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 چکیده:

برای جلوگیری از وقوع این .فلزی در معرض رطوبت و هوا قرار می گیرد رخ می دهد هنگامی که,خوردگی یک پدیده طبیعی است

استفاده از انواع پوشش های ,پدیده که خسارات فراوانی را ببار می آورد راههای متعددی از جمله بهره گیری از حفاظت کاتدی وآندی

پوشش های آلی و معدنی وجود دارد.در این میان پوشس های فلزی بدلیل داشتن محدودیت ,فلزی و غیر فلزی همانند گالوانیزه کردن

وجود خلل وفرج فراوان درسطحشان)بدلیل بکارگیری روش های تجاری(وبروز پدیده گالوانیکی استفاده از آن ,هایی همچون هزینه

 فناورینانو امروزه از,برای بهینه کردن پوشش های مقاوم به خوردگی.برای جلوگیری از وقوع این پدیده مقرون به صرفه نیست جهت

به این صورت که می  بهره می گیرند.آن  مقاومتیخواص  به منظور افزایشآلی)رزین اپوکسی( یدر این پوشش ها خصوصا پوشش ها

کرد که  بهینهمی توان قابلیت ضد خوردگی آن را به مراتب اکسید آهن  یامانند زیرکونیا  نانوذراتی اصالح اینگونه پوشش ها بابا توان 

 .استفاده شده است وتست واقعی سالت اسپری LSV3و ECN2و1EIS برای تست آن نیز از تست های الکتروشیمیایی همچون

 امپدانس الکتروشیمیایی,نانوپوشش,فلزیپوشش های فلزی و غیر ,حفاظت کاتدی وآندی ,کلمات کلیدی:خوردگی 

 مقدمه:

از مهمترین  مسئله خوردگی به دو بخش اهمیت وخسارات خوردگی تقسیم بندی می شود.در بحث اهمیت این مسئله می توان گفت که

شیشه )گرددهای صنایع مطرح میخوردگی است که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت ٴ  عوامل تخریب تجهیزات صنعتی، پدیده

های کنترل های مربوط به فناوریها به حدی اهمیت دارد که تحقیق در حوزه. این زیان((1831](دیگران [محمد رضا و ...,ساز

ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. این مطالعات به تدوین خوردگی، بخش عظیمی از پژوهش

مدیریت "پیشگیری و رفع اثرات خوردگی منجر شده که تحت عنوان  ٴ  و روشهای مؤثری در زمینه ها نامه ها, قوانین، آییناستراتژی

خوردگی فرایندی طبیعی است که اغلب فلزات را ( 1831)دکتر انبیا و مهندس گرشاسبی گیرند.مورد مطالعه قرار می "خوردگی

ل شده که اطراف مارا ه ای دارد خوردگی به پدیده ای مبدتخریب می کند از آنجایی که فلزات در جهان امروز استفاده های گسترد

                                                           
1 Electrochemical Impedance spectroscopy 
2 Electrochemical Noise 
3 Linear sweep voltammetry 
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.به عنوان مورد هجوم قرار می دهد را )سایر آالت صنعتی لوله های نفت وگار و,(احاطه کرده  و از وسایل خانه تا ابزار االت صنعتی

در اثر خوردگی  رخ داده  انفجار ربا11بار نشتی در لوله های نفت وگاز و  11  1111تا1111 بازه زمانی طی کشور کانادا در در مثال

تولید 8.1است که این عمدتا در اثر کوتاهی های نصب لوله های نفت وگاز و تجهیزات می باشد.کشور امریکا و اتحادیه اروپا ساالنه 

در این باره نیست در کشور ایران متاسفانه آمار رسمی .از خوردگی زیان می بیند میلیارد دالر831معادل چیزی حدود  ناخالص داخلی

 1111د نیز در سال ر کشورمان بی اطالع هستیم.کشور هنکه این خود یک هشدار است که ما از میزان خسارات ناشی از خوردگی د

میلیارد دالر خسارات ناشی از خوردگی که متحمل شده اند.آمار مذکور همگی متعلق  1.1پن نیز میلیون دالر و ژا 811چیزی حدود 

 (E.E. Stansbury, R.A. Buchanan,2000) .نعتی است که خود اهمیت این موضوع را مشخص می کندبه کشورهای ص

 متن اصلی:

قبل از هر چیز برای جلوگیری از خوردگی باید آن را بشناسیم که خوردگی چیست و به چه عواملی بستگی دارد.خوردگی اساسا یک 

 ارائه شده است که در زیر به سه تعریف آن اشاره می شود: واکنش الکتروشیمیایی است که تعاریف متعددی برای آن

