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 -1مقدمه
امروزه زیست مواد فلزی جهت استفاده در بازسازی بافتهای سخت
صدمه دیده نظیر استخوان به صورت گسترده مورد استفاده قرار
میگیرند .در مورد این مواد فلزی ،اصالح عملکرد زیستی (از جمله
بهبود عملکرد مکانیکی) به عنوان یک موضوع ویژه و دارای اهمیت
در توسعه زیست مواد فلزی با کارایی باال جهت استفاده در ساخت
ایمپلنتهای فلزی مطرح می باشند [.]1
عموماً خواص مکانیکی آلیاژهای تیتانیوم به مورفولوژی ،کسر
حجمی و خواص دو فاز  αو  βبستگی داشته و محدودیتهای موجود
در استحکام آلیاژهای تک فاز  αوهمچنین مشکالت موجود در
فرآیند شکل دهی گرم در این آلیاژها ،انجام تحقیقات جدید بر
روی آلیاژهای دارای هر دو فاز  αو  βرا به موضوعی مورد عالقه
برای محققین تبدیل نموده است .امروزه آلیاژ تیتانیوم  β+αبا ترکیب
 )IMI 318( Ti-6Al-4Vاز لحاظ اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای
میباشد [.]2
نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده بر روی آلیاژهای مختلف
تیتانیوم و تیتانیوم خالص تجاری ( ، )CP Tiنشان دهنده کاهش
عمر خستگی آلیاژهای تیتانیوم در محلولهای مورد استفاده نسبت
به نمونههای مشابه در هوا می باشد [ . ]5-3در سال ، 2003
 Azevedoو همکاران نشان دادند که عمر خستگی یک صفحه
تیتانیوم خالص تجاری در سرم با دمای  ،37oCنسبت به انجام
آزمون مشابه در هوا کاهش مییابد [ .]6یک سال بعدAkahori ،
و همکاران [ ]7به بررسی رفتار خستگی و خوردگی -خستگی
آلیاژ ( Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr (TNTZدر دو حالت پیر شده
و عملیات محلولی شده ( )Solutionizedدر هوا با دمای 22oC
و در محلول رینگر با دمای  37oCپرداختند .بررسیهای آنها
نشان داد که استحکام خستگی نمونههای مورد آزمون در دو محیط
هوا و محلول رینگر یکسان است .به طور همزمان ،رفتار خستگی
آلیاژ  Ti-13Nb-13Zrبا ساختار  βتوسط  Baptistaو همکاران
[ ]8مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان دهنده عدم
حساسیت آلیاژ مذکور به محیط بود ،به طوریکه نمودارهای
حاصل از انجام آزمون خستگی در هوا و محلول نمکی یکسان
بودند .چنین عدم حساسیتی در مورد آلیاژهای Ti-15Al-33Nb
و  Ti-21Al-29Nbبا ریز ساختار عمدتا  βتوسط  Boehlertو
همکاران نیز گزارش شده است [ .]9از اینرو بر اساس نتایج حاصل
از پژوهش یاد شده Majumdar ،و همکاران [ ]10از بررسی رفتار
ب
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خستگی آلیاژهای  Ti-13Nb-13Zrو Ti-13Nb-13Zr-0.5B

در محلول شبیه سازی شده بدن چشم پوشی کرده و آزمون ها را
فقط در هوا انجام دادند .در سال  2014محققین پژوهش حاضر حد
خستگی آلیاژ تیتانیوم  Ti-6Al-4Vرا در دمای اتاق برابر با 490
مگا پاسکال و عمر خستگی آنرا  1/2×107چرخه اعالم نمودند.
همچنین نتایج پژوهش مذکور نشان داد که جوانه زنی و رشد
ترک خستگی در این آلیاژ در فاز زمینه (فاز  )αواقع میشود و
مواجه شدن ترک با فاز سخت تر  ،βسبب ایجاد انحراف در مسیر
اشاعه و یا ایجاد انشعاب در ترک یاد شده میگردد [.]11
در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش استاندارد چرخشی ـ خمشی
( ،)Rotating-Bendingآزمون خوردگی ـ خستگی بر روی
نمونههای آلیاژ  Ti-6Al-4Vبا شکل ساعت شنی (،)Hour-glass
در محلول  Ringerانجام شد .سطح نمونهها پس از وقوع شکست
خستگی ،شکست نگاری ( )Fractographyشد و جوانه زنی و
اشاعه ترک خستگی مورد بررسی قرار گرفت .در پايان نتايج با
دادههای حاصل از آزمون خستگی در هوا بر روی نمونههای مشابه
مقایسه گردید.
 -2روش تحقیق
نمونههــای مـــورد آزمــایش از میلگــــرد تیتــانیــومــی از آلیــاژ
 Ti-6Al-4Vبا قطر  10میلیمتر (تولید شرکت ایتالیایی )Lotolos
تهیه شد .تراشکاری نمونههای مذکور توسط دستگاه  CNCمطابق
با استاندارد  ASTM F1801انجام شد [( ]12شکل  ،)1بدین
صورت که در راستای حداقل نمودن تنشهای پسماند احتمالی
حین تراشکاری ،در کل فرآیند مذکور دقت در کنترل میزان براده
برداری ،توام با خنک کردن نمونهها به عمل آمد .آزمون تعیین

ترکیب شیمیایی بر روی آلیاژ مورد نظر به روش اسپکترومتری
نشری با استفاده از دستگاه  Oxfordمدل Foundry Master
 Pro. 2013انجام گردید که نتایج حاصل در جدول  1ارائه شده
است .همچنین به منظور دستیابی به خواص مکانیکی نمونهها ،آزمون
کشش با استفاده از دستگاه کشش تک محوری  Gotechساخت
کشور تایوان و آزمون میکرو سختی سنجی با استفاده از دستگاه
 Future-Techمدل  FM-700ساخت کشور لهستان انجام گردید
که نتایج حاصل در جدول  2ارائه شده است.
پس از فرآیند ماشین کاری ،در راستای دستیابی به کیفیت مطلوب
سطح در محــدوده سنجــه طــول ( ،)Gauge Lengthفرآینـد
پولیــش کــــاری سطــح با استفـــاده از سمبادههـــای کاغـــذی با
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جدول  -1ترکیب شیمیایی آلیاژ  Ti-6Al-4Vمورد استفاده.

جدول -2خواص مکانیکی آلیاژ  Ti-6Al-4Vمورد استفاده.

شکل  -1شکل و ابعاد نمونه های آزمون (میلیمتر).

شمارههای  2500 ،2000 ،1500 ،1000و  3000انجام گردید .سپس
با هدف دستیابی به سطحی عاری از هر گونه آثار خراش ناشی از
عملیات ماشین کاری ،فرآیند پولیش کاری با استفاده از پنبه آغشته
به خمیر پولیش و سپس پنبه ادامه یافت .مطابق الزامات روش آزمون
استاندارد ( ،)ASTM F1801پیش از انجام آزمون خوردگی-
خستگی و به منظور حذف هرگونه چربی سطحی ،اثر انگشت و ،...
چربی زدایی نمونهها با استفاده از استون و سپس شستشو با آب مقطر و
خشک کردن سطح نمونه ها توسط دمنده هوای گرم انجام شد [.]12
آزمونهای خوردگی -خستگی به روش استاندارد چرخشی-
خمشی ،در  11سطح تنشی منتخب و با استفاده از دستگاه
آزمون خوردگی -خستگی  MSA2014ساخت شرکت
 P.T.V. Co., Corrosion Protectionو با نسبت تنش
 ،R= -1انجام شد به طوریکه در فرآیند انجام آزمون سه نمونه
یکسان در هر سطح تنش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل
از انجام آزمون در هر گروه در قالب  Group 1تا Group 3
گزارش گردید .همچنین جهت بررسی خواص خوردگی -خستگی
نمونه ها در بدن انسان ،در فرآیند آزمون استاندارد خوردگی-
خستگی به ازاء هر یک سانتیمتر مربع از سطح نمونه غوطه ور،
 1000mLاز محلول رینگر (محلول شبیه سازی شده مایع موجود در بدن
انسان ( ) )Simulated Body Fluidمورد استفاده قرار گرفته و دمای
محلول آزمون در بازه  37±1oCتنظیم گردید .همچنین در تمام طول
مدت آزمون دما با دقت  0/1oCبه صورت مداوم پایش و کنترل گردید.
قبلازآزمون،جهتعایقکاریالکتریکینمونهازشفتهاینگهدارنده
و به تبع آن جلوگیری از بروز خوردگی دوفلزی در محل اتصال
نمونه به شفتهای دستگاه ،دو سر انتهایی نمونه توسط عایق حرارتی

( ،)Heat Shrinkعایقکاری گردید .زمان نگهداری نمونهها در
محلول برابر با  120دقیقه (دو ساعت) تنظیم و پس از طی زمان مذکور
آزمون مورد نظر بر روی نمونه انجام شد .همچنین جهت اطمینان از
اعتبار نتایج حاصل از آزمونها ،در هر سطح تنشی سه نمونه یکسان
تحت آزمون قرار گرفت .بارگذاری جهت انجام آزمـون از 2 σ UTSــ
3
( :Ultimate Tensile Strengthاستحکام کششی نهایی) آغاز شده و
تا حدود 1 σ UTSــ ادامه یافت به طوری که تنشهای اعمالی در بازه
2
 630-470 MPaتغییر میکرد .الزم به ذکر است که آزمونهای
خستگی بر روی نمونههای مشابه توسط نویسندگان این پژوهش در
تحقیقی دیگر انجام گردیده است [ ]11که از نتایج حاصل از پژوهش
مذکور جهت بررسی نتایج به دست آمده از آزمونهای خوردگی-
خستگی استفاده گردید.بررسیهایشکستنگاری()Fractography
برروی سطح شکست نمونهها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی
					)Filed Emission
گسیل میدانی (Scanning Electron Microscopy-FESEM
مدل  TESCAN MIRA3انجام گردید .در همین راستا ،به
منظور تعیین ترکیب شیمیایی فازها و محصوالت خوردگی از روش
( EDS )Energy Dispersion Spectroscopyاستفاده شد.عالوه
بر این ،جهت بررسی دقیق تر و تجزیه و تحلیل تصاویر میکروسکوپ
نوری ،از نرم افزار  MIPاستفاده شد.
 -3نتایج و بحث

 -1-3بررسی رفتار خستگی و خوردگی -خستگی

منحنی ( S-Nتنش -تعداد سیکل تا شکست) مربوط به نمونه های
آلیاژ  Ti-6Al-4Vتحت آزمون خوردگی  -خستگی در محلول
رینگر به همراه منحنی  S-Nمربوط به نمونه های آزمون خستگی در
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هوا [ ،]11در شکل  2نشان داده شده است .همانگونه که در شکل
مشاهده میشود بر خالف رفتار این آلیاژ در هوا ،با قرار گرفتن
نمونهها تحت آزمون خستگی در محلول خورنده ،حد خستگی در
نمودار از بین رفته و عمر خستگی در سطوح تنشی متناظر ،به شدت
کاهش مییابد .از آنجا که محققان [ ]5عقیده دارند که به طور کلی
در فرآیند طراحی میبایست نقش محیط خورنده و تاثیر آن بر ماده
مورد آزمون در نظر گرفته شود ،بنابراین با توجه به مورفولوژی
سطح شکست نمونههای آزمون خوردگی -خستگی ،کاهش
تعداد سیکل تا شکست را می توان به بروز پدیده خوردگی و انجام
واکنشهای سطحی ( ]3[ )Superficial Reactionsو یا ترد شدن
ماده ( ]4[ )Material Embrittlementمربوط دانست .عالوه بر
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این ،در تنش های باالتر از حد خستگی آلیاژ در هوا ،کاهش مقاومت
خستگی نمونه به تخریب مکانیکی الیه اکسیدی محافظ سطحی نسبت
داده میشود [ .]13از اینرو ،هر دو عامل ذکر شده یعنی عامل شیمیایی
(در اثر تماس با محلول رینگر) و عامل مکانیکی (در اثر بارگذاری
سیکلی) در تخریب الیه مذکور دارای نقش کلیدی می باشند.
 -2-3بررسیهای شکست نگاری

شکل  -3الف نمای کلی از سطح شکست نمونه حاصل از آزمون
خوردگی -خستگی ،پس از تحمل  2/61×106چرخه را نشان
میدهد .همانگونه که در شکل کام ً
ال مشخص است ،نسبت به
نمونههای آزمون خستگی در هوا (شکل -3ب) ،ناحیه شکست
ناشی از خستگی به شدت کاهش یافته است .عالوه بر این ،در ناحیه

شکل  -2منحنیهای  S-Nنمونههای تیتانیومی Ti-6Al-4V؛ (الف) در هوا (منحنی خط چین) پیکانها نشاندهنده عدم شکست نمونهها پس از تحمل  107چرخه می باشند [،]11
(ب) در محلول رینگر (منحنی پیوسته).

شکل  -3نمای کلی از سطح شکست نمونه؛ (الف) نمونه خوردگی حستگی (تنش اعمالی برابر با  492مگا پاسکال و عمر خستگی برابر با  2/61×106چرخه)( ،ب) نمونه خستگی در
هوا (تنش اعمالی برابر با  492مگا پاسکال و عمر خستگی برابر با  9×106چرخه) [.]11
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جانبی منطقه شکست نهایی ،لبه تیزی از شکست ایجاد شده است که
وسعت این ناحیه نسبت به ناحیه متناظر در نمونههای آزمون خستگی،
به صورت قابل توجهی بیشتر است .علت بروز هر دو پدیده فوق را
می توان توسط کاهش عمر خستگی در مورد نمونه های خوردگی-
خستگی به سبب تغییر در رفتار اشاعه رشد ترک خستگی توجیه
نمود که در ادامه توضیحات کاملتری ارائه خواهد شد.
شکل  4تصاویر  FESEMاز سطح شکست در ناحیه شکست
خستگی در محلول رینگر (-4الف-4 ،ب و -4ه) در بزرگنماییهای
متفاوت به همراه تصاویر  SEMاز سطح شکست خستگی در هوا
(-4ج و -4د) را نشان میدهد .با دقت در تصاویر مذکور ،خطوط
مواج ( )Striation Featuresایجاد شده در اثر بارگذاری چرخه ای
و همچنین ترکهای خستگی ایجاد شده در ناحیه شکست خستگی
در محلول رینگر قابل مشاهده هستند.
عالوه بر موارد یاد شده ،نکته دارای اهمیت در تصاویر فوق (به ویژه
شکل -4ه) این است که بر خالف نمونههای آزمون خستگی در هوا
(شکل -4ج و -4د) ،در بزرگنماییهای پایین ،ترکهای خستگی
در نمونهها مشاهده نمیشوند ،حال آنکه با افزایش بزرگنمایی،
ترکهای بسیار ریز در سطح نمونه قابل مشاهده هستند .شکل
 5نمونه ای از این ترکها را نشان میدهد .ترکهای مذکور را
میتوان به صورت پراکنده در سطح شکست ناشی از خستگی
مشاهده نمود .علت بروز تغییر در اندازه و نحوه اشاعه ترک خستگی
در محلول رینگر این است که چنین ترکهایی در مسیر اشاعه خود
با محصوالت خوردگی – که عموماً دارای ترکیباتی سخت میباشند
برخورد نموده و از اینرو در ادامه ناچار به نغییر مسیر میگردند.
در شکل  6میتوان فاصله میان خطوط مواج در نمونهای که در هوا
دچار شکست خستگی شده است را با فاصله خطوط مذکور در
نمونه ای که در محلول رینگر دچار خستگی شده است مقایسه نمود.
همانگونه که در تصویر مشاهده می شود ،در نمونه حاصل از شکست
خوردگی -خستگی در محلول رینگر (شكل -6الف) ،فاصله خطوط
مواج حدود  %30فاصله خطوط مذکور در سطح شکست نمونه
حاصل از خستگی در هوا (شكل -6ب) ،می باشد .علت این پدیده
را میتوان به حضور محلول خورنده در مجاورت سطح شکست در
طول مدت زمان بارگذاری مرتبط دانست .به طوریکه وقوع پدیده
خوردگی در سطح شکست خوردگی -خستگی سبب کاهش عمق
ناهمواریهای ایجاد شده در سطح (خطوط مواج) شده و لذا فاصله
میان قلههای این خطوط مواج نسبت به قبل کاهش مییابد.
نکته مهم دیگر در وضعیت ظاهری سطح شکست ،پله ای بودن آن
است .به بیان دیگر با دقت در سطح شکست ،ناهمواری پلهای شکل
مشخصی در مسیر رشد ترک مشاهده میشود .شکل  7روند اشاعه

ترک را در سطح شکست خستگی نشان میدهد .چنین رفتاری در
سطح شکست خستگی را میتوان از طریق همزمانی بروز پدیده
خوردگی با وقوع خستگی توجیه نمود .بدین صورت که همزمان
با رشد ترک ،وقوع پدیده خوردگی سبب جمع شدن محصوالت
خوردگی که غالبا دارای ترکیباتی سخت هستند در سطح و در مسیر
اشاعه ترک می گردد .تجمع محصوالت خوردگی در مسیر رشد
ترک سبب تغییر در مسیر اشاعه ترک گردیده و لذا با ادامه یافتن
خوردگی در حین بارگذاری تناوبی ،یک پله در سطح شکست
ایجاد می شود .در ادامه ،ترک از روی پله ایجاد شده اشاعه می یابد.
الزم به یادآوری است که در سطح شکست خستگی (در هوا) چنین
رفتاری مشاهده نشده است [.]11
نتایج حاصل از مطالعات دقیق تر بر روی محیط سطح شکست نشان
داد که در برخی از مکانهای مورد اشاره ،اثرات جزئی از خطوط مواج
وجود دارد که حضور این خطوط مشارکت پدیده خستگی و بارگذاری
سیکلی را در ایجاد آنها تایید مینماید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که سطوح ایجاد شده (همانند آزمون خستگی در هوا) در حقیقت اولین
مرحله از رشد ترک خستگی از محل برجستگیها و فرورفتگیهای
ایجاد شده در سطح می باشند حال آنکه به علت مدت زمان بیشتر غوطه
وری این محل ها در محلول خورنده نسبت به نقاط دیگر حجم بیشتری
از محصوالت خوردگی در آنها تجمع یافته و لذا از یک سو سطح
ایجاد شده در اولین پله (به علت تجمع سریع محصوالت خوردگی در
مسیر اشاعه ترک) از وسعت کمتری برخوردار بوده و از سوی دیگر
اثرات ناشی از پدیده خستگی (ریز ترکها و خطوط مواج) در اثر تداوم
پدیده خوردگی در این نقاط از بین رفته اند .هر چند این مناطق دارای
وسعت نسبتاً کمی هستند ،با اینحال میتوانند منشاء اصلی جوانه زنی
مجدد ترکها باشند (شکل -8ب).
به منظور بررسی و مطالعه تکمیلی پله اولیه نشان داده شده در شکل
 -8ب ،جوانه زنی و اشاعه ترک خستگی از عمق پله مذکور با بزرگ
نمایی باالتر مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)9همانگونه که در این
شکل مشخص است ،ادامه روند اشاعه ترکهای بسیار کوچک
خستگی در عمق پله به وقوع پیوسته (نقاط  A، B، Cو  )Dو همانند
مرحله قبل ،به علت همزمان بودن پدیده خستگی با وقوع خوردگی
در سطح مذکور ،و در اثر نفوذ مایع خورنده (محلول رینگر) به
دهانه ترک در خالل بارگذاری سیکلی بر روی نمونه تحت آزمون،
اثرات ناشی از بروز هر دو پدیده به صورت ایجاد ترکهای با سایز
کوچک و سطح پلهای شکل کام ً
ال در سطح شکست خستگی قابل
تشخیص میباشد .به طور کلی میتوان گفت که برهمکنش این دو
اثر (خوردگی و اعمال بار سیکلی) بر روی نمونه سبب ایجاد شکست
در نمونهها گردیده است.
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شکل -4تصاویر  FESEMاز سطح شکست خستگی ؛ (الف) بزرگنمایی  2000Xدر محلول رینگر ( ،ب) بزرگنمایی  4000Xدر محلول رینگر ،و تصاویر  SEMاز سطح شکست خستگی
(ج) بزرگنمایی  2000Xدر محلول هوا و (د) بزرگنمایی  4000Xدر هوا( ،ه) تصویر  FESEMاز سطح شکست خستگی بزرگنمایی  15000Xدر محلول رینگر.
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شکل ( -5الف) ترکهای خستگی در سطح نمونهها و (ب) ابعاد تقریبی آنها در محلول رینگر.

شکل  -6خطوط مواج در سطح شکست؛ (الف) و (ب) سطح شکست خوردگی -خستگی در محلول رینگر( ،ج) سطح شکست خستگی در هوا [.]11
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شکل  -7پلههای ایجاد شده در سطح شکست خستگی.

شکل  -8تشکیل پله اول تخریب؛ (الف) نحوه اشاعه ترک و ابعاد پله اول( ،ب) اثرات باقیمانده از پدیده خستگی در پله اول.

شکل  -9پله ایجاد شده در سطح نمونه؛ (الف) جوانه زنی ترک از عمق پله در نقاط  Aتا  Dبه عنوان نقاط نمونه در بزرگنمایی ( ،8000Xب) نحوه اشاعه ترک نقطه  Cو جهت
رشد آن در بزرگنمایی .10000X

16

فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي ،شماره ( 4پیاپی  14ـ سال چهارم) زمستان 1393
بررسی خواص خوردگی ـ خستگی آلیاژ  Ti-6Al-4Vدر محلول رینگر

به منظور بررسی دقیقتر ،ترکیب شیمیایی محصوالت خوردگی،
در نقاط انتخابی آزمون تعیین ترکیب شیمیایی با استفاده از
طیف های پراش انرژی پرتو ایکس ()Energy Dispersion Spectroscopy
 EDSانجام گردید .شکل  10تصویر ترکیبات موجود در سطح و
طیف های پراش انرژی پرتو ایکس از سطح نمونه مذکور را نشان
میدهد .میانگین آنالیز ترکیب شیمیایی در سطوح مذکور (نقاط A ،
 Bو  Cاز شکل  -9الف) در جدول  3ارائه شده است .همانگونه که
مشخص است ،مواد باقیمانده در سطح ترکیباتی از پتاسیم ،کلسیم،
اکسیژن ،منیزیم ،سیلیسیم و مواد موجود در آلیاژ میباشند .لذا

میتوان این مواد را به عنوان محصوالت خوردگی درنظر گرفت.
در شکل  11مرز تغییر نوع شکست میان ناحیه خوردگی -خستگی و
ناحیه شکست نهایی در بزرگنمایی های متفاوت نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل مشخص است در ناحیه شکست خوردگی-
خستگی (شکلهای -11الف-11 ،ب و -11ج) اثرات خطوط مواج
و محصوالت خوردگی در سطح کام ً
ال قابل مشاهده است حال آنکه
با دقت در تصاویر حاصل از ناحیه شکست نهایی (شکل -11د) و
مقایسه آن با تصاویر حاصل از آزمون خستگی (شکلهای -11ه و
 -11و) ،مشاهده میشود که شکل ظاهری گودیهای ()Dimple

شکل  -10محصوالت خوردگی باقیمانده در سطح شکست؛ (الف) و (ب) محصوالت باقیمانده در انتهای پلهها( ،ج) محصوالت خوردگی در پله اول.
جدول  -3میانگین نتایج آزمون تعیین ترکیب شیمیایی مربوط به نقطه  Aتا  Dاز شکل  -10الف
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ایجاد شده در این ناحیه نسبت به نمونههای آزمون خستگی متفاوت
است .به بیان دیگر ،با در نظر گرفتن شکل ظاهری این سطح میتوان
رفتار آلیاژ را در این ناحیه به صورت تلفیقی از شکست نرم و ترد
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دانست .هرچند که شکست نرم همچنان به عنوان پدیده غالب در این
ناحیه خود نمایی میکند.

شکل  -11مرز ناحیه تغییر شکست خوردگی -خستگی به شکست نهایی؛ (الف) مرز دو ناحیه در بزرگنمایی  2000Xدر محلول رینگر( ،ب) و (ج) حضور همزمان خطوط مواج و
محصوالت خوردگی در ناحیه شکست خستگی در محلول رینگر ( ،د) ناحیه شکست نهایی بزرگنمایی  5000Xدر محلول رینگر( ،ه) ناحیه شکست نهایی بزرگنمایی  2000Xدر هوا
[( ،]11و) ناحیه شکست نهایی بزرگنمایی  4000Xدر هوا[.]11
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در شکل  12تصویر  FESEMاز ناحیه تخریب شده واقع در لبههای
نمونه ،از سطح شکست نهایی ارائه شده است .همانگونه که در شکل
مشخص است ،با اینکه رفتار شکست آلیاژ در این ناحیه رفتار شکست
نرم است ،با اینحال به نظر میرسد که به علت کاهش ضخامت
نمونه در این ناحیه (به علت پیشروی و اشاعه بیش از حد ترکها) و
همچنین به علت عدم توانایی تحمل بار اعمالی توسط نمونه ،در این
ناحیه شکست ناگهانی همراه با تخریب سطح صورت گرفته است.
اثرات ناشی از این تخریب به صورت کندگی و اعوجاج در سطح
کام ً
ال مشهود است.

شکل  -12تخریب سطح در اثر شکست ناگهانی نمونه.

نتیجه گیری
در این پژوهش خواص خوردگی خستگی نمونه های تیتانیومی
 Ti-6Al-4Vدر محلول رینگر مورد مطالعه قرار گرفت و سپس

دادههای حاصل از آزمونها با داده های حاصل از آزمونهای
مشابه در هوا مقایسه گردید .نتایج پژوهش به شرح زیر می باشد:
 .1با توجه به اینکه حد خستگی آلیاژ تیتانیوم  Ti-6Al-4Vدر هوا و
در دمای اتاق برابر با  490مگا پاسکال و عمر خستگی آن 1/2×107
چرخه میباشد حال آنکه با قرار گرفتن نمونهها در محلول رینگر،
و اعمال بار چرخه ای بر آنها ،حد خستگی در مورد آلیاژ تحت
آزمون از بین میرود و عمر خستگی آن در تنش  490مگا پاسکال
برابر با  3/1×106چرخه میباشد.
 .2شکل ظاهری ترکهای خستگی در سطح شکست نمونههای
به دست آمده از آزمون خوردگی -خستگی کام ً
ال با ترکهای
خستگی ایجاد شده در هوا (آزمون خستگی) متفاوت است .این
تفاوت هم از نظر ابعاد و هم از نظر نوع رفتار اشاعه ترک به وضوح
مشهود است.
 .3نفوذ محلول آزمون به دهانه ترک خستگی سبب ایجاد تغییر در
شکل ظاهری سطح شکست میگردد.
 .4همزمان شدن پدیده خوردگی با اعمال تنش چرخهای سبب
کاهش چشمگیر در نسبت مساحت ناحیه شکست خستگی به
مساحت ناحیه شکست نهایی میگردد.
 .5در آزمون خوردگی -خستگی ،شکست نهایی نمونههای تیتانیوم
 Ti-6Al-4Vدر محلول رینگر به صورت تلفیقی از شکست نرم
و ترد میباشد.
 .6هرچند این آلیاژ نسبت به خوردگی در محلول رینگر دارای
مقاومت نسبتاً باالیی است ،با این حال اثرات بروز خوردگی در
سطح شکست نمونه به صورت پلههای کوچک مشاهده میشود.
تجمع محصوالت خوردگی در کنار این پلهها سبب تغییر مسیر
رشد ترک و انتقال اشاعه آن به پله بعد میگردد.
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چکيده
در اين مقاله شدت تردي هيدروژني فوالد فنر  Cr-Siبا استحکام باال پس از عمليات آبکاري الکتريکي  ،Zn-12%Niمورد ارزيابي قرار گرفته
است .آزمون نرخ کرنش آهسته با نرخ کرنش  3/34×10-6sec -1انجام شد و انديس تردي هيدروژني نمونههاي مختلف محاسبه گرديد .اثر انجام
عمليات پخت پس از آبکاري الکتريکي و نيز اعمال يک مياناليه نيکلي از طريق روش الکترولس ،با استفاده از مدل آماري  weibullمورد بررسي
قرار گرفت .نتايج نشان داد که آلياژسازي  Znبا نيکل تا حد قابل توجهي باعث کاهش نفوذ هيدروژن در ساختار فوالد زيراليه ميشود .به طوري که
متوسط زمان شکست نمونهها از  4/9ساعت براي  Znخالص به  8/7ساعت براي  Zn-Niميرسد .در صورت اعمال مياناليه نيکل ،زمان شکست
مجددا ً تا  11/15ساعت افزايش نشان داد .انجام عمليات پخت پس از آبکاري الکتريکي در نمونههاي  Zn-Niفاقد مياناليه ،منجر به افزايش زمان
شکست به  10/15ساعت شد .در حالي که عمليات پخت در نمونههاي شامل مياناليه نيکل ،اثر معکوسي نشان داد و باعث کاهش زمان شکست
به  8/15ساعت شد.
ش
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Abstract
In this paper, the hydrogen embrittlement of the high strength Cr-Si spring steel with after Zn-12%Ni electroplating,
have been evaluated. Slow strain rate test with 3.34 × 10-6 sec-1 strain rate was performed, and the hydrogen
embrittlement index of the different samples was calculated. The effect of baking after plating and also the effect
of applying a nickel interlayer by electroless method, is examined by using the weibull statistical model. The
results showed that alloying Zn with nickel considerably reduce the diffusion of hydrogen on the substrate steel
structure. So that it increases the average failure time of samples from 4.9 hours for pure Zn to 8.7 hours for
Zn-Ni. By applying nickel interlayer, the failure time increased to 11.15 hour. Baking after the electroplating
of Zn-Ni samples without interlayer, leaded to an increase in the failure time to 10.15 hours. While baking in
samples containing nickel interlayer, showed the opposite effect, reducing the failure time to 8.15 hours.
Keywords:Hydrogen embrittlement, Cr-Si spring steel, Alloy electroplating, Zn-Ni.
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 -1مقدمه
فوالد فنر  Cr-Siبا استحکام باال به شدت نسبت به تردي هيدروژني
حساسيت نشان ميدهد .فرآيندهاي آبکاري الکتريکي اين فوالد
را در معرض نفوذ هيدروژن ناشي از واکنش کاتدي آزاد شدن
گاز هيدروژن قرار ميدهد .اين امر هنگامي که فوالد در معرض
تنشهاي کششي در شرايط کاري قرار ميگيرد ،منجر به وقوع
شکستهاي زودرس ميشود .ضمناً فرآيندهاي الکتروشيميايي
عالوه بر واکنش آزاد شدن گاز هيدروژن ،به دليل امکان ايجاد
تنشهاي پسماند کششي در سطح فوالد و نيز چگالي باالي
ريزترکهاي ناشي از آبکاري الکتريکي ،منجر به کاهش عمر
خستگي قطعات در شرايط بارگذاري ديناميکي ميشوند[.]2-1
در شرايطي که احتمال خطر تردي هيدروژني وجود دارد،
يکي از روشهاي مفيد ميتواند تردي زدايي از طريق عمليات
پخت باشد[ .]3بر اساس استانداردهاي  BS 1706-1990و
 ،ASTM B850-98قطعات فوالدي پس از آبکاري الکتريکي،
در دماي حدود  190-220°Cحرارتدهي ميشوند که مدت زمان
اين عمليات وابسته به استحکام کششي فوالد زيراليه است .لذا در
مورد فوالد فنر  Cr-Siبا استحکام باال ،اين زمان بايد  24ساعت در
نظر گرفته شود.
آبکاري آلياژي  Zn-Niبه طور گستردهاي براي جلوگيري از
خوردگي قطعات فوالدي به کار گرفته ميشود .اغلب آلياژسازي
 Znبا مقدار نيکل حدود  10تا  12درصد ميتواند بهبود قابل مالحظهاي
در کنترل نرخ خوردگي رسوبات آلياژي نشان دهد [.]11-4
پوششهاي  Zn-Niاز طريق يک مکانيزم نامتعارف (آنامولوس)
تشکيل ميشوند؛ به نحوي که مشارکت فلز نجيبتر يعني نيکل،
در تشکيل پوشش ،بر خالف انتظار ،کمتر است و در نهايت رسوب
آلياژي با مقدار  Znزياد و نيکل کمتر تشکيل ميشود[.]14-12
فوالدهاي با استحکام باال اگر به وسيلة پوششهاي الکتروشيميايي
 Zn-Niبا درصد نيکل بين  10تا  14درصد پوششدهي شوند ،هم
تمايل اندکي براي تردي هيدروژني نشان داده و هم پاسخ بهتري به
عمليات هيدروژنزدايي از طريق پخت ميدهند[.]16-15
گزارشات متعددي اثبات ميکند که اعمال يک مياناليه نيکل
الکترولس ،ميتواند به بهبود عمر خستگي فوالدهاي آبکاري
الکتريکي شده ،کمک نمايد[ .]19-2،17-1البته بهبود عمر خستگي
فوالد زيراليه ،به وسيلة مياناليه نيکل الکترولس وقتي امکانپذير
است که مياناليه نيکلي حاوي کمتر از  %4يا بين  10تا  %12فسفر
باشد .زيرا در اين محدودة ترکيب شيميايي ،مياناليه تنشهاي
پسماند فشاري ايجاد ميکند و سبب افزايش مقاومت خستگي
زيراليه فوالدي ميشود .در حالي که در محدودة  4تا  %9فسفر،
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مياناليه نيکلي تنشهاي پسماند کششي ايجاد کرده و اثر نامطلوبي
بر عمر خستگي قطعه ميگذارد[.]17
در اين مقاله ،شدت پديده تردي هيدروژني در فوالد فنر Cr-Si
با استحکام باال ،پس از آبکاري الکتريکي  Zn-Niبا استفاده از
آزمون نرخ کرنش آهسته از طریق مدل آماری  ،weibullمورد
ارزيابي قرار ميگيرد .علت استفاده از مدل آماری ،weibull
احتمال پراکندگي نتايج ناشي از آزمون نرخ کرنش آهسته است
که ميتواند به مکانيزم عمل اتمهاي هيدروژن در داخل شبکه
فلز و نيز تنوع خصوصيات نقايص ريزساختاري فوالد زيراليه،
نسبت داده شود Hillier .و  Robinsonبه طور موفقيت آميزي
از اين مدل در تشريح عملکرد پوشش آلياژي  Zn-Coاستفاده
کردند[ .]20در اين مدل احتمال عدم شکست نمونهها ،با معادله
زير بيان ميشود:
معادله 1

