــات کمــی

کروماتهــا جــزو مهمتریــن و اثرگذارتریــن ترکیبــات

در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه اســت .بهعبــارت

بــه شــمار میرونــد[ .]4امــا ایــن قبیــل پیگمنتهــا بــا

دیگــر ،در حــال حاضــر گزارشــی در مــورد بررســی رفتــار

وجــود خاصیــت ضــد خوردگــی بســیار خــوب ،مشــکل

الکتروشــیمیایی فــوالد نــرم در محلــول ســدیم کلریــد

زیســت محیطــی دارنــد و بههمیــن دلیــل تحقیقــات

 %3/5در حضــور همزمــان فســفات روی و بازدارنــده

گســتردهای بــرای یافتــن جایگزینهــای غیرســمی

آلــی  –2مرکاپتوبنزایمیــدازول موجــود نیســت .در ایــن

صــورت گرفتــه اســت[ 5و  .]6در ایــن بیــن ،پیگمنتهــای

پژوهــش بــا اســتفاده از تکنیکهــای پالریزاســیون و

فســفات روی بــه دلیــل ســمیت کمتــر ،مقبولیــت خاصــی

طیفســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی ( ،)EISعملکــرد

در صنعــت پوشــش بهدســت آوردهانــد[ 6و  .]7امــا بــه

بازدارندگــی ترکیبــات مذکــور در دو حالــت تنهــا و

دلیــل اینکــه عملکــرد بازدارندگــی پیگمنتهــای فســفات

اســتفاده همزمــان مــورد مقایســه قــرار میگیــرد.

روی بــا پیگمنتهــای بــر پایــه کرومــات فاصلــه بســیار

زیــادی دارد ،تاکنــون روشهــای گوناگونــی بــه منظــور

بهبــود رفتــار ضــد خوردگــی ایــن نــوع پیگمنــت ارائــه

روش آزمون

شــده اســت[ .]9 -7یکــی از شــیوههای متــداول ،اصــاح

مواد و آمادهسازی نمونهها

ســاختار پیگمنــت فســفات روی میباشــد .در مطالعــات

بــه منظــور انجــام آزمونهــای الکتروشــیمیایی،

دوم و ســوم بــر پایــه فســفات حــاوی کاتیــون روی [-10

آن در جــدول  1ارائــه شــده اســت ،در ابعــاد 3 cm ×7 cm

عملکــرد بازدارندگــی موثرتــری نســبت بــه فســفات روی

درجــات  600تــا  1200ســطح نمونههــا آمادهســازی و

یافتــه آنهــا در حضــور الکترولیــت یــا بهعبــارت دیگــر

و لبههــای نمونههــای فلــزی بــا اســتفاده از مخلــوط

دیگــر روشهــای ارائــه شــده در برخــی مقــاالت ،اســتفاده

ســطحی در حــدود  1 cm 2بــدون پوشــش باقــی مانــد.

پوشــش میباشــد .بهعنــوان نمونــه ،مهدویــان و اشــهری

گرفتــه ،ترکیــب شــیمیایی  –2مرکاپتوبنزایمیــدازول

مرکاپتوبنزاوکســازول ( )MBOرا در فرموالســیون پوشــش

شــیمیایی ایــن ترکیــب در شــکل( )1نشــان داده شــده

کــردن ایــن دو بازدارنــده آلــی در پوشــش ،مقاومــت بــه

روی ( )ZPمحصــول شــرکت  Heubachبــود.

قبلــی نشــان داده شــد کــه پیگمنتهــای نســلهای

نمونههــای فــوالدی بــا ضخامــت  1 mmکــه مشــخصات

 ]12و حتــی ترکیبــات اصــاح شــده فاقــد روی[]13

بــرش داده شــدند .بــا اســتفاده از کاغــذ ســمباده بــا

معمولــی دارنــد .ایــن رفتــار عمدتــا بــه حاللیــت بهبــود

ســپس بــا اســتون چربیزدایــی گردیــد .در نهایــت ،پشــت

انتشــار گســتردهتر عوامــل بازدارنــده برمیگــردد .از

بیزوکــس و کلوفونــی پوشــانده شــد ،بهطوریکــه تنهــا

از بازدارندههــای آلــی خوردگــی در ســاختار فیلــم

بازدارنــده آلــی کــه در ایــن تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار

