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چکیده
در این پژوهش ،تاثیر افزودنی معدنی سریم نیترات و همچنین افزودنی آلی آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش
تبدیلی وانادیوم بر روی زمینهی آلیاژ آلومینیوم  2024بررسی شد .ابتدا غلظت بهینه از هر دو افزودنی آلی و معدنی در شرایط بهینهی پوششدهی
در عدم حضور افزودنیها ،با استفاده از نتایج آزمونهای طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISو پالریزاسیون جریان مستقیم ( )DCتعیین
شد .سپس به منظور بررسی مناسب تاثیر این دو افزودنی بهینهسازی مجدد سه پارامتر زمان ،دما و pHمحلول پوششدهی در حضور افزودنیها
انجام شد .براساس نتایج حاصل از آزمونهای پالریزاسیون جریان مستقیم و طیفسنجی امپدانس الکتروشمیایی ،نمونهی پوشش شده با پوشش
تبدیلی وانادیوم در حضور  2گرم بر لیتر از نمک سریم نیترات pH ،برابر  ،4زمان غوطهوری  25دقیقه و در دمای محیط باالترین میزان مقاومت
به خوردگی را نشان داد .این میزان از مقاومت در برابر خوردگی (جریان خوردگی  0/026میکروآمپر بر سانتیمترمربع و میزان امپدانس در
فرکانسهای پایین برابر با  85200اهم.سانتیمتر مربع) ،نشان دهندهی افزایش چشمگیر مقاومت به خوردگی زمینهی آلومینیوم (جریان خوردگی
 2/28میکروآمپر بر سانتیمترمربع و میزان امپدانس در فرکانسهای پایین برابر با  18510اهم.سانتیمتر مربع) با اعمال پوشش تبدیلی وانادیوم در
حضور سریم نیترات است .همچنین در حضور افزودنی آدپیک اسید مقاومت به خوردگی زمینهی فلزی زیاد شد .برای بررسی ویژگیهای
سطح پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور افزودنیها از آزمونهای زاویه تماس آب ،میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیفسنجی پراکنش
انرژی اشعهی ایکس استفاده شد.
کلیدواژه :پوشش تبدیلی وانادیوم ،سریم نیترات ،آدپیک اسید ،میکروسکوپ الکترونی روبشی ،طیفسنجی امپدانس الکتروشمیایی ،آلیاژ
2024آلومینیوم.

1398  بهار،) ـ سال نهم31  (پیاپی21  شماره،فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی
... تاثیر افزودنیهای سریم نیترات و آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی

40
36

Effect of Cerium Nitrate and Adipic
Acid Additives on Anti-Corrosion
Resistance and Microstructure of
Vanadium Conversion Coating on 2024
Aluminum Alloy
L. Mamizadeh Janqour1, A. A. Sarabi2*, Sh. Roshan3
1

M.sc., Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran.
2
Associate professor, Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran.
3
Ph.D., Faculty of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran.
* Corresponding Author: sarabi@aut.ac.ir
Submission: 2019, 01, 01 Acceptance: 2019, 05, 25
Abstract
In this research, the effect of inorganic and organic additives of cerium nitrate and adipic acid on anti-corrosion
resistance and microstructure of vanadium conversion coating on 2024 aluminum alloy was investigated. First,
using the results of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and direct current polarization (DC), optimum
value of concentration of both organic and inorganic additives under optimum coating conditions in the absence
of additives was determined. Then, in order to properly evaluate the effect of additives, practical process
parameters such as immersion time, solution pH and solution temperature were optimized in the presence of
additives. Based on the results of direct current polarization and electrochemical impedance spectroscopy, the
coated sample with vanadium conversion coating in the presence of 2 gr/lit of cerium nitrate, solution pH of 4,
immersion time of 25 minutes and at ambient temperature showed the highest anti-corrosion resistance. This anticorrosion performance (corrosion current density of 0.026 µA/cm2 and impedance at low frequencies of 85,200
Ω.cm2), displayed significant improvement in anti-corrosion resistance of bare substrate (corrosion current
density of 2.28 µA/cm2 and impedance at low frequencies of 18,510 Ω.cm2) by develpoing vanadium conversion
coating in the percense of cerium nitrate. Also, in the presence of adipic acid additive the anti-corrosion resistance
of substrate increased. In order to investigate the surface characteristics of the vanadium conversion coating in
the presence of additives, water contact angle measurment, scanning electron microscopy and energy dispersive
X-ray spectroscopy were used.

Keywords: Vanadium conversion coating, Cerium nitrate, Adipic acid, Scanning electron microscopy,
Electrochemical impedance spectroscopy, 2024 aluminum alloy.

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره ( 21پیاپی  31ـ سال نهم) ،بهار 1398
تاثیر افزودنیهای سریم نیترات و آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی ...

41

1ـ مقدمه

آلومینیوم بهبود داده شود .در این راستا افزودنیهایی به صورت

به منظور آمادهسازی و اصالح سطحی فلزات با هدف بهبود

عناصاار خاکی کمیاب به دلیل سااازگار بودن با محیط زیساات،

خواص ضدخوردگی و چسبندگی به پوشش آلی از روشها و

بازدارندهها و مواد فعال سااطحی به پوشااشهای تبدیلی افزوده

فنآوریهای گوناگونی استفاده میشود .در این میان ،استفاده

شاادهاند تا مقاومت در برابر خوردگی آن را افزایش دهند]27-

از پوششهای تبدیلی به دلیل افزایش مقاومت به خوردگی فلز،

 .[24در ساااال  2013پوشاااش تبدیلی زیرکونیوم در حضاااور

بهبود چسبندگی الیهی اعمالی بعدی ،کاربرد آسان و مقرون به

افزودنی وانادیوم بر روی آلیاژهای آلومینیوم تو سط یالی لیو و

صرفه بودن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ] .[1-5همچنین،

همکارانش مورد بررسی قرار گرفته است ] .[28با توجه به نتایج

این پوششها مانند یک سد فیزیکی بین زیرالیه و محیط

مقالهی آن ها ،پوشاااش تبدیلی دارای سااااختار مشااابک از

خورنده عمل کرده و عالوه بر محافظت در برابر خوردگی ،در

زیرکونیوماکساید بوده که یونهای پنج ظرفیتی وانادیوماکساید

برخی موارد با افزایش انرژی سطحی و زبری ،چسبندگی پوشش

و وانادیوماکسااید هیدارته درون این ساااختار مشاابک حضااور

آلی به زیرآیند فلزی را بهبود میبخشند] .[6-10پوشش تبدیلی

دارند .در مراحل اولیه غوطهوری ،خوردگی موضعی در محلول

کروماته یکی از مهمترین پوششهای تبدیلی است که استفاده

سااادیمکلرید شاااروع شاااده ولی با افزایش زمان غوطهوری

از آن کاهش سرعت خوردگی قابل قبول بر روی زیرآیند فلزی

مقاومت به خوردگی افزایش مییابد که این بدلیل خارج شدن

را در پی دارد ]11و .[12اما استفاده از این پوشش به دلیل سمیت

ذرات وا نادیوم از دا خل پوشاااش و رساااوب آن در م ناطق

باالی ترکیبات کروم شش ظرفیتی و سرطانزا بودن آن در حال

آسیبدیدهی پوشش است.