 انهدام و زوال ماده در اثر واکنش با محیط اطرافش 

 واکنش الکتروشیمیایی که در اثر اختالف پتانسیل دو نقطه در فلز ایجاد می شود 

 نسیتند مکانیکی از بین رفتن مواد در اثر عواملی که صد در صد 

می پردازد فی المثل تعریف اول به واکنش شیمیایی بین فلز با عوامل  4منظری خاص به موضوع خوردگیتعاریف فوق هر کدام از 

موجود در اطراف فلز اشاره دارد یا تعریف دوم که از منظر الکتروشیمیایی به موضوع می نگرد.خوردگی عالوه بر تعاریف گوناگون 

یکی از انها بر طبق ظاهر خوردگی است که به انواعی مانند ,دی می شودانواع مختلفی نیز دارد که براساس های مختلفی دسته بن

ش .همانطور که اشاره شد خوردگی یک واکن(1811,دکتر سیدرضی(موضعی و...دسته بندی می شود,یکنواخت,دانه ای,گالوانیکی

است و بدیهی است که در صورت نبودن  اتصال الکتروشیمیایی و الکترولیت نیازمند,کاتد,الکتروشیمیایی که به چهار عامل همزمان آند

یکی از آنها واکنش خوردگی رخ نمی دهد ولی آز آنجا که به صفر رساندن این حادثه غیر ممکن است می توان با روش هایی که در 

س جن,ناخالصی های محیط,اختالف پتانسیل,ادامه اشاره خواهد شد به حداقل رساند.واکنش خوردگی به عواملی چون درجه حرارت

خوردگی انواع فوالد را در محیط نفت خام نشان می  نمودار نوعی از وابستگی به درجه حرارت 1فلز و تنش وفشار بستگی دارد.شکل 

 دهد:

                                                           
4 corrosion 



  

 

 (1831,دکتر انبیا و همکاران(سولفور%1.1خوردگی فوالد درنفت خام حاوی -1شکل

از دماست و در نقطه مقابل فوالد  خام خوردگی اش تقریبا مستقلمحیطی مانند نفت بیانگر این است که فوالد ضدزنگ درنمودار فوق 

 درجه فارنهایت می باشد.111کربن به شدت وابسته به دماست و بیشترین خوردگی آن مربوط به دمای

 راههای کنترل خوردگی-1

 و کنترل کرد را به حدافل رساند همانطور که اشاره شد خوردگی را نمی توان به صفررساند و بعبارتی با روش های مختلفی می توان آن

 (1831,)دکتر انبیا و همکاران:ه صورت موردی به آن اشاره می شودکه در زیر ب

 مواد کند کننده)بازدارنده ها(:

 انتخاب مواد (1

 رنگ وجال (2

 حفاطت کاتدی و آندی (3

 طراحی مناسب دستگاه ها (4

 پوشش (5

محیط خورنده واکنش خوردگی را بطورقابل توجهی کاهش می دهد و مواد کند کننده:مواد شیمیایی که افزودن مقدار کم آن در 1-1

تاثیر آن به صورت کند کردن واکنش های آندی و کاتدی یا تشکیل الیه نازک جهت افزایش مقاومت به خوردگی است.اغلب 

دستگاه های عملیاتی محیط های غیر آبی مانند ,عملیات اسید شویی و رسوب زدایی,سیستم های خنک کنندهکاربرد های این روش در

 .پاالیشگاهها می باشد

محیطی که قرار است در آن بکار گرفته شود  شرایطانتخاب مواد به ان معناست که با توجه هدف ساخت دستگاه وانتخاب مواد:1-2

 .مواد اولیه و سازنده آن انتخاب شود

از رنگ است.با بهره گیری از رنگها به صورت آستر  از ساذه ترین راههای حفاظت فلزات از خوردگی ایجاد الیه ایرنگ و جال:1-3

 (1831,ود.)دکتر انبیا و همکارانو رویه می توان ارتباط فلزات با رویه را تا اندازه ای قطع نم



 (6)آند فداشوندهو پوشش دادن با یک فلز با مقاومت کمتر 5اعمالی جریان حفاظت کاتدی به دو صورتحفاظت کاتدی و آندی:1-4

در محیط خورنده انجام می شود.به این صورت که وقتی فلزی در محیطی خورنده واقع شود می توان با اعمال جریانی الکترون های از 

دست رفته را جبران کرد به عبارتی با اعمال این جریان فلز ما نقش کاتد پیدا می کند وکاهش می یابد.در شکل دیگر حفاظت کاتدی 

عتر خورده می شود روکش می کنند در این نیز فلز روکش یکه پتانسیل کاهش منفی تری دارد بعبارتی سر فلز را توسط فلز دیگری

به صورت شماتیک جریان اعمالی را  1شکلنقش آند دارد و خورده می شود و فلز مورد نظر نقش کاتد و از خوردگی حفظ ی شود.