و -2

( )MBIاســت کــه از شــرکت مــرک تهیــه شــد .ســاختار

آلــی اســتفاده کردنــد و نشــان دادنــد کــه بــا اضافــه

اســت .پیگمنــت ضدخوردگــی مــورد اســتفاده ،فســفات

دو بازدارنــده  -2مرکاپتوبنزایمیــدازول

()MBI

خوردگــی زیرآینــد فــوالدی در محلــول ســدیم کلریــد

جدول  1مشخصات نمونه های فوالدی حاصل از آزمون کوانتومتری.
عنصر

Fe

C

Si

Mn

Cr

Mo

Co

Cu

Nb

درصد وزنی

97/7

0/19

0/41

1/39

0/03

0/02

0/05

0/04

0/05
1. Passivation
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آزمونهــای پالریزاســیون در محــدوده پتانســیل -200
تــا  200 mVنســبت بــه پتانســیل مــدار بــاز بــا ســرعت

جــاروب 1 mV/s 1انجــام گرفــت .بــه منظــور حصــول
منحنیهــای پالریزاســیون از نرمافــزار  Nova 1.8اســتفاده

شکل  1ساختار شیمیایی بازدارنده MBI

شــد .نمونههــای فــوالدی آمادهســازی شــده در ســه

بــه منظــور آمادهســازی محلــول اشــباع پیگمنــت2 g ،

فســفات روی بــه  1 Lمحلــول ســدیم کلریــد  %3/5اضافــه

شــده و بــه مــدت  24ســاعت توســط همــزن مغناطیســی

همــزده شــد .جهــت تهیــه محلــول حــاوی بازدارنــده
 0/15 gمرکاپتوبنزایمیــدازول بــه 1 Lمحلــول ســدیم

کلریــد  %3/5اضافــه شــد و بــه مــدت دو ســاعت توســط

همــزن مغناطیســی همــزده شــد .همچنیــن بــه منظــور
آمادهســازی محلــول اشــباع پیگمنــت فســفات روی و

بازدارنــده دو ســاعت قبــل از فیلتراســیون محلول فســفات
روی 0/15 g ،مرکاپتــو بنزایمیــدازول بــه محلــول مــورد

نظــر اضافــه شــد و بــه مــدت دو ســاعت خــوب همــزده
شــد و بــه دنبــال آن فرآینــد فیلتراســیون و اندازهگیــری
 pHانجــام پذیرفــت .مقادیــر  pHبــرای محلولهــای فاقــد
افزودنــی ،حــاوی فســفات روی ،بازدارنــده و مخلــوط

پیگمنــت و بازدارنــده بهترتیــب  6/3 ،6/4 ،6/6و  6/2بــود.
آزمونهای الکتروشیمیایی

بــرای انجــام آزمونهــای الکتروشــیمیایی از ســل ســه

الکتــرودی شــامل  Ag/AgClبهعنــوان الکتــرود مرجــع
( ،)REالکتــرود کمکــی از جنــس پالتیــن

()AE

و

نمونههــای فــوالدی مــورد آزمــون بهعنــوان الکتــرود
کار ( )WEاســتفاده شــد .ســل مذکــور بــه دســتگاه
AUTOLAB

مــدل

PGSTAT 302N

متصــل گردیــد.

طیفســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی

()EIS

و

منحنیهــای پالریزاســیون ،دو آزمــون الکتروشــیمیایی
اســت کــه در ایــن تحقیــق بــرای ارزیابــی رفتــار خوردگــی

نمونههــای فــوالدی در الکترولیتهــای مختلــف مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .آزمــون  EISدر پتانســیل مــدار بــاز

و بــا بهکارگیــری دامنــه  10 mVدر محــدوده فرکانســی
 10 kHzتــا  10 kHzانجــام گرفــت .دادههــای بهدســت
آمــده بــا اســتفاده از نرمافــزار  Zsimpwinآنالیــز گردیــد.

زمــان  4 ،1و  24ســاعت غوطــهوری در محلولهــای
مختلــف تحــت دو آزمــون مــورد نظــر قــرار گرفتنــد.