محدود شدن است ] .[15-13از این رو ،انواع مختلف پوشش-

نقطهی ضاااعف پوشاااشهای تبدیلی بر پایهی عناصااار خاکی

های تبدیلی برپایهی فسفات پرمنگنات ،فلوراید ،استانات،

کم یاب ،خواص ضااادخوردگی نامطلوب آنها به دل یل وجود

فیتیک اسید و وانادیوم در حال جایگزین شدن با پوشش تبدیلی

ترک فراوان در ساااختمان آنها میباشااد ] .[29-35برای بهبود

کروماته و فسفاته میباشند ] .[16-20پوشش تبدیلی وانادیوم بر

این خواص ،از افزودنیهااای متفاااوتی در فرموالسااایون این

روی زمینهی فلزی آلیاژ آلومینیوم دارای مقاومت به خوردگی

پوششها استفاده شده است ] .[36-40سریم به دلیل سازگاری

باال و همچنین خاصیت خود ترمیمشوندگی است ] .[21-22در

با محیط زیساات ،فراوانی در طبیعت و مقرون به صاارفه بودن از

سال  2011خاصیت خودترمیمشوندگی پوشش تبدیلی وانادیوم

نظر اقتصااااادی میتوانااد بااه عنوان افزودنی موثر در محلول

برروی آلیاژ آلومینیوم  2024توسط حمدی و همکارانش مورد

پوشااشهای تبدیلی اسااتفاده شااود ] .[42-41در سااال 2016

بررسی قرار گرفته است ] .[23با توجه به نتایج حاصل از

قابلیت خودترمیم شوندگی پو شش تبدیلی وانادیوم در ح ضور

پژوهش آنها ،در غلظت  10گرم بر لیتر از نمک سدیم وانادات

افزودنی سریم بر روی آلیاژ AZ31منیزیم توسط روگیانگ چو

یک پوشش عاری از ترک (با ضخامت  1تا  1/2میکرومتر) بر

و همکارانش مورد بررساای قرار گرفته اسااات ] .[43با توجه به

روی سطح فلز تشکیل شد و پوشش ایجاد شده در غلظت کم

نتایج حاصااال از این مقاله پوشاااش تبدیلی وانادیوم در غ یاب

وانادیوم توانایی غیرفعال ساختن مکانهای فعال بر روی سطح

سریمنیترات ظاهری هموار دا شته و دارای ترکهای ب سیار ریز

فلز و ترمیم ترکهای ایجاد شده بر روی سطح را نشان داد.

ا ست .با افزایش غلظت سریم نیترات ضخامت پو شش افزایش

نتایج تحقیقات اخیر ن شان داده ا ست که پو ششهای جایگزین

یافته و تعداد و عمق ترکهای ایجاد شده بر روی سطح پوشش

کروماته نتوانستهاند به تنهایی خواص مشابه این پوشش را ایجاد

افزایش مییابد و در یک غلظت مشخص از سریم نیترات میزان

نمایند .در سااالهای اخیر تالش شااده اساات تا با اضااافه نمودن

مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی به مقدار حداکثر میرسد.

انواع افزودنیها ،خواص پوشاااشهای تبدیلی بر روی ساااطوح

برخی از تحقیقات برای نشان دادن تاثیر الیهی تبدیلی آلی بر

فلزی از قبی ال فوالد ،روی ،گااالوان یزه ،آ لی ااژهااای من یزیم و

خواص الکتروشیمیایی پوششها اختصاص داده شده است ]44-
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 .[45با این حال ،تعداد معدودی از مطالعات در مورد تاثیر

ورقههای آلومینیوم  2024با ابعاد  3میلی متر ×  4سانتی متر × 2

افزودنیهای آلی بر خواص پوشش تبدیلی گزارش شده است.

سانتی متر به عنوان زیرآیند در این پژوهش استفاده شد .ترکیب

در سال  ،2016عیوض محمدلو و همکارانش خواص پوشش

عناصر موجود در این آلیاژ شامل  4/4درصد وزنی مس3/1 ،

تبدیلی تیتانیوم را در حضور افزودنی فیتیک اسید بر روی

درصد وزنی منیزیم 0/6 ،درصد وزنی منگنز 0/3 ،درصد وزنی

زمینهی فوالد نورد سرد بررسی کردند .آنها از فیتیک اسید به

آهن و  93/3درصد وزنی آلومینیوم است .محلولهای

عنوان یک افزودنی آلی استفاده کرده و نشان دادند که حضور

آمادهسازی مورد استفاده در این پژوهش شامل سدیم-

آن میتواند چسبندگی پوشش آلی را روی نمونههای پوشش

هیدروکسید تهیه شده از شرکت مرک و نیتریک اسید تهیه شده

شده با پوشش تبدیلی تیتانیوم افزایش دهد ].[20

از شرکت نیوترن میباشند .جهت آمادهسازی مکانیکی ،ورقه-

آدپیک اسید (( )C6H10O4که به عنوان یک افزودنی آلی در

های آلومینیومی با کاغذ کاربید سیلیسیم با مشبندی 800

این پژوهش استفاده شده است) ،یک مولکول آلی دارای دو

سمباده زده شد .در مرحلهی بعد نمونهها به منظور حذف روغن

گروه کربوکسیل است که قادر به تشکیل نمک نامحلول،

و آلودگیهای موجود در سطح به مدت  6دقیقه در سدیم

رسوب در سطح فلز و بهبود مقاومت به خوردگی آن است [.[46

هیدروکسید  2موالر و  5دقیقه در محلول نیتریک اسید 50

ساختار شیمیایی آدپیک اسید در شکل  1نشان داده شده است

درصد وزنی جهت حذف الیهی اکسیدی قرار داده شد .بین

].[46

تمامی مراحل آمادهسازی ،نمونهها با آب مقطر شسته شده و

براساس بررسیهای صورت گرفته تا به امروز از دو افزدونی آلی

تمامی مراحل در دمای محیط انجام شد ] .[47محلول پوشش

و معدنی جهت بهبود خواص ضدخوردگی پوشش تبدیلی

تبدیلی شامل نمک سدیموانادات ،سریم نیترات و آدپیک اسید

وانادیوم بر روی آلیاژ  2024آلومینیوم استفاده نشده است .این

است .از سدیمهیدروکسید و نیتریک اسید به عنوان تنظیم

درحالی است که هر یک از افزودنیهای معدنی و آلی میتواند

کننده  pHاستفاده شده است .براساس نتایج حاصل از پژوهش

موجب تغییر خاصی در رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار

قبلی ما ،شرایط بهینهی پوششدهی در عدم حضور افزودنیها

پوشش تبدیلی شود .در مقاله حاضر تاثیر افزودنی معدنی سریم

شامل غلظت  10گرم بر لیتر از نمک سدیم وانادات pH ،محلول

نیترات و همچنین افزودنی آلی آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به

برابر  ،4مدت زمان پوششدهی  25دقیقه و دمای محیط است.

خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی آلیاژ

در این شرایط پوششدهی به منظور تعیین غلظت بهینه از هر دو

 2024آلومینیوم بررسی شده است.

افزودنی ،غلظتهای مختلف از افزودنیهای سریم نیترات و
آدپیک اسید به محلول پوشش تبدیلی وانادیوم اضافه شد .سپس
بهینهسازی مجدد سه پارامتر زمان غوطهوری ،دما و  pHمحلول
پوششدهی در حضور افزودنیها انجام شد.