)Ps=1-Pf=e-x(t-ti

که در آن  Psاحتمال عدم شکست نمونه در آزمون نرخ کرنش
آهسته Pf ،احتمال شکست نمونه t ،زمان شکست نمونه و  xپارامتر
شکل است که به شيب منحني  weibullمربوط مي شود .همچنين
 tiمينيمم زماني است که نمونه دچار شکست ميشود .به عبارتي ti
زماني است که احتمال عدم شکست نمونه در آن يک بوده و لذا
 t=tiخواهد بود.
همچنین در این تحقیق ،نتایج حاصل از محاسبه اندیس تردی
هیدروژنی نمونههای مورد مطالعه ،در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار
گرفته است .به طور متداول يکي از روشهاي محاسبه انديس تردي
هيدروژني ،بر اساس زمان شکست نمونهها در آزمون نرخ کرنش
آهسته است که به صورت زير تعريف ميشود[:]20
معادله 2

)EI=1-(tp/tc

که  tpو  tcبه ترتيب زمانهاي شکست نمونه آبکاري شده و نمونه
آبکاري نشده هستند.
 -2روش تحقيق
 -1-2زيراليه

فوالد فنر  Cr-Siبا نماد استاندارد  55SiCr6با استحکام کششي
 1920MPaو سختي  56RCبه عنوان زيراليه به کار گرفته شد.
ترکيب شيميايي اين فوالد در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1ترکيب شيميايي فوالد فنر  Cr-Siمورد مطالعه.
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-2-2آبکاري الکتريکي Zn-Ni

در اين تحقيق از يک حمام قليايي براي تهيه پوشش آلياژي Zn-Ni

با ترکيب شيميايي نشان داده شده در جدول  2استفاده شد .عمليات
آبکاري در دماي  25°Cو  pH=13با چگالي جريان  3A/dm2به
منظور دستيابي به رسوب براق  Zn-12%Niبا ضخامت 10
ميکرون انجام شد .پس از چندين تالش ،مدت زمان مناسب براي
دستيابي به رسوبي با اين ضخامت 30 ،دقيقه انتخاب شد.
 - 3-2آبکاري الکتريکي  Znخالص
براي انجام آبکاري  Znخالص ،يک حمام سيانيدي استاندارد ،با

ترکيب شيميايي و مشخصات جدول  ،3مورد استفاده قرار گرفت.
به منظور دستيابي به پوششي با ضخامت  ،10μmپس از چندين
تالش ،مدت زمان آبکاري  20دقيقه در نظر گرفته شد.

 -4-2اعمال مياناليه نيکل الکترولس

در اين تحقيق ،استفاده از يک مياناليه نيکل الکترولس بين فوالد
زيراليه و رسوب آلياژي  ،Zn-Niمد نظر قرار گرفت .بنابراين براي
دستيابي به مياناليه نيکلي با مقدار فسفر کمتر از  3درصد ،از يک
حمام قليايي آبکاري الکترولس ،با ترکيب شيميايي و مشخصات نشان
داده شده در جدول 4استفاده شد .پس از چندين تالش ،رسوبي با
ضخامت  5ميکرون در مدت زمان  30دقيقه تشکيل شد .الزم به ذکر
است که قبل از انجام فرآيند الکترولس نيکل ،نمونهها در محلول اسيد
نيتريک  %10شستشو شده تا سطح آنها فعالسازي و به علت بهبود
خاصيت ترشوندگي ،آماده جذب رسوب الکترولس نيکل شود.
-5-2آزمون نرخ کرنش آهسته

براي انجام آزمون نرخ کرنش آهسته ،بر مبناي استاندارد
 ،EN10002-1نمونههاي مفتولي شکل فوالد فنر  Cr-Siبدون نياز
به ماشينکاري ،استفاده شد .بنابراين نمونههايي به شکل مفتول به

قطر  10/2mmو طول  200mmتهيه شد؛ که  50mmاز اين طول به
عنوان طول معيار و بقيه طول نمونهها جهت قرار گرفتن در گيرههاي
دستگاه کشش استفاده شد .آزمون نرخ کرنش آهسته در دستگاه
کشش مدل  STM 600موجود در شرکت فنرلول ایران ،با سرعت
کشش  0/01mm/minو با نرخ کرنشي معادل 3/34×10-6sec -1
انجام و زمان شکست هر يک از نمونهها ثبت گرديد .در هر يک
از شرايط مورد بررسي 10 ،نمونه تحت آزمون نرخ کرنش آهسته
قرار گرفتند.
برخي از نمونهها پس از آبکاري الکتريکي ،ابتدا در دماي  200°Cبه
مدت  24ساعت پخته شده و سپس تحت آزمون نرخ کرنش آهسته
قرار گرفتند .مطابق با استاندارد  ASTM B850عمليات پخت با تأخير
زماني کمتر از  3ساعت پس از آبکاري الکتريکي انجام شد .به طور
خالصه ،روند تهیه نمونهها و مراحل متوالی این تحقیق در شکل  1نشان
داده شده است .در نهایت نمونههایی با شرایط مندرج در جدول 5
تحت آزمون نرخ کرنش آهسته قرار گرفتند.
ش

 -3نتايج

 -1-3نتایج حاصل از آزمون نرخ کرنش آهسته

جدول  5نتايج حاصل از آزمون نرخ کرنش آهسته و متوسط زمان
شکست نمونههاي مختلف را نشان ميدهد .با توجه به این که از این
اطالعات در رسم نمودار  weibullنمونههای مختلف استفاده شده
است ،در زير به عنوان مثال ،جزئيات بيشتري از رسم نمودار ،weibull
در مورد نمونههاي آبکاري نشده ،شرح داده خواهد شد.
در جدول  6نتايج آزمون نرخ کرنش آهسته مربوط به نمونههاي
آبکاري نشده ،آمده است .از آنجا که در اين تحقيق ،تعداد
نمونههاي مورد آزمون در هر يک از شرايط  10نمونه ميباشد،

جدول -2ترکيب شيميايي و مشخصات حمام آبکاري الکتريکي .Zn-Ni

جدول -3ترکيب شيميايي و مشخصات حمام آبکاري الکتريکي  Znخالص.

جدول -4ترکيب شيميايي و مشخصات حمام آبکاري الکترولس نيکل مورد استفاده در اين پژوهش.
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مقادير( Ln(psبه صورتي که در جدول  6مشاهده ميشود ،به دست
ميآيد .به عنوان مثال احتمال عدم شکست نمونه تا مدت زمان 12/7
ساعت 100 ،درصد است؛ زيرا هيچ نمونهاي در کمتر از اين زمان
دچار شکست نشده است .مثالي ديگر :احتمال عدم شکست تا 13/1
ساعت 60 ،درصد است؛ زيرا فقط  40درصد نمونهها تا قبل از اين
زمان شکستهاند.
شکل  2نمودار  weibullبه دست آمده بر اساس نتايج مندرج در
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جدول  5را نشان ميدهد .واضح است که نمونهها در محدودة زماني
 12/7تا  14ساعت با زمان متوسط  13/25ساعت دچار شکست
شدهاند .براي تعيين مقدار  ،xپارامتر شکل منحني  ،weibullکافي
است شيب بهترين خطي را که از نقاط نمودار عبور ميکند ،مشخص
کرد .بر اين اساس معادله  weibullبراي زمان شکست نمونههاي
آبکاري نشده ،به صورت رابطة ( Ln(Ps)=-1.56(t-12.7است.

شکل  -1روند تهیه نمونهها و مراحل متوالی تحقیق.
جدول -5نتايج حاصل از آزمون نرخ کرنش آهسته در مورد زمان شکست نمونههاي مختلف .در هر يک از شرايط مورد مطالعه ،زمان شکست نمونهها از کوچک به بزرگ
مرتب شده است.

جدول -6نتايج آزمون نرخ کرنش آهسته براي زمان شکست نمونههاي آبکاري نشده بر اساس محاسبات مدل .weibull
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 - 2-3اثر آبکاري آلياژي Zn-Ni

همانطور که شکل  3نشان مي دهد ،آبکاري آلياژي  Zn-Niتردي
هيدروژني بسيار کمتري نسبت به آبکاري  Znخالص نشان ميدهد.
متوسط زمان شکست براي نمونههاي  8/7 ،Zn-Niساعت در حالي
که براي نمونههاي  Znخالص به  4/9ساعت ميرسد .البته هر دو اين
آبکاريها ،منجر به وقوع تردي هيدروژني قابل مالحظهاي ميشود.
به طوري که متوسط زمان شکست نمونههاي آبکاري نشده 13/25
ساعت ميباشد .به عبارتي در حضور نيکل ،پوشش آلياژي به طور
مفيدي شدت تردي هيدروژني را کاهش ميدهد ،ولي هنوز خواص

مکانيکي تحت تأثير نامطلوب نفوذ هيدروژن قرار دارد.

 -3-3اثر مياناليه نيکل الکترولس

همانطور که شکل  4نشان ميدهد ،با ايجاد يک مياناليه نيکلي به
ضخامت  5ميکرون ،از طريق روش الکترولس ،متوسط زمان شکست
نمونههاي  Znخالص از  4/9ساعت به  7/7ساعت افزايش مييابد.
همچنين در مورد پوشش آلياژي  Zn-Niنيز متوسط زمان شکست
از  8/7ساعت به  11/15ساعت افزايش نشان ميدهد .همانطور که
مشاهده ميشود حضور مياناليه نيکل الکترولس ،اثر چشمگيري در
کاهش تردي هيدروژني پوششها نشان ميدهد .اين مسأله اثر مفيد

شکل -2نمودار  weibullزمان هاي شکست در آزمون نرخ کرنش آهسته براي نمونه هاي آبکاري نشده.

شکل -3نمودار  weibullزمان هاي شکست در آزمون نرخ کرنش آهسته براي مقايسه  Znخالص و . Zn-Ni

شکل -4نمودار  weibullزمان هاي شکست در آزمون نرخ کرنش آهسته براي بررسي اثر ميان اليه نيکل الکترولس.

فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي ،شماره ( 4پیاپی  14ـ سال چهارم) زمستان 1393
بررسي اثر مياناليه نيکل بر تردي هيدروژني فوالد فنر  Cr-Siآبکاري شده با آلياژ Zn-Ni

نيکل به عنوان يک سد در برابر نفوذ هيدروژن اتمي را اثبات ميکند.
با اين حال ،با توجه به متوسط زمان شکست نمونههاي آبکاري نشده،
چنين نتيجهگيري ميشود که ميان اليه نيکلي نميتواند به طور کامل
از وقوع تردي هيدروژني جلوگيري نمايد.
 -4-3اثر عمليات پخت بعد از آبکاري

نتايج مربوط به اثر عمليات پخت ،در شکل  5آمده است .همانطور که
مشخص است ،انجام عمليات پخت ،زمان متوسط شکست نمونههاي
 Zn-Niرا از  8/7ساعت به  10/15ساعت افزايش ميدهد .اين در
حالي است که در حضور ميان اليه نيکلي ،عمليات پخت اثر معکوسي
دارد .به طوري که متوسط زمان شکست نمونههاي  Zn-Niشامل
مياناليه نيکلي ،با انجام عمليات پخت از  11/15ساعت به 8/15
ساعت کاهش مييابد .منحنيهاي  weibullشکل  5نشان ميدهد
که زمان شکست نمونههاي  Zn-Niشامل ميان اليه ،در اثر عمليات
پخت پس ازآبکاري ،تا نزديک نمونههاي  Znخالص شامل مياناليه
کاهش يافته است .اثر معکوس فرآيند پخت در حضور ميان اليه
نيکلي ،بعدا ً بحث خواهد شد.
 -5-3نتایج حاصل از محاسبه انديس تردي نمونهها

متوسط انديس تردي هيدروژني نمونههای مختلف ،بر اساس متوسط
زمان شکست در آزمون نرخ کرنش آهسته ،با استفاده از معادلة 2
محاسبه و به صورت نمودار در شکل  6آمده است.

27

 .4بحث

 1-4اثر آلياژسازي  Znبا نيکل

به طور کلي نتايج دادههاي حاصل از آزمون نرخ کرنش آهسته
براي زمان شکست نمونههاي آبکاري شده نشان ميدهد که آبکاري
الکتريکي فوالد فنر  Cr-Siبا  Znو آلياژ  ،Zn-Niبه شدت خطر
تردي هيدروژني ايجاد ميکند .البته شدت تردي هيدروژني ناشي از
آبکاري آلياژي  Zn-Niبه طور قابل مالحظهاي کمتر از آبکاري
 Znخالص است .به طوري که متوسط زمان شکست نمونهها در
شرايط  Znخالص ،فقط به  56درصد زمان شکست نمونهها در
شرايط  Zn-Niميرسد(شکل .)3همچنين انديس تردي رسوب ،از
مقدار  0/63براي  Znخالص ،به  0/343براي رسوب  Zn-Niکاهش
مييابد .اين اثر مطلوب آلياژسازي رسوب  Znبا نيکل ،به مکانيزم
نشست در حين آبکاري نسبت داده ميشود.
تشکيل رسوب آلياژي  Zn-Niاز طريق يک مکانيزم نامتعارف
(آنامولوس) رخ ميدهد که بر خالف انتظار ،مقدار فلز نجيبتر يعني
نيکل در رسوب بسيار کمتر از فلز فعالتر يعني  Znاست .بر اساس
مدل بازدارندگي هيدروکسيد[ ،]22-21رفتار نامتعارف نشست آلياژ
 Zn-Niچنين توجيه ميشود که تشکيل يک اليه از هيدروکسيد
فلز فعالتر ،Zn(OH)2 ،در سطح کاتدي زيراليه ،به عنوان مانعي
در مقابل احياي نيکل عمل ميکند .از سوي ديگر وقوع واکنش

شکل -5نمودار  weibullزمانهاي شکست در آزمون نرخ کرنش آهسته براي بررسي اثر پخت بعد از آبکاري.

شکل -6نتايج مربوط به محاسبه متوسط انديس تردي هيدروژني براي هر یک از شرايط آبکاري.
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احياي هيدروژن در سطح کاتد ،منجر به باال رفتن موضعي  pHدر
محلول مجاور سطح زيراليه و در نتيجه جذب بيشتر هيدروکسيد
روي ميشود .اين امر نيز باعث تشديد جلوگيري از تخليه بار Ni2+
در سطح کاتد زيراليه ميشود .به نظر ميرسد تجمع يونهاي Ni2+
تخليه نشده ،در مجاور سطح کاتد باعث دفع يونهاي  H+شده و
ميزان نفوذ هيدروژن را در سطح زيراليه فوالدي کاهش ميدهد .از
طرفي گزارشاتي وجود دارد که اثبات ميکند ،ابتدا يک اليه نازک
غني از نيکل در فصل مشترک پوشش /زيراليه تشکيل ميشود که
به عنوان يک سد فيزيکي در مقابل نفوذ هيدروژن به زيراليه فوالدي
عمل مينمايد[ .]3،20،23اين اليه غني از نيکل در شروع فرآيند
آبکاري الکتريکي  Zn-Niاز طريق مکانيزم نرمال تشکيل ميشود.
با ادامه فرآيند و افزايش  pHبه علت احياي هيدروژن در مجاورت
سطح کاتد ،مکانيزم نرمال تبديل به نامتعارف شده و مقدار  Znدر
پوشش افزايش مييابد.
 -2-4اثر مياناليه نيکل

شکل  4نشان ميدهد که ايجاد يک مياناليه نيکل ،اثر مطلوبي در
کاهش ميزان تردي هيدروژني فوالد فنر  Cr-Siدارد .به طوري که
زمان شکست نمونههاي پوشش داده شده با  Znخالص ،در حضور
ميان اليه نيکلي ،از  4/9ساعت به  7/7ساعت افزايش مي يابد.
همچنين زمان شکست نمونههاي پوشش داده شده با  ،Zn-Niدر
حضور ميان اليه نيکلي ،از  8/7ساعت به  11/15ساعت افزايش نشان
ميدهد .البته با توجه به متوسط زمان شکست نمونههاي آبکاري
نشده ،مشخص است که مياناليه نيکلي نميتواند به طور کامل از
وقوع تردي هيدروژني جلوگيري نمايد .هر چند متوسط انديس
تردي هيدروژني را به طور چشمگيري کاهش داده است.
همانطور که شکل  6نشان میدهد ،حضور یک میان الیه نیکل
الکترولس ،در هر دو مورد نمونههای دارای پوشش  Znخالص
و  ،Zn-Niعملکرد تردی هیدروژنی را بهبود بخشیده و اندیس
حساسیت به تردی هیدروژنی را کاهش میدهد .به عبارتی اعمال
یک میان الیه نیکلی ،متوسط اندیس تردی هیدروژنی نمونههای
پوشش داده شده با  Znخالص را از  0/63به  0/419و در مورد
نمونههای پوشش داده شده با  Zn-Niاز  0/343به  0/158کاهش
داده است .این میزان کاهش در اندیس حساسیت به تردی هیدروژنی
بسیار قابل مالحظه بوده؛ به طوری که منجر به بروز بهترین عملکرد
برای نمونههای شامل پوشش نهایی  Zn-Niدارای میان الیه نیکل
الکترولس ،در بین همه نمونههای مورد مطالعه شده است .سختی
باالتر میان الیه نیکلی نسبت پوشش نهایی نمونهها ،از توسعه سریع
ریزترکها به سمت فوالد زیرالیه جلوگیری مینماید .در واقع
میتوان گفت که سرعت پیشروی نوک ریزترک با ورود به فصل
مشترک پوشش نهایی با میان الیه نیکلی ،به علت عملکرد نیکل به

عنوان یک سد فیزیکی ،کند میشود.
همچنین در توجيه اثر مياناليه نيکلي ميتوان گفت مياناليه حاصل
از حمام قليايي آبکاري الکترولس نيکل ،داراي تنشهاي پسماند
فشاري است[ .]24در حالي که رسوب  Zn-Niحاصل از آبکاري
الکتريکي داراي تنشهاي پسماند کششي است[ .]25انتظار میرود
که سرعت انتشار ریزترکهای ناشی از بارگذاری کششی ،با رسیدن
نوک ترک به منطقه دارای تنشهای فشاری پسماند در محدودة میان
الیه نیکلی ،بطور قابل مالحظهای کند شود .به عالوه چند الیه بودن
پوشش و متعاقب آن تغییرات متعدد مسیر حرکت ترک ،نیز میتواند
باعث افزایش چقرمگی و تافنس زیرالیه فوالدی شود.
از اين رو ،هر چند وجود يک اليه غني از نيکل ميتواند به عنوان
يک سد فيزيکي در مقابل نفوذ هيدروژن مقاومت نمايد ،اما به دليل
عدم توازن احتمالي بين تنشهاي پسماند فشاري مياناليه با تنشهاي
پسماند کششي رسوب آلياژي ،فصل مشترک مياناليه با پوشش
نهايي ،در شرايط غيرتعادلي قرار گرفته و در نهايت سطح انرژي باالي
آن ،نيروي محرکه مناسب براي حرکت اتمهاي هيدروژن از اليه
بااليي به سمت فصل مشترک را فراهم ميآورد .لذا با اين که ضريب
نفوذ هيدروژن در مياناليه نيکلي پايين است ،اما مقداري هيدروژن به
داخل زيراليه نفوذ ميکند .از اين رو مياناليه نيکلي ،نميتواند به طور
کامل از نفوذ هيدروژن جلوگيري کرده و خطر تردي هيدروژني را
برطرف نمايد .به طوري که متوسط زمان شکست نمونههاي پوشش
داده شده با  Zn-Niشامل مياناليه  ،Niفقط به  84درصد نمونههاي
آبکاري نشده ميرسد.
 -3-4اثر عمليات پخت پس از آبکاري الکتريکي

شکل  5نشان ميدهد که عمليات پخت اثر مطلوبي در افزايش
زمان متوسط شکست نمونههاي  Zn-Niدارد .به طوري که زمان
شکست اين نمونهها پس از عمليات پخت به  77درصد زمان شکست
نمونههاي آبکاري نشده ميرسد .همچنين انديس تردي اين نمونهها،
از  0/343به  0/234در شرايط پخته شده ،کاهش مييابد که کاهش
نسبتاً قابل مالحظهاي است .با توجه به اين که عمليات پخت در
دماي  200°Cانجام شده و هيچ گونه تغييرات ساختاري و فازي
در اين دما اتفاق نميافتد[ ،]28-26اثر مثبت عمليات پخت به ايجاد
شرايط ترموديناميکي مناسب جهت خروج هيدروژن نفوذي ،نسبت
داده ميشود .گزارشات متعددي وجود دارد که وجود يک شبکه
ترک ريز و متراکم را در فصل مشترک پوشش آلياژي  Zn-Niبا
زيراليه فوالدي اثبات ميکند[ .]29،25،11،10وجود اين ريزترکها
ناشي از تنشهاي پسماند حاضر در فصل مشترک غيرهمبافته
( )non epitaxialپوشش /زيراليه ميباشد .در اثر عمليات پخت،
تفاوت شديد ضريب انبساط حرارتي آلياژ  Zn-Niبا فوالد ،Cr-Si
منجر به تشديد شبکه ريزترک مذکور ميگردد .از اين رو ،نفوذ

فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي ،شماره ( 4پیاپی  14ـ سال چهارم) زمستان 1393
بررسي اثر مياناليه نيکل بر تردي هيدروژني فوالد فنر  Cr-Siآبکاري شده با آلياژ Zn-Ni

هيدروژن از طريق اين شبکه چگال و متراکم ،تسريع شده و اين امر
منجر به خروج بيشتر اتمهاي هيدوژن و افزايش زمان متوسط شکست
نمونهها در آزمون نرخ کرنش آهسته ميگردد.
از سوي ديگر ،شکل  5نشان ميدهد که عمليات پخت در حضور
مياناليه نيکلي ،اثر معکوسي دارد .به عبارتي زمان متوسط شکست
نمونههاي  Zn-Niشامل مياناليه نيکل ،پس از عمليات پخت بهطور
قابل مالحظهاي کاهش مييابد .از طرفي انديس تردي با يک افزايش
بسيار زياد ،از  0/158به  0/385ميرسد که بيانگر افزايش حساسيت
زيراليه به تردي هيدروژني است .همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،اليه
آلياژي  Zn-Niداراي تنشهاي پسماند کششي و مياناليه نيکل
داراي تنشهاي پسماند فشاري است .لذا هنگامي که شبکه ريزترک
سطحي در سرتاسر ضخامت پوشش آلياژي  Zn-Niگسترش يافت،
به فصل مشترک  Zn-Niبا نيکل الکترولس ميرسد .از آنجا که
سختي مياناليه نيکلي داراي تنشهاي پسماند فشاري ،بيشتر از اليه
 Zn-Niاست ،ورود منطقه پالستيک نوک ترک به مياناليه ،با
مشکل مواجه ميشود .اين شرايط سبب کاهش سرعت رشد ترک
و حتي توقف آن در فصل مشترک  Zn-Ni/ Niميشود .لذا به علت
ممانعت مياناليه نيکلي ،شبکه ترکهاي ريز و متراکم در امتداد
مياناليه تا زيراليه فوالدي توسعه نمييابد .در حالي که اين شبکه به
هم پيوسته ،مسير مناسبي را جهت خروج هيدروژن نفوذي به سمت
سطح آزاد فراهم مينمايد .لذا دسترسي اتمهاي هيدروژن نفوذ کرده
به داخل فوالد  Cr-Siبه سطح آزاد کاهش يافته و در نهايت ميزان
هيدروژن باقيمانده در ساختار زيراليه فوالدي نسبت به نمونههاي فاقد
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مياناليه نيکل ،افزايش مييابد .در نتيجه نمونههاي  Zn-Niشامل
مياناليه نيکلي ،پس از عمليات پخت ،شرايط تردتري را نسبت به
نمونههاي پخته نشده مشابه ،نشان ميدهند.
نتيجهگيري
 -1پوششدهي فوالد فنر  Cr-Siبا آلياژ  Zn-12%Niبه جاي
 Znخالص ،انديس حساسيت به تردي هيدروژني را  0/63براي Zn
خالص به  0/343براي  Zn-12%Niکاهش ميهد.
 -2حضور مياناليه نيکل الکترولس ،به عنوان يک سد فيزيکي در
مقابل نفوذ هيدروژن عمل کرده و انديس تردي هيدروژني فوالد
 Cr-Siرا در پوشش  Znخالص از  0/63به  0/419و در پوشش
 Zn-12%Niاز  0/343به  0/158کاهش ميدهد.
 -3انجام عمليات پخت پس از آبکاري الکتريکي  ،Zn-Niانديس
تردي فوالد فنر  Cr-Siرا از  0/343به  0/234کاهش ميدهد.
 -4انجام عمليات پخت پس از آبکاري الکتريکي  Zn-Niدر
حضور ميان اليه نيکل ،اثر معکوسي بر انديس تردي هيدروژني دارد.
به طوري که انديس تردي از  0/158به  0/385افزايش مي يابد.
 -5کمترین حساسیت به تردی هیدروژنی را در بین نمونه های بررسی
شده ،فوالد فنر  Cr-Siدارای میان الیه نیکل و پوشش نهایی Zn-Ni
با اندیس  0/158نشان می دهد.
تشکر و قدرداني
نويسندگان از حمايت هاي شرکت توليدي و صنعتي فنرلول ايران در
انجام اين تحقيق ،صميمانه سپاسگزاري مي نمايند.
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چکيده
به دلیل خواص خوردگی و سایشی بسیار خوب پوششهای کروم و آلیاژهای آن ،این پوششها در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند اما
به دلیل سمی و سرطانزا بودن حمامهای کروم شش ظرفیتی ،استفاده از این پوششها در جهان به شدت محدود شده است .در دهههای اخیر
حمامهای کروم سه ظرفیتی به عنوان جایگزینی برای حمامهای شش ظرفیتی کروم معرفی شدهاند .در این مقاله مقاومت به خوردگی پوشش آلیاژی
کروم نیکل حاصل از حمام یون کروم سه ظرفیتی و نیکل دو ظرفیتی بر روی زیر الیه فوالدی  St37که با استفاده از دانسیته جریان های مختلف
آبکاری شده است ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .پس از آن آزمون پالریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی در محلول آبی  3/5درصد
کلرید سدیم برای مقایسه خواص خوردگی پوششهای به دست آمده از دانسیته جریانهای مختلف ،صورت گرفت .از میکروسکوپ الکترونی
مجهز به طیفسنج پراش انرژی پرتو ایکس ) EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopyبرای مقایسه مورفولوژی سطحی و ترکیب
شیمیایی پوششهای مختلف استفاده شد .مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که مورفولوژی پوشش کروی بوده و با افزایش
دانسیته جریان ،اندازه دانههای کروی سطح افزایش مییابد و آن را خشنتر میکند .همچنین سبب افزایش مقدار ترک در سطح پوشش و در
نتیجه سبب کاهش مقاومت به خوردگی پوشش میشود.
کلمات کليدي :آبکاری آلیاژی کروم ـ نیکل ،کروم سه ظرفیتی ،پالریزاسیون ،طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی.
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Abstract
Chromium (VI) and its alloys used to be widely utilized in industries, because of their great corrosion and
wear properties. However, due to their intense toxicities, their uses are currently obsolete in many countries.
Nevertheless, it has been shown recently that the best substitute for Cr (IV) is Cr (III), which is not toxic and has
similar properties, particularly when it is used as the main constituent or as an alloying element in coatings. In
this paper corrosion properties of Cr-Ni coatings applied on St37 steel substrate, obtained from Cr (III) and Ni
(II) contained bath, has been investigated. The electroplated coatings have been optimized using their physical
appearance such as their surface morphology and uniformity in their thicknesses, etc. They were then subjected
to potentiodynamic polarization and EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) tests in 3.5% NaCl water
solutions in order to evaluate their corrosion behavior. Chemical analyses of the coatings have been carried out
using EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) methods. SEM (Scanning Electron Microscopy) revealed that
the predominant surface morphology had a cracked nodular structure while the nodules and cracks grow as
electroplating current densities increased.