نتایج و بحث

در شــکل  2نتایــج آزمــون  EISبهصــورت نمودارهــای

نایکویســت و بــد  -فــاز بــرای نمونههــای فــوالدی پــس
2

3

از  4 ،1و 24ســاعت غوطــهوری در محلولهــای مختلــف
رســم شــده اســت .نیــم دایرههــای موجــود در نمــودار

نایکویســت مربــوط بــه واکنــش انتقــال بــار و الیــه دوگانــه
الکتریکــی میباشــد کــه بــرروی ســطح فلــز در مجــاورت

الکترولیــت تشــکیل شــده اســت .همانگونــه کــه

مشــاهده میشــود نیمدایرههــا کامــل نبــوده و depress

شــدهاند کــه دلیــل آن زبــری و عــدم یکنواختــی ســطح

طــی واکنــش خوردگــی میباشــد .در انتهــای 24

ســاعت زمــان غوطــهوری در حضــور همزمــان پیگمنــت

و بازدارنــده ،حلق ـهای بــا بیشــترین شــعاع ایجــاد گردیــده

اســت .از آنجاییکــه شــعاع نیمدایرههــا معــرف مقاومــت
پالریزاســیون میباشــد ،میتــوان گفــت ایــن نمونــه

بیشــترین مقاومــت بــه خوردگــی را داشــته اســت .بــا
توجــه بــه تغییــرات شــعاع نیمدایرههــا طــی زمــان ،دو

نــوع رفتــار مختلــف بــرای نمونههــا مشــاهده میشــود .در
حضــور همزمــان  ZPو  MBIو همچنیــن بازدارنــده تنهــا،
شــعاع نیمدایرههــا طــی زمــان افزایــش یافتــه اســت .در

حالیکــه بــرای دو نمونــه دیگــر رونــدی معکــوس دیــده

میشــود.

ایــن رفتــار منعکسکننــده عملکــرد بازدارندگــی موثــر
دو نمونــه اول طــی زمــان غوط ـهوری در محلــول خورنــده

میباشــد .از نمودارهــای بــد -فــاز نیــز یــک نکتــه قابــل
تامــل را میتــوان اســتخراج نمــود.

1. Scan Rate
2. Nyquist
3. Bode
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پــس از  24ســاعت غوط ـهوری ،بهغیــر از نمونــه غوط ـهور

 3الــف مــدل میگــردد .همانطــور کــه در جــدول 2

نمونههــا تنهــا یــک ثابــت زمانــی را نشــان دادنــد .شــکل

بــه نمونههایــی از فــوالد نــرم کــه در محلولهــای حــاوی

مشــاهده میشــود ،مقادیــر مقاومــت انتقــال بــار مربــوط

در محلــول ســدیم کلریــد حــاوی + ZPا ،MBIســایر

بازدارنــده یعنــی  MBIو ( ZP(MBIغوطــهور شــدهاند،

 3مــدارات معــادل الکتریکــی را نشــان میدهــد کــه

بــا افزایــش زمــان غوطــهوری افزایــش مییابــد .امــا

بــرای مــدل کــردن طیفهــای امپدانــس بهکارگرفتــه

مقاومــت انتقــال بــار فوالدهــای نــرم در محلولهــای

شــد .در ایــن مــدارات  Rsنشــاندهنده مقاومــت محلــول،

ســدیم کلریــد  %3/5فاقــد مــاده افزودنــی و حــاوی

 Rctمقاومــت انتقــال بــار CPEdl ،ظرفیــت غیــر ایــدهآل

عصــاره پیگمنــت ضدخوردگــی بــه تنهایــی بــا افزایــش

الیــه دوگانــه و  Rfو  CPEfمشــخصات فیلــم احتمالــی

زمــان غوطــهوری کاهــش مییابــد .علــت افزایــش ایــن

تشــکیل شــده بــر روی ســطح میباشــد .مقاومتهــا و

مقاومــت احتمــاال بــه دلیــل افزایــش مقادیــر جــذب

خازنهــای موجــود در مــدارات الکتریکــی ،مشــخصات

شــده بازدارنــده بــر روی ســطح فــوالد بــا افزایــش زمــان

سیســتمهای الکتروشــیمیایی تحــت مطالعــه را نشــان

غوطــهوری و ایجــاد الیــهای در روی ســطح میباشــد.

میدهــد .همانگونــه کــه از مــدارات مشــخص اســت،

برخــی محققــان[ ]22 -17اعتقــاد دارنــد کــه حاللیــت

بهدلیــل هتروژنیتــی ســطح کــه عــدم یکنواختــی انجــام

فســفات روی بــرای ایجــاد الیــه محافــظ بیــش از انــدازه

واکنشهــای الکتروشــیمیایی را در پــی دارد ،از عنصــر ثابت

پاییــن اســت .در محیطــی بــا  pHدر حــدود  6/5تــا ،8

فــازی 1یــا  CPEاســتفاده شــده اســت .ایــن عنصــر شــامل

پارامترهــای ادمیتانــس )Y0( 2و تــوانCPE 3ا( )nمیباشــد.