 .مبدل های حرارتی ومخازن آب کاربرد دارد,سات زیر زمینیاین روش اغلب در خطوط تاسیجهت حفاظت خوردگی نشان می دهد.

 (1831,)دکتر انبیا و همکاران

 

 (1811,)دکتر سید رضیت کاتدیمالی جهت حفاظشماتیک جریان اع-2شکل

حفاظت آندی یعنی ایجاد کردن الیه نازکی از اکسید پایدار همان فلز برروی سطحش می باشد که موجب در امان ماندن الیه های 

 زیرین می شود.البته این روش برای همه ی فلزات قابل استفاده نیست زیرا همه فلزات الیه اکسید پایدار ندارند.

انتخاب صحیح و مناسب مواد به حهت بهره گیری در محیط خورنده  به همراه طراحی دستگاه برای طراحی مناسب دستگاه ها:1-5 

 (1831,)دکتر انبیا و همکارانرعایت چند نکته بسیار ضروری است:کنترل خوردگی بسیار مهم است که در این باره 

  اختصاص ضخامت معینی به عنوان سهم خوردگی در طراحی ظروف 

 استفاده از جوشکاری به جای پرچ 

 اجتناب از توزیع غیر یکنواخت حرارت در کوره و مبدل های حرارتی 

ظاهر و ایمن سازی بکارگرفته می شود اما مهمترین کاربرد آن برای پوشش ها در صنعت برای مقاصد گوناگون همانند پوشش:1-6

 ضدخوردگی است.پوشش ها دارای چهار مکانیزم حفاظتی اند

 محدود ساختن تماس جسم با محبط 

                                                           
5 -Impressed Current 
6 - Sacrificial Anode 



  

 جلوگیری از تماس جسم با محیط 

 انتشارموادی که سبب کند کنند گی حمالت محیطی برروی جسم است 

 اطت از جسم مورد نظرتولید جریانهای الکتریکی جهت حف 

 (1831,)دکتر انبیا و همکارانپوشش ها دارای انواع مختلفی است که در زیراز نظر می گذرانیم:

پوشش تبدیل شبمیایی:که دراثرایجاد یک واکنش شیمیایی در سطح جسم فلزی شکل می گیرد.این پوشش ها دارای کاربرد 1-6-1

 عبارتست از:محدودی است.مهمترین پوشش های تبدیل شیمیایی 

 پوشش ها فسفاته 

 پوشش های کروماته 

 پوشش های اکسیدی 

پوشش معدنی:این گروه از پوشش ها عمدتا دارای ترکیبات معدنی اند و غالبا پوشش هایی از جنس شیشه وسیمان 1-6-2

 هستند.مهمترین این پوشش ها عبارتست از:

 لعاب های شیشه ای 

 پوشش های سیمانی 

های آلی موادی هستند که با اعمال آنها برروی جسم می توان ارتباط آن را با محیط اطرافش قطع  پوشش های آلی:پوشش1-6-3

 الکها و پوشش های قیری هستند.مهمترین این پوشش ها عبارتند از:,لعاب ها,نمود.این مواد اغلب شامل رنگ ها

 7پوشش های فنلی 

 پوشش های اپوکسی والکیدی 

 8پوشش های فلوئور و پلیمر 

پوشش ها فلزی:اینگونه پوشش ها از جنس فلزاتی است که بروش ها یی مانند الکتریکی یا مکانیکی یا شمیایی رسوب 1-6-4

خلل و فرج "کند.پوشش های فلزی را بدلیل اینکه با روش های تجاری ایجاد می کنند دارای محدودیت هایی است ازجمله اینکه

.مهمترین این (1831,دکتر انبیا و همکاران )"نیکی در اینگونه پوشش ها رخ می دهدونیز پدیده گالوا""سطحشان بسیار زیاد است

  :پوشش ها به صورت زیر اند

 نیکل یپوشش ها 

 )پوشش های روی)گالوانیزه 

 پوشش های سرب 

                                                           
7 Phenolic Coating 
8 Fluoropolymer 



 )پوشش های قلع)حلبی 

 پوشش های آلومنیوم 

 نانوپوشش های ضدخوردگی:-2

حال اگر آن ,گویند 10کنیم ترکیب حاصله را نانوکامپوزیت 9رات اصالحبا نانوذ (با هر روشی)ترکیب را  :هنگامی که یکنانوپوشش

نامیده می شود.نانوکامپوزیت ها را)نانوپوشش  11ترکیب مورد نظریک پوشش)خصوصا پوشش اپوکسی(باشدترکیب حاصله نانوپوشش

نانوپوشش تولید می کنند."حباب گازروش " "روش اولتراسونیک" "روش حرارتی" "روش محلولی"ها(با روش ها گوناگونی مانند