Keywords: Cr-Ni alloy electroplating, trivalent chromium, Corrosion resistance, polarization, EIS
(electrical impedance spectroscopy).
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 -1مقدمه
یکی از روشهای مهم و به صرفه برای ایجاد مقاومت به خوردگی
و سایش در قطعات صنعتی ،استفاده از پوششهای کروم و آلیاژهای
آن میاشد ]1[ .این پوششها ،کاربردهای بسیار وسیعی در صنایع
مختلف از جمله صنایع هوا و فضا ،خودروسازی ،نفت ،گاز و
پتروشیمی دارند ]3 ,2[ .علیرغم خواص مطلوب این پوششها،
مسمومیت و سرطانزا بودن حمامهای آبکاری کروم شش ظرفیتی
به دلیل مسائل زیست محیطی ،در اروپا و آمریکا به شدت محدود شده
است ]4[.در دهه اخیر پوششهای مشابه بسیاری از جمله پوششهای
پایه نیکل و پوششهای بر گرفته از حمامهای کروم سه ظرفیتی
که نسبت به حمام های شش ظرفیتی بسیار کم خطرترند ،به عنوان
جایگزین معرفی شدهاند[ .]6 ,5اما پوشش های دوم که از حمامهای
حاوی کروم سه ظرفیتی به دست آمدهاند ،به دلیل یکسان بودن عنصر
اصلی (کروم) و در نتیجه نزدیک بودن خواص ذاتی پوشش ،بسیار
مورد توجه قرار گرفتهاند.
افزودن نیکل به فوالد زنگنزن و به وجود آمدن آلیاژ کروم نیکل
باعث افزایش مقاومت به خوردگی فوالد میشود ]7[ .این مسئله
باعث ترغیب محققان برای تحقیق درباره پوشش آلیاژی کروم
نیکل بر روی زیر الیه فوالد ساده کربنی شده است [ ]11-8هرچند
دستیابی به این مهم و ایجاد پوشش قابل مقایسه با آلیاژ بالک ،به
دلیل وجود عیوب و ترکهای به وجود آمده حین آبکاری ،کاری
بسیار سخت و در برخی موارد غیر ممکن است ]9[ .ترسیب کروم
همیشه با تولید هیدروژن همراه است که باعث ایجاد ترک بر روی
پوشش میشود .به سبب مورفولوژی ترکدار ،مقاومت به خوردگی
پوشش شدیدا تحت تاثیر قرار میگیرد و با ایجاد راههای مختلف
نفوذ محلول خورنده به زیر الیه سبب کاهش مقاومت به خوردگی
قطعه میشود[.]5
هدف اصلی این مطالعه ،آبکاری پوشش آلیاژی کروم ـ نیکل با
استفاده از عامل کمپلکس کننده اسید فرمیک و مقایسه تغییرات
عناصر آلیاژی پوشش با تغییر دانسیته جریان میباشد و در نهایت
خواص خوردگی پوشش با استفاده از آزمون پالریزاسیون و
امپدانس الکتروشیمیایی در حضور محلول آبی  3/5درصد NaCl
مورد بررسی قرار گرفته است.
 -2روش تحقیق
پوشش آلیاژی مورد نظر بر روی زیر الیه فوالد کربنی ساده با ابعاد
 1×30×30میلیمتر آبکاری شد .ترکیب حمام مورد استفاده در تحقیق
در جدول  1گزارش شده است.

33

جدول  - 1ترکیب حمام آبکاری.

برای ساخت محلول آبکاری از مواد شیمیایی ساخته شده توسط
شرکت مرک آلمان با گرید آنالیتیک و آب مقطر استفاده شده
است .از یون سولفاتی کروم برای تامین یون کروم در حمام ،از اسید
بوریک برای خاصیت بافر کنندگی ،از سدیم سولفات برای افزایش
هدایت و از اسید فرمیک برای کمپلکس کردن یون کروم استفاده شد.
 pHآب با استفاده از محلول آبی اسید سولفوریک و سود در حدود ،2
تنظیم گردید .دمای حمام آبکاری در حین انجام عملیات ،با استفاده
از حمام بن ماری که به یک هم زن مجهز شده بود ،در دمای 30±1
درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شد .برای از بین بردن الیه اکسیدی،
زیر الیه مورد نظر توسط سمبادههاي  ١20الی  2000مورد پرداخت
قرار گرفت .سپس نمونهها به مدت  15دقیقه برای چربیگیری اولیه
در داخل دستگاه التراسونیک قرار گرفتند و با آب مقطر آبکشی
شدند .پس از آن برای چربیگیری نهایی در محلول چربیگیری
قلیایی قرار گرفته شدند و با آب مقطر دوباره آبکشی شدند .در
نهایت نمونههای چربیگیری شده در داخل محلول  20درصد حجمی
اسید کلریدریک اسیدشویی شدند تا الیههای اکسیدی باقی مانده از
سمباده زنی و الیه های تشکیل شده حین چربیگیری از بین بروند.
پس از عملیات آماده سازی ،نمونه به عنوان کاتد و آند ابعاد ثابت
( DSA )Dimensionally Stable Anodeبه عنوان آند در محلول
آماده شده طبق جدول  1قرار داده شد .با اعمال دانسیته جریانهای
 12الی  28آمپر بر دسی متر مربع به مدت  60دقیقه عملیات آبکاری
صورت پذیرفت.
براقیت و مات بودن پوششها به صورت چشمی مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند و وزن پوشش با اندازهگیری وزن زیر الیه قبل و بعد از
ترسیب به دست آمد .با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
مجهز به  ،EDSترکیب شیمیایی سطح و مورفولوژی سطحی آلیاژ
کروم نیکل آبکاری شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .خواص
الکتروشیمیایی و خوردگی پوششهای به دست آمده به روش
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پالریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی اندازهگیری شد .سل به کار
برده شده برای آزمون خوردگی از نوع سه الكترودي بوده که از
الكترود مرجع  Ag/AgCl 3M KClبه عنوان الكترود مرجع ،از
الكترود پالتين به عنوان الكترود مخالف و نیز نمونههاي پوشش داده
شده به عنوان الكترود کار استفاده شد .برای آزمون پالریزاسیون ،نمونه
 400میلی ولت به سمت مثبت و منفی ،نسبت به پتانسیل مدار باز با نرخ
اسکن  1میلی ولت بر ثانیه پالریزه شد و برای اندازهگیری امپدانس
الکتروشیمیایی ،نمونه از  100KHzتا  10 mHzبا دامنه  10میلی ولت
مورد روبش قرار گرفت.
برای تخمین میزان تخلخل موجود در پوشش از فرمول  1که در
مقاالت مختلف مطرح شده است استفاده شده است]12 ,9 ,1[.
فرمول :1
فرمول محاسبه
مقدار تخلخل
موجود در پوشش

که در آن  Fمقدار کلی تخلخل پوشش Rpm ،مقاومت پالریزاسیون
زیر الیه Rp ،مقاومت پالریزاسیون پوشش ∆Ecorr ،اختالف بین
پتانسیل خوردگی پوشش و زیر الیه و  baشیب قسمت آندی خط
تافل زیر الیه می باشد.

 -3بحث و نتایج
شکل  1تغییرات وزن پوشش ترسیب یافته و براقیت آن را بر
حسب تغییرات دانسیته جریان اعمالی نشان میدهد .این نمودار
نشان میدهد که میزان پوشش ترسیب یافته و کیفیت ظاهری آن
به شدت به میزان دانسیته جریان اعمالی در حین آبکاری بستگی
دارد .با افزایش دانسیته جریان ظاهر پوششها از حالت براق به
تیره و کدر تغییر میکند .تصاویر تهیه شده با دوربین عکاسی از
سطح نمونههای آبکاری شده که در شکل  2آمده ،این تغییرات را
نشان میدهد .از بین نمونههای آبکاری شده ،سه مورد از آنها که
دارای بیشترین وزن پوشش یافته بودند (نمونههای آبکاری شده در
دانسیته جریانهای  19 ،17و  21آمپر بر دسی متر مربع) ،به عنوان
نمونههای منتخب جهت مطالعه و بررسی بیشتر انتخاب شدند.
تصویر سطح مقطع نمونه آبکاری شده در دانسیته جریان  19آمپر
بر دسی متر مربع در شکل  3نشان می دهد که این پوشش ضخامتی
در حدود  25میکرومتر دارد.
 -4آنالیز ترکیب شيميايی
جدول  2تاثیر دانسیته جریان آبکاری را بر روی درصد عناصر کروم
و نیکل پوشش را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود،
افزایش دانسیته جریان آبکاری باعث افزایش میزان کروم موجود
در پوشش شده و همزمان مقدار نیکل موجود در پوشش را کاهش

شکل -1تغییرات وزن و براقیت پوشش نسبت به دانسیته جریان اعمالی.

شکل -2تصاویر تهیه شده با دوربین عکاسی از سطح نمونه های آبکاری شده در دانسیته جریان  19 ،17و  21آمپر بر دسی متر مربع.
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میدهد .این
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مطرح شده است .مهمترین دلیلی که در بیشتر مقاالت به آن اشاره
شده است ،تنشهای ایجاد شده در پوشش به دلیل آبکاری می باشد
که با آزاد شدن این تنشها پوشش ترک میخورد ]16-14 ,8[ .دو
دلیل عمده دیگر که در مقاالت به آنها اشاره شده است ،عبارتند از
تولید هیدروژن در اثر اورپتانسیل باالی آبکاری [ ]17 ,14و تولید و
جذب هیدروکسید کروم بر روی سطح پوشش]18 ,1[ .

شکل  -3تصویر متالوگرافی از سطح مقطع نمونه آبکاری شده در دانسیته جریان
 19آمپر دسی متر مربع.

تغییرات در مقاالت مشابه نیز به همین شکل گزارش شده است,11[ .
 ]13کروم نسبت به نیکل از فعالیت بیشتری برخوردار است بنابراین
افزایش دانسیته جریان ،شانس ترسیب کروم را افزایش میدهد و در
نتیجه افزایش مقدار کروم ،باعث کاهش نرخ رسوب نیکل میشود.
 -5مورفولوژی
همانطور که در شکل  4نیز مشاهده میشود ،پوشش کروم ساختاری
کروی دارد که با افزایش مقدار دانسیته جریان آبکاری اندازه آنها
افزایش یافته و سطح پوشش خشنتر میشود .مقایسه شکل  1و شکل
 4نشان میدهد که با افزایش دانسیته جریان و افزایش اندازه کرههای
تشکیل شده باعث کاهش براقیت سطح شده و رنگ آن رفته رفته
تیرهتر میشود .همچنین شبکه ایی از ترکها بر روی پوشش تشکیل
میشود که مقدار آنها با دانسیته جریان آبکاری نسبت مستقیم
دارد[ .]3در مقاالت بسیاری درباره منشاء و دلیل ایجاد این ترکها
بحث شده است و دالیل مختلفی برای توجیه به وجود آمدن آنها

 -6خواص خوردگی
نمودار پالریزاسیون زیر الیه و پوششهای آبکاری شده در دانسیته
جریانهای  19 ،17و  21آمپر بر دسی متر مربع در شکل  5نشان
داده شده است .همچنین خواص الکتروشیمیایی این نمونهها از جمله
(شیب بخش آندی خط تافل) ( ،βaشیب بخش کاتدی خط تافل) ،βc
(شدت جریان خوردگی)  icorrو (پتانسیل خوردگی)  Ecorrبا استفاده
از روش برونیابی تافل از نمودارهای پالریزاسیون آنها استخراج شده
و در جدول  3آمده است.
همانطور که به خوبی در شکل  5مشاهده می شود ،با افزایش پتانسیل
پالریزاسیون ،زیر الیه از نظر الکتروشیمیایی رفتاری فعال از خود
نشان می دهد ولی در نمونه های پوشش داده شده تغییرات بسیار
جزئی در شاخه آندی مشاهده می شود که رفتاری شبیه به حالت
پسیو است .در نمونه آبکاری شده با دانسیته جریان  19آمپر بر دسی
متر مربع ،این تغییرات بیشتر از سایر نمونه ها مشاهده می شود .با
مقایسه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی این نمونه با سایر
نمونه ها می توان متوجه شد که این نمونه مقدار ترک کمتری در
خود دارد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که ترک ها به عنوان مسیرهای
فعال در سطح پوشش عمل می کنند و از پسیو شدن پوشش و حفاظت
بیشتر آن جلوگیری می کنند]14[.

جدول  -2تغییرات درصد وزنی عناصر آلیاژی با مقدار دانسیته جریان آبکاری.

جدول  -3خواص الکتروشیمیایی استخراج شده از نمودار پالریزاسیون نمونه های آبکاری شده در دانسیته جریان های مختلف.
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شکل  -4تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح پوشش های به دست آمده در دانسیته جریان های  19 ) b ، 17 ) aو 21 ) cآمپر بر دسی متر مربع.

شکل  -5نمودار پالریزاسیون نمونه های آبکاری شده در دانسیته جریان های مختلف.
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کروم در مقایسه با نیکل ،از نظر الکتروشیمیایی عنصری بسیار فعالتر
میباشد که ناشی از پتانسیل احیاء منفیتر آن نسبت به نیکل میباشد.
بنابراین با افزایش مقدار کروم در درصد آلیاژ پوشش ،پتانسیل آن
کاهش مییابد( .جدول  )3همچنین  icorrو  Rpبه صورت تابعی از
دانسیته ترک در سطح پوشش عمل می کند .نمونه آبکاری شده
در دانسیته جریان  19آمپر بر دسی متر مربع نسبت به سایر نمونهها
ترک های کمتری دارد .در نتیجه مقدار  Rpآن از بقیه نمونه ها بیشتر
و  icorrآن از همه کمتر می باشد .یعنی بهترین رفتار خوردگی را در
بین نمونهها دارد.
فاکتور تخلخل به وسیله فرمول  1محاسبه شده و در جدول  2گزارش
شده است .این فاکتور میزان تخلخل موجود در سطح را با استفاده
از خواص پوشش و زیر الیه ،تخمین میزند .همانطور که از
مقایسه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و دادههای جدول
 2میتوان دریافت ،مقدار تخلخل با افزایش مقدار دانسیته جریان
آبکاری افزایش می یابد و بر خالف انتظار تابع مقدار ترک مشاهده
شده در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمیباشد .نمونه
آبکاری شده در دانسیته جریان  19آمپر بر دسی متر مربع با وجود
اینکه کمترین میزان ترک را نسبت به بقیه نمونه ها االخصوص نمونه
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آبکاری شده در دانسیته جریان  17آمپر بر دسی متر مربع دارد ،دارای
تخلخل بیشتری است.
شکل  6منحنی نایکویست و بد فاز حاصل از آزمون امپدانس
الکتروشیمیایی برای پوشش ها به دست آمده از دانسیته جریانهای
مختلف آبکاری را نشان میدهد .نقطههای مشخص شده نشان دهنده
دادههای تجربی و خط رسم شده حاصل از مدار معادل منطبق شده
است .وجود فقط یک نیم دایره در منحنی نایکوئیست و یک پله در
منحنی بد و فاز (شکل  )8در تمامی نمونهها نشان دهنده وجود فقط
یک ثابت زمانی می باشد که قطر این نیم دایره نشان دهنده مقاومت
پالریزاسیون نمونه است .با توجه به این که در نمودارهای بد -فاز،
زاویه فاز به سمت  -90°میل میکند ولی به آن نمیرسد میتوان گفت
که در فصل مشترک پوشش /الکترولیت رفتار شبه خازنی وجود
دارد .مدار معادل پیشنهاد شده برای این نمونهها در شکل  7و مقدار
مقاومت پالریزاسیون و فاکتور ناهمگونی سطح ،در جدول  4آمده
است .همانطور که به وضوح مالحظه می شود ،مقاومت پالریزاسیون
نمونه آبکاری شده در دانسیته جریان  19آمپر بر دسی متر مربع از
همه نمونهها بیشتر است که دقیقا با رفتار مشاهده شده در آزمون
پالریزاسیون هم خوانی دارد.

شکل  - 6نمودار نایکویست سه نمونه آبکاری شده در دانسیته جریان های مختلف.

شکل  - 7مدار معادل پوشش های آبکاری شده.
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شکل  -8نمودار بد سه نمونه آبکاری شده در دانسیته جریان های مختلف.
جدول  -4مقاومت پالریزاسیون نمونه های آبکاری شده با دانسیته جریان های مختلف حاصل از آزمون امپدانس.

با استفاده از رابطه  ZCPE=1/Y0(jω)nمقادیر  Y0و  nبه دست میآید.
پارامتر  Y0نسبت مستقیم با سطح فعال پوشش دارد؛ مقدار  7جریان
اعمالی ،مقدار پارامتر  Y0نیز افزایش می یابد .افزایش مقدار این پارامتر
بدین معنی است که سطح بیشتری از پوشش در فرآیند خوردگی
شرکت میکند که این پدیده به خاطر مورفولوژی سطح پوشش و میزان
ترک روی پوشش است .با افزایش دانسیته جریان ،کرههای بزرگتر و

بیشتری در مورفولوژی پوشش ظاهر می شود که باعث افزایش سطح
فعال برای خوردگی است .از طرفی تغییرات  nنشان میدهد که نمونه
آبکاری شده در دانسیته جریان  17آمپر بر دسی متر مربع کمترین میزان
تخلخل را نسبت به سایر نمونه ها دارد که این دادهها دقیقا با دادههای
حاصل از آزمون های پالریزاسیون و میکروسکوپ الکترونی روبشی
همخوانی دارند.
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 آمپر بر دسی متر مربع19  نمونه آبکاری شده در دانسیته جریان.4
بهترین خواص خوردگی را داشته و مقدار ترک آن در واحد سطح
.نسبت به سایر نمونه ها کمتراست
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نتیجه گیری
 پوشش آلیاژی کروم فقط در محدوده دانسیته جریان آبکاری.1
خاصی ترسیب می یابد و کیفیت ظاهری آن با افزایش دانسیته جریان
.آبکاری کاهش می یابد
 افزایش دانسیته جریان آبکاری سبب افزایش مقدار تخلخل در.2
.پوشش می شود
 مقدار دانسیته جریان اعمالی مستقیما بر روی ترکیب آلیاژ ترسیب.3
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چکيده
مقاومت به خوردگي کامپوزيت زمينه آمورف بر پایه آلیاژ  Fe77Mo5P9C7.5B1.5حاوي دندريت هاي آهن  αو فوالد زنگ نزن  AISI 301در
محلول يک موالر  HClهوا زدايي شده با روش های پالريزاسيون پتانسيوديناميکي و طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي ( )EISمورد ارزيابي قرار
گرفت .نتايج نشان داد که تفاوت در ترکيب شيميايي دندريت هاي آهن  αو زمينه شيشه اي ،اثري گالوانيکي را ايجاد کرده است که سبب انحالل
دندريت ها می شود .با اين حال براي نمونه کامپوزيتي هيچ رفتار پسيوي توسط پالريزاسيون آندي تا پتانسیل  1000mVنسبت به الکترود مرجع
 Ag/AgClمشاهده نشد .برعکس ،فوالد زنگ نزن نرخ خوردگي کمتر و چگالي جريان پسيو کمتري را از خود نشان داد .تصاوير ميکروسکوپي
الكتروني روبشي( )SEMنيز تاييد کننده نتایج آزمون های خوردگی می باشد.
کلمات کليدي :کامپوزیت زمینه آمورف ،دندریت  ،αخوردگی ،میکروساختار.
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Abstract
Corrosion resistance of (1) Fe77Mo5P9C7.5B1.5 glass matrix composite containing α-Fe dendrites and (2)
AISI Type 301 stainless steel was assessed in deaerated 1 M HCl solution by potentiodynamic polarization
and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. Results showed that the excessive difference
in composition between α-Fe dendrites and glass matrix induced a galvanic effect that causes preferential
dissolution of α dendrites. However, no transpassive behavior was observed by anodic polarization up to 1000
mV for composite specimen. In contrast, the stainless steel revealed lower corrosion rate and passive current
density. SEM micrographs were also used to confirm these findings.
Keywords:metallic glass matrix composite; α-dendrite, corrosion, microstructure.

فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي ،شماره ( 4پیاپی  14ـ سال چهارم) زمستان 1393
رفتار خوردگي کامپوزيت هاي زمينه آمورف بر پایه آلیاژ Fe77Mo5P9C7.5B1.5

 -1مقدمه
)BMG( )Bulk Metallic
		
آلياژهاي آمورف فلزي توده اي (Glass
به علت دارا بودن ترکيبي از خواص نظير استحکام مکانيکي باال،
پايداري حرارتي مناسب ،منطقه مايع سریع سرد شده بزرگ و امکان
شکل گیری آسان داراي اهميت مي باشند .در ميان اين مواد در حال
توسعه ،آلياژهاي آمورف فلزي توده اي پايه آهني از جديدترين مواد
توسعه يافته اي است که داراي مزاياي گسترده اي به جهت خواص
مغناطيسي عالي ،مقاومت ويژه الکتريکي باال ،استحکام مکانيکي باال
و هزينه پايين مي باشد [ .]3-1در رابطه با کاربرد  BMGپايه آهني
مشخص شده است که رفتار خوردگي آنها مخصوصا زماني که این
مواد بايد در شرايط شديد و تهاجمي نظير محيط بدن انسان به عنوان
قطعات کاشتي به کار روند و يا زماني که ظاهر سطحي از اهميت
زيادي برخوردار است عاملي مهم است [.]5-4
ترکيب شيميايي آلياژها و ويژگي هاي محيط هاي خورنده از عوامل
اصلي است که بر مقاومت خوردگي مواد  BMGپايه آهني تاثير
مي گذارد[ .]11-6بررسی های گوستين و همکارانش نشان داده
است که ميزان کربن نقشي مهم در مقاومت به خوردگي آلیاژ
 )Fe44.3Cr5Co5Mo12.8Mn11.2C15.8B5.9)98.5Y1.5در محلول هاي
 0.51M H2SO4و  M HCl 1دارد [ .]12نتايج بررسی وانگ
و همکارانش بر روی خواص الکتروشيميايي آلیاژهای آمورف
 FeCrMnMoWBCSiدر محلول هاي اسيدي و خنثي نشان
داده است که به علت ایجاد اليه نازکي از محصوالت خوردگی،
آلياژ مذکور مقاومت به خوردگي بااليي را در محلول هاي اسيد
سولفوريک و آب نمک در مقايسه با محلول هاي سولفات سديم
و اسيد هيدروکلريدريک از خود نشان مي دهد [ .]13در آلياژهاي
 BMGپايه آهن فاقد نیکل مشخصه های ساختار آمورف سبب
مقادير باالتر پتانسيل حفره دار شدن موضعي و چگالي کمتر جريان
خوردگي نسبت به فوالد زنگ نزن  316Lدر محلول هاي هنک و
محلول مصنوعي بزاق دهان می شود [ .]13بررسی ها بر روی تاثير
ميزان کرم بر نرخ خوردگي آلياژهاي  BMGپايه آهن نشان می دهد
که آلياژهاي آمورف با ميزان کرم بیش از  %8/3وزنی ،نرخ خوردگي
پايين تري را در مقايسه با فوالدهاي زنگ نزن معمولي با ميزان کرم
باال ( )%18-13نشان مي دهند [ .]14با اين حال مقاومت به خوردگي
باالي آلياژهاي  BMGاز همگن بودن ترکيب شيميايي و عدم
وجود عيوب کریستالی نظير مرزهاي دانه ،آخال ها و نابجايي ها که
مکان های مرجح خوردگی می باشند ناشی می شود[.]15-13
تشکيل اليه هاي نازک پسيو پايدار و همگن ،ناشي از همگني
شيميايي آلياژهاي  BMGنیز مي تواند سبب کاهش تشکيل پیل های
میکرونی و بهبود خواص خوردگی شود[ .]14بررسی ها نشان داده
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است که حضور مولیبدن باعث بهبود مقاومت به خوردگی و قابليت
پسيو شدن آلیاژهای  BMGپايه آهن  -کروم در محلول HCl
می گردد [ .]15حضور عنصر فسفر بر سينتيک پسيوشدن و ترکيب
شيميايي اليه نازک پسيو تشکيل شده بر روي مواد  BMGپايه آهن-
کروم تاثير گذار می باشد ( .)15مهمترين محدوديت  BMGها فقدان
قابليت تغيير شکل پالستیک در دماي اتاق مي باشد [ .]20-26براي
غلبه بر اين محدوديت ،ايجاد ريزساختار دوفازی حاوی فاز ثانويه
انعطاف پذير که به صورت درجا تشکيل شده است در آلياژهاي
 BMGبر پايه تيتانيم ،مس ،نيکل ،پاالديوم و منيزيم اخيرا توسعه
يافته است [ .]21-16گو و همکارانش کامپوزيت  BMGبا زمينه
ای از آلیاژ  Fe77Mo5P9C7.5B1.5حاوی فاز ثانویه آهن  αدندريتي
انعطاف پذير تولید شده به صورت درجا را بررسی و نشان دادند که
استحکام شکست و کرنش پالستیک تا لحظه شکست در کامپوزيت
 BMGمذکور به ترتيب در حدود  3گيگا پاسکال و بيشتر از %30
می باشد .بررسی آنها نشان داد که اندرکنش گسترده ميان باندهاي
برشي و دندريت هاي آهن  αمي تواند از انتشار سريع باندهاي برشي
اصلي جلوگیری و منجر به افزایش تشکيل باندهاي برشي فرعی شود
به طوری که قابليت تغيير شکل پالستیک کامپوزيت هاي BMG
پايه آهني را مي توان به طور قابل مالحظه اي توسط تشکيل درجاي
فازهاي آهن  αدندريتي بهبود بخشید [ .]28-27سيف الديني و همکاران
اثرات افزودن نيکل بر روي خواص مکانيکي و قابلیت شيشه اي شدن
کامپوزيتهاي زمینه آمورف بر پایه آلیاژ  Fe77Mo5P9C7.5B1.5را مطالعه
و آلياژهاي آمورف بر پايه آهن با باالترين خواص تغيير شکل پذيري
فشاري را گزارش گزارش کرده اند[ ]29همانگونه که اشاره شد مقاومت
به خوردگي باال دليل اصلي توليد آلياژهاي  BMGمي باشد و براي
بهبود چقرمگي ،کامپوزيت هاي زمينه  BMGبه طور گسترده اي
در حال توسعه می باشند .بنابراين بررسی مقاومت به خوردگي اين
کامپوزیت ها ارزشمند بوده و هدف تحقيق حاضر بررسي مقاومت به
خوردگي کامپوزيت های زمینه آمورف بر پایه آهن و مقايسه آن با
آلياژهاي پايه آهني معمولي داراي مقاومت خوردگي باال يعني فوالد
زنگ نزن نوع  AISI301مي باشد.
 -2مواد و روش تحقیق
آلياژهاي چند جزيي با ترکيب هاي شيميايي اسمي
 Fe77Mo5P9C7.5B1.5توسط ذوب القايي در يک بوته کوارتزي
تحت اتمسفر آرگون خالص تهيه گرديد .مواد اوليه شامل آهن با
خلوص تجاري (  %99/9وزني ) و موليبدن (  %99/9وزني ) ،بور با
خلوص  %99/5وزني و نيز آلياژهاي اوليه آهن  -فسفر (حاوي %14
وزني فسفر ) و آهن-کربن (حاوي  %5/18وزني کربن ) بودند .شمش
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ها چندين مرتبه ذوب شدند تا عمل همگن سازي صورت پذيرد.
نمونه هایی از آلياژهاي اصلي به روش القايي در بوته کوارتزي ذوب
مجدد و به درون قالب مسي با قطر  2mmتزريق شدند .طول نمونه
هاي ريختگي  60mmبود .میکروساختار نمونه های استوانه اي
توسط پراش پرتو ايکس با دستگاه  Philips X’Pert PROو با
استفاده از تابش  )λ= 1/78897( Co-kα1مورد بررسی قرار گرفت.
رفتار خوردگي نمونه ها در محلول اسيد هيدروکلريدريک يک
موالر هوا زدايي شده با روش های پالريزاسيون پتانسيوديناميکي
و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISمورد ارزيابي قرار
گرفت .جهت هوا زدايي گاز آرگون خالص به مدت يک ساعت
قبل و طي هر آزمون به درون الکتروليت دمیده شد .براي آزمون هاي
خوردگي نمونه های کامپوزيتي استوانه ای شکل با طول 5mm
به یک سیم رسانا متصل و سپس در رزين اپوکسي مانت شدند به
طوري که تنها سطح مقطع اين نمونه هاي استوانه ای شکل در معرض
الکتروليت قرار داشت .آزمون هاي خوردگي با استفاده ازدستگاه
پتاسیواستات  Autolab/Pgstat 12مجهز به  FRAانجام گرفت.
يک آرايش سه الکترودي استاندارد متشکل از نمونه به عنوان الکترود
کاري ،الکترود مرجع  Ag/AgClو يک الکترود شمارنده از جنس
پالتين جهت انجام آزمون های خوردگی مورد استفاده قرار گرفت.
آزمون پالريزاسيون پتانسيوديناميکي با نرخ روبش  1mV/Secدر
گستره  250mVکمتر تا  mV 1500باالتر از پتانسيل مدار باز ()OCP
نمونه ها انجام شد .از روش برون يابي تافل براي تعيين نرخ خوردگي
نمونه ها استفاده شد .آزمون امپدانس درمحدوده فركانس  0/01تا
 100000هرتز و دامنه پتانسیل اعمالی  5±mVنسبت به پتانسیل مدار
باز انجام شد .نتايج حاصل از اين آزمايشها توسط نرم افزار Zview2
تحليل و مدار الکتريکي معادل حاصل از آزمایش امپدانس رسم
گرديد .به جهت مقايسه بيشتر ،مقاومت به خوردگي فوالد زنگ نزن
( AISI301 (UNS S30100در شرايط يکسان مورد ارزيابي
قرار گرفت .برای یررسی رفتار خوردگی فوالد زنگ نزن سطح
 )mm 10×10) 100mm2در معرض الکتروليت قرار گرفت.
قبل از هر آزمون ،سطح نمونه ها با کاغذ سنباده تا شماره 1500
صيقل کاري گرديدند .تمامي آزمون ها پس از رسيدن به پتانسيل
پايدار در الکتروليت انجام پذيرفت .مورفولوژی سطح و ترکيب
شيميايي نقطه ای نمونه ها توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي
 CAMSCAN MV 2300مجهز به طيف سنجي توزيع انرژي
( )EDSبررسی شد .طيف سنجي جرمي پالسماي جفت شده القايي
( )ICP-MSنيز براي تعيين ميزان عناصر آهن ،موليبدن ،بور و فسفر
آزاد شده در الکتروليت آزمون پالريزاسيون نمونه کامپوزيتی به کار
گرفته شد .سه آزمون جداگانه تحت شرايط مشابه انجام و متوسط

آماري آنها گزارش شده است.
 -3نتايج و بحث
در شکل  1تصوير  SEMاز سطح مقطع نمونه کامپوزیت زمینه
آمورف بر پایه  Fe77Mo5P9C7.5B1.5نشان داده شده است .اين
تصوير همراه با الگوي پراش تفرق اشعه ایکس نمونه (درون شکل)
شکل گیری کامپوزيتي متشکل از زمينه آمورف حاوی دندريت
هايی از آهن  αبا توزیع یکنواخت را نشان می دهد .بر اساس آناليز
سطح تصاویر  ،SEMکامپوریت تولید شده حاوی تقريبا %40
حجمی از فاز آهن  αمی باشد.