حاللیــت فســفات روی بســیار ضعیــف بــوده و تاثیــرش

از صفــر تــا یــک متغیــر اســت ،پیشبینــی نمــود[.]15

گــران قیمــت نــام میبرنــد[ .]22بــه همیــن دلیــل بــا

آنقــدر ناچیــز اســت کــه از آن تنهــا بهعنــوان پرکننــده

شــرایط ســطح را میتــوان بــا اســتفاده از تــوان  CPEکــه

بــرای تعییــن ظرفیــت خــازن بــر اســاس پارامترهــای فــوق

افزایــش زمــان غوطــهوری ،مقاومــت انتقــال بــار نمونــه

) C dl = (Y 0 * R 1 − n

روی کاهــش پیــدا کــرده اســت .بــا ایــن وجــود از عوامــل

میتــوان از معادلــه( )1اســتفاده نمــود[:]16
()1

غوطــهور در محلــول حــاوی عصــاره پیگمنــت فســفات

1 /n

همانگونــه کــه قبــا بیــان شــد ،بــا توجــه بــه طیفهــای

تاثیرگــذار بــر خــواص ضــد خوردگــی رنگدانــه فســفات

از  24ســاعت غوطــه وری در حضــور همزمــان پیگمنــت

و کنتــرل  pHاشــاره نمــود[ 17و  .]22بــا توجــه بــه نتایــج

روی میتــوان بــه جــذب آب ،حاللیــت فســفات روی[]17

امپدانــس مخصوصــا بــد -فــاز ،دو ثابــت زمانــی تنهــا پــس

ارائــه شــده در جــدول  2میتــوان دریافــت کــه بــا اضافــه

ضدخوردگــی و بازدارنــده قابــل مشــاهده اســت .بنابرایــن

کــردن بازدارنــده  MBIبــه محلــول فســفات روی،

تنهــا بــرای ایــن نمونــه از مــدار معــادل الکتریکــی 3ب

اســتفاده میشــود ،درحالیکــه طیفهــای امپدانــس

کاهــش پیــدا کــرده و محلــول ،اســیدیتر شــده اســت.

ســایر نمونههــا در تمــام زمانهــای غوط ـهوری بــا مــدار
ب

CPE dl

CPE f
CPE dI
R ct

pH

الف
Rs

Rs
Rf
R ct

شکل  3مدار معادل برای مدل نمودن طیف امپدانس (الف) تمام نمونهها در کل زمانها به غیر از نمونه  ZP (MBI) 24 Hو (ب) نمونه ZP (MBI) 24 H

1. Constant Phase Element
2. Admittance
3. Exponent
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جدول  2نتایج حاصل از مدل کردن طیفهای امپدانس نمونههای مختلف
نمونه فلزی غوطهور در محلول سدیم کلرید %3/5

زمان غوطهوری (ساعت)

(Rct(Ω.cm2

(Cdl(µFcm-2

1

1614

546

4

1441

399

24

1293

1807

1

2797

516

4

2312

202

24

1548

388

1

1944

732

4

2405

370

24

3223

594

1

3981

1248

4

4095

448

24

5267

181

فاقد ماده افزودنی

حاوی عصاره پیگمنت فسفات روی

حاوی بازدارنده MBI

حاوی عصاره پیگمنت فسفات روی بههمراه بازدارنده MBI

ایــن امــر احتمــاال میتوانــد بــه انحــال بیشــتر فســفات

حضــور  MBIطــی زمــان ،احتمــال تشــکیل رســوب بــر

ترکیبــات آلــی هتروســیکلیک حــاوی اتمهــای نیتــروژن،

موضــوع احتمــاال منجــر بــه پایدارســازی فیلــم اکســیدی

روی منجــر شــود .از طرفــی مشــتقات بنزامیــدازول
گوگــرد یــا اکســیژن هســتند کــه بــه عنــوان بازدارنــده
در محیــط اســیدی بــهکار میرونــد[ 23و .]28 -24

روی ســطح نمونههــای مذکــور را افزایــش میدهــد .ایــن

در ســطح شــده و دسترســی عوامــل مهاجــم بــه ســطح
فــوالد را بســیار محــدود مینمایــد .نکتــه قابــل توجــه