ن اصالح می کنند که اغلب ا"اکسید سلسیوم,اکسید اهن,اکسید زیرکونیوم "ی مانندوردگی را اغلب با نانوذراتهای با هدف ضد خ

 .نانوذرات دارای دو اثراصالحی احتمالی دراینگونه پوشش ها اند نانوذرات اکسید فلز اند.این

(Xianming Shi , Tuan Anh Nguyen , Zhiyong Suo , Yajun Liu,2009) 

 پر کردن تخلخل های ثانویه پوشش به جهت جلوگیری از نفوذ گونه های خورنده محیط مانند اکسیژن به سطح فلز 

 )افزایش چشبندگی پوشش وتغییر خواض فیزیکی و شیمیایی زیرالیه )فوالدی 

 راههای پایش خوردگی:-3

به هدف سنجش میزان تغییرات مقاومت  آزمونها با آزمونهای الکتروشیمیایی تست می کنند.ایننانوپوشش های ضدخوردگی را اغلب 

 ون ها عبارتنداز:به خوردگی پوشش انجام می شود.این آزم

 آزمون پالریزیشن((LSV 

  آزمونEIS 

 آزمونECN 

 آزمون سالت اسپری 

 آزمون پالریزیشن:

انجام می شود.این است  به هدف تعیین مقاومت پالریزیشن که به نوعی بیانگرمقاومت خوردگی پوشش LSVآزمون پالریزیشن یا

آن به مقیاس لگاریتمی برده می شود تا نمودار معادله تافل آن آزمون از یک نمودار ولتاژ برحسب جریان تشکیل شده که پس از رسم 

یک نمودار پالریزیشن نانوپوشش حاوی 3پالریزیشن بدست می اید. شکل بدست آید. از روی نمودار تافل پتانسیل کاهش و مقاومت

 .(Xianming Shi,etal,2009) نانوذره روی و سلیکا را نشان می دهد,نانوخاک رس,نانوذرات اکسید آهن

 

                                                           
9 treatment 
10 Nano composite 
11 Nano coating 



  

 a3%((b)(xianming shi,etal,2009)))%3.3ی در محیط خورنده)آب نمکنمودارمقاومت پالریزیشن بر حسب مدت زمان غوطه ور-3شکل

این نمودار مقایسه ای بین مقاومت به خوردگی در محیط های خورنده با غلظت های متفاوت نمونه بدون نانوذره)ماده شاهد(با 

مشخص است پوشش اپوکسی همانطور که از نمودار هم  ها مختلف را نشان می دهد.این نمونه نمونه)نانوپوشش(های حاوی نانوذرات

در آب  زمان های مختلفمدت  در بر روی ورق های فوالدی پوشش داده شده و اصالح شده واست که با نانوذرات فوق الذکر 

این تست بوضوح برتری پوشش حاوی نانوذره را نسبت به نمک)محیط خورنده( غوطه ور بوده وسپس از آن تست گرفته شده است.

نانودره نشان می دهد بدین صورت که افت مقاومت پوشش بدون نانوذره با گذشت زمان بسیار بیش از نمونه حاوی پوشش بدون 

 Xianming) .ه کردنانوذره می باشد.که از نمودار با ثبات ترین نانوذره ها می توان به اکسید اهن در هردو محیط خورنده اشار
Shi,etal,2009) 

 :EISآزمون

که از رسم امپدانس مجازی برحسب امپدانس واقعی  رای نموداری موسوم به نایکوییستطیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی داآزمون 

یا رسانش پوشش بدست می آید.این نمودار از یک بخش نیم دایره که بیانگر مقاومت پوشش و یک خط شیب دار که بیانگر انتقال 

 نمودار نایکوییست پوشش های فوق الذکر را نشان می دهد.4شکلهست تشکیل شده است.

 

 (xianming shi,etal,2009)آب نمک به ترتیب(   %3و %3.3در محیط خورندهb وa)نمودار نایکوییست پوشش های حاوی نانوذره و نمونه شاهد-4شکل



و ونه قطعات فوالدی پوشش داده شدندتوسط نانوذرات فوق الذکر اصالح شدند و برروی نماین نمودارها پس از اینکه پوشش اپوکسی 

 (xianming shi,etal,2009) .اخذ شده است شدندروز در محلول خورنده آب نمک غوطه ور 7سپس به مدت 

 نشان داده شده است.5ادل آن در شکلبرای تحلیل این نمودارها باید آنها را با یک مدار معادل الکتریکی معادل سازی کرد که مدار مع

 (xianming shi,etal,2009)مدار معادل الکتریکی نمودار های باال-5شکل

نیز مقاومت الکترولیت R0خازن الیه دوگانه و مقاومت انتقال بار و R2وC2 ,خازن ومقاومت پوشش می باشدR1وC1که در آن