 2ـ  2ـ مشخصات آزمونها
به منظور بررسی رفتار مقاومت به خوردگی از آزمونهای
پالریزاسیون جریان مستقیم و طیفسنجی امپدانس
الکتروشیمیایی استفاده شد .آزمون پالریزاسیون جریان مستقیم
با استفاده از دستگاه  AUTOLAB PG-STAT302Nبا آهنگ
شکل  :1ساختار شیمیایی آدپیک اسید ].[46

2ـ مواد و روش آزمایش
 2ـ  1ـ مواد و آمادهسازی نمونهها

روبش  1میلیولت بر ثانیه با محدوده پتانسیل  800میلیولت
نسبت به پتانسیل مدار باز در محلول  3/5درصد وزنی سدیم-
کلرید انجام شد .آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز
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با استفاده از دستگاه مشابه با دامنه سینوسی  10میلیولت و در

استفاده شد .به منظور اطمینان از قابلیت تکرارپذیری،

محدوده فرکانس  0/01تا  10کیلوهرتز صورت گرفت (هر

آزمونهای الکتروشیمیایی سه بار تکرار شد .دامنهی تغییرات

نمونه شامل  50نقطه فرکانسی) .این آزمونها در یک دستهبندی

برای تمامی دادهها بین 1تا  5درصد بوده است .دمای محیط در

الکترودی که الکترود کار ،الکترود مرجع و الکترود کمکی به

این پژوهش  25درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است .به

ترتیب نمونهی پوشش شده ،الکترود نقره/کلرید نقره و الکترود

منظور بررسی ریزساختار سطح پوشش تبدیلی وانادیوم در

پالتین بودند ،انجام شد .برای این آزمونها مساحت 1

حضور افزودنیها و زمینهی بدون پوشش از آزمون

سانتیمترمربع از سطح آلومینیوم پوشششده با پوشش تبدیلی

میکروسکوپ الکترونی روبشی و برای شناسایی عناصر موجود

وانادیوم در معرض الکترولیت قرارگرفت و سایر قسمتها با

در پوشش تبدیلی تشکیل شده بر روی زمینه آلومینیوم ،2024

مخلوط مذاب بیزوکس وکلوفونی پوشانده شد .قبل از انجام هر

از طیفسنجی پراکنش انرژی اشعهی ایکس استفاده شد .این

آزمون الکتروشیمیایی نمونهها به مدت  3دقیقه در محلول 3/5

آزمونها در یک دستگاه با مدل

درصد وزنی سدیم کلرید به منظور پایدارشدن پتانسیل قرار

انجام شد .جهت انجام این آزمون نمونهی پوشش شده در

گرفتند .آزمون پالریزاسیون جریان مستقیم بالفاصله بعد از

شرایط بهینهی پوششدهی در حضور افزودنیها و نمونه بدون

آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی (بعد از  10دقیقه

پوشش در یک محفظهی خال قرار گفته و با برخورد اشعهی

قرارگیری در محلول سدیم کلرید) انجام شد .چگالی جریان

الکترونی به نمونهها تصاویر میکروسکوپی به دست آمد .برای

خوردگی توسط روش برونیابی تافل در محدودهی± 50میلی-

بررسی خاصیت آبدوستی و یا آبگریزی سطح نمونهها از

Nova

آزمون زاویه تماس آب استفاده شد .نمودار تغییرات پتانسیل

 1.11برای ارزیابی نتایج آزمون پالریزاسیون جریان مستقیم و

طی زمان قبل از انجام آزمونهای الکتروشیمیایی درشکل 2

تحلیل دادهای آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی

نشان داده شده است.

ولت اطراف پتانسیل مدار باز به دست آمد .نرم افزار

VEGA/TESCAN-XMU

شکل  : 2روند تغییرات پتانسیل مدار باز آلومینیوم  2024طی غوطه وری در محلول پوشش تبدیلی
وانادیوم ( در شرایط بهینهی پوشش دهی :غلظت  10گرم بر لیتر از سدیم وانادات pH ،برابر ،4مدت زمان
 25دقیقه و در دمای محیط).
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3ـ نتایج و بحث

موجب کاهش مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم

3ـ1ـ آزمونهای الکتروشیمیایی /بررسی اثر سریم

میشود .این امر را میتوان در ارتباط با رسوب نامناسب

ـ نیترات بر رفتار مقاومت به خوردگی پوشش

پوشش در این غلظتها دانست که موجب کاهش عملکرد

تبدیلی وانادیوم

ضد خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم شده است .در حضور

3ـ  1ـ  1ـ تعیین غلظت بهینهی افزودنی سریمنیترات

 2گرم بر لیتر از نمک سریمنیترات در محلول پوششدهی

منحنیهای پالریزاسیون مربوط به نمونههای پوشش شده با
پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور  2 ،1و  3گرم بر لیتر از
نمک سریم نیترات ،دمای محیط ،مدت زمان  25دقیقه و pH
محلول برابر  4به همراه نمونهی بدون پوشش و نمونهی
پوشش شده در شرایط بهینهی وانادیوم (در غیاب سریم
نیترات) در شکل-3الف آورده شده است .با توجه به این
شکل ،دانسیتهی جریان خوردگی نمونهی پوشش شده در
حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیترات کمتر از نمونههای
پوشششده در حضور  1و 3گرم بر لیتر از این نمک است.
نتایج حاصل از برون-یابی تافل منحنیهای پالریزاسیون این
نمونهها در جدول  1آورده شده است .با توجه به این جدول،
دانسیتهی جریان خوردگی نمونهی پوشششده در حضور 2
گرم بر لیتر از سریمنیترات ( 0/026میکروآمپر بر سانتی-
مترمربع ) نسبت به دانسیتهی جریان خوردگی نمونهی بدون
پوشش ( 2/26میکروآمپر بر سانتیمترمربع) بسیار پایین است.
بنابراین باالترین مقاومت پالریزاسیون پوشش تبدیلی
وانادیوم ( 178000اهم.سانتیمترمربع) در حضور  2گرم بر
لیتر از سریمنیترات حاصل میشود .با کاهش غلظت سریم
نیترات به  1گرم بر لیتر پوششدهی مناسبی بر روی سطح
زمینهی فلزی انجام نشده و مقاومت پالریزاسیون نمونهی
پوشششده کاهش مییابد .از طرف دیگر افزایش غلظت
سریمنیترات به  3گرم بر لیتر احتماال موجب ترک برداشتن
سطح پوشش تبدیلی وانادیوم و کاهش مقاومت به خوردگی
آن میشود ] .[48همچنین مشاهده میشود که افزودن سریم-
نیترات موجب جابهجایی پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر
مثبتتر شده است .در واقع حضور سریم نیترات موجب
کاهش سرعت واکنشهای آندی مربوط به فرآیند خوردگی
میشود ] .[49این در حالی است که در غلظتهای کمتر یا
بیشتر از این میزان ،پتانسیل زمینهی فلزی فعالتر شده و

وانادیوم شیب شاخهی آندی منحنی تافل از  134میلیولت
(در غیاب سریم نیترات) به  141میلیولت افزایش یافته است.
این امر نشاندهندهی سختتر انجام شدن واکنشهای آندی
بر روی سطح نمونهی پوشش شده در حضور سریمنیترات و
در نتیجه افزایش مقاومت به خوردگی آن است.
به منظور بررسی بیشتر تاثیر غلظت سریمنیترات بر رفتار
مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم از آزمون
طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد .شکل -3ب
منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای پوشش شده در
حضور  2 ،1 ،0و  3گرم بر لیتر از سریم نیترات و نمونهی
بدون پوشش را نشان میدهد .با توجه به این شکل ،نمونهی
پوشششده در حضور  2گرم بر لیتر از سریمنیترات مقاومت
پالریزاسیون (امپدانس کل) باالتری نسبت به پوشش تبدیلی
وانادیوم در غیاب سریمنیترات و نمونهی بدون پوشش دارد.
دلیل کمبودن مقاومت پوشش در غلظت  1گرم بر لیتر از
سریمنیترات میتواند به پوششدهی نامناسب سطح زمینه در
غلظت کم نمک نسبت داده شود ] .[50این در حالی است
که سریمنیترات در غلظت  2گرم بر لیتر توانسته است با
افزایش احتمال پوششدهی زمینهی فلزی موجب باال رفتن
مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم شود .با افزایش
غلظت سریم نیترات به  3گرم بر لیتر ،اثر معکوس رخ داده و
حضور مقدار بیش از حد سریم احتماال موجب ترک برداشتن
سطح پوشش تبدیلی وانادیوم و کاهش مقاومت به خوردگی
آن شده است .به منظور تحلیل دقیقتر نتایج بهدست آمده از
آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ،از مدار معادل
الکتریکی تک ثابته و دوثابته ارائه شده در شکل  4استفاده
شد .پوششها به دالیل مختلفی از جمله غیرهمگن بودن
ترکیب پوشش ،ناهموار و غیریکنواخت بودن سطح فلز و
نایکنواخت بودن ضخامت پوشش ،مانند خازن ایدهآل رفتار
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نمیکنند ] .[51بههمین دلیل هنگام استفاده از مدار معادل ،از