شکل  -1تصوير  SEMکامپوزيت درجاي زمینه آمورف بر پایه Fe77Mo5P9C7.5B1.5

تصوير داخل مربوط به الگوي  XRDنمونه مي باشد.

منحني هاي پالريزاسيون پتانسيوديناميکي نمونه کامپوزيتی و
فوالد زنگ نزن  AISI301در محلول هوا زدايي شده اسيد
هيدروکلريدريک يک موالر در شکل  2نشان داده شده است.

شکل -2منحني هاي پالريزاسيون پتانسيوديناميکي کامپوزیت زمینه آمورف بر پایه
 Fe77Mo5P9C7.5B1.5و فوالد زنگ نزن  AISI301در محول اسيد هيدروکلريدريک
هوا زدايي شده يک موالر.
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همانگونه که مشاهده می شود نرخ خوردگي نمونه کامپوزيتی
( )0/004A cm-2باالتــر از نــرخ خــوردگــي فــوالد زنـگ نـزن
 )0/004A cm-2) AISI301در محلول مي باشد .پتانسيل خوردگي
نمونه ها به ترتيب  -0/46Vو  -0/4 Vنسبت به الكترود مرجع
 Ag/AgClبراي نمونه فوالد زنگ نزن و نمونه کامپوزيتی مي باشد
كه با توجه به تفاوت در تركيب شيميايي در نمونه اين اختالف مورد
انتظار است .شيب خطوط آندي و كاتدي رد دو نمونه مورد بررسي
بسيار به يكديگر نزديك بوده به طوري كه  βa=0/15V/decadeو
 βc=0/15V/decadeمي باشد كه بيانگر مكانيزم خوردگي مشابه
در دو نمونه است .آناليز  ICP-MSمحلول بعد از آزمون خوردگی
بیانگر آزاد شدن مقادير قابل مالحظه اي از آهن (، )1/519 ppm
موليبدن (کمتر از  ،)0/1 ppmبور ( )01/017 ppmو فسفر (کمتر از
 )0/3 ppmمي باشد ،اما اين مقدار براي کربن آزاد شده قابل اندازه
گیری نيست .ميزان باالي آهن آزاد شده نشان دهنده انحالل ترجيحي
آن در طي آزمون پالريزاسيون است .در واقع در نمونه کامپوریتی،
فاز آهن  αدندريتي به صورت ترجيحي حل شده و همانگونه که
در شکل  3نشان داده شده است یک ساختار اسفنجي شکل بعد از
آزمون خوردگی بر روي سطح نمونه تشکيل مي شود .در اين نمونه،
فاز آهن  αدندريتي به عنوان آند عمل نموده و انحالل آهن همراه با
آزاد شدن يون هاي  Fe+2رخ مي دهد .در پیل الکتروشيميايي تشکيل
شده ،زمينه  BMGنقش کاتد را داشته و آزاد شدن هيدروژن بر
روی آن رخ مي دهد .عامل ایجاد پیل گالوانیکی تفاوت در ترکيب
شيميايي دندريت ها و زمينه بوده که منجر به انحالل فازي مي گردد
که مقاومت خوردگي کمتري دارد (فاز  αدندریتی).
بر اساس شکل  ،2رفتار پسيو در کامپوزيت زمينه  BMGپايه آهني در
محدوده پتانسيل وسيعتري ( )0-1000 mV vs. Ag/AgClنسبت به
فوالد زنگ نزن AISI301ن( )0-200 mV vs. Ag/AgClايجاد
شده ،اما چگالي جريان پسيو آن  0/02A cm-2باالتر از چگالي
جريان فوالد زنگ نزن  )0/006A cm-2) AISI301مي باشد و
هيچ گونه رفتار ترانس پسيوي توسط پالريزاسيون آندي تا حدود
 1000mVنسبت به الکترود  Ag/AgClمشاهده نمي شود .گوستين
و همکارانش پيشنهاد نموده اند که آلياژهاي  BMGحاوي کروم ،بور
و کربن در محيط اسيدي ،اليه ای با نفوذپذیری کم از کربن در سطح
در حال خوردگي ایجاد می شود در حالي که ديگر عناصر موجود در
ساختار درون محلول حل مي شوند .همچنين بر روي سطح آلياژ در
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حال خوردگي ( زير اليه غني از کربن ) يک اليه نازک از اکسيد
بور تشکيل خواهد شد [ .]12آناليز سطحي  EDSزمينه فلزي نمونه
کامپوزيتي قبل و بعد از آزمون هاي پالريزاسيون در جدول  1نشان
داده شده است .همانطور که مشخص است قبل از آزمون پالريزاسيون،
ميزان کربن و بور سطح به ترتيب برابر است با  %0/02و  %6/5اتمي
می باشد اما پس از انحالل آهن ،موليبدن و فسفر ،اليه اي با ميزان کربن
(  %27/4اتمي ) و بور (  %34/5اتمي ) باال بر روي سطح تشکيل شده
است که مي تواند سبب جلوگیری از خوردگي حفره اي و موضعي
زمينه پس از انحالل دندريت هاي آهن  αگردد.

شکل  -3تصوير  SEMکامپوزيت درجاي زمینه آمورف بر پایه  Fe77Mo5P9C7.5B1.5پس
از آزمون خوردگي در محلول اسيد هيدروکلريدريک يک موالر هوا زدايي شده.

در شکل  4سطح خورده شده فوالد زنگ نزن  AISI301پس از
آزمون پالریزاسیون پتانسيوديناميکي در محلول يک موالر هوا زدايي
شده اسيد هيدروکلريدريک نشان داده شده است .واضح است که
خوردگي بين دانه اي نمي تواند توسط  HClايجاد گردد و پوسته هاي
اکسيدي خارجي بر روي سطح نمونه پس از قرار گرفتن در معرض
محلول اسيد هيدروکلريدريک باقي مي ماند [ .]30با در نظر گرفتن
منحني پتانسيوديناميکي فوالد زنگ نزن ( شکل  ) 2عبور از منطقه پسيو
صورت گرفته است به طوري که تشکيل حفرات موضعي در تصاوير
 SEMنمونه کامال مشهود است (شکل  .)4لذا همانگونه كه در شكل
 2مشاهده مي شود در پتانسيل هاي آندي بيش از  700mVنسبت به
الکترود  Ag/AgClنرخ انحالل آندي فوالد زنگ نزن از كامپوزيت
زمينه آمورف بيشتر خواهد بود.

جدول  -1ترکيب شيميايي (آناليز  )EDSزمينه فلزي کامپوزيت  BMGقبل و پس از آزمون پالريزاسيون در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد هيدروکلريدريک.
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شکل  -4تصوير  SEMفوالد زنگ نزن  AISI301پس از آزمون پالريزاسيون
پتانسيوديناميکي در محلول يک موالر اسيد هيدروکلريدريک.

نمودارهاي نايکويست کامپوزيت زمينه  BMGو فوالد زنگ نزن
در شکل  5نشان داده شده است که در آن حضور نیم دایره ظرفيتي

در فرکانس باال براي کامپوزيت زمينه  BMGنشان داده شده است.
اما نمودار نایکويست فوالد زنگ نزن  AISI301متشکل از دو نیم
دایره ظرفيتي روي هم افتاده درفرکانس های  3Hzو 0/3 KHz
کيلوهرتز مي باشد .دو ثابت زماني مربوطه در نمودار  Bodeنمونه
فوالد زنگ نزن قابل تشخيص است (شکل  .)6حضور دو نیم دایره
ظرفيتي ،مشخصه اي از وجود حفرات موضعي بر روي سطح فوالد
زنگ نزن مي باشد .تصوير  SEMسطح خورده شده فوالد زنگ نزن
( شکل  ،) 4نتايج  EISرا تاييد مي نمايد .بر طبق مکانيزم الکتروشيميايي
طي انتشار حفرات موضعي ،سطح و يا فصل مشترک نمونه متشکل از
دو بخش شامل يک سطح پسيو شده و يک فصل مشترک جديد که
توسط جوانه زني و رشد حفرات موضعي ايجاد مي گردد و در معرض
محيط خورنده است [.]31
در جدول  2پارامترهاي مربوط به مدار معادل  EISآورده شده است.
مدار معادل های مورد استفاده منطبق بر نتايج  EISدر شکل  7نشان

شکل  -5نمودارهاي نايکويست کامپوزيت درجاي زمینه آمورف بر پایه  Fe77Mo5P9C7.5B1.5و فوالد زنگ نزن  AISI301در محلول يک موالر هوا زدايي شده
اسيد هيدروکلريدريک ( تصوير دروني نشان دهنده نمودار نایکويست فوالد زنگ نزن  AISI301در فرکانس باال مي باشد ).

شکل  -6نمودار  Bode-phaseفوالد زنگ نزن  AISI301در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد هيدروکلريدريک.
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داده شده است .در این مدار ها  Rsنشان دهنده مقاومت الکتروليت
بین الکترود مرجع و الکترود کاري CPE ،و  CPEpitبه ترتيب
نشان دهنده المان فاز ثابت مربوط به سطح پسيو و فصل مشترک
جديد درون حفره موضعي Rt ،و  Rpitبه ترتيب نشان دهنده مقاومت
پالريزاسيون (مقاومت انتقال بار) سطح پسيو و درون حفره موضعي
مي باشد .بر اساس جدول 2مقدار  Rsخيلي کم است و مي توان
از آن چشمپوشي نمود Rpit .نشان دهنده عمق حفرات موضعي و
هدايت پذيري الکتروليت درون حفرات موضعي مي باشد[.]32
باال بـــودن مقـــدار پارامتــر  )819/6Ω.cm2)Rpitدر مقايســـه با
 )132/6Ω.cm2)Rtبیانگر نفوذ یونی کمتر در درون حفرات موضعي
می باشد .حضور دايره ظرفيتي در نمودار نايکويست کامپوزيت زمينه
 BMGنشان می دهد که هيچ گونه آزاد شدن يوني پس از انحالل
دندريت هاي آهن  αرخ نمي دهد .با اين حال مقدار باالي CPE-T
نمونه کامپوزيتي ( )717 µFcm-2در مقايسه با فوالد زنگ نزن
( ،)237µFcm-2مقاومتخوردگيکمترکامپوزيتراآشکارميسازد.

شکل  -7مدار معادل هایی که براي مدل سازي نتايج  )EIS (aکامپوزيت
زمينه  )BMG، (bفوالد زنگ نزن در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد
هيدروکلريدريک مورد استفاده شده است.
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نتيجه گيري
کامپـــوزيت زمينــــه شيشــــه اي پايـــــه آهــن با ترکيب
شيميايـي  ،Fe77Mo5P9C7.5B1.5حاوي دندريت هاي آهن  αبه
طور موفقيت آميزي با ريخته گري در قالب مسي خنک شونده با
آب تهيه شد .تحقيقات در رابطه با مقاومت به خوردگي کامپوزيت
در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد هيدروکلريدريک نشان
داد که به علت تفاوت در ترکيب شيميايي ميان دندريت هاي آهن
 αو زمينه ،انحالل سريع دندريت ها رخ مي دهد .با اين حال آناليز
 ICP-MSالکتروليت ،ميزان باالي يون دو ظرفيتي آهن را نشان
داد .بررسی ها نشان داد که تشکيل اليه هاي غني از کربن و بور مي
تواند جلوي تشکيل حفرات موضعي در زمينه شيشه اي را پس از
انحالل دندريت ها توسط پالريزاسيون آندي تا پتانسیل1000 mV
بگيرد .در بررسي مقاومت خوردگي فوالد زنگ نزن AISI301
در شرايط مشابه ،نرخ خوردگي پايين تر و چگالي جريان پسيو
کمتري در مقايسه با کامپوزيت شيشه فلزي پايه آهن مشاهده شده
و رفتار ترانس پسيو براي نمونه فوالدي زنگ نزن مشاهده گرديد.
آناليز  EDSو تصاوير  SEMنمونه ها ،نتايج خوردگي را تاييد
مي نمايد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد جهت
حمایت مالی از تحقیق حاضر کمال تشکر و قدردانی بعمل می
آید.

جدول  -2مقادير پارامترهاي الكتروشيميايي مربوط به مدار معادل  EISنمونه ها در محلول يک موالر اسيد هيدروکلريدريک.
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Abstract
Corrosion resistance of (1) Fe77Mo5P9C7.5B1.5 glass matrix composite containing α-Fe dendrites and (2)
AISI Type 301 stainless steel was assessed in deaerated 1 M HCl solution by potentiodynamic polarization
and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. Results showed that the excessive difference
in composition between α-Fe dendrites and glass matrix induced a galvanic effect that causes preferential
dissolution of α dendrites. However, no transpassive behavior was observed by anodic polarization up to 1000
mV for composite specimen. In contrast, the stainless steel revealed lower corrosion rate and passive current
density. SEM micrographs were also used to confirm these findings.
Keywords:metallic glass matrix composite; α-dendrite, corrosion, microstructure.
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 -1مقدمه
)BMG( )Bulk Metallic
		
آلياژهاي آمورف فلزي توده اي (Glass
به علت دارا بودن ترکيبي از خواص نظير استحکام مکانيکي باال،
پايداري حرارتي مناسب ،منطقه مايع سریع سرد شده بزرگ و امکان
شکل گیری آسان داراي اهميت مي باشند .در ميان اين مواد در حال
توسعه ،آلياژهاي آمورف فلزي توده اي پايه آهني از جديدترين مواد
توسعه يافته اي است که داراي مزاياي گسترده اي به جهت خواص
مغناطيسي عالي ،مقاومت ويژه الکتريکي باال ،استحکام مکانيکي باال
و هزينه پايين مي باشد [ .]3-1در رابطه با کاربرد  BMGپايه آهني
مشخص شده است که رفتار خوردگي آنها مخصوصا زماني که این
مواد بايد در شرايط شديد و تهاجمي نظير محيط بدن انسان به عنوان
قطعات کاشتي به کار روند و يا زماني که ظاهر سطحي از اهميت
زيادي برخوردار است عاملي مهم است [.]5-4
ترکيب شيميايي آلياژها و ويژگي هاي محيط هاي خورنده از عوامل
اصلي است که بر مقاومت خوردگي مواد  BMGپايه آهني تاثير
مي گذارد[ .]11-6بررسی های گوستين و همکارانش نشان داده
است که ميزان کربن نقشي مهم در مقاومت به خوردگي آلیاژ
 )Fe44.3Cr5Co5Mo12.8Mn11.2C15.8B5.9)98.5Y1.5در محلول هاي
 0.51M H2SO4و  M HCl 1دارد [ .]12نتايج بررسی وانگ
و همکارانش بر روی خواص الکتروشيميايي آلیاژهای آمورف
 FeCrMnMoWBCSiدر محلول هاي اسيدي و خنثي نشان
داده است که به علت ایجاد اليه نازکي از محصوالت خوردگی،
آلياژ مذکور مقاومت به خوردگي بااليي را در محلول هاي اسيد
سولفوريک و آب نمک در مقايسه با محلول هاي سولفات سديم
و اسيد هيدروکلريدريک از خود نشان مي دهد [ .]13در آلياژهاي
 BMGپايه آهن فاقد نیکل مشخصه های ساختار آمورف سبب
مقادير باالتر پتانسيل حفره دار شدن موضعي و چگالي کمتر جريان
خوردگي نسبت به فوالد زنگ نزن  316Lدر محلول هاي هنک و
محلول مصنوعي بزاق دهان می شود [ .]13بررسی ها بر روی تاثير
ميزان کرم بر نرخ خوردگي آلياژهاي  BMGپايه آهن نشان می دهد
که آلياژهاي آمورف با ميزان کرم بیش از  %8/3وزنی ،نرخ خوردگي
پايين تري را در مقايسه با فوالدهاي زنگ نزن معمولي با ميزان کرم
باال ( )%18-13نشان مي دهند [ .]14با اين حال مقاومت به خوردگي
باالي آلياژهاي  BMGاز همگن بودن ترکيب شيميايي و عدم
وجود عيوب کریستالی نظير مرزهاي دانه ،آخال ها و نابجايي ها که
مکان های مرجح خوردگی می باشند ناشی می شود[.]15-13
تشکيل اليه هاي نازک پسيو پايدار و همگن ،ناشي از همگني
شيميايي آلياژهاي  BMGنیز مي تواند سبب کاهش تشکيل پیل های
میکرونی و بهبود خواص خوردگی شود[ .]14بررسی ها نشان داده
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است که حضور مولیبدن باعث بهبود مقاومت به خوردگی و قابليت
پسيو شدن آلیاژهای  BMGپايه آهن  -کروم در محلول HCl
می گردد [ .]15حضور عنصر فسفر بر سينتيک پسيوشدن و ترکيب
شيميايي اليه نازک پسيو تشکيل شده بر روي مواد  BMGپايه آهن-
کروم تاثير گذار می باشد ( .)15مهمترين محدوديت  BMGها فقدان
قابليت تغيير شکل پالستیک در دماي اتاق مي باشد [ .]20-26براي
غلبه بر اين محدوديت ،ايجاد ريزساختار دوفازی حاوی فاز ثانويه
انعطاف پذير که به صورت درجا تشکيل شده است در آلياژهاي
 BMGبر پايه تيتانيم ،مس ،نيکل ،پاالديوم و منيزيم اخيرا توسعه
يافته است [ .]21-16گو و همکارانش کامپوزيت  BMGبا زمينه
ای از آلیاژ  Fe77Mo5P9C7.5B1.5حاوی فاز ثانویه آهن  αدندريتي
انعطاف پذير تولید شده به صورت درجا را بررسی و نشان دادند که
استحکام شکست و کرنش پالستیک تا لحظه شکست در کامپوزيت
 BMGمذکور به ترتيب در حدود  3گيگا پاسکال و بيشتر از %30
می باشد .بررسی آنها نشان داد که اندرکنش گسترده ميان باندهاي
برشي و دندريت هاي آهن  αمي تواند از انتشار سريع باندهاي برشي
اصلي جلوگیری و منجر به افزایش تشکيل باندهاي برشي فرعی شود
به طوری که قابليت تغيير شکل پالستیک کامپوزيت هاي BMG
پايه آهني را مي توان به طور قابل مالحظه اي توسط تشکيل درجاي
فازهاي آهن  αدندريتي بهبود بخشید [ .]28-27سيف الديني و همکاران
اثرات افزودن نيکل بر روي خواص مکانيکي و قابلیت شيشه اي شدن
کامپوزيتهاي زمینه آمورف بر پایه آلیاژ  Fe77Mo5P9C7.5B1.5را مطالعه
و آلياژهاي آمورف بر پايه آهن با باالترين خواص تغيير شکل پذيري
فشاري را گزارش گزارش کرده اند[ ]29همانگونه که اشاره شد مقاومت
به خوردگي باال دليل اصلي توليد آلياژهاي  BMGمي باشد و براي
بهبود چقرمگي ،کامپوزيت هاي زمينه  BMGبه طور گسترده اي
در حال توسعه می باشند .بنابراين بررسی مقاومت به خوردگي اين
کامپوزیت ها ارزشمند بوده و هدف تحقيق حاضر بررسي مقاومت به
خوردگي کامپوزيت های زمینه آمورف بر پایه آهن و مقايسه آن با
آلياژهاي پايه آهني معمولي داراي مقاومت خوردگي باال يعني فوالد
زنگ نزن نوع  AISI301مي باشد.
 -2مواد و روش تحقیق
آلياژهاي چند جزيي با ترکيب هاي شيميايي اسمي
 Fe77Mo5P9C7.5B1.5توسط ذوب القايي در يک بوته کوارتزي
تحت اتمسفر آرگون خالص تهيه گرديد .مواد اوليه شامل آهن با
خلوص تجاري (  %99/9وزني ) و موليبدن (  %99/9وزني ) ،بور با
خلوص  %99/5وزني و نيز آلياژهاي اوليه آهن  -فسفر (حاوي %14
وزني فسفر ) و آهن-کربن (حاوي  %5/18وزني کربن ) بودند .شمش
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ها چندين مرتبه ذوب شدند تا عمل همگن سازي صورت پذيرد.
نمونه هایی از آلياژهاي اصلي به روش القايي در بوته کوارتزي ذوب
مجدد و به درون قالب مسي با قطر  2mmتزريق شدند .طول نمونه
هاي ريختگي  60mmبود .میکروساختار نمونه های استوانه اي
توسط پراش پرتو ايکس با دستگاه  Philips X’Pert PROو با
استفاده از تابش  )λ= 1/78897( Co-kα1مورد بررسی قرار گرفت.
رفتار خوردگي نمونه ها در محلول اسيد هيدروکلريدريک يک
موالر هوا زدايي شده با روش های پالريزاسيون پتانسيوديناميکي
و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISمورد ارزيابي قرار
گرفت .جهت هوا زدايي گاز آرگون خالص به مدت يک ساعت
قبل و طي هر آزمون به درون الکتروليت دمیده شد .براي آزمون هاي
خوردگي نمونه های کامپوزيتي استوانه ای شکل با طول 5mm
به یک سیم رسانا متصل و سپس در رزين اپوکسي مانت شدند به
طوري که تنها سطح مقطع اين نمونه هاي استوانه ای شکل در معرض
الکتروليت قرار داشت .آزمون هاي خوردگي با استفاده ازدستگاه
پتاسیواستات  Autolab/Pgstat 12مجهز به  FRAانجام گرفت.
يک آرايش سه الکترودي استاندارد متشکل از نمونه به عنوان الکترود
کاري ،الکترود مرجع  Ag/AgClو يک الکترود شمارنده از جنس
پالتين جهت انجام آزمون های خوردگی مورد استفاده قرار گرفت.
آزمون پالريزاسيون پتانسيوديناميکي با نرخ روبش  1mV/Secدر
گستره  250mVکمتر تا  mV 1500باالتر از پتانسيل مدار باز ()OCP
نمونه ها انجام شد .از روش برون يابي تافل براي تعيين نرخ خوردگي
نمونه ها استفاده شد .آزمون امپدانس درمحدوده فركانس  0/01تا
 100000هرتز و دامنه پتانسیل اعمالی  5±mVنسبت به پتانسیل مدار
باز انجام شد .نتايج حاصل از اين آزمايشها توسط نرم افزار Zview2
تحليل و مدار الکتريکي معادل حاصل از آزمایش امپدانس رسم
گرديد .به جهت مقايسه بيشتر ،مقاومت به خوردگي فوالد زنگ نزن
( AISI301 (UNS S30100در شرايط يکسان مورد ارزيابي
قرار گرفت .برای یررسی رفتار خوردگی فوالد زنگ نزن سطح
 )mm 10×10) 100mm2در معرض الکتروليت قرار گرفت.
قبل از هر آزمون ،سطح نمونه ها با کاغذ سنباده تا شماره 1500
صيقل کاري گرديدند .تمامي آزمون ها پس از رسيدن به پتانسيل
پايدار در الکتروليت انجام پذيرفت .مورفولوژی سطح و ترکيب
شيميايي نقطه ای نمونه ها توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي
 CAMSCAN MV 2300مجهز به طيف سنجي توزيع انرژي
( )EDSبررسی شد .طيف سنجي جرمي پالسماي جفت شده القايي
( )ICP-MSنيز براي تعيين ميزان عناصر آهن ،موليبدن ،بور و فسفر
آزاد شده در الکتروليت آزمون پالريزاسيون نمونه کامپوزيتی به کار
گرفته شد .سه آزمون جداگانه تحت شرايط مشابه انجام و متوسط

آماري آنها گزارش شده است.
 -3نتايج و بحث
در شکل  1تصوير  SEMاز سطح مقطع نمونه کامپوزیت زمینه
آمورف بر پایه  Fe77Mo5P9C7.5B1.5نشان داده شده است .اين
تصوير همراه با الگوي پراش تفرق اشعه ایکس نمونه (درون شکل)
شکل گیری کامپوزيتي متشکل از زمينه آمورف حاوی دندريت
هايی از آهن  αبا توزیع یکنواخت را نشان می دهد .بر اساس آناليز
سطح تصاویر  ،SEMکامپوریت تولید شده حاوی تقريبا %40
حجمی از فاز آهن  αمی باشد.

شکل  -1تصوير  SEMکامپوزيت درجاي زمینه آمورف بر پایه Fe77Mo5P9C7.5B1.5

تصوير داخل مربوط به الگوي  XRDنمونه مي باشد.

منحني هاي پالريزاسيون پتانسيوديناميکي نمونه کامپوزيتی و
فوالد زنگ نزن  AISI301در محلول هوا زدايي شده اسيد
هيدروکلريدريک يک موالر در شکل  2نشان داده شده است.

شکل -2منحني هاي پالريزاسيون پتانسيوديناميکي کامپوزیت زمینه آمورف بر پایه
 Fe77Mo5P9C7.5B1.5و فوالد زنگ نزن  AISI301در محول اسيد هيدروکلريدريک
هوا زدايي شده يک موالر.
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همانگونه که مشاهده می شود نرخ خوردگي نمونه کامپوزيتی
( )0/004A cm-2باالتــر از نــرخ خــوردگــي فــوالد زنـگ نـزن
 )0/004A cm-2) AISI301در محلول مي باشد .پتانسيل خوردگي
نمونه ها به ترتيب  -0/46Vو  -0/4 Vنسبت به الكترود مرجع
 Ag/AgClبراي نمونه فوالد زنگ نزن و نمونه کامپوزيتی مي باشد
كه با توجه به تفاوت در تركيب شيميايي در نمونه اين اختالف مورد
انتظار است .شيب خطوط آندي و كاتدي رد دو نمونه مورد بررسي
بسيار به يكديگر نزديك بوده به طوري كه  βa=0/15V/decadeو
 βc=0/15V/decadeمي باشد كه بيانگر مكانيزم خوردگي مشابه
در دو نمونه است .آناليز  ICP-MSمحلول بعد از آزمون خوردگی
بیانگر آزاد شدن مقادير قابل مالحظه اي از آهن (، )1/519 ppm
موليبدن (کمتر از  ،)0/1 ppmبور ( )01/017 ppmو فسفر (کمتر از
 )0/3 ppmمي باشد ،اما اين مقدار براي کربن آزاد شده قابل اندازه
گیری نيست .ميزان باالي آهن آزاد شده نشان دهنده انحالل ترجيحي
آن در طي آزمون پالريزاسيون است .در واقع در نمونه کامپوریتی،
فاز آهن  αدندريتي به صورت ترجيحي حل شده و همانگونه که
در شکل  3نشان داده شده است یک ساختار اسفنجي شکل بعد از
آزمون خوردگی بر روي سطح نمونه تشکيل مي شود .در اين نمونه،
فاز آهن  αدندريتي به عنوان آند عمل نموده و انحالل آهن همراه با
آزاد شدن يون هاي  Fe+2رخ مي دهد .در پیل الکتروشيميايي تشکيل
شده ،زمينه  BMGنقش کاتد را داشته و آزاد شدن هيدروژن بر
روی آن رخ مي دهد .عامل ایجاد پیل گالوانیکی تفاوت در ترکيب
شيميايي دندريت ها و زمينه بوده که منجر به انحالل فازي مي گردد
که مقاومت خوردگي کمتري دارد (فاز  αدندریتی).
بر اساس شکل  ،2رفتار پسيو در کامپوزيت زمينه  BMGپايه آهني در
محدوده پتانسيل وسيعتري ( )0-1000 mV vs. Ag/AgClنسبت به
فوالد زنگ نزن AISI301ن( )0-200 mV vs. Ag/AgClايجاد
شده ،اما چگالي جريان پسيو آن  0/02A cm-2باالتر از چگالي
جريان فوالد زنگ نزن  )0/006A cm-2) AISI301مي باشد و
هيچ گونه رفتار ترانس پسيوي توسط پالريزاسيون آندي تا حدود
 1000mVنسبت به الکترود  Ag/AgClمشاهده نمي شود .گوستين
و همکارانش پيشنهاد نموده اند که آلياژهاي  BMGحاوي کروم ،بور
و کربن در محيط اسيدي ،اليه ای با نفوذپذیری کم از کربن در سطح
در حال خوردگي ایجاد می شود در حالي که ديگر عناصر موجود در
ساختار درون محلول حل مي شوند .همچنين بر روي سطح آلياژ در
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حال خوردگي ( زير اليه غني از کربن ) يک اليه نازک از اکسيد
بور تشکيل خواهد شد [ .]12آناليز سطحي  EDSزمينه فلزي نمونه
کامپوزيتي قبل و بعد از آزمون هاي پالريزاسيون در جدول  1نشان
داده شده است .همانطور که مشخص است قبل از آزمون پالريزاسيون،
ميزان کربن و بور سطح به ترتيب برابر است با  %0/02و  %6/5اتمي
می باشد اما پس از انحالل آهن ،موليبدن و فسفر ،اليه اي با ميزان کربن
(  %27/4اتمي ) و بور (  %34/5اتمي ) باال بر روي سطح تشکيل شده
است که مي تواند سبب جلوگیری از خوردگي حفره اي و موضعي
زمينه پس از انحالل دندريت هاي آهن  αگردد.

شکل  -3تصوير  SEMکامپوزيت درجاي زمینه آمورف بر پایه  Fe77Mo5P9C7.5B1.5پس
از آزمون خوردگي در محلول اسيد هيدروکلريدريک يک موالر هوا زدايي شده.

در شکل  4سطح خورده شده فوالد زنگ نزن  AISI301پس از
آزمون پالریزاسیون پتانسيوديناميکي در محلول يک موالر هوا زدايي
شده اسيد هيدروکلريدريک نشان داده شده است .واضح است که
خوردگي بين دانه اي نمي تواند توسط  HClايجاد گردد و پوسته هاي
اکسيدي خارجي بر روي سطح نمونه پس از قرار گرفتن در معرض
محلول اسيد هيدروکلريدريک باقي مي ماند [ .]30با در نظر گرفتن
منحني پتانسيوديناميکي فوالد زنگ نزن ( شکل  ) 2عبور از منطقه پسيو
صورت گرفته است به طوري که تشکيل حفرات موضعي در تصاوير
 SEMنمونه کامال مشهود است (شکل  .)4لذا همانگونه كه در شكل
 2مشاهده مي شود در پتانسيل هاي آندي بيش از  700mVنسبت به
الکترود  Ag/AgClنرخ انحالل آندي فوالد زنگ نزن از كامپوزيت
زمينه آمورف بيشتر خواهد بود.

جدول  -1ترکيب شيميايي (آناليز  )EDSزمينه فلزي کامپوزيت  BMGقبل و پس از آزمون پالريزاسيون در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد هيدروکلريدريک.
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شکل  -4تصوير  SEMفوالد زنگ نزن  AISI301پس از آزمون پالريزاسيون
پتانسيوديناميکي در محلول يک موالر اسيد هيدروکلريدريک.