  نشان می دهد. 4را با نمودارهای شکل 5سازی مدار معادل الکتریکی شکل نتایج مربوط به فیت2و1.جدول شمارهاست

 

 (xianming shi,etal,2009)آب نمک%3.3نتایج فیت سازی درمحلول1جدول

  

 (xianming shi,etal,2009)آب نمک%3نتایج فیت سازی در محلول-2جدول

صورت که با نگاهی به جدول و مقایسه پارامتر های ماخوذه در به نوعی موید نتایج آزمون پالریزیشن است.به این 2و1نتایج جداول 

که در است. وکاهشی در ظرفیت انتقال بار ی افزایشی معنی دار در مقاومتامیابیم که باز نمونه های حاوی نانوذره نسبت نمونه شاهد دار

 این بین باز نانوذره اکسیدآهن بهترین نتیجه را دارد.

در این آزمون به پوششی)اپوکسی(که با درصد های مختلف از نانوذره زیرکونیا اصالح شده می پردازیم. به عنوان مثالی دیگر از این

پس  اولتراسونیک( اصالح شده و-با روش ترکیبی)محلولی زیرکونیاوزنی با نانوذره %3و%2و%1آزمایش پوشش اپوکسی را با مقادیر 



  

غوطه ور ساخته %3روز در محلول آب نمک 123دقیقه تا 33مدت زمان های مختلف از,از پوشش دادن برنمونه لوله های فوالدی

 نشان داده شده است.13تا6در شکلEISسپس از آن تست گرفته است . نتایج مربوط به آزمون 

 

 (Behzadnasab , S.M. Mirabedini , K. Kabiri , S. Jamali(2011)) نمونه لوله فوالدی بدون پوششنمودار نایکوییست -6شکل

لوله فوالدی بدون پوشش را نشان می دهد.به صورت کیفی از روی محور افقی می توان فهمید که نمودار نایکوییست نمونه 6شکل

 مقاومت لوله فوالدی بدون پوشش بسیارپایین است. 

 

 (Behzadnasab ,etal(2011)) نمودار نایکوییست نمونه بدون نانوذره)ماده شاهد(پوشش داده شده روی لوله فوالدی-7شکل

آب نمک غوطه ور بوده است. %3روز در محلول 123شکل فوق نمودار نایکوییست ماده شاهد را نشان می دهد که از یک روز تا 

(مقاومت اش بسیار کاسته 11تحلیل کیفی این نمودار به این صورت است که با گذشت زمان غوطه وری در محلول آب نمک)شکل

روز رسیده است به عبارتی افت مقاومت رخ داد در 123مگا اهم برسانتی مترمربع بعد از 26به مقدار4233حدودشده و از 

از خود 2Ωcm93×10اما این نمونه پس از یک روز غوطه وری مولفه مقاومتی بیش ازمگا اهم بر سانتی متر مربع است.3741حدود

روز  123است. نکته جالب در این نمودار افزایش جزیی مقاومت پس از  نشان داده که با گذشت زمان مقاومت آن افت پیدا کرده

اصلی نمونه است و این نیز به این دلیل است که محصوالت خوردگی خلل و فرج  غوطه وری در محلول آب نمک که بر خالف روند



دگی پوشش افت و مقاومت افزایش یافته الیه پوشش را مسدود کرده وعمال مسیر عبور گونه های خورنده را بسته است که نتیجتا رسانن

 (Behzadnasab ,etal(2011  )) است

 

 (Behzadnasab ,etal(2011)) وزنی نانوذره زیرکونیا%1نمودار نایکوییست نمونه حاوی-8شکل

روزغوطه وری در یک وزنی نانوذره زیرکونیا را نشان می دهد.نمودار نمونه پس از %1نمودار نایکوییست مربوط به نمونه حاوی8شکل

به حالت نیم دایره تبدیل شده  شت زمان های بیشتر غوطه وریک شاخه انتقال بار را نشان می دهد که پس از گذمحلول آب نمک ی

با گذشت زمان مقاومت کاهش یافته که این بدلیل نفوذ گونه های خوردنده به سطح زیر الیه و افزایش رسانندگی ومقاومت نمایان شد.

مهمترین نکته در این نمودار تفاوت افت پتانسیل نسبت به ماده شاهد می باشد  (M.behzadnasab,etal,2009)شد.می باپوشش 

 2cmΩ 91.2×10روز غوطه وری مقدار مقاومتش به حدود13بطوریکه این افت در نمودار فوق بسیار خفیف بود و بعد از گذشت

پس از گذشت زمان بیش بیش تر از ماده شاهد درمدت مشابه غوطه وری.هم بر سانتی متر مربع رسیده است و حدود دوربرابر ا

روز( غوطه وری در محلول آب نمک رفته رفته شکل نمودار به حالت نیم دایره مبدل شده و مقاومت پوشش آشکارشده 63و33تر)

قوع خوردگی اما به صورت خفیف می است.در انتهای هرکدام از نمودار ها یک خط کوتاه دیده می شود که این بیانگر انتقال بار و و

باشد و نتیجتا اگر به روند شکل نمودار از اولین زمان غوطه وری تا اخرین زمان آن توجه کنیم در می یابیم که رفته رفته مقاومت 

 پوشش جای انتقال بار را می گیرد و هرچه از میزان انتقال بار کم می به میزان مقاومت افزوده می شود. 