اولیــن مرحلــه بازدارندگــی ایــن مشــتقات ،جــذب در

دیگــر در جــدول( )2مقادیــر ظرفیــت الیــه دوگانــه پــس

بازدارنــده بــا مولکولهــای آب اســت [ .]31 -29ســپس

 C dlمربــوط بــه نمونــه فلــزی غوطــه ور در محلــول

فصــل مشــترک محلــول– فلــز و جایگزینــی مولکولهــای

یــک پیونــد شــیمیایی بیــن مرکــز جــذب مولکــول و

اوربیتــال– dپرنشــده در آهــن تشــکیل میشــود [ 24و
 .]30تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه توانایــی جــذب

بازدارندههــای آلــی در ســطح فلــز بهترکیــب شــیمیایی
محیــط ،ســاختار فضایــی مولکــول ،خــواص فیزیکــی–

از  24ســاعت غوطــهوری میباشــد .بیشــترین مقــدار

ســدیم کلریــد  %3/5فاقــد مــاده افزودنــی و کمتریــن
آن در حضــور همزمــان بازدارنــده و پیگمنــت فســفات

روی میباشــد .ایــن موضــوع بــر تاثیــر مثبــت حضــور

بازدارنــده در کنــار  ZPدر کنتــرل خوردگــی فــوالد نــرم

تاکیــد مینمایــد .چنیــن رفتــاری احتمــاال بــه جایگزینــی

شــیمیایی مولکــول ،گــروه عاملــی ،چگالــی الکترونــی

مولکولهــای آب بــا مولکولهــای بازدارنــده در الیــه

و  .]31 -29ســاختار شــیمیایی و الکترونــی مشــتقات

[ .]32میــزان پوشــیدگی ســطح ( )%θRبــا اســتفاده از

جــذب خــوب روی ســطح فــوالد میشــود[ 29و .]30

()2

اتــم دهنــده و برهمکنشهــای پــای بســتگی دارد[24

بنزایمیــدازول باعــث ایجــاد خاصیــت بازدارندگــی و
عــاوه بــر آن ،وجــود دو ثابــت زمانــی در منحنــی

EIS

دوگانــه و تغییــر در ثابــت دی الکتریــک بــاز میگــردد

رابطــه( )2محاســبه میشــود[:]33

θ R % = 1 − ( R ct )Blank / ( R ct )Inhibitor

در رابطــه( ،)2اندیسهــای  Inhibitorو  Blankبهترتیــب

مربــوط بــه نمونههــای  24ســاعت غوطــهور در محلــول

نشــاندهنده مقادیــر مقاومــت در حضــور و غیــاب

و همچنیــن رونــد صعــودی مقاومــت انتقــال بــار در

در شــکل( )4ارائــه شــده اســت.

ســدیم کلریــد حــاوی عصــاره  ZPبــه همــراه بازدارنــده

بازدارنــده میباشــد .نتایــج بهدســت آمــده از رابطــه بــاال
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شکل  4مقادیر مربوط به میزان پوشانندگی سطح نمونه در حضور الکترولیتهای مختلف

شــکل( )4نشــاندهنده افزایــش میــزان پوشــیدگی

احتمــال تشــکیل فیلــم محافــظ و تقویــت فصــل مشــترک

حــاوی بازدارنــده بــا افزایــش زمــان غوطـهوری میباشــد.

ســطح نمونههــای فــوالدی غوطــهور در محلولهــای

مناطــق جذبــی فــراوان بــر روی ســطح مربــوط میشــود.

مــورد آنالیــز قــرار گرفــت .در هیــچ یــک از نمونههــا

و تنهــا مناطــق جذبــی کوچکــی بــر روی ســطح باقــی

بازدارنــده و پیگمنــت ضدخوردگــی ،حضــور فیلمــی

ایــن مناطــق محــدود را نیــز بهتدریــج اشــغال میکنــد.

ایــن مســاله میتوانــد عملکــرد بهتــر نمونــه مذکــور در

بیــن  1تــا  4ســاعت ،بســیار بیشــتر از  4تــا  24ســاعت

حضــور  ZPو  ،MBIموفولــوژی فیلــم ســطحی تشــکیل

بــه منظــور درک بهتــر مکانیــزم بازدارندگــی  MBIدر

بــا اســتفاده از آنالیــزور  EDXوجــود عناصــری از قبیــل

منحنیهــای پالریزاســیون مربوطــه طــی  24ســاعت دوره

قابــل مشــاهده اســت .بــه عبــارت دیگــر آزمــون مذکــور

ســطح در مــورد نمونههــای غوطــهور در محلولهــای

در حضــور بازدارنــده را تقویــت مینمایــد.