نمودارهاي نايکويست کامپوزيت زمينه  BMGو فوالد زنگ نزن
در شکل  5نشان داده شده است که در آن حضور نیم دایره ظرفيتي

در فرکانس باال براي کامپوزيت زمينه  BMGنشان داده شده است.
اما نمودار نایکويست فوالد زنگ نزن  AISI301متشکل از دو نیم
دایره ظرفيتي روي هم افتاده درفرکانس های  3Hzو 0/3 KHz
کيلوهرتز مي باشد .دو ثابت زماني مربوطه در نمودار  Bodeنمونه
فوالد زنگ نزن قابل تشخيص است (شکل  .)6حضور دو نیم دایره
ظرفيتي ،مشخصه اي از وجود حفرات موضعي بر روي سطح فوالد
زنگ نزن مي باشد .تصوير  SEMسطح خورده شده فوالد زنگ نزن
( شکل  ،) 4نتايج  EISرا تاييد مي نمايد .بر طبق مکانيزم الکتروشيميايي
طي انتشار حفرات موضعي ،سطح و يا فصل مشترک نمونه متشکل از
دو بخش شامل يک سطح پسيو شده و يک فصل مشترک جديد که
توسط جوانه زني و رشد حفرات موضعي ايجاد مي گردد و در معرض
محيط خورنده است [.]31
در جدول  2پارامترهاي مربوط به مدار معادل  EISآورده شده است.
مدار معادل های مورد استفاده منطبق بر نتايج  EISدر شکل  7نشان

شکل  -5نمودارهاي نايکويست کامپوزيت درجاي زمینه آمورف بر پایه  Fe77Mo5P9C7.5B1.5و فوالد زنگ نزن  AISI301در محلول يک موالر هوا زدايي شده
اسيد هيدروکلريدريک ( تصوير دروني نشان دهنده نمودار نایکويست فوالد زنگ نزن  AISI301در فرکانس باال مي باشد ).

شکل  -6نمودار  Bode-phaseفوالد زنگ نزن  AISI301در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد هيدروکلريدريک.
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داده شده است .در این مدار ها  Rsنشان دهنده مقاومت الکتروليت
بین الکترود مرجع و الکترود کاري CPE ،و  CPEpitبه ترتيب
نشان دهنده المان فاز ثابت مربوط به سطح پسيو و فصل مشترک
جديد درون حفره موضعي Rt ،و  Rpitبه ترتيب نشان دهنده مقاومت
پالريزاسيون (مقاومت انتقال بار) سطح پسيو و درون حفره موضعي
مي باشد .بر اساس جدول 2مقدار  Rsخيلي کم است و مي توان
از آن چشمپوشي نمود Rpit .نشان دهنده عمق حفرات موضعي و
هدايت پذيري الکتروليت درون حفرات موضعي مي باشد[.]32
باال بـــودن مقـــدار پارامتــر  )819/6Ω.cm2)Rpitدر مقايســـه با
 )132/6Ω.cm2)Rtبیانگر نفوذ یونی کمتر در درون حفرات موضعي
می باشد .حضور دايره ظرفيتي در نمودار نايکويست کامپوزيت زمينه
 BMGنشان می دهد که هيچ گونه آزاد شدن يوني پس از انحالل
دندريت هاي آهن  αرخ نمي دهد .با اين حال مقدار باالي CPE-T
نمونه کامپوزيتي ( )717 µFcm-2در مقايسه با فوالد زنگ نزن
( ،)237µFcm-2مقاومتخوردگيکمترکامپوزيتراآشکارميسازد.

شکل  -7مدار معادل هایی که براي مدل سازي نتايج  )EIS (aکامپوزيت
زمينه  )BMG، (bفوالد زنگ نزن در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد
هيدروکلريدريک مورد استفاده شده است.

47

نتيجه گيري
کامپـــوزيت زمينــــه شيشــــه اي پايـــــه آهــن با ترکيب
شيميايـي  ،Fe77Mo5P9C7.5B1.5حاوي دندريت هاي آهن  αبه
طور موفقيت آميزي با ريخته گري در قالب مسي خنک شونده با
آب تهيه شد .تحقيقات در رابطه با مقاومت به خوردگي کامپوزيت
در محلول يک موالر هوا زدايي شده اسيد هيدروکلريدريک نشان
داد که به علت تفاوت در ترکيب شيميايي ميان دندريت هاي آهن
 αو زمينه ،انحالل سريع دندريت ها رخ مي دهد .با اين حال آناليز
 ICP-MSالکتروليت ،ميزان باالي يون دو ظرفيتي آهن را نشان
داد .بررسی ها نشان داد که تشکيل اليه هاي غني از کربن و بور مي
تواند جلوي تشکيل حفرات موضعي در زمينه شيشه اي را پس از
انحالل دندريت ها توسط پالريزاسيون آندي تا پتانسیل1000 mV
بگيرد .در بررسي مقاومت خوردگي فوالد زنگ نزن AISI301
در شرايط مشابه ،نرخ خوردگي پايين تر و چگالي جريان پسيو
کمتري در مقايسه با کامپوزيت شيشه فلزي پايه آهن مشاهده شده
و رفتار ترانس پسيو براي نمونه فوالدي زنگ نزن مشاهده گرديد.
آناليز  EDSو تصاوير  SEMنمونه ها ،نتايج خوردگي را تاييد
مي نمايد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد جهت
حمایت مالی از تحقیق حاضر کمال تشکر و قدردانی بعمل می
آید.

جدول  -2مقادير پارامترهاي الكتروشيميايي مربوط به مدار معادل  EISنمونه ها در محلول يک موالر اسيد هيدروکلريدريک.
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چکيده
در این پژوهش به بررسی اثر نانوذرات کربن بلک در بهبود خواص ضد خوردگی پوشش های بر پایه اپوکسی پرداخته شد .با توجه به نیروهای
واندروالس قوی بین نانوذرات کربن بلک از سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات ( )SDSجهت اصالح ساختار سطحی استفاده شد .نتایج آزمون
 TEMنشان داد نانوذرات با سایز کمتر از  50نانومتر بطور یکنواخت در بستر ماتریس پخش شدند .پوشش های حاوی درصد های  1 ،0/5و %1/75
از نانوذرات کربن بلک تهیه شد و با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الکتروشیمیایی امپدانس در دما  65°Cمورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان
داد با اضافه کردن نانوذرات کربن بلک مقاومت پوشش ها در برابر محیط خورنده افزایش پیدا کرده و متعاقبا ظرفیت خازن پوشش ها کاهش یافته
است .نتایج ضریب نفوذ پوشش ها که از تلفیق قانون دوم فیک و معادله براشر تهیه شد نشان داد ضریب نفوذ آب در نمونه های حاوی کربن بلک
تا  107مرتبه کاهش پیدا کرده است .نانوذرات کربن بلک با پرکردن میکروتخلخل ها از نفوذ مواد خورنده و آب به داخل پوشش جلوگیری می
کنند و همین امر موجب کاهش ضریب نفوذ و بهبود خواص ضد خوردگی پوشش ها می شود.
کلمات کليدي:
نانوپوشش ،نانوذرات کربن بلک ،سورفکتانت  ،SDSاسپکتروسکوپی الکتروشیمیایی امپدانس ،قانون دوم فیک ،معادله براشر.
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Abstract
In this study, it was investigated the effect of modified carbon black Nanoparticles to improve anti-corrosion
properties of epoxy-based coatings. SDS surfactant was used for decreasing Van Der Walls force between CB
nanoparticles.TEM analysis showed CB nanoparticles were dispersed in epoxy matrix by lower than 50 nm.
Coatings with 0.5, 1 and 1.75% CB nanoparticles were prepared and EIS technique was used for evaluating
of coatings in 65°C. By adding CB nanoparticles, the resistance of coating to corrosive media increased and
the capacitance of coating decreased. Diffusion coefficient of water decreased more than 107 times in 1% CB
coating than to neat epoxy. It seems that CB nanoparticles fill micro pores in the coating and limit diffusion of
corrosive ions and water.
Keywords:Epoxy Coating, Carbon Black nanoparticles, SDS surfactant, EIS, second ficks law, brasher equation.
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 -1مقدمه
امــروزه پوشش هـــای آلی جایگـــاه مهمی در صنعت کشورهــای
جهان دارند .این پوشش ها به دلیل استفاده آسان و عملکرد باال
دارای کاربرد های گسترده ای می باشند .یکی از کاربردهای مهم
پوشش های آلی استفاده به عنوان پوشش های مقاوم در برابر خوردگی
آن می باشد .از جمله مهمترین رزین هایی که در این زمینه استفاده
می شود رزین اپوکسی است .پوشش های بر پایه اپوکسی به دلیل
درجه شبکه ای شدن باال عالوه بر خواص چسبندگی و مکانیکی باال
دارای نفوذ پذیری پایینی می باشد که به همین علت از آن به عنوان
رزین پوشش های ضد خوردگی استفاده می شود[.]2 ,1
یکی از تکنیک های مهمی که برای ارزیابی مقاومت به خوردگی
پوششهایآلیاستفادهمیشود،تکنیکاسپکتروسکوپیالکتروشیمیایی
امپدانس می باشد .این تکنیک به عنوان یک تکنیک غیر مخرب شناخته
شده و تغییرات پوشش های آلی را در زمان های غوطه وری بررسی
می کند[ .]4-2البته این تکنیک دارای ضعف هایی می باشد .به
عنوان مثال برای پوشش های ایده آل که دارای مقاومت باالیی
هستند مدت زمان انجام آزمایش بسیار طوالنی می شود .برای حل
این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است که از جمله آن افزایش
دما می باشد .افزایش دما منجر به افزایش سرعت نفوذ یو نها شده و
منجر به تخریب سریعتر پوشش ها می شوند .میزان تخریب پوشش ها با
استفاده از تغییرات میزان نفوذ آب به فصل مشترک بین فلز و پوشش
قابل بررسی می باشد .میزان آب نفوذ کرده به داخل پوشش را
می توان از قانون دوم فیک بررسی کرد:
()1
در این رابطه میزان غلظت آب نفوذ کرده با ضریب نفود و زمان
متناسب است .بدین معنی که هرچه ضریب نفوذ بیشتر باشد و یا اینکه
زمان غوطه وری افزایش یابد میزان آب نفوذ کرده افزایش خواهد
یافت .یک راه حل ساده و تقریبی برای محاسبه ضریب نفوذ در یک
بعد از رابطه زیر محاسبه می شود:
()2
در این رابطه  Mtو  Msمیزان جرم آب نفوذ کرده و میزان آبی است
که پوشش در آن اشباع شده است .همچنین  Lضخامت پوشش و
 πعدد  3/14می باشد .در این رابطه اندازه گیری ضریب نفوذ()D
با مربع میزان آب جذب شده متناسب می باشد که گزارش هایی از
محاسبه آن با اندازه گیری تغییرات وزن پوشش داده شده است[,5
 .]6ثابت دی الکتریک پوشش های پلیمری در حدود  5-3و ثابت
دی الکتریک آب در حدود  80می باشد .ظرفیت خازن به میزان
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ثابت دی الکتریک آن وابسته است بنابراین نفوذ آب به داخل
پوشش و یا جلوگیری از نفوذ آب بر روی ظرفیت خازن تاثیر گذار
است[ .]9-7تغییرات میزان ظرفیت خازن با توجه به میزان آب قبال
گزارش شده است .با استفاده از معادله براشر می توان میزان آب نفوذ
کرده به داخل پوشش را محاسبه کرد:
()3
در این رابطه  Ctظرفیت خازن در زمان های متفاوت غوطه وری،
 C0ظرفیت اولیه خازن و  εH2Oثابت دی الکتریک آب را نشان
می دهد .در صورتی که میزان آب نفوذ کرده در زمان  tرا با  φtو
میزان آب نفوذ کرده بعد از اشباع شدن پوشش را با  φsنشان دهیم با
توجه به معادله ( )3خواهیم داشت:
()4
که  Csظرفیت خازن بعد از اشباع شدن را نشان می دهد .از آنجا که
رابطه ( )2و ( )4هردو نسبت آب نفوذ کرده به نسبت آب اشباع در
پوشش را نشان می دهند می توان آنها را برابر فرض کرده و طرفین
چپ تساوی را برابر با یکدیگر قرار داد:
()5
در رابطه ( Ct )5ظرفیت خازن پوشش در زمان  Cs،tبرابر ظرفیت
خازن پوشش در ابتدای غوطه وری است که هنوز نفوذ آب در
پوشش صورت نگرفته است C0 ،باالترین ظرفیت خازن پوشش که
نشان دهنده از بین رفتن پوشش شده است و برابر میزان ظرفیت خازن
در انتهای غوطه وری می باشد D ،میزان ضریب نفوذ آب و  Lمیزان
ضخامت پوشش می باشد .با استفاده از رابطه ( )5می توان میزان
ضریب نفوذ را با استفاده از تغییرات ظرفیت خازن های پوشش در
زمان های متفاوت غوطه وری محاسبه کرد .همچنین ظرفیت خازن
پوشش های متفاوت با استفاده از تست امپدانس قابل محاسبه می
باشد .محاسبه ضریب نفوذ با استفاده از قانون دوم فیک در تحقیقات
گذشته بررسی و مدل شده است .میزان ضریب نفوذ در پوشش هایی
که دارای المان واربورگ می باشند با استفاده از قانون فیک محاسبه
شده است اما تحقیقی که با استفاده از قانون دوم فیک و ظرفیت
خازن پوشش به ارائه مکانیسم ضد خوردگی در پوشش های آلی
پرداخته باشد ،ارائه نشده است [.]11-9
در این پژوهش اثر نانوذرات کربن بلک با استفاده از قانون دوم
فیک و تست امپدانس بررسی شد .به منظور دستیابی به نتایج در زمان

54

فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي ،شماره ( 4پیاپی  14ـ سال چهارم) زمستان 1393

بررسی اثر ضریب نفوذ در پوشش اپوکسی /نانو کربن بلک با استفاده از تست امپدانس تشدید شده و قانون دوم فیک

کوتاهتر از شرایط تشدید شده خوردگی استفاده شد .برای فراهم شدن
شرایط تشدید شده خوردگی ،پوشش ها در محیط خورنده با دمای
 65نگهداری شدند .همچنین به منظور دستیابی به پخش یکنواخت تر
نانوذرات کربن بلک در ساختار اپوکسی از سورفکتانت استفاده شد.
 -2روش تحقیق

 -1-2آماده سازی نانوذرات کربن بلک و پوشش

نانوذرات کربن بلک با گرید  N330و سایز ذرات  30-26نانومتر
توسط شرکت کربن ایران تهیه شد .گرید  N330مطابق با استاندارد
 ASTMنامگذاری شده و با توجه به نوع تولید کربن بلک سایز
ذرات نانو کربن بلک مشخص می باشد .سورفکتانت سدیم دودسیل
سولفات ( )SDSبا خلوص  %99از شرکت آلدریچ تهیه شد .برای
آماده سازی نانوذرات کربن بلک از یک سونیکیتور با توان 1000
وات استفاده شد .ابتدا  2گرم  SDSبه  100سی سی حالل اپوکسی
اضافه شده و به مدت نیم ساعت با توان  750وات سونیکیت شد.
این عمل باعث بوجود آمدن مایسل هایی از سورفکتانت درون
محلول می شود .سپس  1گرم کربن بلک که در  10سی سی حالل
اپوکسی به مدت نیم ساعت با همزن مخلوط شده است به آن اضافه
شده و مخلوط فوق به مدت  2ساعت در توان  750وات سونیکیت
می شود[ .]12مخلوط بدست آمده را با توجه به درصد نانوذرات در
پوشش به رزین اپوکسی  Shell 1001با اکی واالن  500اضافه شده
و بعد از مخلوط کردن با میکسر به مدت  1ساعت هاردنر پلی آمید
( )H value: 190به آن اضافه می شود و توسط اسپری هوا بر روی
صفحات فوالدی پاشیده می شود .پوشش ها بعد از گذشت  10روز
بطور کامل پخت می شوند.
 -2-2اندازه گیری مقاومت به خوردگی با استفاده از تکنیک
امپدانس

تیوب شیشه ای به مساحت  7/065سانتی متر مربع بر روی پلیت مورد نظر
چسبانده شده و با استفاده از یک دستگاه پتانشیواستات/گالوانواستات
 Potentiostat/Galvanostat Autolab PGSTAT 302Nکه به
سه الکترود مرجع کالومل اشباع ،کمکی گرافیتی و الکترود کاری
متصل است آزمون های الکتروشیمایی امپدانس گرفته شد .به منظور
کاهش زمان آزمایش بعد از هر بار آزمون تا مرحله بعدی آزمون
پوشش ها در یک کوره با دمای  65°Cنگهداری شدند .شدت ولتاژ
اعمالی  10میلی ولت  ACو فرکانس های اندازه گیری از  10میلی
هرتز تا  100کیلوهرتز در نظر گرفته شدند .اندازه گیری ها در پتانسیل
مدار باز ( )OCPانجام شدند.به منظور تحلیل داده های امپدانس از نرم
افزار  Zsimاستفاده شد .زمان انجام آزمون بر روی نمونه ها تا 3000
ساعت در محیط کلرید سدیم  3/5درصد وزنی انجام شد.

 -3نتایج و بحث

 -1-3بررسی اثر سورفکتانت  SDSبر پخش شدن نانوذرات
کربن بلک

نانوذرات کربن بلک به دلیل نیروهای واندروالس قوی که بین
نانوذرات وجود دارد بصورت آگلومره وجود دارند .استفاده از روش
های مکانیکی مانند میکسر قوی و سونیکیتور باعث باز شدن کامل
نانوذرات نمی شود و حداکثر آنها را از سایز میلی متری به میکرونی
تبدیل می شود .به منظور دستیابی به به نانوذرات از هم تفکیک شده و
بررسی اثر نانوذرات در رزین از سورفکتانت  SDSاستفاده شدSDS .
یک سورفکتانت آنیونیک است که می تواند با دربر گرفتن نانوذرات
کربن بلک با سر آبگریز خود و جلوگیری از نزدیک شدن نانوذرت
با سر آبدوست خود از آگلومره شدن نانوذرات جلوگیری می کند
و باعث پخش نانوذرات با سایز واقعی خود می شوند[ .]12بررسی
اثر سورفکتانت  SDSبر میزان پخش شدن نانوذرات کربن بلک در
حالل در تحقیق پیشین توسط  FESEMمورد بررسی قرار گرفته است.
سورفکتانت  SDSبا تشکیل مایسل هایی در حالل اپوکسی ،نانوذرات
کربن بلک را در مرکز مایسل ها جذب کرده و با کم کردن انرژی
سطحی نانوذرات کربن بلک باعث پخش یکنواخت نانوذرات در بستر
حالل و رزین می شود [ .]4عکس شماره  1تصویر میکروسکوپی
الکترونی عبوری نانوذرات اصالح شده کربن بلک با سورفکتانت
 SDSرا در بستر اپوکسی نشان می دهد .پخش یکنواخت نانوذرات
کربن بلک در ساختار با سایز کمتر از  50نانومتر بخوبی نشان داده
شده است .پخش یکنواخت تر نانوذرات کربن بلک موجب افزایش
دانسیته پوشش به دلیل پر کردن بهتر میکروتخلخل ها می شود[.]13
بطورکلی سورفکتانت  SDSبا کم کردن نیروهای واندروالس بین
نانوذرات کربن بلک از آگلومره شدن آنها جلوگیری می کند و با
توجه به اینکه ذرات نانو سطح به حجم باالیی دارند سطح بیشتری از
تخلل های پوشش را پر می کند و می توانند با کم کردن مسیرهای نفوذ
آب و یونهای خورنده عملکرد ضد خوردگی پوشش را افزایش دهد.

شکل  -1تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری از نانوپوشش حاوی نانوذرات کربن
بلک با پخش یکنواخت نانوذرات کربن بلک با سایز کمتر از  50نانومتر.
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 -2-3بررسی اثر نانوذرات کربن بلک بر عملکرد خوردگی

پوشش ها

تصویر شماره  2نمودار امپدانس نمونه بدون نانوذره را نشان می
دهد که با نمونه های حاوی  1 ، 0/5و  %1/75و در زمان های  8و
 100ساعت مقایسه شده است .نتایج نشان می دهد که نمونه بدون
نانوذره از ابتداء دارای امپدانس پایینی است و مقاومت آن نسبت
به نمونه های حاوی نانوذرات کربن بلک بین  102تا  104مرتبه
کمتر می باشد .این نمودار بخوبی اثر نانوذرات کربن بلک را در
بهبود خواص ضد خوردگی پوشش نشان می دهد .همچنین این
نکته قابل ذکر است که در فرکانس های باال به دلیل اینکه جریان
از پاسخ محلول می باشد و در تمام نمونه ها محلول یکسان است
مقاومت تقریبا یکسان است که در واقع مقاومت محلول را نشان
می دهد ولی در فرکانس های پایین به دلیل اینکه تمرکز شناسایی
جریان از درون میکروتخلخل ها می باشد تفاوت بین نمونه ها
مشهود بوده و مربوط به مقاومت پوشش می باشد[.]14
تصاویر  3تا  6تغییرات مقاومت پوشش در پوشش های مختلف
در اثر تغییر زمان غوطه وری را نشان می دهد .تصویر  3نمودار
 Bodeنمونه بدون نانوذره را نشان می دهد که بعد از گذشت
 145ساعت از زمان غوطه وری با کاهش شدید امپدانس عملکرد
حفاظتی خود را از دست می دهد و از بین می رود .وجود تخلخل
های میکرونی و به تعداد زیاد و همچنین دمای باال منجر به تسریع
سرعت نفوذ یون ها به درون پوشش شده و با رسیدن به سطح واکنش
های خوردگی انجام می شود .این واکنش ها منجر به تشکیل زنگ
آهن می شود که با توجه به اینکه زنگ آهن دارای حجم به مراتب
باالتر از فلز آهن می باشد منجر به جدا شدن پوشش از سطح می
شود و عملکرد پوشش را از بین می برد .همچنین با گذشت زمان
زنگ آهن به درون میکروتخلخل ها نفوذ کرده و به سطح فلز می
رسد که با چشم غیرمسلح قابل شناسایی می باشد .تصاویر  4تا 6
اثر درصد های متفاوت کربن بلک را در پوشش اپوکسی نشان

55

می دهد .نتایج نشان می دهد که بطورکلی با وجود نانوذرات کربن
بلک مقاومت پوشش ها در برابر خوردگی چندین برابر شده اند و
در زمان های بسیار طوالنی تری مقاومت کرده اند .تصویر شماره
 4نمودار  Bodeنمونه حاوی  % 0/5نانوذره کربن بلک را نشان
می دهد .این درصد نانوذره موجب افزایش مقاومت پوشش نسبت
به نمونه بدون نانوذره شده است .همچنین زمان پایداری پوشش از
 145ساعت به بیش از  2000ساعت رسیده است .بطور کلی این
پوشش مقاومت متوسطی در برابر خوردگی داشته و جزء پوشش های
ایده آل محسوب نمی شود .نهایتا با افزایش زمان غوطه وری و
نفوذ یونهای خورنده به مرور زمان پوشش مورد نظر تخریب شده
است .تصویر شماره  5نمودار  Bodeمربوط به پوشش حاوی %1
نانوذرات کربن بلک را نشان می دهد .این پوشش از ابتدا مقاومتی
در حدود  109Ω.cm2دارد که نشان دهنده کیفیت باالی این پوشش
در محیط خورنده تشدید شده است .پخش یکنواخت نانوذرات
کربن بلک و پر کردن بیشترین میکروتخلخل باعث جلوگیری از
نفوذ یون های خورنده و اکسیژن شده که خود گواهی بر باال بودن
مقاومت پوشش در زمان های طوالنی می باشد .این پوشش نیز بعد از
 3000ساعت از بین می رود ولی به دلیل مقاومت باالیی که نسبت به
پوشش های دیگر داشت بهترین عملکرد را نشان داد .تصویر شماره
 6نمودار  Bodeنمونه  %1/75را نشان می دهد .این نمونه نیز امپدانس
پوشش در حدود  107Ω.cm2دارد و عملکرد متوسطی را نشان
می دهد .البته این نکته را باید اذعان داشت که با افزایش درصد
نانوذرات کربن بلک به بیش از  %1/25هدایت پوشش افزایش پیدا
می کند که همین امر می تواند موجب کاهش مقاومت پوشش
شود .یکی دیگر از دالیل کاهش مقاومت می تواند آگلومره شدن
در اثر افزایش درصد نانوذرات باشد .البته پایداری مقاومت پوشش
در زمان های طوالنی گواهی بر اثر مطلوب نانوذرات کربن بلک
می باشد .در نهایت این پوشش نیز بعد از گذشت  3000ساعت از
بین می رود.

شکل  :2نمودار  Bodeپوشش های با درصد های متفاوت کربن بلک و نمونه بدون نانوذره در زمان های اولیه غوطه وری (الف) بعد از  8ساعت (ب) بعد از  75ساعت.
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تصویر شماره  7مدار معادل های پیشنهادی برا پوشش های مختلف
و در زمان های مختلف را نشان می دهد .کلیه نمونه ها در لحظات
ابتدایی با مدار(7الف) سازگار بوده و با افزایش زمان غوطه وری و
نفوذ یون های خورنده به داخل پوشش یک ثابت زمانی دیگر به
پوشش اضافه می شود که با مدار (7ب) سازگار می شوند .در بعضی
از زمان های غوطه وری مدار (7ج) سازگار بود که نشان از محدود
شدن نفوذ می باشد .مدار معادل پیشنهادی برای تمام پوشش ها یکی
می باشد ولی پارامترهای مدار معادل برای پوشش های مختلف
کامال متفاوت می باشد.

و عدم تغییر مقاومت پوشش خواص سد کنندگی پوشش بررسی
می شود .تغییرات مقاومت پوشش برای تمامی پوشش ها برحسب
زمان غوطه وری در تصویر  8نشان داده شده است .مقاومت پایین
پوشش بدون نانوذره حاکی از آن است نفوذ مواد خورنده به داخل
پوشش به راحتی انجام می شود و سد بزرگی در برابر نفوذ یونها
وجود ندارد .نمونه های حاوی نانوذرات کربن بلک دارای مقاومت
پوشش باالیی می باشند که نشان دهنده یک سد بزرگ در برابر نفوذ
یونها است .همچنین روند تقریبا ثابت تغییرات مقاومت پوشش در
طول زمان حاکی از آن است که با افزایش زمان غوطه وری راه های
نفوذ همچنان بسته است و میزان نفوذ بسیار پایین است .روند تغییرات
مقاومت پوشش بخوبی اثر سد کنندگی نانوذرات کربن بلک را
نشان می دهد که با پر کردن میکروتخلخل ها از نفوذ مواد خورنده
جلوگیری می کنند.

شکل  -3نمودار  Bodeپوشش بدون نانوذره در زمان های مختلف غوطه وری.

شکل -4نمودار Bodeپوشش حاوی %0/5نانوذره کربن بلک در زمان های مختلف غوطه وری .

شکل  -5نمودار  Bodeپوشش حاوی  1%نانوذره کربن بلک در زمان های مختلف غوطه وری .

شکل-6نمودار Bodeپوشش حاوی %1/75نانوذره کربن بلک در زمان های مختلف غوطه وری .

 -3-3بررسی پارامترهای مدار معادل

تغییر پارامترهای مدار معادل عملکرد پوشش را در طول زمان
غوطه وری نشان می دهد( Rpore .مقاومت پوشش) نشان دهنده
میزان نفوذ یون ها به داخل پوشش می باشد .که با نفوذ کمتر یونها

شکل  -7مدار معادل های پیشنهادی برای شبیه سازی پوشش های مختلف.
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 -4-3بررسی روند تغییر ضریب نفوذ با استفاده از تلفیق

قانون دوم فیک و معادله براشر

تغییرات ضریب نفوذ ( )Dبا استفاده از رابطه ( )5بررسی شدC0 .

شکل  -8تغییرات مقاومت پوشش های مختلف بر حسب زمان غوطه وری.

تصویر شماره  9تغییرات ظرفیت خازن پوشش ها ( )Ccoatنسبت
به زمان غوطه وری را نشان می دهد .پوشش های آلی دارای ثابت
دی الکتریک پایینی می باشند و با توجه به اینکه بین دو صفحه
رسانا که یکی فلز زیرالیه و دیگری محلول است قرار دارند
تشکیل یک خازن را می دهند .با نفوذ یونهای خورنده و آب به
درون پوشش ثابت دی الکتریک آب تغییر کرده و زیاد می شود تا
جایی که خود را به ثابت دی الکتریک آب نزدیک کند .تغییرات
ثابت دی الکتریک باعت تغییر در ظرفیت خازن شده و منجر به
افزایش ظرفیت خازن می شود[ .]16 ,15بنابراین افزایش ظرفیت
خازن پوشش ناشی از نفوذ آب می باشد .نمونه بدون نانوذره دارای
ظرفیت خازن باالیی است که نشان می دهد که این پوشش از
آب و یونهای خورنده اشباع شده است .نمونه های حاوی کربن
بلک دارای ظرفیت خازن پایینی می باشند .همچنین این پوشش
ها دارای روند ثابتی در تغییرات ظرفیت خازن می باشند .ثابت
بودن روند تغییرات ظرفیت خازن عملکرد نانوذرات کربن بلک
را در جلوگیری از نفوذ آب و یونهای خورنده نشان می دهد .در
لحظات انتهایی غوطه وری با نفوذ آب و یونهای خورنده ظرفیت
خازن پوشش به یکباره افزایش شدیدی می کند که خود گواهی بر
تخریب این پوشش ها توسط محیط خورنده تشدید شده می باشد.

ظرفیت خازن پوشش در زمان صفر ساعت غوطه وری است .همچنین
 Ctتغییرات خازن برحسب زمان غوطه وری و  Csباالترین ظرفیت
خازن در بین پوشش ها تعیین شد که نشان دهنده اشباع کامل آن
پوشش توسط آب نفوذی می باشد که این مقدار مربوط به پوشش
اپوکسی بعد از  145ساعت غوطه وری است .مقدار عددی  C0و Cs
ثابت بوده و با تغییر زمان  Ctتغییر می کند .با توجه به رابطه ( )5و
پارامترهای بدست آمده در زمان های متفاوت می توان مقدار ضریب
نفوذ را تعیین کرد .تصویر شماره  10روند تغییرات ضریب نفوذ را
برای پوشش های مختلف نشان می دهد .نتایج نشان می دهد که
در حضور نانوذرات کربن بلک ضریب نفوذ به شدت کاهش یافته
است .کاهش ضریب نفوذ باعث کاهش نفوذ آب و یونهای خورنده
شده و خود گواهی بر مکانیسم سد کنندگی نانوذرات کربن بلک در
اثر پر کردن میکروتخلخل ها می باشد .در نمونه حاوی  %1نانوذرات
کربن بلک کمترین ضریب نفوذ در زمان های مختلف وجود دارد
و در بعضی از زمان های غوطه وری تا  107مرتبه کاهش پیدا کرده
است .در دیگر نمونه های حاوی کربن بلک نیز میزان ضریب نفوذ
نسبت به نمونه بدون نانوذره بسیار کمتر است .وجود نانوذرات کربن
بلک با محدود کردن نفوذ خواص ضد خوردگی این پوشش را
چندین برابر افزایش دادند.