 

 (Behzadnasab , etal(2011)) وزنی نانوذره زیرکونیا%2مونه حاویدار نایکوییست ننمو-9شکل



  

 

 Behzadnasab ,etal(2011)) وزنی نانوذره زیرکونیا%3نمودارنایکوییست نمونه حاوی-13شکل

 نمودار بازهم کاهشجه به ا تووزنی نانوذره زیرکونیا را نشان می دهد.ب%3و2نمودارهای نایکوییست نمونه های حاوی13و9شکل

روز)برای نمونه 63محلول آب نمک( بودن دیده می شود تا اینکه به ترتیب پس ازدر معرض محیط خورنده) زمان با افزایش مقاومت

مقدار  )al(2011Behzadnasab ,et.M((رسیده است 2Ωcm910×14 ,2Ωcm 920×10 (به مقادیر ثابت%3روز)برای نمونه93(و2%

است که این بیانگر خواص مقاومتی بسیار خوب نانوذره %1و3برای این نمونه به وضوح بیشتر از مقادیر امپدانس امپدانس بدست آمده 

 روند تغییرات مقاومت پوشش حاوی نانودره زیرکونیا را نشان می دهد. 11شکلM.Behzadnasab ,etal(2011)) زیرکونیا است.

 

 

 M.Behzadnasab) برحسب زمان غوطه وری در محیط خورنده)آب نمک( ماده شاهد با نمونه های حاوی نانوذره نمودارمقایسه تغییرات مقاومت پوشش-11شکل

,etal(2011) 



مقایسه ای بین ماده شاهد)پوشش اپوکسی بدون نانوذره(با نمونه های حاوی نانوذره را نشان می دهد.همانطور که از 11نمودار شکل

افزایش زمان بسیار مقاومت ناپایداری دارد ولی در مقابل نمونه های حاوی نانوذره خصوصا نمونه نمودار مشخص است نمونه شاهد با 

 دارای بیشترین ثبات با افزایش زمان می باشد.که این خود باز نشان دهنده خواص مقاومتی باالی نانوذره زیرکونیا می باشد. 3%

 :ECNآزمون

گیری نوسانات جریان و پتانسیل واکنشهای الکتروشیمیایی اتفاقی)خودبه آزمونی جهت اندازه (ECN)نویز الکتروشیمیایی

خودی(روی سطح الکترود کار می باشد.این آزمون اصطالحا غیر تهاجمی است زیرا هیچگونه پتانسیل خارجی در این آزمون اعمال 

ی در حضور الکترولیت کاربرد پایش خوردگی و نشان دادن جفت شدگی گالوانیک,نمی شود.این تست در تعیین خوردگی موضعی

پتانیسل نویز بر جریان نویز بدست  استانداردمی باشد که از نسبت انحراف "مقاومت نویز"دارد.مهمترین پارامتر آماری در این آزمون

 (Hongbin Wang,(2005)) می آید.

 

هستیم.برای مثالی از کاربرد این آزمون در که در مبحث خوردگی برای تعیین تغییرات مقاومت خوردگی پوشش بدنبال پارامتر فوق 

 .برای پوشش اپوکسی حاوی نانوذره زیرکونیا را مطرح می کنیم را مبحث خوردگی نتایج این تست

 نانوذره پوشش اپوکسی را نشان می دهد.%3نمودارهای جریان و پتانسیل نویزنمونه های شاهد و حاوی 13و12شکل 

 

 (M.Behzadnasab,etal,2009)ان نمونه شاهدنمودار نویزپتانسیل و جری-12شکل

برحسب زمان نمونه شاهد)پوشش اپوکسی بدون نانوذره( را نشان می دهد.در این نمودار فوق روند تغییرات پتانسیل و جریان نویز را 

ور باشد خوردگی نمودار افزایش نویز جریان با افزایش زمان غوطه وری دیده می شود و این یعنی هرچه بیشتر در آب نمک غوطه 

به عبارتی مقاومت نویزکمتر شده که این ناشی ازجذب محلول مورد تست و نفوذ گونه های خورنده ار الیه پوشش  بیشتر رخ می دهد

 .نشان داده شده مقایسه می کنیم13نانوذره که در شکل%3.حال این روند را بانمونه حاویبه سطح زیر الیه است