چه مقدار این پارامتر کمتر باشد نفوذپذیری پوشش در برابر

عنصر فاز ثابت ( )CPEبه جای خازن ( )Cاستفاده¬

محلول خورنده کمتر است ] .[53در جدول  2نتایج حاصل

می¬شود .متغیرهای  Rct ،Rsو  CPEdlبه ترتیب بیانگر

از برازش منحنیهای نایکویست نمونههای پوشششده در

مقاومت محلول ،مقاومت انتقال بار و عنصر فاز ثابت الیه

حضور غلظتهای مختلف از سریمنیترات با مدار معادل

 CPEcو Rc

الکتریکی نشان داده شده است .با توجه به نتایج این جدول،

عنصر فاز ثابت و مقاومت مربوط به الیهی آلومینیوم اکسید

نمونهی پوشش شده در حضور  2گرم بر لیتر از سریمنیترات

در نمونه بدون پوشش و یا مربوط به پوشش تبدیلی در

مقاومت انتقال بار بیشتری ( 73062اهم.سانتیمترمربع) نسبت

نمونههای پوشششده هستند .در منحنیهای نایکویست،

به نمونهی پوشش شده در غیاب سریم نیترات (62123

مقدار امپدانس کل در فرکانسهای پائین به عنوان مجموع

اهم.سانتیمترمربع) و نمونهی بدون پوشش دارد .همچنین با

مقاومتهای سیستم در نظر گرفته میشود که مجموع

افزودن سریم نیترات در غلظت  2گرم بر لیتر به محلول

مقاومت محلول ،پوشش و مقاومت انتقال بار است .پارامتر n

پوششدهی مقدار پارامتر  nاز  0/95به  0/85کاهش مییابد

نشان دهندهی میزان ناهمواری سطح نمونه است به طوریکه

که این امر نشان دهندهی ناهموار شدن سطح پوشش تبدیلی

هر چقدر این مقدار به سمت  1میل کند نشان دهنده تشکیل

وانادیوم در حضور افزودنی معدنی سریمنیترات است .در

پوششی با یکنواختی بیشتر بر روی سطح فلز است ].[52

واقع سریم نیترات موجب افزایش زبری و ناهموار شدن سطح

پارمتر  Y0به عنوان معیاری از میزان مقاومت نمونه در برابر

پوشش تبدیلی وانادیوم شده است.

دوگانهی الکتریکی هستند .همچنین متغیرهای

عبور محلول خورنده به فصل مشترک پوشش و فلز است .هر

شکل  :3الف) منحنیهای پالریزاسیون ،ب) منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای آلومینیوم  2024پوشششده با
پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور  2 ،1 ،0و  3گرم بر لیتر از سریم نیترات pH ،محلول برابر  ،4دمای محیط و در مدت
زمان  25دقیقه به همراه نمونه بدون پوشش.
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جدول : 1دادههای حاصل از برونیابی تافل منحنیهای پالریزاسیون نمونههای بدون پوشش و پوششدهی شده در
محلول پوشش تبدیلی بر پایهی وانادیوم در حضور  2 ،1 ،0و  3گرم بر لیتر از سریم نیترات pH ،محلول برابر  ، 4زمان
غوطهوری  25دقیقه و در دمای محیط بر روی آلیاژ آلومینیوم .2024
Ecorr

icorr

Rp

ba

bc

)C(gr/lit

)(mV

)(µA/cm2

)(Ω.cm2

)(mV/decade

)(mV/decade

Ce(NO3)3

-895

2/28

26000

52

-69

زمینه بدون

-578

0/139

147000

134

-63

0

-726

0/668

100000

99

-96

1

-570

0/0265

178000

141

-48

2

-797

0/766

97000

89

-87

3

پوشش

جدول  :2نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای پوشششده در حضور 2 ،1 ،0و  3گرم بر لیتر از سریم
نیترات pH ،برابر  ،4مدت زمان  25دقیقه و در دمای محیط بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونهی بدون پوشش.
Zlf1

Rs

Rct

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

18510

7/87

18502

0/87

62130

6/80

62123

0/95

6/07

30000

13/9

21786

0/93

5/87

8200

85200

8/98

73062

0/85

12/1

12130

2

34302

10/6

22893

0/66

85/1

11400

3

n

Y0

Rc

)C (gr/lit

)(µMho

)(Ω.cm2

Ce(NO3)3

23/4

-

زمینه بدون

-

0
1

پوشش

1

Impedance at low frequences
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شکل  : 4مدارمعادل الف) تکثابته و ب) دوثابته برای شبیهسازی رفتار پوششهای تبدیلی اعمالی بر روی آلیاژ آلومینیوم .2024

3ـ  1ـ  2ـ بررسی اثر زمان غوطهوری در حضور سریم

زمان پوششدهی به  25دقیقه عملکرد پوشش تبدیلی

نیترات

وانادیوم بهتر شده و مقاومت به خوردگی آن افزایش مییابد.

در شکل -5الف منحنیهای پالریزاسیون مربوط به نمونههای
پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور  2گرم بر
لیتر سریم نیترات ،در دمای محیط pH ،محلول برابر  4و در
مدت زمانهای  15 ،10و  25دقیقه به همراه نمونهی پوشش
شده در غیاب سریمنیترات و نمونهی بدون پوشش نشان داده
شده است .با توجه به منحنیهای پالریزاسیون ،نمونهی
پوشششده در مدت زمان  25دقیقه نسبت به نمونههای
پوشششده در مدت زمانهای پایینتر ( 10و  15دقیقه)
جریان خوردگی کمتری دارد .نتایج حاصل از برونیابی تافل
منحنیهای پالریزاسیون نمونههای پوشششده در مدت
زمانهای مختلف در جدول  3نشان داده شده است .با توجه
به این جدول ،نمونهی پوشششده در مدت زمان  25دقیقه
جریان خوردگی پایینتری نسبت به نمونههای پوشششده در
مدت زمان  10دقیقه و در مدت زمان  15دقیقه دارد .در واقع
بدلیل اینکه یون سریم فعالیت کمتری داشته و انجام فرایند
پوششدهی در حضور آن به زمان طوالنی نیاز دارد با افزایش

در شکل -5ب منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای
پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور سریم نیترات
و در مدت زمانهای 15 ،10و  25دقیقه نشان داده شده است.
با توجه به این شکل ،نمونهی پوشششده در مدت زمان 25
دقیقه میزان امپدانس در فرکانسهای پایین بیشتری نسبت به
نمونههای پوشششده در مدت زمانهای پایینتر ( 10و 15
دقیقه) دارد .نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست
نمونههای پوشششده در مدت زمانهای مختلف با مدار
معادل الکتریکی در جدول  4نشان داده شده است .با توجه به
این جدول ،نمونهی پوشششده در مدت زمان  25دقیقه
دارای مقاومت انتقال بار بیشتری ( 73062اهم.سانتیمترمربع)
نسبت به نمونههای پوشششده در مدت زمانهای  10و 15
دقیقه (به ترتیب  25991و  31000اهم.سانتیمترمربع) است.
در واقع با کاهش زمان پوششدهی مقاومت به خوردگی
پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور سریم نیترات کاهش پیدا
کرده است.
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شکل  :5الف) منحنیهای پالریزاسیون ،ب) منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای آلومینیوم  2024پوشششده با پوشش
تبدیلی وانادیوم در حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیترات pH ،محلول برابر  ، 4دمای  25درجه سانتیگراد و در مدت زمانهای،10

15و  25دقیقه به همراه نمونهی بدون پوشش و نمونهی پوشششده در شرایط بهینهی وانادیوم (در غیاب سریم نیترات).