شکل  -10تغییرات ضریب نفوذ پوشش های مختلف برحسب زمان غوطه وری.

شکل  -9تغییرات ظرفیت خازن پوشش های مختلف برحسب زمان غوطه وری.

نتیجه گیری
در این پژوهش پوشش هایی بر پایه اپوکسی حاوی نانوذرات کربن
بلک اصالح شده توسط  SDSساخته شدند .پوشش بدون نانوذره
به همراه پوشش های با درصد های متفاوت کربن بلک در محیط
تشدید شده خوردگی با دمای  65°Cقرار گرفتند و توسط روش
امپدانس مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل شده عبارتند از:
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 نتایج ضریب نفوذ که از تلفیق قانون دوم فیک و معادله براشر-4
 نشان داد که نانوذرات کربن بلک به مقدار زیادی،بدست آمد
 نانوذرات کربن بلک%1  نمونه حاوی.ضریب نفوذ را کاهش دادند
 مرتبه کاهش ضریب نفوذ107 در پاره ای از زمان های غوطه وری تا
 کاهش ضریب نفوذ حاکی از آن است که مواد خورنده.داشته است
کمتری به پوشش نفوذ کرده و نانوذرات کربن بلک با پر کردن
میکروتخلخل ها بخوبی مقاومت پوشش در برابر مواد خورنده را
.افزایش داده اند
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم می دانند که از پژوهشگاه صنعت نفت و ستاد
.فناوری نانو بابت حمایت مالی از این پژوهش تشکر و قدردانی کنند
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 موجب کاهش نیروهای واندروالسSDS  استفاده از سورفکتانت-1
بین نانوذرات کربن بلک شده و منجر به پخش یکنواخت این
.نانوذرات در زمینه اپوکسی شد
 اضافه کردن نانوذرات کربن بلک به پوشش اپوکسی منجر به بهبود-2
 مقاومت پوشش نمونه های.خواص ضد خوردگی پوشش ها شد
 نسبت به102-104Ω.cm2 حاوی درصد های متفاوت کربن بلک بین
نمونه بدون نانوذره بهتر بودند که در بین این پوشش ها نمونه حاوی
. نانوذره بهترین عملکرد را داشت%1
 تغییرات اندک مقاومت پوشش ها و ظرفیت خازن پوشش ها-3
حاکی از آن دارد که نانوذرات کربن بلک با محدود کردن نفوذ
آب و یونهای خورنده باعث بهبود خواص ضد خوردگی پوشش ها
.می شوند
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چکيده
آلیاژهای منیزیم به عنوان ایمپلنتهای زیست تخریب پذیر ،به علت عدم نیاز به جراحی ثانویه برای خارج کردن آنها و کاهش درد و هزینه بیمار،
مورد توجه زیادی قرار گرفته اند .اما به علت نرخ خوردگی باالی آنها ،ایجاد پوشش روی منیزیم و آلیاژهای آن در کاربرد به عنوان ایمپلنت
ضروری به نظر میرسد.
در پژوهش حاضر ،پوشش کلسیم فسفات سیلیکاتدار به روش آبکاری پالسی ،که امکان ایجاد پوششی با ساختار نانو را فراهم میکند ،روی آلیاژ
منیزیم  AZ31با موفقیت ایجاد شد .نتایج  XRDنشان داد که پوشش اولیه عمدتاً حاوی فاز بروشیت است ،اما با غوطه ور ساختن این نمونهها
در محلول سدیم هیدروکسید داغ ،فاز اولیه با موفقیت به هیدروکسی آپاتیت تغییرفاز پیدا میکند .تصاویر  FESEMبرای هر دو پوشش قبل و
بعد از عملیات قلیایی ،ساختاری اسفنجی شکل و شامل ریز ساختار نانو را نشان داد .آنالیز عنصری  EDSحضور سیلیسیم در پوشش هیدروکسی
آپاتیت را تأیید مینمود .به طوری که با محاسبه نسبت ( Ca/(P+Siمقدار  2/35به دست میآید که با توجه به ولتاژ شتاب دهنده در آنالیژ ،EDS
این مقدار نشان دهنده تشکیل هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار است .در نهایت ،نتایج آزمون پالریزاسیون در محیط شبه فیزیولوژی نشان داد که
پوشش هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار توانسته نرخ خوردگی را به مقدار قابل توجهی کاهش میدهد .نرخ خوردگی از μA
ــــــ  121/06برای
cm2
نمونه بدون پوشش به μA
ــــــ  4/38برای نمونه با پوشش هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار تقلیل پیدا کرد.
2
cm

کلمات کليدي:
منیزیم ،نانو ،هیدروکسی آپاتیت ،سیلیکاتدار ،آبکاری پالسی ،ایمپلنت زیستتخریبپذیر.
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Abstract
Magnesium alloys as biodegradable implants have attracted substantial attention since there’s no need to extract
them & thus lowering patient’s pains and costs. But their high corrosion rate, makes it inevitable to coat them.
In the present research, silicone doped calcium phosphate coating was successfully generated on AZ31 magnesium
alloy via pulse electrodeposition, which made it possible to create nano structure morphology. XRD patterns
indicated that primary coating was mainly consisted of DCPD, but after immersion in hot NaOH solution, pirmary
DCPD transformed into hydroxyapatite. FESEM images showed sponge-like structure consisting of nano blade
crystals. EDS analysis proved the presence of silicone in the hydroxyapatite structure. According to EDS results,
Ca/(P+Si) ratio would be equal to 2.35 which by considering the accelerating voltage, formation of siliconedoped hydroxyapatite is approved. Finally, polarization tests in ringer’s solution revealed that silicone-doped
μA for bare metal,
hydroxyapatite have greatly reduced corrosion rate. Corrosion rate was reduced from 121.06 ــــــ
cm2
μA
to 4.38 ــــــ2 for sample with silicone-doped hydroxyapatite coating.
cm
Keywords: Magnesium, Nano hydroxyapatite, Silicone-doped, Pulse electrodeposition, Biodegradable implant.
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 -1مقدمه
ماده زیستی ( ) Biomaterialمادهای است که بتواند به صورت
ایمن ،اقتصادی و به لحاظ فیزیولوژیکی سازگار ،جایگزین بخشی
از بدن و عملکرد آن شود .موادی که در پزشکی برای کاشتن یا
مصرف در بدن به کار میروند از جنس فلز ،پلیمر ،سرامیک و
یا مواد مرکب ( )Compositesمیباشند .جایگزینی قسمتی از
بدن با مواد مصنوعی از طریق انتخاب مادهای که خواص فیزیکی-
مکانیکی آن بسیار شبیه و نزدیک به بافت طبیعی است انجام
میشود .به طور مثال ،فلزات ،سرامیکها و کامپوزیتها به طور
گسترده برای جایگزینی یا تقویت و مستحکمسازی استخوان دندان
به کار میروند [.]1
امروزه مواد زیستتخریبپذیر ( )Biodegradableبه عنوان یک
تکنولوژی نوین ،تحولی مهم در شاخه ی علم مواد زیستی ایجاد
کرده و تولید و توسعه ی مواد زیستتخریبپذیر به یکی از موارد
تحقیقاتی مهم و پراهمیت در شاخه ی بیومواد تبدیل شده است.
جذابیت اصلی مواد زیست تخریب پذیر در زمینه ایمپلنتهای
ارتوپدی ،آن است که میتوانند استحکام کافی را تا زمانی که بار
و وزن بیمار به صورت بی خطر به استخوان یا هر بافت دیگر ترمیم
یافته منتقل شود ،فراهم کنند و عالوه بر این ،بدون ضرر و زیان در
طول زمان تجزیه شوند .این بدان معناست که نیازی به یک جراحی
اضافه برای برداشتن ایمپلنت وجود ندارد و در نتیجه در مدت زمان
درمان ،هزینه و درد بیمار کاهش به سزایی حاصل میشود [.]2
ایمپلنتهای متداولی نظیر آلیاژهای تیتانیم ،فوالد زنگنزن و آلیاژ
کبالت-کروم استحکام و صلبیت بسیار باالیی دارند و فرصت را
برای استخوان جهت ترمیم فراهم میکنند .از آنجا که این مواد
مقاومت به خوردگی باالیی دارند ،پس از دوره درمان و ترمیم بدن،
خارج کردن آنها ضروری است .در مقایسه با این مواد ،آلیاژهای
منیزیم مزیتهای زیادی دارند .اوالً ،با نسبت استحکام به وزن باال،
آلیاژهای منیزیم خواص مکانیکی مناسبی دارند و برای قسمتهای
حامل بار مساعدتر هستند .به طوری که چقرمگی شکست آنها از
مواد زیستی سرامیکی (نظیر هیدروکسی آپاتیت) باالتر بوده و ثابت
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االستیک و استحکام تسلیم آنها از سایر مواد فلزی به خواص مشابه
در بافت طبیعی استخوان نزدیکتر است .عالوه بر این ،منیزیم ضرر
بسیار کمی برای بدن دارد .منیزیم برای سوخت و ساز بدن ضروری
بوده و به طور طبیعی در بافت استخوانی یافت میشود .ثانیاً ،یون
منیزیم چهارمین کاتیون به لحاظ فراوانی در بدن انسان است .یک
انسان با وزن  70کیلوگرم حدودا ً  1مول منیزیم در بدن خود دارد و
تقریباً نیمی از منیزیم موجود در بافت استخوانی وجود دارد [.]5-3
سوماً ،منیزیم در بدن انسان قابل تجزیه شدن است چرا که پتانسیل
الکترود استاندارد بسیار پایینی داشته (  ) -2.37 Vو پس از کاشت
در بدن به طور تدریجی حل میشود .کاتیون  Mg2+تولید شده
یا جذب بدن شده و یا توسط مایعات داخل بدن دفع میشوند.
همانطور که قب ً
ال نیز اشاره شد ،در مقایسه با ایمپلنتهای دائمی،
جراحی ثانویه برای خارج کردن ایمپلنت میتواند حذف شود و
هزینه سیستم سالمت را کاهش و از درد بیشتر بیمار جلوگیری کند.
نهایتاً اینکه ،منیزیم به طور طبیعی به وفور در پوسته زمین و دریاها
یافت میشود و قیمت پایینی دارد (حدودا ً یک سوم تیتانیم) [.]5-3
آلیاژهای منیزیم در کاربردهای مختلفی به عنوان ماده زیستی
استفاده شدهاند .از جمله این کاربردها میتوان به استنتهای عروق
قلبی ،قطعات استحکام دهنده و تثبیت کننده استخوان و بخیه اشاره
کرد .در واقع ،کاربرد ایمپلنتهای منیزیمی برای مواردی است که
برای مدت نسبتاً کوتاهی (تقریباً  12تا  18هفته) در بدن باقی مانده
و خواص مکانیکی خود را حفظ نماید تا در این بازه زمانی فرآیند
ترمیم و بهبود انجام گرفته و در نهایت ایمپلنت تحلیل رفته و بافت
جدید جایگزین آن شود [.]6
بنابراین ،آلیاژهای منیزیم کاندیدای مناسبی برای استفاده به عنوان
ایمپلنت زیست تخریبپذیر هستند ،اما سرعت خوردگی باالی
آنها ،مشکالتی را پدید میآورد .همانطور که بیان شد ،منیزیم
فلزی بسیار فعال است و در محیطهایی با  pHنزدیک به خنثی
(همانند محیط فیزیولوژی با  )pH=7/4نیز خورده میشود .در
معادالت زیر نیمواکنشهای خوردگی و واکنش کلی منیزیم بیان
شده است [.]7
V
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اليه هيدروكسيد منیزیم تشكيل شده به صورت جزئي بوده و اليه
محافظي نيست .همچنين ،در شرايطي كه غلظت آنيون كلريد حداقل
 30ميليمول بر ليتر باشد ،كلريد به اليه هيدروكسيد حمله كرده و
سبب توليد كلريد منيزيم با قابليت انحالل زياد در محيطهاي آبي
ميشوند .بدين ترتيب در چنين محيطهايي كه داراي غلظتي در حد
 30ميلي مول بر ليتر يا بيشتر از كلريد هستند ،خوردگي شديد حفرهاي
بر سطح منيزيم پديد ميآيد .بنابراین در محيطهاي فيزيولوژي همانند
مايعات بدن كه غلظت آنيون كلريد در آنها نزديك به  150ميلي مول
بر ليتر است ،از دسته محيطهاي مورد اشاره با نرخ خوردگي باال
براي منيزيم و آلياژهاي آن است [.]8
بنابراین ،کاهش نرخ خوردگی منیزیم در محیطهای فیزیولوژی شرط
اصلی برای تأمین شرایط کافی در جهت کاربرد این فلز در مصارف
زیستی میباشد .بدین منظور جهت کاهش نرخ خوردگی منیزیم و
آلیاژهای آن ،دو راه حل اساسی (و معموالً به صورت همزمان با
یکدیگر) مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .آلیاژسازی و بهبود خواص
سطحی/پوششدهی دو روش متداول برای ارتقا مقاومت و کنترل
تخریب آلیاژهای منیزیم بوده است [.]2
ایجاد پوششهای دارای ویژگی انطباقپذیری زیست محیطی،
راه حلی است که برای کاهش نرخ خوردگی آلیاژهای منیزیم در
محیطهای زیستی به کار میرود .اگرچه ایجاد پوششهای متنوعی
برای آلیاژهای منیزیم مورد بررسی قرارگرفته است اما از میان این
پوششها ،پوششهای بر پایه کلسیم فسفات با توجه به انطباق پذیری
زیست محیطی باال ،بیواکتیویته مطلوب و نزدیکی ساختار شیمیایی
به ترکیبات معدنی استخوان ،از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند
و بیشتر تحقیقات بر ایجاد این دسته از پوششها استوار است .مزیت
دیگر این پوششها حضور ترکیبات فسفاتی در ساختار آنهاست که
خود دارای خاصیت ممانعت کنندگی بوده و شرایط حفاظتی در
سطح آلیاژهای منیزیم را بهبود میبخشند [.]2
چهار نوع ترکیب متداول برای کلسیم فسفات وجود دارد که تحت
روشهای پوششدهی ممکن است بر سطح آلیاژهای منیزیم تشکیل
شوند .این چهارترکیب براساس افزایش قابلیت انحالل در محیطهای
آبی عبارتند از:
● هیــدروکــســـی آپــاتیـت ) )HA( (Hydroxyapatiteبــــا
Ca10(PO4)6(OH)2
ترکیب شیمیایی:
) )TCP( (Tri Calcium Phosphateبا
		
● تـری کلسیــم فسفات
Ca3(PO4).nH2O
			
ترکیب شیمیایی:
● اکتـا کلسیم فسفات ) )OCP( (Octa Calcium Phosphateبا
Ca8H2(PO4)6.5H2O
ترکیب شیمیایی:
● بروشیت		
			(Brushite or
)Dicalcium Phosphate Dihydrate
Ca(HPO4).2H2O
( )DCPDبا ترکیب شیمیایی:

از میان چهار ترکیب کلسیم فسفات مورد اشاره ،ترکیب هیدروکسی
آپاتیت پایدارترین ترکیب ترمودینامیکی و مطلوبترین گزینه برای
پوششدهی مواد زیستی میباشد .الزم به ذکر است که به دلیل پایین
بودن خواص مکانیکی هیدروکسی آپاتیت امکان کاربرد آن به
تنهایی در مصارف زیستی وجود ندارد .اما با توجه به ویژگیهای
مطلوب آن ،به عنوان یک پوشش مناسب در مصارف زیستی
کاربرد فراوانی دارد [ .]9فرآیندهایی نظیر سل ژل ،اکسیداسیون ریز
جــرقــه Micro Arc Oxidation (MAO) ،رسوب دهـــی بــه
طـریق الکتروشیمیایی روش های متداول در ایجاد پوششهای کلسیم
فسفات هستند .اهمیت دارد که پوشش ایجاد شده چسبندگی مناسبی
با زیرالیه داشته باشد که در این میان پیشنهاد شده که پوشش دهی
به روش الکتروشیمیایی به ویژه نوع پالسی آن میتواند پوششی با
چسبندگی مناسب ایجاد کند [.]10-12
در روش رسوبدهی به طریق الکتروشیمیایی پوششهای کلسیم
فسفات ،معموالً از قطعه زیرالیه به عنوان کاتد استفاده میشود.
محققان بر این باورند که پتانسیلهای آندی باال میتواند اثری مخرب
بر سطح قطعه زیرالیه داشته باشد .بر این مبنا ،از پالتین یا گرافیت
به عنوان آند بهره گرفته میشود .سپس آند و کاتد در الکترولیتی
که حاوی نمکی از کلسیم و نمکی از فسفات است قرار گرفته و
با اعمال جریان الکتریکی توسط یک پتانسیواستات/گالوانواستات،
واکنشهای الکتروشیمیایی بر سطح آند و کاتد رخ داده و درنهایت
پوشش روی سطح کاتد ایجاد میشود .جریان الکتریکی اعمال شده
میتواند به شکل مستقیم و یا پالسی  Direct or Pulsedباشد [.]2
طی تحقیقات متعدد مشاهده شد که پوششهای کلسیم فسفات
ایجاد شده از طریق الکتروشیمیایی و با جریان مستقیم منجر به
ایجاد پوششی غیرچسبنده ،متخلخل و شل میشود .به همین جهت
نمیتوانند به خوبی از آلیاژ منیزیم در برابر خوردگی سریع محافظت
محافظت کنند .علت اصلی غیرچسبنده بودن پوششهای ایجاد شده
با جریان مستقیم ،پالریزاسیون غلظتی ایجاد شده میباشد که ناشی از
تحرک کم یونهای داخل محلول به سمت سطح کاتد است [.]13
در مقابل ،در اثر رسوبدهی به روش پالسی ،به دلیل وجود زمان
قطع جریان ( t offبخشی از سیکل که جریان اعمال نمیشود) یونها
فرصت نفوذ پیدا کرده و میتوانند خود را به سطح قطعه برسانند.
بدین ترتیب ،پوششهای ایجاد شده به طریق پالسی توانستند
چسبندگی بهتری را ایجاد کنند [ .]13 ,2همچنین ،دیده شده است
که از طریق تنظیم متغیرهای آبکاری پالسی نظیر جریان ،ولتاژ ،دوره
کاری  ،Duty Cycleدما و  ...میتوان هیدروکسی آپاتیت را در
ابعاد نانو راسب نمود [.]15 ,14 ,11
تحقیقات اخیر نشان داده که کریستالهای در ابعاد نانو نقش
مهمی در ساخت بافتهای سخت نظیر استخوان دارد .همچنین،
ثابت شده که واحدهای اولیه و سازنده استخوان و دندان پستانداران
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نانوکریستالهای کلسیم فسفات بوده و به شکل هیدروکسی آپاتیت
( )HAیا هیــــــدروکســــی آپاتیت بـــــا کمبــــــــود کـــلسیــم
 )CDHA( Calcium Deficient Hydroxyapatiteدر مقیاس
نانو میباشند .در نتیجه ،پوششهای کلسیم فسفات در ابعاد نانو
به عنوان یک ماده زیستی میتوانند زیستسازگاری بسیار مناسبی
از خود نشان دهند [ .]16همچنین ،به دلیل خواص عملکردی برتر
سطحی کلسیم فسفاتهای در ابعاد نانو ،رشد ،توسعه و پخش
سلولهای بافت نسبت به ابعاد میکرو بهبودیافته و به دلیل باالتر
بودن سطح مخصوص کریستالهای ابعاد نانو و زبری سطح باالتر،
چسبندگی سلولی و تعامل سلولی بهتر میشود [.]17
تشکیل فازهای کلسیم فسفات در آبکاری پالسی را میتوان نتیجه
دو سری از واکنشها دانست .از یک سو ،در بخش اعمال جریان
دوره کاری واکنشهای  4تا  7روی سطح کاتد (زیرالیه منیزیمی)
رخ میدهد [:]13

و در همین حال ،کاتیون  Ca2+به سمت زیرالیه منیزیمی (کاتد)
مهاجرت کرده تا در تشکیل فاز کلسیم فسفات طبق یکی از
واکنشهای معادله  8تا معادله  11شرکت کند [.]11
از طرف دیگر ،واکنش محتمل بین منیزیم و آب هنگامی که جریانی
اعمال نمیشود (بخش خاموشی دوره کاری) ،عبارتست از[: ]11
این واکنش منجر به افزایش مقدار  pHدر محلول شدده و  OH-تولید
شده وارد یک سری از واکنشها با فسفات میشود .از جمله [:]11
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سپس جوانه زنی و رشد اولیه کریستالهای فاز کلسیم فسفات در
اثر ترکیب با کاتیون  Mg2+القا میشود و فاز کلسیم فسفات روی
زیرالیه منیزیمی ایجاد میشود [.]11
برای ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی آلیاژهای منیزیم یک
مشکل مهم وجود دارد .در اثر تمایل باالی منیزیم به یونیزاسیون در
محیطهای آبی و در نتیجه خوردگی آن و تولید کاتیونهای ،Mg2+
تشکیل پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی منیزیم و آلیاژهای آن
سخت است .کاتیونهای  Mg2+با ایفای نقش ممانعتکنندگی بر
سر راه جوانهزنی فاز هیدروکسی آپاتیت در شکل گیری این پوشش
اختالل ایجاد میکنند .این کاتیونها ،تحت مکانیزم جایگزینی ،در
ساختار پوشش به جای کاتیونهای کلسیم قرار گرفته و بدین ترتیب
از جوانهزنی و رشد فاز هیدروکسی آپاتیت در سطح جلوگیری
مینمایند .تحت این شرایط عموالً تشکیل فاز بروشیت محتمل
میشود .اما این پوشش تنها توانایی آن را دارد که به صورت محدودی
نرخ تحلیل روندگی منیزیم یا آلیاژهای آن را در محیطهای فیزیولوژی
کاهش دهد و در نتیجه چنین پوششی جهت مصارف زیستی برای
منیزیم و آلیاژهای آن چندان مطلوب نمیباشد [.]18
با توجه به آنچه بیان شد ،برای حل این مشکل ،یکی از راههایی که
برای ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت بر سطح منیزیم و آلیاژهای
آن استفاده میشود استفاده از عملیات قلیایی است .در این روش پس
از ایجاد پوشش بروشیت روی فلز ،قطعات تحت عملیات قلیایی قرار
میگیرند .طی این فرآیند ،قطعات پوشش دار ،در بازه زمانی معینی،
در محلول سدیم هیدروکسید داغ با دمای حدود  80درجه سانتیگراد و
محدوده غلظتی  0/1تا  1موالر قرار میگیرند .تحت این عملیات ،شرایط
سینتیکی و ترمودینامیکی برای جوانهزنی و رشد فاز هیدروکسیآپاتیت
بر سطح قطعه پایه منیزیمی مهیا میشود [.]20 ,19 ,9
در  ،1970کارالیل ( )Carlisleبیان نمود که در سلولهای فعال
استخوانساز سیلیسیم حضور دارد و در مراحل اولیه تشکیل
استخوان نقش بازی میکند .به عبارت دیگر ،سیلیسیم در سلولهای
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استخوانساز و به لحاظ سوخت و ساز فعال ،با غلظت باال حضور
داشته و وجود آن برای تشکیل شبکه سلولی ضروری است .تحقیقات
او نشان میدهد که چنانچه مقدار کم از سیلیسیم در بدن وجود داشته
باشد ،تشکیل و تولید سلولهای استخوانساز کاهش یافته ،که منجر
به ناهنجاریهای استخوانی میشود از طرف دیگر ،دیده شده که با
افزودن سیلیسیم به پوشش هیدروکسی آپاتیت ( )SiHAعالوه بر
فرآیند استخوان سازی ،چسبندگی و پخش سلولهای چسبیده به
پوشش نیز بهبود مییابند [.]22 ,21 ,11
معموالًتترا اتیل ارتوسیلیکات )TEOS( Tetra ethyl ortho silicate
و تترا استوکسی سیالن  )TAS( Tetra acetoxy silaneدو ترکیب
متداول هستند که به عنوان منبع یونهای سیلیکات میتوانند به کار
روند [ .]23هنگامی که  TEOSدر آب قرار میگیرد ،مطابق معادله
 ،15گروههای آلکوکسید (پیوند سیلیسیم با اکسیژن و  ،Rگروه
اتیل )Si-OR :به گروههای سیالنول ( )Si-OHهیدرولیز میشوند.
این واکنش در حضور اسید ،تسریع شده و مقدار زیای مونومر
 Si-OHآزاد میشود .در مرحله بعدی ،در حضور آب و الکل
(مثل اتانول) ،گروههای سیلوکسان ایجاد میشوند.
تشکیل پل سیلوکسان منجر به تشکیل سیلیکاژل میشود .در نهایت
در نتیجه دی پلیمریزاسیون سیلیکاژل در یک محلول آمونیاک 28
درصد ( ،)pH<11یونهای سیلیکات  SiO42-حل شده در آب حاصل
خواهد شد .این فرآیند از طریق حمله (جایگزینی) نوکلئوفیلیک
) Nucleophilic Attack (Substitutionیــونهای هیدروکسید
به پیوندهای سیلوکسان ( )Si-Oحاصل میشود [.]24 ,23
ساختار شیمیایی هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار ،بر پایه جایگزینی
یونهای سیلیکات در ساختار بلورین  HAبه جای یونهای فسفات
میباشد .مکانیزمهای مختلفی برای نحوه جایگزینی و حفظ تعادل
بار الکتریکی ساختار بلورین ارائه شده است که مورد قبولترین آن
به وسیله گیبسون و همکاران ( )Gibson et alارائه شده است .بر
مبنای این مکانیزم ،با خلق جاهای خالی آنیونی در نقاط شبکه مرتبط
با  ، OH-تعادل بار ساختار بلورین حفظ میشود و ترکیب شیمیایی
کلی به شکل  Ca10(PO4)6-y(SiO4)y(OH)2-y(VOH)yدر میآید
که در آن  yمقدار موالر گروههای سیلیکات آالییده شده در ساختار
آپاتیت است ( )o<y>2و  VOHنشان دهنده جاهای خالی آنیونی
برای حفظ تعادل بار الکتریکی است .میزان آالیش  HAبا سیلیکات
دارای حد و مرز بوده و باقی ماندن سیلیسیم در ساختار  HAو بدون

تشکیل فازهای جدید محدود است ،اما مقدار این محدودیت به
طور قطعی مشخص نیست و در مراجع مختلف مقادیر مختلف
ذکر شده است [ .]23به عبارت دیگر ،عالوه بر آالیش پوشش
با سیلیکات به شکل گفته شده در باال ،سیلیسیم به شکل فازهای
 Mg2SiO4 ، Ca2SiO4نیز روی سطح فلز میتواند تشکیل شود
[.]11
با توجه به مقدمه ذکر شده ،در این پژوهش ،تالش شد که
پوشش نانو هیدروکسی آپاتیت سیلیکاتدار روی آلیاژ منیزیم
 AZ31ایجاد شود .برای ایجاد این پوشش از روش رسوبدهی
الکتروشیمیایی پالسی بهره گرفته شد .هدف از روش ایجاد پوشش
و نوع پوشش اعمالی ،بهبود مقاومت به خوردگی و افزایش
زیستسازگاری ایمپلنت تحت شرایط زیستی است.
 -2روش تحقیق

آمادهسازی نمونهها

در این پژوهش ،از آلیاژ  ،AZ31که دارای  3درصد آلومینیوم و
یک درصد روی است به عنوان زیرالیه استفاده شد .گزینش سری
آلیاژی  AZبا توجه به اهمیت آلومینیوم در بهبود رفتار خوردگی
آلیاژهای منیزیم صورت گرفته است .همچنین با توجه به مشکالت
احتمالی آلومینیوم ،از سری  ،AZآلیاژ  AZ31که تنها دارای 3
درصد آلومینیوم است ،انتخاب شد .عالوه بر این ،گزارش شده
است که نرخ خوردگی تا  4درصد آلومینیوم به سرعت کاهش
مییابد اما پس از آن و تا  9درصد آلومینیوم افزایش مقاومت به
خوردگی چشمگیری مشاهده نمیشود [.]7
از ورق اولیه ،نمونههایی به ابعاد  0/5×3×2/5سانتیمتر برش داده
و درآورده شدند .سپس برای ایجاد سطحی یکنواخت ،سطح
نمونهها با سنبادههای شماره  800 ،600 ،400 ،240 ،120و 1000
سنبادهکاری شدند .پس از آن ،نمونهها در استون با دستگاه
تمیزکننده فراصوت  Ultrasonic Cleanerچربیزدایی شده ،با
آب مقطر شستوشو داده شده و آماده پوششدهی شدند.
حمام کلسیم فسفات به همراه تترا اتیل ارتوسیلیکات

برای عملیات پوششدهی ،از حمام کلسیم فسفات با ترکیب
آورده شده در جدول  1استفاده شد .مطابق جدول  ،1منلبع کلسیم
و فسفر در این حمام به ترتیب کلسیم نیترات چهار آبه و آمونیوم
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دی هیدروژن فسفات هستند و از سدیم نیترات به عنوان افزودنی
استفاده گردید [ .]9الزم به ذکر است تمامی مواد مورد استفاده در
این پروژه از برند تجاری مرک ( )Merckتهیه شدند.
برای آالیش پوشش با سیلیسیم ،از تترا اتیل اورتوسیلیکات با
غلظت  15 mL/Lبهره گرفته شد [ .]23در ظرفی جداگانه ابتدا
 TEOSبه نسبت یک به یک با اتانول و به همراه  2سی سی اسید
نیتریک  0/8موالر در  50تا  100سی سی آب مقطر به مدت 45
دقیقه همزده شد تا محلولی شفاف بدست آید .سپس به این محلول
آمونیاک به قدری اضافه شد تا  pHبه  11رسیده و به مدت یک
ساعت در این وضعیت باقی ماند .محلول به دست آمده به حمام
کلسیم فسفات اضافه شده و هم خورده تا آماده پوششدهی شود.
 pHمحلول ثابت و برابر  4/2در نظر گرفته شد .برای تنظیم pH
از اسید نیتریک و آمونیاک استفاده شد .در طول فرآیند پوشش
دهی pH ،تغییر چندانی نداشت.
فرآیند پوششدهی

با توجه به مزایا و انعطافپذیری مناسب روشهای رسوبدهی
الکتروشیمیایی ،این دسته از روشها برای پوششدهی انتخاب شد.
متغیرهای فرآیند رسوبدهی الکتروشیمیایی برای ایجاد پوشش
اولیه در جدول  2آورده شدهاند.
منظور از دوره کاری ( ،)Duty Cycleبخشی از سیکل است که
در آن جریان الکتریکی اعمال میشود .در مابقی سیکل ،جریانی
اعمال نمیشود .در سلول الکتروشیمیایی ایجاد پوشش ،نمونههای
 AZ31به عنوان کاتد ،و از گرافیت (با ابعاد  1×3×2سانتیمتر)
به عنوان آند استفاده شد .فاصله آند تا کاتد دو سانتیمتر در نظر
گرفته شد.
حمام عملیات قلیایی

پوشش ایجاد شده از مراحل قبل بروشیت ( )DCPDاست و برای
تبدیل آن به هیدروکسیآپاتیت ( ،)HAنمونهها در این مرحله تحت
عملیات قلیایی قرار میگیرند .برای این کار ،نمونههای پوشش دار
به مدت  2ساعت در محلول  1موالر سدیم هیدروکسید با دمای
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 80درجه سانتیگراد قرار گرفتند [.]20

مورفولوژی ،آنالیز عنصری و ترکیب فازی

مورفولوژی و آنالیز عنصری  EDSبه وسیله میکروسکوپ
 FESEMمدل  S4160 Hitachiبه دست آمدند .ولتاژ شتاب
دهنده استفاده شده برای آنالیز  20 EDSکیلوولت بود .و ترکیب
فازی به وسیله آزمون  XRDبا دستگاه  Philipsمدل Xpert Pro
و با تابش  Cu Kαبه دست آمدند .الگوهای تفرق در بازه زاویهای
 10 < 2θ > 80درجه ایجاد شدند.
با توجه به نتایج به دست آمده از آنالیز  EDSنسبت (Ca/(P+Si
پوششها را میتوان تخمین زد .این روش در بسیاری از مقاالت به
عنوان روش مطلوب برای گزارش نسبت ( Ca/(P+Siدر ساختار
پوششهای کلسیم -فسفات مورد استفاده قرار گرفته بود .نسبت
( Ca/(P+Siیکی از معیارهای اصلی برای تعیین شرایط مطلوب
پوششدهی میباشد از روی نسبت ( Ca/(P+Siحتی میتوان
ترکیب فازی پوشش را تعیین نمود .انتظار میرود با افزایش نسبت
 Ca/Pمقاومت به خوردگی افزایش یابد [.]26-27
θ

آزمون پالریزاسیون:

جهت بررسی رفتار خوردگی ،منحنیهای پالریزاسیون نمونههای
پوشش داده شده همراه با یک نمونه آلیاژ بدون پوشش در محلول
رینگر به دست آمد .از محلول رینگر به طور متداول در بررسیهای
شبه زیستی بهره گرفته میشود .محلول رینگر ،محلولی است که از
حل شدن  6/5گرم نمک سدیم کلرید  0/42 ،گرم پتاسیم کلرید،
 0/25گرم کلسیم کلرید و  0/2گرم سدیم بیکربنات (که نقش بافر
را دارد) در یک لیتر آب مقطر به دست میآید [ .]28نرخ روبش
برابر یک میلی ولت بر ثانیه انتخاب شد و منحنیها در محدوده
ولتاژ تقریبی  -0/2تا  +1ولت نسبت به پتانسیل مدارباز رسم شدند
و در نهایت دانسیته جریان خوردگی به روش پالریزاسیون خطی
محاسبه شد.
از الکترود اشباع کالومل ( ،)SCEبه عنوان الکترود مرجع ،از
الکترود پالتین ،به عنوان الکترود کمکی و از نمونهها به عنوان

جدول  -1حمام کلسیم فسفات [.]25

جدول  -2شرایط آبکاری [.]20 ,13
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الکترود کاری بهره گرفته شد.
 -3نتایج و بحث

مورفولوژی و آنالیز عنصری

به طور کلی ،پوشش نمونهها قبل و بعد از عملیات حرارتی
مورفولوژی خود را حفظ کردند .همچنین ،در پوششهای ایجاد
شده دو مورد مشترک در رابطه با مورفولوژی مشاهده میشد.
یک زمینه از کریستالهای تیغهای یا اسفنجی -شکل کلسیم

شکل  -1تصاویر  FESEMپوشش ایجاد شده روی آلیاژ  AZ31به طریق رسوبدهی الکتروشیمیایی (دمای الکترولیت ،چگالی جریان ،دوره کاری ،زمان و فرکانس
پوششدهی به ترتیب برابر mA ، 75oC
ــــ ، 0/3،3و min60و  330Hzمیباشند ).الف و ب) مورفولوژی پوشش نمونه قبل از عملیات حرارتی؛ ج) مورفولوژی پوشش
cm2
نمونه پس از عملیات حرارتی.