  

 

 (M.Behzadnasab,etal,2009)وذره زیرکونیاننا%3پتانسیل الکتروشیمیایی نمونه حاوی نمودار نویز جریان و-13شکل

نانوذره زیرکونیا است که این نمودار نیز افزایش جریان نویز را با افزایش زمان غوطه وری در %3نمودار فوق مربوط به نمونه حاوی 

بطوریکه با مقایسه مقادیر مقاومت نویز هر  وپتانسیل نویانال بیشتری دارد محلول آب نمک نشان می دهد اما این روند ثبات بیشتری دارد

برابری مقاومت نویز 133نانوذره(متوجه افزایش %3)نمونه حاوی2Ωcm81×10)ماده شاهد(و2Ωcm61×10دو نمونه که به ترتیب 

موید خواص مقاومتی نانوذره EISآزموننسبت به ماده شاهد می شویم.که این نیز عالوه بر تایید نتایج %3نمونه حاوی نانوذره 

 زیرکونیاست.

 آرمون سالت اسپری:

ول پاششی(و تا مشاهده اولین نقاط نمک می پاشند)بصورت محل آنبر روی ,در این آزمون جهت سنجش مقاومت خوردگی پوشش

عینی است یعنی به محض مشاهده ساعته می باشد معیار مشاهده 1111زنگ آزمایش ادامه دارد.در این آرمون که یک فرآیند معموال

برای مثالی از این آزمون به نتایج پوشش اپوکسی حاوی نانوذرات زیرکونیا و تیتانیا می اولین نقاط زنگ تست به پایان می رسد.

 (M.Behzadnasab,et\al,2009) .نتایج آزمون سالت اسپری پوشش حاوی نانوذره زیرکونیا را نشان می دهد3پردازیم.جدول شماره

 

 (M.Behzadnasab,etal,2009)شش اپوکسی شاهد و حاوی نانوذره زیرکونیانتایج آزمون سالت اسپری پو-3جدول



همانطور که ,ساعته آزمون سالت اسپری پوشش اپوکسی حاوی نانوذره زیرکونیا را نشان می دهد2333نتایج مربوط به فرآیند  3جدول

ساعت اولین نقاط زنگ مشاهده شده و در حالیکه این نتیجه برای 72پس  ر جدول دیده می شود پوشش اپوکسی بدون نانوذرهد

ساعت به 2333نانوذره حتی پس از %3و2ساعت افزایش یافته است.پوشش های حاوی 483نانوذره زیرکونیا به%1پوشش حاوی 

(M.Behzadnasab,etal,2009)نقاط زنگ پوشش ها را در این فرآیند نشان می دهند15و14شکلسختی نقاط زنگ آن دیده شده است.

 

 (M.Behzadnasab,etal,2009) (bنانوذره زیرکونیا)%1(وپوشش حاویaآزمون سالت اسپری پوشش شاهد)-14شکل

 نانوذره را پس از اعمال فرآیند سالت اسپری نشان می دهد.در این تصاویر به وضوح%1پوشش شاهد و پوشش حاوی 14شکل

  نانوذره دیده می شود. %1خوردگی بیشتر پوشش شاهد نسبت به پوشش حاوی 

 

 (M.Behzadnasab,etal,2009)نانوذره زیرکونیا (d)%3(وc)%2آزمون سالت اسپری برای پوشش های -15شکل

تصاویر نقاط زنگ نانوذره زیرکونیا را پس از اعمال آزمون سالت اسپری نشان می دهد.در این %3و2نیز پوشش های حاوی  15شکل

این تست برتری خواص ,خود نقاط زنگ نا چیزی دارد%2در حالیست که پوشش کمتر بوده و این %2بسیار از پوشش %3پوشش 

موید دیگری برخواص مقاومتی ECNوEISرا نشان می دهد.این آزمون نیز عالوه بر تایید نتایج آزمون های%3مقاومتی پوشش 

 .دیگری از این تست نتایج پوشش اپوکسی حاوی درصد های مختلف تیتانیا را از نظر می گذرانیمنانوذره زیرکونیاست.برای مثال 

( M. Sabzi, S.M. Mirabedini, J. Zohuriaan-Mehr, M. Atai,(2009) 



  

  

 (Xiuzhi Zhang , Fuhui Wang, Yuanlong Du(2007) )تیتانیانانوذره %23و%13و%5و%3نتایج آزمون سالت اسپری پوشش اپوکسی حاوی -4جدول

نتایج آزمون سالت اسپری پوشش اصالح شده با درصدهای مختلف نانوذره تیتانیا را نشان می دهد.که بهترین وضعیت مربوط  4جدول