جــذب شــدید بازدارنــده در زمانهــای ابتدایــی بــه وجــود

مختلــف پــس از  24ســاعت بــا اســتفاده

بــه گون ـهای کــه بازدارنــده ســطح وســیعی را میپوشــاند

بهغیــر از نمونــه غوطــهور در محلــول حــاوی ترکیــب

میمانــد .در زمانهــای غوطــهوری طوالنیتــر ،بازدارنــده

نســبتا یکنواخــت بــرروی ســطح مشــاهده نگردیــد کــه

بــه عبــارت دیگــر در حضــور بازدارنــده ،نــرخ تغییــرات

آزمونهــای الکتروشــیمیایی را بــه اثبــات برســاند .در

میباشــد.

شــده در شــکل  7بــه نمایــش درآمــده اســت .همچنیــن

حضــور و غیــاب پیگمنــت ضدخوردگــی فســفات روی،

غوطـهوری در شــکل  5رســم گردیــد .مقادیــر پارامترهــای
مقاومــت پالریزاســیون و دانســیته جریــان خوردگــی

از SEM/EDX

فســفر ،روی و ســولفور در فیلــم رســوب یافتــه بهوضــوح

ترکیــب عناصــر موجــود در فیلــم را بهصــورت زیــر نشــان
داد:

مســتخرج از منحنیهــای پالریزاســیون در انتهــای

اکســیژن ( ،)%20/36ســدیم ( ،)%8/92فســفر (،)%2/06

آزمــون پالریزاســیون در توافــق بــا دادههــای امپدانــس

(.)%5/48

دوره غوطــهوری در شــکل  6مشــاهده میشــود .نتایــج
الکتروشــیمیایی ،برتــری مقاومــت در برابــر خوردگــی

نمونههــای فلــزی در حضــور همزمــان پیگمنــت معدنــی
و بازدارنــده آلــی را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه شــکل

 ،6بیشــترین مقاومــت پالریزاســیون و کمتریــن شــدت
جریــان خوردگــی بــه نمونــه مذکــور تعلــق دارد کــه

ســولفور ( ،)%0/81کلــر( ،)%7/27آهــن ( )%55/1و روی

نتایــج

SEM/EDX

نشــان میدهــد کــه در تشــکیل

فیلــم مذکــور عــاوه بــر اکســید آهــن ،عوامــل بازدارنــده

رهاســازی شــده از پیگمنــت و همچنیــن مولکــول

بازدارنــده آلــی نیــز نقشــی ایفــا نمودهانــد.
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شکل  6تاثیر بازدارنده  MBIدر حضور و غیاب پیگمنت  ZPپس از  24ساعت غوطه وری بر روی (الف) مقاومت پالریزاسیون و (ب)
دانسیته جریان خوردگی.

شکل  7تصویر از سطح نمونه فوالدی پس از  24ساعت غوطهوری در محلول حاوی مخلوط پیگمنت و بازدارنده.
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. مرکاپتوبنزایمیــدازول میباشــد-2 بههمــراه بازدارنــده

نتیجهگیری

 کــه احتمــاال انحالل بیشــترMBI  در حضــورpH  کاهــشفســفات روی را دربــر دارد و وجــود اتمهــای نیتــروژن و

 احتمــال تشــکیل،گوگــرد در ســاختار مولکولــی بازدارنــده
فیلــم محافــظ و تقویــت فصــل مشــترک در حضــور

.بازدارنــده را تقویــت نمــود
تشکر و قدردانی

:نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از

 تاثیــر همافزایــی پیگمنــت فســفات روی و بازدارنــده مرکاپتوبنزایمیــدازول بــر افزایــش مقاومــت در-2 آلــی

برابــر خوردگــی فــوالد نــرم غوط ـهور در محلــول ســدیم
 را میتــوان بــا توجــه بــه پارامترهــای%3/5 کلریــد
حاصــل از آزمــون امپدانــس الکتروشــیمیایی بهوضــوح

.مشــاهده کــرد

نویســندگان مقالــه از پاالیشــگاه گاز ســرخون و قشــم بــه

 مقادیــر و رونــد تغییــرات پارامترهــای حاصــل از-

.تشــکر و قدردانــی مینماینــد

نتایــج آزمــون پالریزاســیون حاکــی از رســوب الیــهای

دلیــل حمایتهــای مالــی در انجــام ایــن طــرح تحقیقاتــی

طیفســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی و همچنیــن
محافــظ بــر روی ســطح نمونههــا در حضــور فســفات روی
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