شکل  - 2نتیجه آنالیز ( EDSبا ولتاژ شتاب دهنده  ) 20kvاز پوشش نمونه بعد از عملیات قلیایی (دمای الکترولیت ،چگالی جریان ،دوره کاری ،زمان و فرکانس
پوششدهی به ترتیب برابر mA ، 75oC
ــــ ، 0/3،3و min60و  330Hzمیباشند.).
cm2
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شکل  -3ساختار نانو کریستالهای کلسیم فسفات.

فسفات (شکل  -1الف) و دیگری کریستالهای کلسیم فسفات که
به شکل گل روی زمینه اول ایجاد شده بود (شکل -1ب) .ایجاد
کریستالهای گل -شکل نتیجه رشد ترجیحی کریستالها روی
سطح است [.]2
در شکل  ،2آنالیز عنصری به دست آمده از پوشش در شکل  -1ج،
مشاهده میشود .با توجه به درصدهای وزنی به دست آمده ،حضور
سیلیسیم در پوشش محرز است .با توجه به نتایج به دست آمده از
آنالیز  EDSنسبت  Ca/Pپوششها را میتوان تخمین زد.
در ساختار استوکیومتری هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار ،نسبت
( Ca/(P+Siبرابر  1/67است [ .]27از طرفی ،برای اندازهگیری
نسبت ( Ca/(P+Siاز آنالیز  EDSبایستی دقت داشت که با تغییر
ولتاژ شتاب دهنده سبب تغییر در نسبت ( Ca/(P+Siمحاسبه شده
میشود [ .]29بر این مبنا ،برای ولتاژ شتاب دهنده  14کیلوولت ،نسبت
( Ca/(P+Siبرای هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار برابر با 1/67
خواهد بود .اما برای ولتاژ شتاب دهنده استفاده شده در این پژوهش
( 20کیلو ولت) این نسبت به  2/39تغییر پیدا میکند [ .]29با محاسبه
نسبت ( Ca/(P+Siاز شکل  ،2مقدار  2/35به دست میآید که بیانگر
تشکیل هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار است [.]27
همچنین در نتیجه آبکاری پالسی ،ساختار نانو در کریستالهای
پوشش (چه قبل و چه بعد از عملیات حرارتی) قابل رؤیت بود.
تصویر ساختار نانو کریستالهای کلسیم فسفات پوشش در شکل 3
آورده شده است .همانطور که پیشتر بیان شد ،حضور ساختار نانو
فوایدی را به لحاظ زیستسازگاری و چسبندگی بهتر بافت مجاور
با ایمپلنت میتواند داشته باشد.

هنگامی که نمونه پوششدار تحت عملیات قلیایی قرار میگیرد،
با حل شدن بخشهایی از الیهی  DCPDدر محلول قلیایی ،از
ضخامت و وزن پوشش کاسته شده و یونهای  PO43-و Ca2+
به صورت موضعی و در مجاورت سطح آزاد میشوند .جوانهزنی
و رشد  HAبر سطح نمونه به ایجاد شرایط فوق اشباع در مجاورت
پوشش  DCPDوابسته میباشد .همچنین ،مطابق با تحقیقات
مشاهده شد که پوشش  HAایجاد شده از عملیات قلیایی همان
مورفولوژی پولک مانند پوشش  DCPDرا حفظ میکند [.]20
ترکیب فازی:

فازهای پوششهای ایجاد شده قبل و بعد از عملیات حرارتی به
وسیله آزمون  XRDمورد بررسی قرار گرفتند .شکل  4الف و شکل
 4ب نتیجه این آزمون را به ترتیب برای نمونه پوششدار اولیه و
نمونه تحت عملیات قلیایی قرارگرفته نشان میدهد .پیکهای 11/8
و  29/4درجه حضور فاز  DCPDرا روی نمونه پوششدار اولیه
قویاً نشان میدهند .همچنین پیکهای  23/5و  78/3از حضور فاز
منیزیم سیلیکات وکلسیم سیلیکات خبر میدهند .همچنین پیکهای
مشخصه منیزیم نیز در این الگو مشاهده میشوند [.]11
اما پس از انجام عملیات قلیایی ،پیکهای فاز  DCPDاز بین رفته
و پیکهای فاز هیدروکسی آپاتیت پدیدار شدند .همچنین به علت
آنکه حین عملیات قلیایی بخشهایی از الیه  DCPDدر محلول
حل میشود و از ضخامت و وزن پوشش کاسته میشود پیکهای
منیزیم در نمونه عملیات قلیایی شده شدیدتر شدهاند .واکنش
پیشنهاد شده برای تبدیل ترکیب  DCPDبه  HAدر مراجع به شکل
زیر بیان شده است [:]20
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آزمونهای خوردگی:

شکل  5نمودار پالریزاسیون نمونه بدون پوشش (نمونه ب) ،نمونه
پوششدار اولیه (نمونه الف) و نمونه تحت عملیات قلیایی قرارگرفته
(نمونه ج) را نشان میدهد .همچنین جدول  3پتانسیل و دانسیته جریان
خوردگی به دست آمده از این نمودارها را ارائه میدهد.
نرخ خوردگی با اعمال پوشش به مقدار زیادی کاهش یافت به طوری
μA
که نرخ خوردگی آلیاژ منیزیم از 2ــــــ  121/06در حالت بدون پوشش
cm
(نمونه ب) به μA
ــــــ  8/91برای نمونه با پوشش اولیه (نمونه الف) کاهش
cm2
پیدا کرد .در عین حال ،از آنجا که وجود پوشش ،از انجام واکنش
احیای هیدروژن ممانعت میکرد ،پتانسیل خوردگی به مقادیر منفیتر
انتقال پیدا کرد [.]11
از طرفی انجام عملیات قلیایی و تغییر فاز از  DCPDبه  ، HAمقاومت به
خوردگی را بیش از پیش بهبود میدهد .به طوری که نرخ خوردگی از
μA
μA
ــــــ  4/38بـرای نمونــه ج کاهش
ــــــ  8/91بــرای نمونــه الف به
cm2
cm2
یافت .عالوه بر این ،وجود فاز هیدروکسی آپاتیت سبب انتقال پتانسیل

خوردگی به مقادیر نجیبتر شده است.
بدین ترتیب پوشش هیدروکسی آپاتیت سیلیکاتدار ایجاد شده
توانسته نرخ سریع خوردگی آلیاژ منیزیم را به طور مناسبی در محیط شبه
فیزیولوژی کاهش دهد.
در شاخه آندی ،رفتار رویین شدن همراه با نوساناتی دیده میشود.
هیروموتو و همکاران دلیل این امر را به رخ دادن خوردگی موضعی
در قسمتهای حاوی نقص در پوشش نسبت دادهاند .بدین ترتیب که
این نواحی ،با ایجاد محصوالت خوردگی ،پر شده و دوباره در ناحیهای
دیگر خوردگی موضعی رخ داده است [ .]30گروباچ Grubac et.
 alو همکاران اعالم کردند که نوسانات دیده شده در شاخه آندی
به دلیل خوردگی موضعی است که فرآیند آندی را ناپایدار میکند.
همچنین گزارش شده که ترکیب انحالل آندی و احیای هیدروژن
علل ماهیت پیچیده شاخه آندی پالریزاسیون برای نمونه های آلیاژ
منیزیمی است .عالوه براین ،افزایش ناگهانی در جریان آندی نشان
دهنده شکست محافظت پوشش است [.]31

شکل  -4الگوهای به دست آمده از  :XRDالف) نمونه با پوشش اولیه (قبل از عملیات حرارتی) ب) نمونه تحت عملیات قلیایی قرارگرفته.
جدول  -3اطالعات به دست آمده از نمودارهای پالریزاسیون.
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شکل  - 5نمودار پالریزاسیون نمونه بدون پوشش (نمونه ب) ،نمونه پوششدار اولیه (نمونه الف) و نمونه تحت عملیات قلیایی قرارگرفته (نمونه ج)

نتیجهگیری
پوشش نانو هیدروکسی آپاتیت آالییده شده با سیلیسیم روی زیرالیه
آلیاژ منیزیم  AZ31از طریق آبکاری پالسی و با کمک عملیات قلیایی
با موفقیت ایجاد شد .قبل از انجام عملیات قلیایی ،پوشش ایجاد شده
حاوی فاز  DCPDبه همراه منیزیم سیلیکات و کلسیم سیلیکات بود اما
پس از انجام عملیات قلیایی فاز  DCPDبه هیدروکسی آپاتیت استحاله
پیدا میکند .آنالیز عنصری  EDSحضور سیلیسیم در پوشش را تأیید
مینمود .با محاسبه نسبت ( Ca/(P+Siمقدار  2/35به دست میآید که
با توجه به ولتاژ شتاب دهنده در آنالیژ  ،EDSاین مقدار نشان دهنده
تشکیل هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار است .تصاویر ،FESEM
مورفولوژی پوشش اسفنجی شکل و حاوی ریزساختار نانو را نمایان
نمودند.

مقاومت به خوردگی از طریق آزمون پالریزاسیون مورد بررسی واقع
شد و نتایج نشان داد که نمونه با پوشش کلسیم فسفات سیلیکاتدار
توانسته نرخ خوردگی را نسبت به نمونه بدون پوشش کاهش دهد .به
μA
طوری که ،نرخ خوردگی از 2ــــــ  121/06برای نمونه بدون پوشش،
cm
μA
ــــــ  8/91برای نمونه با پوشش کلسیم فسفات سیلیکات دار کاهش
به
cm2
پیدا کرد .در ادامه ،انجام عملیات قلیایی روی این نمونه و تغییر فازی
ایجاد شده در پوشش سبب کاهش بیشتر نرخ خوردگی شد .در واقع
پوشش کلسیم فسفات و به خصوص نوع تحت عملیات قلیایی قرار
گرفته با فاز هیدروکسی آپاتیت مقاومت به خوردگی آلیاژ منیزیم را
به طور قابل توجهی افزایش داده است .به طوری که نرخ خوردگی از
μA
μA
ــــــ  4/38بــرای نمونه با
ــــــ  121/06برای نمونه بدون پوشش به
cm2
cm2
پوشش هیدروکسی آپاتیت سیلیکات دار تقلیل پیدا کرد.
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چکيده
ایجاد خاصیت فوقآبگریزی در پوششهای نیکل عالوه بر ایجاد خواصی مانند خود تمیزشوندگی و ضدلک باعث افزایش پایداری خواص ذاتی
پوشش همچون مقاومت به خوردگی میشود .در اين تحقيق به منظور بررسي تاثیر غلظت اصالح کننده کریستال بر روی مورفولوژی و متعاقبا
خواص فوق آبگریزی ،پوشش نیکل از حمام کلریدی شامل افزودنيهاي آمونیوم کلرید و همچنين اتیلندیآمونیومدیکلرید ( )EDAطی
رسوبدهی الکتریکی دو مرحلهای تهیه شد .نتایج نشان داد که مورفولوژی پوششها به شدت تحت تاثیر نوع و غلظت اصالح کننده کریستال
است .پوششهای تهیه شده در حضور آمونیوم کلرید ساختار میکرو -نانو مخروطی داشتند اما پوششهای تهیه شده در حضور  EDAفاقد چنین
ساختاری بودند .پوششهای حاصل از حمام پوششدهی حاوی آمونیوم کلرید با نگهداری در هوا فوقآبگریز شدند ولی بیشینه زاویه تماس
پوششهای تهیه شده در حضور  137º EDAبود و این پوششها صرفا آبگریز شدند .با انجام آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیائی و
پالریزاسیون پتانسیودینامیک ،مقاومت به خوردگی پوششهای نیکل فوقآبدوست و فوقآبگریز سنجیده شد و نتایج نشان داد که فوقآبگریزی
مقاومت به خوردگی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
کلمات کليدي :فوق آب گریزی ،رسوبدهی الکتریکی نیکل ،آمونیوم کلرید ،اتیلندیآمونیومدیکلرید ،مقاومت خوردگی.
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Abstract
Creating of superhydrophobic property in nickel coatings increases the durability of their intrinsic properties such
as corrosion resistance in addition to make properties such as anti-fouling and self-cleaning. In this study, for
investigation of effect of crystal modifier concentration on surface morphology and then superhydrophobicity, Ni
coatings were prepared from chloride bath consisted of ammonium chloride and ethylenediammonium dichloride
(EDA) by two - step electrodeposition process. The results showed morphology influences considerably by the
type and the value of the additives. The coatings prepared of the plating bath with ammonium chloride had micronano cone structures but morphology of the coatings prepared in presence of EDA didn’t have the above mentioned
structures. So with storing in ambient, the former coatings could be superhydrophobic, but maximum contact
angle of the latter ones were 137º and just could be hydrophobic. Corrosion resistivity of the superhydrophilic and
superhydrophobic coatings was evaluated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic
polarization tests and the results showed superhydrophobicity can increase considerably corrosion resistance.
Keywords: Superhydrophobicity, Electrodeposition of nickel, crystal modifier, corrosion resistance.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،سطوح فوقآبگریز با زاویه تماس بزرگ با آب
( )≤150°و زاویه لغزش کمتر از  10°توجه قابل مالحظهای جلب
کردهاند که ناشی از ویژگیهای شگفتآور این سطوح همچون
خواص ضدخوردگی ،خودپاکشوندگی ،دفعآب و ویژگیهای
ض د لک است [ .]1در طبیعت سطوح فوقآبگریز زیادی وجود دارد
و برگ نیلوفر آبی نمونه بارزی از این سطوح است [ .]3-2سطوح
فوقآبگریز به این دلیل در تحقیقات بنیادی مورد توجه زیادی قرار
گرفته است که دارای کاربرد زیادی در صنعت الکترونیک همچون
ابزارهـــای میکـــرو سیالشناســی ()Micro – fluidic devices
 ،آنتنهای ماهوارهای ( )Satellite antennasو هادیها با سطوح
خودپاک شوندگی ()Self – cleaning surfacesمیباشد .همچنین
میتوان انتظار داشت که مواد آبگریز با مساحت بزرگ به عنوان
جذبکننده امواج میکرو بکار گرفته شود [ .]4دو تکنیک مرسوم برای
ایجاد یک سطح فوقآبگریز ،زبر کردن سطح ماده آبگریز و اصالح
شیمیایی سطح زبر با مواد با انرژی سطحی کم میباشد [ .]5در این
راستا ،اثر آبگریزی به وسیله مدل ونزل ( ]6[ )Wenzelو مدل کاسی
باکستر ( ]7[)Cassie baxterتوصیف شده است .در مدل ونزل،
که به مدل همگن نیز معروف می باشد ،مایع کامال به شیارهای زبری
نفوذ میکن د  .معادله ونزل پیشبینی میکند که اگرسطح آبدوست
( )θ > 90باشد ،ترشوندگی توسط زبری تقویت میشود و اگر سطح
آبگریز( )θ < 90باشد ،زبری باعث کاهش ترشوندگی میشود .در
مدل کاسی باکستر (مدل ناهمگن یا مرکب) ،شیارهای زیر قطره پر
از بخار به جای مایع در نظر گرفته میشود .در هر دو تکنیک مذکور
برای ایجاد فوقآبگریزی ،به یک سطح جامد با انرژی سطحی کم
نیاز میباشد .فرایند دستیابی به انرژی سطحی کم ،معموال اصالح
سطح با پوششهای شیمیایی آلی میباشد .اکثر روشهایی که برای
ایجاد خاصیت فوق آبگریزی با ایجاد سطوح زبر توسعه یافتهاند شامل
اچکردن پالسما [ ،]8لیتوگرافی [ ، ]9اکسیداسیون آندی [ ،]10سل
ژل [ ]9و رسوبدهی الکتریکی [ ]11است .اغلب ،سنتز این سطوح به
روشهای مذکور پرهزینه هستند و بدلیل وضعیتهای سخت همچون
عملیات شیمیایی دشوار ،مواد گران و فرایندهای چند مرحلهای پیچیده
به سادگی قابل استفاده در مقیاسهای بزرگ نمیباشند [ 4و  .]12در
مقابل رسوبدهی الکتریکی آسان است و مزایایی از نظر قیمت کم،
وضعیتهای عملیاتی مالیم و مناسب برای تولید انبوه دارد [ .]13در
سالهای اخیر ،سطوح فوقآبگریز با ایجاد ساختار سلسله مراتبی فلزات
به روش رسوبدهی الکتریکی و بدون اصالح شیمیایی به دست
آمده است .ژانگ ( )Zhangو همکارانش [ ،]1پوشش چند الیه
مس – نیکل فوقآبگریز را از طریق روش دو مرحلهای ساده
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که شامل رسوب به روش الکترولس والکتریکی میباشد ،روی
زیرالیه مس اعمال کردند و به مورفولوژی جدید به شکل خیار
دریایی دست یافتند .تیان ( )Tianو همکارانش [ ، ]14ابتدا از طریق
رسوبدهی الکتریکی ،پوشش نیکلی را روی مس ایجاد کردند و
سپس آلیاژ نیکل فسفر را از طریق الکترولس روی ساختارهای نانو
نیکل اعمال کردند .پوشش نیکل ایجاد شده دارای ساختار مخروط
مانند با پلههای مارپیچی روی وجوه جانبی و زاویه ترشوندگی
 135°بود .جنگ ( )Gengو همکارانش [ ، ]15ساختار مذکور
را روی زیرالیه مس با استفاده از افزودنی آمونیوم کلرید ایجاد
کردند .آنها مشاهده کردند که فیلم سلسله مراتبی تازه تهیه شده،
فوقآبدوست میباشد اما با نگهداری ساختار به مدت  15روز در
هوا ،انتقال رفتار فوقآبدوست به فوقآبگریز صورت گرفت .هنگ
و همکارانش [ ،]4فیلمهای نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو –
نانو را در چگالی جریانها و مدت زمانهای مختلف اعمال جریان
در حمامهای کلریدی تهیه کردند .مورفولوژی فیلم نیکل تهیه شده
در چگالی جریان باال ( )5 A.dm-2و مدت زمان کوتاه ( )30 sنسبتا
صاف بود و فقط نانوذرات مخروط مانند قابل مشاهده بود .همچنین
مشاهده کردند که در چگالی جریانهای پایینتر و زمان رسوبدهی
طوالنیتر ،آرایهای از نانومخروطهای یک بعدی تشکیل میشود
که این ساختار در مدت زمان الکترولیز بیشتر( 10دقیقه) به صورت
میکرو مخروط درآمد .بنابراین مدت زمان و چگالی جریان
رسوبدهی تاثیر زیادی روی مورفولوژی نیکل دارد که نشان
میدهد اندازه میکرو و نانو مخروطها به آسانی قابل کنترل میباشد.
چن و همکارانش [ ،]16پوششهای نیکل با ساختار متشکل از میکرو
مخروطها تحت رسوبدهی الکتریکی تهیه کردند و اثر ارتفاع
میکرو مخروطها را روی ترشوندگی بررسی کردند .آنها مشاهده
کردند که با افزایش ارتفاع میکرومخروطها ،زاویه تماس به مقدار
ناچیز افزایش یافت ،در حالیکه زاویه لغزش شدیدا کاهش یافت.
آنها پیشنهاد کردند که دلیل کاهش شدید زاویه لغزش با افزایش
ارتفاع مخروطها ،تشکیل سطح مرکب جامد  -هوا  -مایع میباشد
که با معادله کاسی بیان میشود.
مس فلزی پرکاربرد برای ساخت سازهها با اتصاالت چندالیه در
مقیاس بزرگ است که ناشی از ویژگیهایی همچون رسانایی
الکتریکی باال و مقاومت به مهاجرت الکتریکی است [ .]17از طرفی
مس به آسانی اکسید می شود که می تواند منجر به عملکرد نامطلوب
و شکست ابزار مسی شود .نیکل ،به عنوان یک ماده مهندسی مهم
مقاومت خوردگی باالیی دارد .اگر سطح مس با نیکل پوشش داده
شود نیکل از خوردگی مس جلوگیری می کند .با ایجاد خاصیت
فوقآبگریزی و کاهش سطح تماس پوشش با محیط ،به میزان
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قابل توجهی خطر خوردگی کاهش مییابد .در تحقیقات اخیر
پوششهای نیکل فوقآبگریز طی فرایند رسوبدهی الکتریکی
تهیه شده است و در آنها به استفاده از اصالح کننده کریستال برای
دستیابی به مورفولوژی مناسب تاکید شده است اما تاثیر غلظت این
اصالح کنندهها روی مورفولوژی به طور کامل بررسی نشده است.
بنابراین هدف از این پروژه بررسی اثر غلظت اصالح کننده کریستال
روی مورفولوژی پوشش های نیکل و بررسی خصوصیت فوق
آبگریزی و مقاومت به خوردگی آنها است.
 -2مواد و روش تحقیق
پوششهای نیکل روی زیرالیههای مسی دیسکی شکل به مساحت
 1/54 cm2با استفاده از جریان مستقیم رسوب داده شدند .قبل از
پوششدهی ،زیرالیهها به صورت مکانیکی تا سنباده  4000و سپس
با آلومینای  ./3میکرون پولیش مکانیکی گردیدند .سپس نمونهها در
الکل به مدت  20دقیقه با استفاده از روش اولتراسونیک تمیز شدند.
نمونههای تمیز شده ،در محلول حاوی  70 g.L-1سدیم کربنات،
 10 g.L-1پتاسیم هیدروکسید و  10 g.L-1سدیم دودسیل سولفات
( )C12H25NaO4Sبه مدت  1دقیقه تحت الکتروپولیش قرار گرفتند
و سپس در اسید هیدروکلریدریک  %10وزنی فعال شدند .نمونهها بعد
از شستشو با آب مقطر سریعا تحت فرایند پوششدهی قرار گرفتند.
حمام پـوششدهـی حــاوی  )238 g.L-1( NiCl2.6H2Oبه عنــوان
منبـع یونهای نیکـل )40 g.L-1(....H3BO3 ،به عنوان بافر و دو نوع
اصالح کننده کریستال (آمونیوم کلرید و اتیلندیآمونیومدیکلرید)
با مقادیر مختلف بود .میزان افزودنیها و نماد نمایش نوع پوششها
در جدول  1آورده شده است.
رسوبدهی الکتریکی در دمای  60° Cو  pHبرابر با  4با استفاده
از یک کولومتر دیجیتالی (مدل  )BHP 2050انجام شد و الکترود
پالتین به عنوان الکترود کمکی حین پوششدهی بکار گرفته شد.
پوشش نیکل در دو مرحله ایجاد گردید .ابتدا در چگالی جریان
نسبتا پایین  2 A.dm-2به مدت  10دقیقه رسوب داده شد و سپس
چگالی جریان باالتر  5 A.dm-2به مدت  3دقیقه اعمال شد.
مورفولوژی پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

 Scanning Electronicســاخــت
				
(Microscopy (SEM
شرکت فیلیپس مدل  XL30بررسی شد .برای ارزیابی مقاومت
خوردگی پوششها آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیائی
 Electrochemicalبا دستگاه
					
(Impedance Spectroscopy (EIS
 PARSTATمدل  2273انجام شد .برای این منظور محلول % 3/5
سدیم کلرید در دمای اتاق استفاده شد .در سل الکتروشیمی،
الکترود پالتین به عنوان الکترود کمکی و الکترود Ag/AgCl
به عنوان الکترود مرجع به کار گرفته شد و همه پتانسیلها نسبت
به الکترود  Ag/AgClسنجیده شد .آزمونهای  EISدر محدوده
فرکانس  100 kHz -10 mHzبه صورت موج سینوسی متناوب با
دامنه  10 mVدر پتانسیل مدار باز و بعد از غوطهوری نمونهها به
مدت  30دقیقه در محلول انجام شد .آزمون پالریزاسیون تافل نیز
در محلول  %3/5سدیم کلرید و در محدوده پتانسیل  -250 mVتا
 500mVنسبت به پتانسیل مدار باز ( )OCPبا نرخ روبش mV.s-1
 1انجام شد .زاویه تماس پوششهای نیکل با آب با چکاندن قطره
آب  4 µLدر دمای اتاق و با استفاده از دستگاه اندازهگیری زاویه
تماس (مدل  )KSVمجهز به یک دوربین با قابلیت عکسبرداری
و دارای نرمافزار سنجش زاویه تماس قطره با سطح مورد نظر انجام
گرفت .جهت بررسی توپوگرافی سطح پوششها از میکروسکوپ
کانفوکال( Plus2300 (Sensofar(، )Confocalدر حالت 100x
استفاده شد.
 -3نتایج و بحث

 -1-3پارامترهای موثر روی مورفولوژی رسوبات
 - 1-1-3اثر زمان و چگالی جریان

شکل  1تصاویر  SEMپوششهای نیکل تهیه شده با طی مرحله اول
( 10 ،2 A.dm-2دقیقه) و دوم پوششدهی در مدت زمانهای مختلف
( 5 A.dm-2به مدت  2 ،1و  3دقیقه) از حمام حاوی 200 g.L-1
آمونیوم کلرید نشان میدهد .مطابق شکل  ،1سطح پوششهای نیکل
از میکرومخروطها و نانومخروطها تشکیل شده است و توزیع و شکل
مخروطها به چگالی جریان و مدت زمان پوششدهی بستگی دارد.
شکل  2ارتفاع و عرض میکرو مخروطها را نشان میدهد .مطابق

جدول  -1مقدار افزودنی در حمامهای رسوبدهی الکتریکی و نماد نوع پوشش بدست آمده از حمام مربوطه.
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شکل  ،2با اعمال چگالی جریان  5 A.dm-2و افزایش مدت زمان
پوششدهی ،ارتفاع و عرض میکرومخروطها افزایش یافته و ساختار
یکنواختتری به دست آمده است .تاثیر چگالی جریان و مدت زمان
الکترولیز روی مورفولوژی پوششهای نیکل توسط محققین دیگر
به طور گسترده مطالعه شده است و مشخص شده است که در مدت
زمان رسوبدهی یکسان ،با افزایش چگالی جریان اندازه مخروطها
کاهش مییابد [ 4و  .]16بنابراین افزایش ارتفاع و عرض مخروطها
در مرحله دوم پوششدهی ناشی از افزایش مدت زمان الکترولیز است
که در توافق با نتایج تیان و همکارانش [ ]18است .هنگ و همکارانش
[ ،]4مکانیسم تشکیل و رشد میکرو -نانومخروطها را به پدیده تخلیه
بار الکتریکی از نوک ( )tip-discharge phenomenonنسبت
دادند .آنها بیان کرده اند که در ابتدای رسوبدهی الکتریکی ،تعداد
زیادی هسته به طور همزمان روی زیرالیه تشکیل میشود که بیشتر
به صورت نانوذرات هستند .در ادامه فرایند پوششدهی نانوذرات
بزرگتر به شکل هرم ،به عنوان جوانههایی برای رشد نانومخروط عمل
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میکنند در حالیکه نانوذرات کوچکتر بین مخروطهای در حال رشد
باقی می مانند .وقتی که مخروطهای اولیه بزرگ و بزرگتر میشوند،
تشکیل هستههای ثانویه روی سطح میکر و مخروطها رخ میدهد و
سرانجام ساختار سلسله مراتبی میکرو -نانو به وجود میآید.
 -2-1-3اثر اصالح کننده کریستال

شکل  3تصاویر  SEMپوششهای نیکل تهیه شده را با اعمال
جریان یک مرحله ای ( 2 A.dm-2و  10دقیقه) و دو مرحلهای
( ابتدا  2 A.dm-2به مدت  10دقیقه و سپس  5 A.dm-2به مدت 3
دقیقه) در حضور مقادیر مختلف آمونیوم کلرید نشان میدهد .طبق
تصاویر  ،SEMبا اعمال جریان مرحله دوم تعداد میکرومخروطها
افزایش یافته و ساختار یکنواختتری به وجود آمده است .مقایسه
تصاویر پوششهای حاصل از رسوبدهی الکتریکی دو مرحله ای
(  -3ب -3 ،د و  -3و ) نشان میدهد که مورفولوژی پوشش به شدت
به مقدار آمونیوم کلرید بستگی دارد که این در توافق با تحقیقات قبلی
است [ .]19همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،با افزایش میزان

شکل  -1تصاویر  SEMپوششهای نیکل تهیه شده در حضور  200 g.L-1آمونیوم کلرید ،الف) مرحله اول ،ب ،ج و د) مرحله اول و سپس مرحله دوم رسوبدهی به
ترتیب به مدت زمان  2 ،1و  3دقیقه.