جدول  :3داده های حاصل از برونیابی تافل منحنیهای پالریزاسیون نمونههای بدون پوشش و پوشششده در محلول پوشش
تبدیلی بر پایهی وانادیوم در حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیترات pH ،محلول برابر  ،4زمانهای غوطهوری  15 ،10و  25دقیقه و
در دمای محیط بر روی آلیاژ آلومینیوم .2024
Ecorr

icorr

Rp

ba

bc

)(mV

)(µA/cm2

)(Ω.cm2

)(mV/decade

)(mV/decade

-895

2/28

26000

52

-69

-578

0/139

147000

134

-63

وانادیوم

-564

0/288

34000

65

-28

10

-645

0/375

85000

82

-103

15

-570

0/0265

178000

141

-48

25

)Time(min

زمینه بدون
پوشش
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جدول  :4نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای پوشششده در حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیترات،
 pHبرابر  ،4در دمای محیط و درمدت زمانهای  15 ،10و  25دقیقه به همراه نمونهی پوشششده در شرایط بهینهی وانادیوم (در
غیاب سریم نیترات) بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونهی بدون پوشش.
n

)Time(min

Y0

Rc

Zlf

Rs

Rct

)(µMho

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

23/4

-

18510

7/87

18502

0/87

-

وانادیوم

62130

6/80

62123

0/95

6/07

10

26000

9/51

25991

0/92

8/24

-

34000

10/3

31000

0/88

3/57

2990

15

85200

8/98

73062

0/85

12/1

12130

25

زمینه بدون
پوشش

3ـ  1ـ 3ـ بررسی اثر دمای محلول پوششدهی در
حضور سریم نیترات
شکل -6الف منحنیهای پالریزاسیون مربوط به نمونههای
پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور  2گرم بر
لیتر از سریم نیترات pH ،برابر  ،4مدت زمان  25دقیقه و در
دماهای  25 ،15و  35درجه سانتیگراد ،به همراه نمونهی
بدون پوشش و پوشششده در غیاب سریم نیترات را نشان
میدهد .با توجه به منحنیهای پالریزاسیون ،نمونهی پوشش
شده در دمای  25درجه سانتیگراد دارای جریان خوردگی
کمتری نسبت به نمونههای پوشششده در دمای 15و 35
درجه سانتیگراد است .نتایج حاصل از برونیابی تافل
منحنیهای پالریزاسیون نمونههای پوشششده در دماهای
مختلف در جدول  5نشان داده شده است .با توجه به این
نتایج ،نمونهی پوشششده در دمای محیط دارای جریان
خوردگی پایینی نسبت به نمونهی پوشششده در دمای 15
درجه سانتیگراد و نمونه پوشش شده در دمای  35درجه
سانتیگراد است .در واقع با پایین بردن دمای محلول پوشش-
دهی امکان پوششدهی مناسب سطح محیا نشده و جریان
خوردگی باال میباشد .همچنین افزایش بیش از حد دمای
محلول پوششدهی موجب ترک برداشتن سطح پوشش
وکاهش مقاومت به خوردگی آن میشود .مقاومت
پالریزاسیون نمونهی پوشش شده در دمای  15درجه
سانتیگراد  52000اهم.سانتیمترمربع بوده و مقاومت به
خوردگی آن پایین است .همچنین نمونهی پوشششده در

دمای  35درجه سانتیگراد دارای مقاومت پالریزاسیون پایینی
( 71000اهم.سانتیمترمربع) میباشد .در واقع افزایش یا
کاهش دمای محلول پوششدهی از دمای محیط موجب
پایین آمدن عملکرد ضدخوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم
شده است.
به منظور بررسی بیشتر تاثیر دمای محلول پوششدهی بر رفتار
مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور
سریمنیترات از آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی
استفاده شد .در شکل -6ب منحنیهای نایکویست مربوط به
نمونههای پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور 2
گرم بر لیتر از سریمنیترات pH ،محلول برابر  ،4مدت زمان
 25دقیقه و در دماهای 25 ،15و  35درجه سانتیگراد به همراه
نمونهی بدون پوشش و پوشششده در غیاب سریمنیترات
نشان داده شده است .با توجه به این شکل ،امپدانس کل
نمونهی پوشششده در دمای  25درجه سانتیگراد نسبت به
سایر نمونهها بیشتر بوده و مقاومت این نمونه در برابر
خوردگی باالتر است .نتایج حاصل از برازش منحنیهای
نایکوست نمونههای پوشششده در دماهای مختلف با مدار
معادل الکتریکی در جدول  6آورده شده است .با توجه به این
جدول ،با انجام فرایند پوششدهی در دمای محیط مقاومت
انتقال بار نمونه ( 73062اهم.سانتیمترمربع) بهشدت افزایش
پیدا کرده است .این در حالی است که کاهش و یا افزایش
دمای محلول پوششدهی به  15و یا  35درجه سانتیگراد
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موجب کاهش مقاومت انتقال بار بهترتیب به 21000
اهم.سانتیمترمربع و  19093اهم.سانتیمترمربع شده است.

شکل  :6الف) منحنیهای پالریزاسیون ،ب) منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای آلومینیوم  2024پوشششده با پوشش
تبدیلی وانادیوم در حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیترات pH، ،محلول برابر  ، 4دماهای 25 ،15و  35درجه سانتیگراد و در مدت
زمان  25دقیقه به همراه نمونهی بدون پوشش و نمونهی پوشششده بهینهی وانادیوم در غیاب سریم نیترات.
جدول  :5داده های حاصل از برونیابی تافل منحنیهای پالریزاسیون نمونه های بدون پوشش و پوشششده در محلول پوشش
تبدیلی بر پایهی وانادیوم در حضور  2گرم بر لیتر از سریمنیترات pH ،محلول برابر  ،4زمان غوطهوری  25دقیقه و در دماهای
25 ،15و  35درجه سانتیگراد به همراه نمونهی پوشششده در غیاب سریمنیترات بر روی آلیاژ آلومینیوم .2024
)T(0C

Ecorr

icorr

Rp

ba

bc

)(mV

)(µA/cm2

)(Ω.cm2

)(mV/decade

)(mV/decade

-895

2/28

26000

52

-69

-578

0/139

147000

134

-63

وانادیوم

-939

0/621

52000

39

-56

15

-570

0/0265

178000

141

-48

25

-578

0/100

71000

41

-28

35

زمینه بدون
پوشش
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جدول : 6نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای پوشششده در حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیترات،
 pHبرابر  ،4مدت زمان  25دقیقه و در دماهای 25 ،15و  35درجه سانتیگراد به همراه نمونهی پوشششده در غیاب سریم نیترات بر
روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونهی بدون پوشش.
Zlf
)(Ω.cm2

Rs
)(Ω.cm2

Rct
)(Ω.cm2

n

Y0
)(µMho

Rc
)(Ω.cm2

)T(0C

18510

7/87

18502

0/87

23/4

-

زمینه بدون

62130

6/80

62123

0/95

6/07

-

وانادیوم

28400
85200
19100

4/78
8/98
7/50

21000
73062
19093

0/89
0/85
0/89

12/3
12/1
5/52

7396
12130
-

15
25
35

پوشش

3ـ  1ـ  4بررسی اثر  pHمحلول پوششدهی در

میباشد .این امر میتواند ناشی از ساختار مناسب پوشش

حضور سریم نیترات

تشکیل شده در این  pHباشد .از آن جایی که  pHبهینهی

در شکل -7الف منحنیهای پالریزاسیون مربوط به نمونه-

محلول پوششدهی وانادیوم در غیاب سریم نیترات برابر 4

های پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور  2گرم

بود ،میتوان این طور استدالل کرد که احتماال در حضور

بر لیتر از سریمنیترات ،در pHهای برابر  3و  ،4مدت زمان

سریم نیترات تغییر  pHتاثیری در بهترشدن عملکرد پوشش

 25دقیقه و در دمای محیط به همراه نمونهی بدون پوشش و

تبدیلی وانادیوم نداشته است.

پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در غیاب سریمنیترات

به منظور بررسااای بیشاااتر تاثیر  pHمحلول پوشاااشدهی در

نشان داده شده است .با توجه به این شکل ،نمونهی پوشش-

حضااور سااریمنیترات بر رفتار مقاومت به خوردگی پوشااش

شده در  pHبرابر  4دارای جریان خوردگی کمتری نسبت به
نمونهی پوشششده در  pHبرابر  3و نمونهی پوشششده در

تبااد ی لی واناااد یوم از آز مون ط یفساا ا ن جی ا مپاادا نس
الکتروشااایم یایی اساااتفاده شاااد .شاااکل -7ب منحنی های
نایکوی ست مربوط به نمونههای پوشش شده با پوشش تبدیلی

غیاب سریم نیترات است .نتایج حاصل از برونیابی تافل

وانادیوم در حضاااور  2گرم بر لیتر ساااریمنیتراتpH ،های 3

منحنیهای پالریزاسیون مربوط به نمونههای پوشششده

و ،4مدت زمان  25دقیقه و در دمای محیط را نشااان میدهد.

درpHهای مختلف در جدول  7آورده شده است .با توجه به

با توجه به این شکل ،امپدانس در فرکانسهای پایین نمونهی

این جدول ،نمونهی پوشششده در  pHبرابر  4دارای کم-

پو شش شده در  pHبرابر  4ن سبت به نمونهی پو شش شده در

ترین جریان خوردگی ( 0/026میکروآمپر بر سانتیمتر مربع)
نسبت به نمونهی پوشششده در  pHبرابر 0/500( 3
میکروآمپر بر سانتیمتر مربع) و همچنین نمونهی پوشششده

 pHبرابر 3بیشتر است .در واقع با انجام فرایند پوششدهی در
 pHبرابر  4مقاومت پالریزاساایون و یا امپدانس کل نمونه در
برابر خوردگی افزایش مییابد .نتایج حاصااال از برازشهای
منحنیهای نایکویساات نمونههای پوشااششااده در pHهای

در غیاب سریمنیترات ( 0/13میکروآمپر بر سانتیمتر مربع)

مختلف با مدار معادل الکتریکی در جدول  8آورده شاااده

است .مقاومت پالریزاسیون نمونهی پوشششده در  pHبرابر

اساات .با توجه به این جدول ،نمونهی پوشااششااده در pH

 178000( 4اهم.سانتیمترمربع) نسبت به سایر نمونهها باال

برابر  4مقاومت انتقال بار بیشتری ( 73062اهم.سانتیمترمربع)
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نسبت به نمونهی پوشش شده در غیاب سریمنیترات (62123

عملکرد بهتر پوشش تشکیل شده در حضور سریم نیترات در

اهم.سااانتیمترمربع) و نمونهی پوشااششااده در  pHبرابر 3

برابر نفوذ عوامل خورنده است.

( 20600اهم.سااااانتیمترمربع) دارد .این امر نشااااانده ندهی

شکل  : 7الف) منحنیهای پالریزاسیون ،ب) منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای آلومینیوم  2024پوشششده با پوشش
های برابر  4و ، 3دمای محیط و در مدت زمان  25دقیقه به همراه pHتبدیلی وانادیوم در حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیترات،
نمونهی بدون پوشش و نمونهی پوشششده در شراط بهینهی وانادیوم (در غیاب سریم نیترات).
جدول  :7داده های حاصل از برونیابی تافل منحنیهای پالریزاسیون نمونههای بدون پوشش و پوشششده در محلول پوشش
تبدیلی بر پایهی وانادیوم در حضور  2گرم بر لیتر از سریم نیتراتpH ،های محلول برابر3و ،4زمان غوطهوری  25دقیقه و در
دمای محیط بر روی آلیاژ آلومینیوم .2024
Ecorr

icorr

Rp

ba

bc

)(mV

)(µA/cm2

)(Ω.cm2

)(mV/decade

)(mV/decade

-895

2/28

26000

52

-69

-578

0/139

147000

134

pH

زمینه بدون
پوشش

-63

وانادیوم

-729

0/500

64000

54

-59

3

-570

0/026

178000

141

-48

4
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جدول  :8نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست مربوط به نمونههای پوشششده در حضور  2گرم بر لیتر از سریمنیترات،
 pHبرابر 3و ،4مدت زمان  25دقیقه و در دمای محیط به همراه نمونهی پوشش شده در شرایط بهینهی وانادیوم (در غیاب سریم

نیترات) بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونهی بدون پوشش.
Zlf
)(Ω.cm2

Rs
)(Ω.cm2

Rct
)(Ω.cm2

n

Y0
)(µMho

Rc
)(Ω.cm2

18510

7/87
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0/87

23/4

-

62130

6/80

62123

0/95

6/07

-

وانادیوم

27700

6/81

20600

0/92

7/78

7093

3

85200

8/98

73062

0/85

12/1

12130

4

pH
زمینه بدون
پوشش

3ـ2ـ آزمونهای الکتروشیمیایی /بررسی تأثیر افزودنی آلی آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی پوشش
تبدیلی وانادیوم
 3ـ  2ـ  1ـ تعیین غلظت بهینهی افزدنی آدپیک اسید

به منظور بررسی تاثیر غلظت آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم انجام فرایند پوششدهی در حضور
0/5 ،0/1و  1گرم بر لیتر از آدپیک اسید pH ،برابر  ،4مدت زمان  10دقیقه و در دمای محیط انجام شد .منحنیهای پالریزاسیون و
نایکویست نمونههای پوشششده در حضور غلظتهای مختلف از آدپیک اسید در شکل  8نشان داده شده است .با توجه به منحنی-
های پالریزاسیون نمونههای پوشششده در غلظتهای مختلف آدپیک اسید در شکل -8الف ،نمونهی پوشششده در غلظت  1گرم
بر لیتر از آدپیک اسید دانسیته جریان خوردگی پایینتری نسبت به نمونههای پوشششده در حضور  0/5و  0/1گرم بر لیتر از این
اسید آلی دارد .در واقع با افزایش غلظت آدپیک اسید میزان جذب آن بر روی سطح بیشتر شده و جریان خوردگی نمونهی پوشش-
شده در حضور  1گرم بر لیتر از آدپیک اسید (با توجه به نتایج حاصل از برونیابی تافل منحنیهای پالریزاسیون در جدول  )9به
 0/384میکروآمپر بر سانتیمترکاهش مییابد .این درحالی است که جریان خوردگی نمونههای پوشششده در حضور  0/5و 0/1
گرم بر لیتر از آدپیک اسید به ترتیب  0/450و 0/634میکروآمپر بر سانتیمتراست .همچنین با توجه به نتایج حاصل از برازش منحنی-
های نایکویست نمونههای پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور غلظتهای مختلف آدپیک اسید در جدول  ،10مقاومت
انتقال بار نمونهی پوشششده در غلظت  1گرم بر لیتر از آدپیک اسید نسبت به نمونههای پوشششده در حضور  0/5و  0/1گرم بر
لیتر از این اسید بیشتر است .همچنین با توجه به این نتایج مشخص است که با وجود این که آدپیک اسید موجب کاهش جریان
خوردگی نمونهی پوشششده نسبت به نمونه بدون پوشش میشود ولی پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور افزودنی آدپیک اسید
مقاومت به خوردگی باالیی نشان نمیدهد .با توجه به جدول  ،9مقاومت پالریزاسیون نمونهی پوشش شده در شرایط بهینهی وانادیوم
 147000اهم.سانتیمترمربع بوده در حالی که مقاومت پالریزاسیون در حضور آدپیک اسید  82000اهم.سانتیمتر مربع است .کاهش
مقاومت پوشش در حضور آدپیک اسید نسبت به خود پوشش تبدیلی وانادیوم میتواند به ماهیت آلی این اسید نسبت داده شود .در
واقع جذب این اسید به دلیل گروههای شیمیایی آن (گروههای کربوکسیل و هیدروکسیل) به سمت سطح فلز بوده و این گروهها
بدلیل ماهیت قطبی خود موجب افزایش جذب آب و یا عوامل خورنده شده و از این طریق باعث افزایش احتمال خوردگی میشوند.