 ((Xiuzhi Zhang , etal,2007 )که دارای کوچکترین حبابها و بدون زنگ می باشد.,نانوذره می باشد%13به پوشش حاوی

 

 

 بحث ونتایج:

با نانوذراتی اصالح شده  از نوع آلی بود  کهیکی از پوشش های گفته شده ,نانوپوشش هایی که مورد بحث قرار گرفت به انتخاب

.در این بین نتایجی را که ازنطر گذراندیم بیانگر تاثیر نانوذرات بر خواص مقاومتی پوشش اپوکسی و بهبود مقاومت ضدخوردگی ندبود

ی اصالح شده  صحه گذاشتند.نتایج مربوط به نانوذره اثرضدخوردگی پوشش ها ی بر بهبودهمگ شده رائهآن بود.نمودار و شکلهای ا

پس از  هنانوذر%3و2زیرکونیا بسیار قابل تامل و جالب توجه بود علی الخصوص نتایج آزمون سالت اسپری آن که نمونه های حاوی 

نیز در مورد همه نانوذرات ارائه شده در این ECNوEIS آزمونهاینتایج  شده است.ساعت اولین نقاط زنگ در آن مشاهده 2333

مقاله نیز به نوعی پوشش های اصالح شده را از لحاظ بهبود خوردگی تایید کردند خصوصا پوشش حاوی اکیسد آهن که از بین 

حقیقتا نانوذرات تاثیر قابل توجهی  نانوذره ودر دو الکترولیت با غلطتهای مختلف بهترین نتایج را داشت.و در نهایت می توان گفت که4

 وقابل اتکا می باشد.و پوشش حاوی نانوذره معنی دار دارندوتفاوت نتایج بین پوشش شاهد 

 

 

 نتیجه گیری:

شاخه های علوم مانند  نانوتکنولوژی همانگونه که در سایر که گرفته در این مفاله می توان این نتیجه را گرقت های صورت بق بررسیط

کشاورزی و...کارایی انکارناپذیری دارد در زمینه پوشش ها نیز کارایی قابل توجهی دارد.براساس نتایج ارایه شده در ,نساجی,پزشکی

حت سبت به ماده شاهد)پوشش اپوکسی بدون نانوذره(به صراوردگی پوشش اپوکسی حاوی نانودره ناین مقاله افزایش مقاومت به خ

 د. مینه پوشش ها را به اثبات می رسانموثر نانو فناوری در زقش مشخص و مبرهن است که این خود ن

 



 مراجع:

 1381اسفند ,تهران,مجموعه مقاالت دومین همایش خوردگی در صنعت نفت(1381](دیگران [محمد رضا و ...,شیشه ساز-

ویرایش ,در صنعت خوردگی پوشش ها و فن اوری های نوین رنگ زدایی( 1389)وحید ,و مهندس گرشاسبی منصور ,انبیا دکتر-

  1389تهران,اول

-E.E. Stansbury, R.A. Buchanan,(2000) Fundamentals of Electrochemical Corrosion, ASM 
International,2000 

 1376، چاپ دوم انجمن خوردگی ایران، ناشر : کنترل خوردگی در صنایع جلد اول ،,(1376)سید محمد ,سید رضی دکتر-

 -Xianming Shi , Tuan Anh Nguyen , Zhiyong Suo , Yajun Liu , Recep Avci(2009), Effect of 
nanoparticles on the anticorrosion and mechanical properties of epoxy coating-
www.elsevier.com/locate/surfcoat 

-Behzadnasab , S.M. Mirabedini , K. Kabiri , S. Jamali(2011) Corrosion performance of epoxy 
coatings containing silane treated ZrO2 nanoparticles on mild steel in 3.5% NaCl solution-
www.elsevier.com/ locate/corsci , Corrosion Science 53 (2011) 
 
- Hongbin Wang,(2005), APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL NOISE TECHNIQUE IN 
MULTIPHASE FLOW, Institute for Corrosion and Multiphase Technology, Ohio University 
 
-M. Sabzi, S.M. Mirabedini, J. Zohuriaan-Mehr, M. Atai,(2009) Surface modification of 
TiO2 nano-particles with silane coupling agent and investigation of its effect on 
the properties of polyurethane composite coating, Prog. Org. Coat. 65 (2009)222–22 

-Xiuzhi Zhang , Fuhui Wang, Yuanlong Du(2007)- Effect of nano-sized titanium powder addition on 
corrosion performance of epoxy coatings- www.elsevier.com/locate/surfcoat(2007) 
 
 

http://www.corrosionclinic.com/
http://www.corrosionclinic.com/
http://www.corrosionclinic.com/
http://www.corrosionclinic.com/
http://www.corrosionclinic.com/
http://www.corrosionclinic.com/
http://www.corrosionclinic.com/
http://www.elsevier.com/locate/surfcoat