شکل  -2ارتفاع و عرض مخروطهای سطح پوششها ،استخراج شده از تصاویر  SEMشکل .1
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آمونیوم کلرید از  150به  ،200 g.L-1ارتفاع و عرض میکرومخروطها
به ترتیب افزایش و کاهش مییابد ،اما در حضور  250 g.L-1آمونیوم
کلرید ،مورفولوژی پوشش تغییر یافته است و میکرومخروطها روی
سطح تپهمانند تشکیل شدند .میکرومخروطهای این پوشش نسبت به
دو پوشش قبلی ارتفاع و عرض کمتری دارند.
جهت بررسی اثر اصالحکننده کریستال به طور دقیقتر ،پوششهای
نیکل در حضور اتیلندیآمونیومدیکلرید تهیه شد .شکل  5تصاویر
 SEMاین پوششها را نشان میدهد .پوششهای تهیه شده از حمام
 D1و  D2طی مرحله اول متشکل از میکرومخروطها و نانومخروطها
با نوک کروی می باشند اما پوشش حاصل از حمام  D3در مرحله
اول ساختار نامنظمی داشته و میکرومخروطها به ندرت قابل مشاهده

است .طبق شکل  ،6عرض و ارتفاع میکرو مخروطها تهیه شده از
حمام  D1و  D2با افزایش  EDAکاهش مییابد .بعد از مرحله دوم
رسوبدهی الکتریکی ساختارهای زبر نامنظم و بدون شکل معین
ایجاد شد و ساختار سلسله مراتبی میکرو -نانو به وجود نیامد .هنگ و
همکارانش [ ]4در حضور  EDA 281 g.L-1با اعمال چگالی جریان
 2 A.dm-2به مدت  4دقیقه توانستند میکرومخروطهای نیکلی را روی
مس ایجاد کنند .ونگ ( ]20[ )Wangو همکارانش نیز اثر  EDAرا
روی مورفولوژی رسوبات کبالت مطالعه کردند و مشاهده کردند که در
حضور مقادیر کم  EDAو چگالی جریان و مدت زمان الکترولیز کم
ساختار مخروط مانند به دست میآید ،در حالیکه در حضور مقادیر باالتر
 EDAو چگالی جریان و مدت زمان الکترولیز زیاد ،میکروساختار قارچ

،g.L-1ج) مرحله اول
150 g.L
 ،g.L-1ب) دو مرحلهای 150-1
150 g.L
شکل -3تصاویر  SEMپوششهای نیکل تهیه شده در حضور مقادیر مختلف آمونیوم کلرید  ،الف) مرحله اول 150-1
300 g.L
300 g.L
200 g.L
200 g.L
.g.L-1
 ،g.L-1و) دو مرحله ای 300-1
 ،g.L-1ه) مرحله اول 300-1
 ،g.L-1د) دو مرحله ای 200-1
200-1

شکل  -4ارتفاع و عرض مخروطهای سطح پوششها ،استخراج شده از تصاویر  SEMشکل ( 3ب ،د و و).
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مانند ایجاد میشود.
تشکیل پوششها با ساختارهای میکرو -نانو مخروطی ،طبق تئوری الیه
کمبود یون فلزی (Metal Ion Deficient Layer theory (MIDL
[ ]21قابل توضیح است .برای تشکیل چنین پوششهایی مکانیسم رشد
دو مرحلهای پیشنهاد میشود .در مرحله اول ،جذب یونهای فلزی
و اصالحکننده کریستال روی زیرالیه به طور همزمان رخ میدهد
(شکل  -7الف) .در قسمتهایی که یون فلزی جذب شده است،
هستههای اولیه تشکیل میشوند و این هستهها بوسیله پدیده تخلیه بار
الکتریکی از نوک با نرخ باال رشد میکنند (شکل  -7ب) .بنابراین
طبق تئوری  MIDLدر مرحله اول ،اتمهای فلزی تمایل دارند به
نوک برآمدگی برسند و ساختار درهای بین هستهها به وجود آورند.
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چنین رشدی سبب ایجاد میکرومخروطهادر سطح میشود .با افزایش
غلظت افزودنی ،مکانهای جذب افزودنی به هم نزدیک بوده ،در نتیجه
عرض مخروطها کاهش و ارتفاع آنها افزایش مییابد که چنین روندی
در پوششهای تهیه شده در حضور  NH4Clدر غلظتهای  150و
 200 g.L-1مشاهده میشود (شکل  -7الف و ب) .با ادامه فرآیند
رسوبدهی ،جذب افزودنی در نوک مخروطها نسبت به فرورفتگی
بین میکرومخروطها آسان تر است ،بنابراین افزودنی در نوک
مخروطها جذب شده و یونهای فلزی به ناچار به ناحیه MIDL
نفوذ کرده و رشد رسوب در فرورفتگیها رخ میدهد(شکل  -7ج)
و در نهایت پوشش فشرده با سطح زبر به وجود میآید (شکل  -7د).
هر چه عرض مخروطها کمتر باشد ،نفوذ یونها به ناحیه MIDL

،g.L-1ج)
150 g.L
 ،g.L-1ب) دو مرحلهای 150-1
150 g.L
شکل  -5تصاویر  SEMپوششهای نیکل تهیه شده در حضور مقادیر مختلف اتیلندیآمونیومدیکلرید  ،الف) مرحله اول 150-1
-1
300 g.L
300 g.L
200 g.L
200 g.L
.g.L-1
 ،g.L-1و) دو مرحلهای300-1
 ،g.L-1ه ) مرحله اول 300-1
 ،g.L-1د) دو مرحلهای 200-1
200
مرحله اول

شکل  -6ارتفاع و عرض مخروطهای سطح پوششها ،استخراج شده از تصاویر  SEMشکل ( 5الف و ج).
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سریعتر رخ میدهد که این رخداد در حمام  C3باعث به وجود آمدن
ساختارهای تپهای شده است.
در حمامهای حاوی  EDAعرض مخروطها بسیار کمتر از حمامهای
آمونیوم است .بنابراین شروع مرحله دوم سریعتر رخ داده است .در
نتیجه ساختارهای مخروطی با افزایش مدت زمان الکترولیز کاهش
یافته است ،به طوریکه در مرحله دوم پوششدهی فقط ساختارهای
تپهای با زبریهای کوچک قابل مشاهده است.
 -2-3رفتار ترشوندگی پوشش ها
ترشوندگی پوششهای تهیه شده با اندازهگیری زاویه تماس استاتیک
با آب بررسی شد و مشاهده شد که در ابتدا همه پوششها دارای
زاویه تماس نزدیک به صفر هستند و رفتار فوق آبدوست دارند.
نیکل همانند اکثر فلزات آبدوست است و زاویه تماس نیکل صاف
معموال بین  80°-60می باشد [ .]22فوقآبدوست بودن پوششها با
توجه به مورفولوژی زبر و آبدوست بودن نیکل قابل توجیه است.
طبق مدل ونزل [ ،]6زبری باعث افزایش ترشوندگی سطح آبدوست
می شود که این رفتار به اثر مویینگی دو بعدی یا سه بعدی نسبت
داده می شود [ .]24-23با نگهداری پوششها در هوا ،زاویه تماس به
صورتی تدریجی افزایش یافت ،به طوری که بعد از  2هفته نگهداری
در هوا ،تمام پوششهای تهیه شده در حضور آمونیوم کلرید (C1
 ، C2و  )C3فوق آبگریز بودند ،اما بیشینه زاویه تماس پوششهای
تهیه شده در حضور  EDAبه  137°رسید و این پوششها صرفا
آبگریز شدند ( شکل  .)8افزایش تدریجی زاویه تماس با نگهداری
در هوا در تحقیقات قبلی گزارش شده است [ .]29-25تعدادی از
محققین ،دلیل این رفتار را به اکسید شدن سطح و تشکیل اکسید
آبگریز [ ]26-25و گروهی دیگر هم به جذب مواد آلی محیط
[ ]29-28نسبت دادند .طبق تحقیقات قبلی ،موفولوژی پوششهای
نیکل با نگهداری در هوا تغییر نمیکند [ 15و  ،]30بنابراین افزایش

تدریجی زاویه تماس باید ناشی از تغییر ترکیب شیمیایی سطح آن
باشد .جنگ و همکارانش [ ،]15تغییر ترکیب شیمیایی سطح را با آنالیز
 XPS X-ray Photoelectron Spectroscopyبــــررســـی
کردند و مشاهده کردند که با گذشت زمان نسبت  Niبه O
کاهش مییابد که ناشی از اکسید شدن سطح  Niاست .این
گروه علت انتقال ر فوق آبدوستی به فوق آبگریزی را به تشکیل
 NiOنسبت دادند .بررسی انرژی سطحی صفحات مختلف NiO
"
-2
-2
γ)j.m-2
= 1/15
= 2/77
=j.m77/2
(بینهـایت =
15/1 j.m
و= γ100
γ111،
j.m-2
100
111
γ110و
، γγ110
[ ]31نشان میدهد که  NiOآبدوست میباشد ،بنابراین این اکسید به
طور مستقیم نقشی در افزایش زاویه تماس ندارد .اما اکسید فلزات و
فلزات به دلیل باال بودن انرژی سطحی ،تمایل به جذب مواد آلی در
سطح دارند [ ، ]22افزایش پیک کربن در آنالیز  ]15[ XPSموید این
امر است .جذب مواد آلی در سطح ،انرژی سطحی را شدیدا کاهش
می دهد و در نتیجه زاویه تماس با آب افزایش مییابد .به منظور
اطمینان از مکانیسم مطرح شده ،پوشش فوق آبگریز در داخل آون
در دمای  150°Cنگهداری شد و مشاهده شد که با گذشت زمان
زاویه تماس تدریجا کاهش می یابد ،به طوری که بعد از  2روز،
زاویه تماس به کمتراز  90°رسید .دلیل این امر ،واجذب و حذف
مواد آلی از سطح در دمای باالست [ 22و  .]28پیوند بین سیستمهای
فلز -آلی ناشی از تعادل ظریف بین پیوندهای کوواالنسی ،نیروهای
واندروالسی ،پیوندهای هیدروژنی و انتقال بار است [ .]32سرعت
جذب ماده آلی روی سطح فلز بستگی به میزان رطوبت محیط و نوع
ماده جاذب دارد .در اتمسفر مرطوب ،میزان جذب مواد آلی روی
سطح اکسید فلزات شدیدا کاهش می یابد که ناشی از تمایل بیشتر
آنها به آب نسبت به ماده آلی است [.]22
همانطور که قبال گفته شد ،پوششهای تهیه شده در حضور آمونیوم
کلرید با نگهداری در هوا فوقآبگریز شدند ،اما پوششهای تهیه

شکل  -7نمایش طرحواره از مکانیسم پیشنهادی ایجاد ساختار سلسله مراتبی میکرو -نانو ،الف و ب) مرحله اول به ترتیب جذب یونها و رشد مخروطها ،ج) مرحله
:افزودنی.
:یون نیکل،
دوم  ،نفوذ یونهای فلزی به ناحیه  ،MIDLد) شکل نهایی پوشش.
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شده در حضور  EDAصرفا آبگریز شدند که این رفتار با بررسی
توپوگرافی پوششها قابل توجیه است .شکل  9تصاویر میکروسکوپی
کانفوکال به همراه زبری متوسط سطح پوششهای تهیه شده را نشان
می¬دهد .مطابق شکل  8و ،9با افزایش زبری سطح پوششها،
زاویه تماس با آب افزایش یافته است .معادله ونزل اثر زبری را روی
ترشوندگی توصیف می کند:
()1

cos θw = r cos θy

در این معادله :θw ،زاویه تماس ظاهری آب روی سطح واقعی:θy ،
زاویه تماس تعادلی روی سطح صاف و  rفاکتور زبری ( نسبت سطح
واقعی به سطح هندسی) میباشد .معادله  1نشان میدهد که افزایش
زبری سبب افزایش ترشوندگی سطح آبدوست و کاهش ترشوندگی
سطح آبگریز میشود .همانطور که در شکل  9مشاهده میشود،
پوششهای  D2، D1و  D3دارای زبری کمتری نسبت به پوششهای
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تهیه شده از حمام حاوی آمونیوم کلرید هستند ،بنابراین دارای زاویه
تماس پایین تری نسبت به آنها میباشند .همچنین پوشش  C2زبری
بیشتری نسبت به پوششهای دیگر دارد ،بنابراین فوق آبگریزتر است.
 -3-3بررسی رفتار خوردگی

 -1-3-3آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک

به منظور بررسی اثر فوق آبگریزی روی مقاومت به خوردگی ،پوشش
 ( C2آبگریزترین پوشش) تحت آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیکی
در محلول  %3/5سدیم کلرید قرار گرفت .در این روش ،برای ارزیابی
مقاومت به خوردگی ،اغلب از پتانسیل خوردگی(  )ECorrو چگالی
جریان خوردگی( )icorrاستفاده میشود .چگالی جریان خوردگی
از محل تقاطع پتانسیل خوردگی و شیب تافلی واکنش کاتدی به
دست آمده است .شکل  10منحنیهای پالریزاسیون پتانسیودینامیکی
پوشش  C2تازه تهیه شده ( فوق آبدوست) و نگهداری در هوا به

شکل  -8زاویه تماس پوششهای تهیه شده در حضور مقادیر مختلف آمونیوم کلرید و اتیلندیآمونیومدیکلرید بعد از نگهداری در هوا به مدت  2هفته ،الف)
 ،NH4Clب) ( ،EDAتصاویر نحوه تماس قطره با سطح پوشش نیز نشان داده شده است).

 ،g.L-1200ج)
 ،g.L-1150ب)200 g.L-1
شکل  -9تصاویر میکروسکوپی کانفوکال و مقادیر زبری متوسط سطح پوشش های تهیه شده از حمام حاوی ،الف) 150 g.L-1
 EDA 250طی دو مرحله رسوبدهی الکتریکی.
g.L-1250
 ،g.L-1200و) g.L-1
 ،g.L-1150ه) 150 g.L-1
 ،g.L-1250 NH4Clد) 150 g.L-1
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مدت  2هفته ( فوق آبگریز) را نشان میدهد .درجدول  2مقادیر Ecorr

و  icorrاستخراج شده از منحنیهای پالریزاسیون شکل  10آورده
شده است .مطابق با جدول  Ecorr ،2پوشش فوق آبگریز 110 mv
مثبتتر از پوشش فوق آبدوست است و چگالی جریان خوردگی
سطح فوقآبگریز %33سطح فوقآبدوست است که هر دوی اینها
بیانگر بهبود مقاومت به خوردگی در اثر فوقآبگریزی است .بهبود
مقاومت خوردگي را میتوان به حبس هوا در میان شیارهای زبری
سطح فوق آبگریز نسبت داد .هوای به دام افتاده در میکرو -نانو
تخلخلهای پوشش همانند الیه رویین از نفوذ آب و یون های خوردنده
همچون کلرید به پوشش جلوگیری میکند و باعث کاهش نرخ
خوردگی پوشش میشود [ .]37-33مکانیسم دیگر برای بهبود مقاومت
به خوردگی سطح فوق آبگریز خاصیت مویینگی است که توسط لیئو
( )Liuو همکارانش [ ]38معرفی شده است .طبق خاصیت مویینگی،
وقتی لوله مویین به طور عمودی در مایع قرار داده میشود ،مایع در لوله
خالف جهت گرانش زمین صعود میکند .اگر سطح لوله آبدوست
باشد ،آب داخل لوله به شکل هالل مقعر درمیآید ولی در صورت
آبگریز بودن لوله ،آب به صورت هالل محدب درمیآید .ارتفاع ستون
آب در لوله ( )hبا معادله  2قابل محاسبه است:
()2

2 γ cos θ
ــــــــــــــــ ـ =h
pgR

در معادله باال R ،شعاع لوله استوانهای θ ،زاویه تماس با آبγ ،
کشش سطحی و  ρچگالی مایع است .در پوشش  C2فوق آبگریز
به دلیل  <cosθ 2) µm 1 > ، 0 h > 0)1می باشــد ،بنابـرایـن
محلول خورنده از تخلخلهای پوشش فوق آبگریز به وسیله فشار
الپالس بیرون رانده میشود و پوشش از خوردگی توسط محلول
مصون میماند.
جدول  -2پارامترهای استخراج شده از منحنیهای پالریزاسیون شکل .10

-2-3-3آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ()EIS

مقاومت به خوردگی پوشش  C2در دو حالت فوقآبدوستی و
فوقآبگریزی بعد از  30دقیقه غوطهوری در محلول %3/5سدیم
کلرید بررسی شد .شکل -11الف منحنیهای نایکوئیست را
به همراه منحنیهای شبیهسازی شده برای پوشش مذکور نشان

شکل  -10منحنیهای پالریزاسیون پوشش  C2فوق آبدوست و فوق آبگریز.

میدهد .با توجه به تک حلقهای بودن منحنی نایکوئیست ،مدار
معادل پیشنهادی طبق شکل  12میباشد که در آن  RSمقاومت
محلول CPE ،المان فازی ثابت الیه دوگانه الکتریکی و Rct
مقاومت انتقال بار است.همانطور که در شکل  -11الف مشاهده
میشود ،حلقههای خازنی کامال نیم دایره نیستند که این پدیده به
عنوان اثر لهیدگی شناخته می شود [ .]39الیه دوگانه الکتریکی در
حضور اثر لهیدگی به صورت خازن ایده آل رفتار نمیکند ،بنابراین
المان فازی ثابت اغلب جایگزین خازن در مدارهای الکتریکی است
تا رفتار امپدانس الیه دوگانه دقیق تر شبیه سازی شود CPE .المان
خاصی است که مقدارش تابعی از فرکانس زاویهای است اما فاز آن
مستقل از فرکانس است .ادمیتانس و امپدانس آن به ترتیب از معادله
 3و  4پیروی میکند.
()3
()4
در معادالت باال  Y0بزرگی  CPE ،ωفرکانس زاویهای و  nتوان
است Rct .نشان دهنده مقاومت خوردگی فلز در محلول خورنده است
و مقاومت خوردگی کوچکتر بیانگر نرخ خوردگی بیشتر است .در
جدول ،3دادههای حاصل از شبیه سازی منحنی نایکوئیست و باد-
فاز آورده شده است .طبق جدول مذکور ،با ایجاد خاصیت فوق
آبگریزی  Rctبه میزان قابل مالحظه افزایش یافته است Rct .پوشش
فوق آبگریز حدودا  6/5برابر پوشش فوق آبدوست است که ناشی
از کاهش تماس بین پوشش و محلول به وسیله هوای به دام افتاده
بین زبریها و همچنین خاصیت مویینگی است .عالوه براین ،با ایجاد
خاصیت فوق آبگریزی ظرفیت خازنی الیه دوگانه الکتریکی کاهش
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یافته است و حدودا  0/16برابر حالت فوق آبدوستی است .ظرفیت
خازن به صورت روبرو تعریف میشود:
()5
در معادله باال  sمساحت سطح d ،ضخامت الیه دوگانه الکتریکی و
 εثابت دی الکتریک الیه دوگانه الکتریکی و ε0قابلیت گذردهی
در خال ( )8.85×10-12F/mمیباشد [ .]40پوششهای فوق آبگریز
مولکول های آب را دفع میکند ،بنابراین جذب آب در پوشش
کاهش مییابد .در نتیجه ،مشارکت ثابت دیالکتریک آب
(حدودا  )80در مقدار کل  Cfدر پوشش فوق آبگریز نسبت به فوق
آبدوست کمتر میشود و باعث کاهش  Cfدر پوشش فوق آبگریز
نسبت به فوق آبدوست میشود .باالتر بودن زاویه فاز سطح فوق
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آبگریز نسبت به سطح فوق آبدوست ( شکل  -11ب) نیز نشان
دهنده بهبود ویژگی های دیالکتریک پوشش به وسیله خاصیت
فوقآبگریزی است [.]41

شکل  -12مدار معادل الکتریکی سیستم مورد مطالعه.
جدول  -3مقادیر المان های مدار معادل الکتریکی برای پوشش های مختلف.

شکل  -11الف -منحنیهای نایکوئیست ،ب -منحنیهای باد-فاز پوشش  C2در دو حالت فوقآبدوستی و فوقآبگریزی در محلول  %3/5سدیم کلرید.

نتیجه گیری
پوششهای نیکل با استفاده از فرایند رسوبدهی الکتریکی
دو مرحلهای و در حضور مقادیر مختلف آمونیوم کلرید و
اتیلندیآمونیومدیکلرید تهیه شدند .تصاویر میکروسکوپی
الکترونی روبشی نشان داد که نوع و میزان افزودنیهای مذکور تاثیر
چشمگیری روی مورفولوژی پوشش دارند .اثر افزودنیهای مذکور
روی مورفولوژی براساس تئوری الیه کمبود یون فلزی تفسیر شد.
پوششهای تهیه شده در حضور  ،NH4Clساختار میکرو -نانو
مخروطی داشتند و در حضور NH4Cl 200 g.L-1مورفولوژی
یکنواختتری به دست آمد .مورفولوژی پوششهای تهیه شده از
حمام پوششدهی حاوی  EDAفاقد ساختار مخروطی مطلوب
بودند .با نگهداری پوششها در هوا ،پوششهای تهیه شده در حضور
آمونیوم کلرید فوقآبگریز شدند اما پوششهای  EDAصرفا آبگریز

گردیدند که به دلیل مورفولوژی نامناسب و زبری کم پوششهای
 EDAنسبت به  NH4Clبود .آزمونهای امپدانس الکتروشیمیایی و
پالریزاسیون پتانسیودینامیک نشان دادند که خاصیت فوقآبگریزی
مقاومت به خوردگی را به طور قابل مالحظه افزایش میدهد به
طوری که با ایجاد خاصیت فوقآبگریزی مقاومت انتقال بار و
چگالی جریان خوردگی به ترتیب به حدودا  6/5و  0/3برابر حالت
فوق-آبدوستی رسیدند.
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چکيده:
در این پژوهش فوالد  API 5L X65که دارای کاربرد وسیعی برای خطوط لوله های گاز است مورد بررسی قرار گرفت .این آلیاژ در محلولی
حاوی  0/5درصد سولفید سدیم ( )Na2Sدر حضور گاز  CO2قرار گرفته و در زمان های مختلف مورد آنالیز نویز پتانسیل و جریان الکتروشیمیایی
واقع گردید.همچنین تاثیر افزودن ( MDEAمتیل دی اتانول آمین) که در صنعت نفت و گاز به عنوان ماده حذف کنندهی گازهای  H2Sو  CO2و
کنترل کنندهی  pHاستفاده میشود ،بررسی شد.محلول ذکر شده شبیه سیال گاز ترش موجود در لولهی انتقال گاز در مجتمع گازی پارس جنوبی
است ،که نتایج آزمایش پراش پرتو ایکس ( )XRDتشکیل الیهی  FeSمشابه با شرایط میدانی را نیز نشان میدهد .داده های نویز الکتروشیمیایی
پس از حذف انحراف  DCمورد آنالیز قرار گرفت .نتایج نشان دادند که نمونههای فوالد  X65در این محیط با اضافه کردن مقدار بهینه ای از ماده
 MDEAبه محلول آزمایش از لحاظ خوردگی عمومی و موضعی به شرایط مناسبی میرسد ،که این مقدار بهینه  300 ppmمیباشد .که نشاندهنده
عملکرد بهینه  MDEAاز لحاظ خوردگی در این غلظت است.
کلمات کليدي :نویز الکتروشیمیایی ،خوردگی موضعی ،فوالد  ،API 5L X65محلول Na2S، MDEA
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فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی
دستورالعمل نگارش و ارسال مقاالت
فصلنامه علميـپژوهشي علوم و مهندسي خوردگي توسط انجمن خوردگي ايران و با هدف انتشار نتايج جديدترين تحقيقات و

پژوهشهاي انجام شده در كليه زيرشاخههاي علم و مهندسي خوردگي فلزات منتشر شده و در همين راستا ،از كليه انديشمندان،
صاحبنظران ،پژوهشگران و دانشجويان گرامي براي ارسال نتايج مطالعات خود دعوت بهعمل ميآورد .بههمين منظور ،از

نويسندگان محترم تقاضا دارد در تهيه و ارسال مقاالت خود نکات زير را مدنظر قرار دهند:

 -1مقاالت قابل پذيرش
● مقاالت پژوهشی :حاوی نتايج بدست آمده از مطالعات و پژوهشهای علمی و کاربردی
● مقاالت مروری :شامل گردآوری نتايج غالب مطالعات قبلی در موضوعی مشخص که نويسنده بواسطه تخصص ويژه خود ،گردآوری
کاملی انجام داده ودرخصوص موضوعات اظهارنظر میکند .در اين نوع مقاالت که توسط صاحبنظران نگاشــته میشود ،حداقل 30مرجع
مورد استفاده قرار میگيرد که حداقل %10آنها متعلق به خود نويسنده است.
● مقاالت کوتاه :شامل يادداشتهای فنی ،گزارشهای مختصر فنی و مقاالت نقدکننده است که معموال در قالب  2-3صفحه و با رعايت کليه
اصول مقالهنويسی ،نگاشته میشود.
 -2قوانين چاپ
● مقاله ارسالی به اين فصلنامه نبايد قبال در نشريهای چاپ شده و يا در حال بررسی برای چاپ باشد .البته ،مقاالتی که بصورت چکيده در
همايشهای ديگر پذيرفته شده باشند ،در اين فصلنامه قابل ارزيابی و چاپ هستند.
● تنها مقاالت فارسی در اين فصلنامه قابل چاپ هستند؛ هرچند ،چکيده مقاله به زبان انگليسی نيز بايد ارائه شود.
● مسئوليت صحت مطالب چاپشده بهعهده نويسندگان بوده و لزوما بيانگر نظرات هيئت تحريريه فصلنامه نيست.
● در متن مقاله بايد تا حد امکان از بکارگيری لغات بيگانه احتراز شده و به رعايت دستورزبان فارسي توجه کافی شود.
● ويراستاران فصلنامه در ويرايش ادبی مقاالت دارای اختيار کامل بوده و لذا کسب مجوز از نويسندگان الزام نخواهد بود.
● صدورتاييديه چاپ مقاله در فصلنامه وارسال آن براي نويسنده بهمنزله چاپ آن درفصلنامه بوده ونويسنده حق باز پسگيري مقاله خودرا
نخواهد داشت.
● پس از چاپ هر يک از مقاالت ارسالی ،به هر يک از نويسندگان ،یک نسخه از اصل فصلنامه اعطا خواهد شد.
● استفاده ازمندرجات فصلنامه با ذكر ماخذ مجاز است.
 -3آمادهسازی مقاله
● متن مقاله بايد در محيط نرمافزار  Microsoft Word 2003-2010با فاصله خطوط  1سانتيمترو به شکل تک ستونی تايپ شود .برای
عنوان فارسی مقاله از قلم ( ،)B Yagut, Bold, 25برای عناوين نويسندگان ومشخصات آنها به فارسی ازقلم (،)B Yagut, Bold, 12
برای چکيده فارسی از قلم ( ،)B Zar, Bold, 12برای متن مقاله از قلم ( ،)B Zar, Regular, 12برای تيترهاازقلم (،)B Zar, Bold, 12
برای مراجع انگليسی ،چکيده انگليسی و هر لغت انگليسی که در متن مقاله ظاهر میشوداز قلم (Times New Roman, Regular,
 ،)10برای عنوان انگليسی از قلم ( )Times New Roman, Bold, 26وبرای عناوين نويسندگان ومشخصات آنها به انگليسی ازقلم
( )Times New Roman, Bold, 12استفاده شده و فاصله متن از لبه صفحه بر روی  2.5سانتيمتر تنظيم شود .متن کامل مقاله بههمراه چکيدههای
انگليسی و فارسی نبايد از  15صفحه تجاوز نمايد.

● مقاالت ارسالی بايد دارای عنوان مقاله به فارسي و انگليسي ،چکيده مقاله به فارسي و انگليسي ،مقدمه ،روش تحقيق ،نتايج و بحث،
نتيجهگيري ومراجع باشد .قراردادن بخشهای تقدير و ضمايم بهاختيار نويسنده است.
● عنوان مقاله بايد گويا ،دقيق و رسا بوده و دربرگيرنده محتوي اصلي تحقيق باشد .نام و نام خــانوادگي نويسنده/نويسندگان ،رتبه علمي و
عنوان دانشگاهي ،محل تحقيق ،تاريخ ارسال و نشاني دقيق بههمراه شماره تلفن ،نمابرو پست الكترونيك بايد در زير عنوان مقاله ذكر شود.
الزم است يکی از نويسندگان بهعنوان نويسنده مسئول با عالمت (*) مشخص شود تا مابقی مکاتبات موردنياز با وی انجام شود .خالصه مقاله بايد
حاوي  150-250كلمه بوده وشامل بخشهاي مقدمه وهدف ،روش كار ،نتايج و نتيجهگيري باشد .در پايان چکيده مقاله بايد  3-8واژه كليدي ذكر
شود .شكلها ،جداول و نمودارها بايد در محل مناسب خود در داخل متن تنظيم شده و داراي عنوان كامل باشند .عكسها و شكلهاي ارسالي
بايد اصل ،سياه و سفيد و با کيفيت بوده و برای مشخص کردن بخشهای مختلف يک شکل حتما از حروف فارسی استفاده شود.
● برای بيان مراجع در انتهای مقاله از اين الگوها استفاده شود .برای ساير موارد حسب مورد اطالعات کافی داده شود:
Paper: L. Smith, Control of corrosion in oil and gas production tubing, British Corrosion Journal, Vol. 34,
.No. 4, 1996, Pp. 247-253
.Book: S. Kou, Welding metallurgy, John wiley & sons, 2nd Ed., 2003
.Proceeding: A. Klein, Proc. Conf. Corrosion 83, NACE, California, 1983, Pp. 257-266

 -4فايلهای مورد نياز برای ارسال
الف) فايل  Wordمقاله بطور کامل و بصورتی که عکسهای مقاله دارای وضوح مناسب باشد ب) فايل  PDFمقاله بدون نام و مشخصات نويسندگان
 -5ارسال مقاالت
● جهت ارسال مقاله به فصلنام ه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی باید پس از ورود به حساب خود در سایت انجمن خوردگی ،به بخش
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