54

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره ( 21پیاپی  31ـ سال نهم) ،بهار 1398
تاثیر افزودنیهای سریم نیترات و آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی ...

36

شکل  : 8منحنیهای الف) پالریزاسیون،ب) نایکویست نمونههای پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور 0/5 ،0/1و  1گرم
بر لیتر از آدپیک اسید pH ،برابر ،4دمای محیط و مدت زمان  10دقیقه به همراه نمونهی پوشششده در شرایط بهینهی وانادیوم
(در غیاب آدپیک اسید) بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونهی بدون پوشش.

جدول  :9نتایج حاصل از برونیابی تافل منحنیهای پالریزاسیون نمونههای پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور ،0/1
0/5و  1گرم بر لیتر از آدپیک اسید ،مدت زمان  10دقیقه pH ،برابر  4و در دمای محیط به همراه نمونهی پوشششده در شرایط
بهینهی وانادیوم (در غیاب آدپیک اسید) بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونه بدون پوشش.
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زمینه بدون
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0/139

147000
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-63

0
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1
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23000
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-46

0/5
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جدول  :10نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست نمونههای پوشششده با وانادیوم در حضور 0/5 ،0/1و  1گرم بر لیتر از
آدپیک اسید ،مدت زمان 10دقیقه pH ،برابر  4و در دمای محیط به همراه نمونهی بهینهی وانادیوم در غیاب آدپیک اسید بر روی
آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونه بدون پوشش.
n
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Rc

)C(gr/lit
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)(Ω.cm2

Adipic Acid

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

23/4

-

زمینه بدون

18510

7/87

18502

0/87

-

0

62130

6/80

62123

0/95

6/07

1

45908

12/1

32196

0/72

51/3

13700

24700

15/4

20600

0/91

4/40

3085

0 /5

42429

12/7

37400

0/76

99/2

5017

0 /1

پوشش

 3ـ  2ـ  2ـ بررسی تاثیر زمان غوطهوری در حضور

مدت زمان  10دقیقه ،جریان خوردگی کمتری نسبت به

آدپیک اسید

نمونهی پوشششده در مدت زمان  25دقیقه دارد .همچنین با

به منظور بررسی تاثیر زمان غوطهوری بر رفتار مقاومت به

توجه به نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست نمونه-

خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم ،فرایند پوششدهی در

های پوشششده در مدت زمانهای مختلف در جدول ،12

حضور  1گرم بر لیتر از آدپیک اسید ،در مدت زمانهای 10

مقاومت انتقال بار نمونهی پوشششده در مدت زمان  10دقیقه

و  25دقیقه pH ،برابر  ،4و در دمای محیط انجام شد .منحنی-

حدود  32000اهم.سانتیمترمربع بوده و نسبت به نمونهی

های پالریزاسیون و نایکویست نمونههای پوشششده در

پوشششده در مدت زمان  25دقیقه ( 31200اهم.سانتیمتر

مدت زمانهای مختلف در شکل  9نشان داده شده است .با

مربع) بیشتر است .بنابراین با توجه به این نتایج ،فرایند

توجه به منحنیهای پالریزاسیون نمونههای پوشششده در دو

پوششدهی در حضور آدپیک اسید در مدت زمان  10دقیقه

مدت زمان مختلف ( 10و  25دقیقه) در شکل -9الف،

انجام شد.

مشاهده میشود که نمونهی پوشششده در مدت زمان 10
دقیقه دانسیته جریان خوردگی پایینتری نسبت به نمونهی

با مشخص شدن دانسیته جریان خوردگی نمونههای

پوشششده در مدت زمان  25دقیقه دارد .همچنین با توجه به

پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در غیاب و حضور

منحنیهای نایکویست نمونههای پوشششده در شکل -9ب،

افزودنیها راندمان پوششدهی از نظر افزایش مقاومت به

مقدار امپدانس در فرکانس پایین مربوط به نمونهی پوشش-

خوردگی زمینه فلزی از رابطهی زیر ( )3-1محاسبه میشود

شده در مدت زمان  10دقیقه نسبت به نمونهی پوشششده در

] .[54که در آن  icorr0دانسیته جریان خوردگی زمینهی

مدت زمان  25دقیقه بیشتر است .این امر نشاندهندهی
مقاومت به خوردگی باالی نمونهی پوشششده در مدت
زمان کم ( 10دقیقه) میباشد .با توجه به نتایج برونیابی تافل
در جدول  11مشاهده میشود که نمونهی پوشششده در

بدون پوشش و  icorrدانسیته جریان خوردگی نمونهی
پوشششده است .با توجه به مقادیر این پارامترها راندمان
پوششدهی در غیاب افزودنیها  94درصد بوده و در حضور
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P = ((icorr0-icorr)/icorr0) ×100
)(1.3

افزودنی سریم نیترات و آدپیک اسید به ترتیب به  98و 84
درصد میرسد.

شکل :9منحنیهای الف) پالریزاسیون ،ب) نایکویست نمونههای پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور  1گرم بر لیتر
از آدپیک اسید pH ،برابر ،4دمای محیط و در مدت زمانهای  10و  25دقیقه به همراه نمونهی پوشششده با وانادیوم در
غیاب آدپیک اسید بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونهی بدون پوشش.
جدول  :11نتایج حاصل از برونیابی تافل منحنیهای پالریزاسیون نمونههای پوشششده با وانادیوم در حضور  1گرم بر لیتر
از آدپیک اسید ،در دو مدت زمان  10و  25دقیقه pH ،برابر  4و در دمای محیط به همراه نمونهی پوشششده با پوشش
تبدیلی وانادیوم در غیاب آدپیک اسید بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونه بدون پوشش.
)Time(min

Ecorr

icorr

Rp

ba

bc

)(mV

)(µA/cm2

)(Ω.cm2

)(mV/decade

)(mV/decade

-895

2/28

26000

52

-69

-578

0/139

147000

134

-63

وانادیوم

-726

0/384

81000

42

-52

10

-643

0/635

58000

69

-68

25

زمینه بدون
پوشش

جدول  :12نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست نمونههای پوشششده با وانادیوم در حضور  1گرم بر لیتر از آدپیک
اسید ،در دو مدت زمان  10و  25دقیقه pH ،برابر  4و در دمای محیط به همراه نمونهی پوشششده با وانادیوم در غیاب آدپیک

اسید بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونه بدون پوشش.
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جدول  :12نتایج حاصل از برازش منحنیهای نایکویست نمونههای پوشششده با وانادیوم در حضور  1گرم بر لیتر از آدپیک
اسید ،در دو مدت زمان  10و  25دقیقه pH ،برابر  4و در دمای محیط به همراه نمونهی پوشششده با وانادیوم در غیاب

آدپیک اسید بر روی آلیاژ آلومینیوم  2024و نمونه بدون پوشش.
n

Zlf

Rs

Rct

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

)(Ω.cm2

18510

7/87

18502

0/87

62130

6/80

62123

0/95

6/07

45908

12/1

32196

0/72

51/3

13700

44667

11/2

31200

0/79

56/4

13450

)Time(min

Y0

Rc

)(µMho

)(Ω.cm2

23/4

-

-

وانادیوم
10
25

زمینه بدون
پوشش

3
 3ـ  3ـ بررسی ریختشناسی سطح

پوشااشدهاای بهتاار سااطح زمینااهی فلاازی شااده اسااات.

 3ـ  3ـ  1ـ میکروسکوپ الکترونی روبشی ـ

هاامچناااین حضااور ساااریمنیتااارات نیااز موجاااب تشاااکیل

طیفسنجی پراکنش انرژی اشعهی ایکس

متاااراکمتااار پوشاااش تبااادیلی واناااادیوم شاااده اسااات.
نتاااایج حاصااال از آناااالیز عنصاااری نموناااه پوشاااششاااده

ـ بررسی تاثیر افزودنیهای سریم نیترات و آدپیک اسید
بر ریزساختار سطح و ترکیب پوشش تبدیلی وانادیوم

باااا پوشاااش تبااادیلی واناااادیوم در حضاااور  2گااارم بااار
لیتا ار از ساااریم نیتااارات و در شااارایط بهیناااهی پوشاااش-

تصاااااویر میکروسااااکوپ الکتروناااای روبشاااای مربااااوط

دهااای در شاااکل  11نشاااان داده شاااده اسااات .باااا توجاااه

باااه نموناااههاااای پوشاااششاااده باااا پوشاااش تبااادیلی

بااااه ایاااان شااااکل مشاااااهده ماااایشااااود کااااه نمونااااهی

واناااادیوم در حضاااور آدپیاااک اساااید و ساااریم نیتااارات

پوشاااششاااده در حضاااور ساااریمنیتااارات حااااوی تقریباااا

در شاااااکل  10نشاااااان داده شاااااده اسااااات .فرایناااااد

 0/92درصاااد وزنااای عنصااار ساااریم اسااات .ایااان امااار

پوشاااشدهااای در شااارایط بهیناااه در حضاااور  2گااارم بااار

نشاااااان از مشاااااارکت ترکیاااااب ساااااریم نیتااااارات در

لیتااار از ساااریمنیتااارات و  1گااارم بااار لیتااار از آدپیاااک

تشاااکیل متاااراکمتااار و مناسااابتااار پوشاااش تبااادیلی

اساااید انجاااام شاااده اسااات .باااا توجاااه باااه شاااکل ،10

واناااادیوم بااار روی زمیناااهی فلااازی اسااات کاااه موجاااب

حضااااور آدپیااااک اسااااید و سااااریمنیتاااارات موجااااب

افااازایش مقاومااات باااه خاااوردگی پوشاااش تبااادیلی باااا

تشاااکیل متاااراکمتااار پوشاااش تبااادیلی واناااادیوم مااای-

توجاااه باااه نتاااایج آزماااونهاااای الکتروشااامیایی شاااده

شاااود .در شاااکل -10الاااف کاااه مرباااوط باااه نموناااهی

است.

پوشااااششااااده در حضااااور آدپیااااک اسااااید اساااات،
مشاااهده ماایشااود کااه حضااور آدپیااک اسااید موجااب
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شکل  : 10تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (با بزرگنمایی  5میکرومتر) نمونههای آلیاژ آلومینیوم 2024پوشششده با
پوشش تبدیلی وانادیوم الف) در حضور آدپیک اسید ،ب) در حضور سریم نیترات ،ج) در غیاب افزودنیها و د) بدون پوشش.

شکل :11نتایج حاصل از آنالیز عنصری نمونهی آلیاژ آلومینیوم  2024پوشششده در غلظت 10گرم بر لیتر از نمک سدیم
وانادات pH ،برابر  ،4دمای محیط ،مدت زمان  25دقیقه و در حضور  2گرم بر لیتر از سریمنیترات.

 3ـ  3ـ  2ـ آزمون زاویه تماس آب ـ بررسی تاثیر

زاویه تماس آب استفاده شد .شکل 12تصاویر زاویه تماس

افزودنیهای سریمنیترات و آدپیک اسید بر خاصیت

آب مربوط به نمونههای پوشششده با پوشش تبدیلی

آبدوستی و یا آبگریزی سطح پوشش تبدیلی

وانادیوم را در حضور آدپیک اسید و سریم نیترات نشان

وانادیوم

به منظور بررسی تاثیر آدپیک اسید و سریمنیترات بر میزان
آبدوستی و انرژی سطحی پوشش تبدیلی وانادیوم از آزمون

میدهد .با توجه به شکل-12الف مشاهده میشود که با
افزودن آدپیک اسید به محلول پوششدهی وانادیوم خاصیت
آبدوستی سطح نمونهی فلزی افزایش یافته و زاویه تماس

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره ( 22پیاپی  -32سال نهم) ،تابستان  1398تاثیر افزودنیهای سریم
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آب به  48درجه کاهش مییابد .این در حالی است که زاویه

سمت سطح پوشش تبدیلی وانادیوم قابل توجیه است].[46

تماس آب بر روی سطح نمونهی پوشششده با پوشش

همچنین با توجه به شکل -12ب ،پوشش تبدیلی وانادیوم در

تبدیلی وانادیوم در غیاب افزودنیها  58درجه میباشد.

حضور سریمنیترات آبگریزتر شده و زاویه تماس آب در

کاهش زاویه تماس آب و افزایش انرژی سطحی میتواند

سطح نمونه به  79درجه افزایش مییابد .بنابراین با افزودن

موجب پخش راحتتر پوشش آلی و چسبندگی بهتر آن به

سریم نیترات به محلول پوششدهی وانادیوم میزان انرژی

سطح زمینهی پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در

سطحی نمونه کاهش یافته و مقاومت در برابر نفوذ عوامل

حضور آدپیک اسید گردد .با توجه به اینکه گروههای

خورنده افزایش مییابد ] .[55این امر با نتایج آزمونهای

شیمیایی موجود در ساختار آدپیک اسید عمدتا گروههای

الکتروشیمیایی که نشان از باال رفتن مقاومت به خوردگی

قطبی (هیدروکسیل و کربوکسیل) هستند .بنابراین افزایش

پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور سریم نیترات بودند ،در

خاصیت آبدوستی سطح در اثر جهتگیری این گروهها به

توافق است.

شکل  :12تصاویر زاویه تماس آب مربوط به نمونههای آلومینیوم  2024پوشششده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور الف)
آدپیک اسید ،ب) سریم نیترات ،ج) در غیاب افزودنیها.

نتیجهگیری


افزودن سریمنیترات به محلول پوششدهی وانادیوم موجب افزایش مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیوم میشود.
به طوریکه موجب کاهش دانسیتهی جریان خوردگی از  0/13میکروآمپر بر سانتیمترمربع برای پوشش تبدیلی وانادیوم
در غیاب سریم نیترات به  0/026میکروآمپر بر سانتیمترمربع برای پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور سریم نیترات میشود.



حضور سریمنیترات موجب تشکیل متراکمتر پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی زمینهی فلزی میشود .همچنین طبق تصاویر
زاویه تماس آب ،با افزودن سریم نیترات به محلول پوششتبدیلی وانادیوم میزان انرژی سطحی نمونهی فلزی کاهش یافته
و سطح پوشش تبدیلی وانادیوم آبگریزتر میشود.
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افزودن آدپیک اسید به محلول پوششدهی وانادیوم موجب افزایش مقاومت پالریزاسیون زمینهی فلزی از



 این در حالی است که مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی.سانتیمترمربع میشود. اهم81000 سانتیمترمربع به.اهم26000
.وانادیوم در غیاب آدپیک اسید بیشتر است
آدپیک اسید به عنوان یک افزودنی آلی موجب افزایش انرژی سطحی و خاصیت آبدوستی سطح پوشش تبدیلی وانادیوم



 همچنین آدپیک اسید موجب بهبود فرایند پوششدهی و تشکیل متراکمتر پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی.شده است
.سطح زمینه فلزی میشود
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