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چکیده
دراین تحقیق خوردگی الکتروشیمیایی پوشش کامپوزیتی (نیکل -کروم -بور -سیلیسیم) با و بدون ذرات تنگستن کارباید به وسیله پاشش
شعلهای بر روی چدن داکتیل مورد بررسی قرار گرفت .پس از آمادهسازی و پیشگرم کردن زیرالیه ،پوشش  NiCrBSiو ( NiCrBSi-WCبا
پودر پیش اختالط 50درصد حجمی) با استفاده از دستگاه پاشش شعلهای اعمال شد .پس ازپوشش ،عملیات ذوب مجدد با استفاده از شعله
اکسی استیلن انجام شد .بررسی ریزساختار توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنجی انرژی اشعه
ایکس ،تعیین فازهای پوشش با پراش پرتو ایکس و رفتار خوردگی با آزمونهای پالریزاسیون پتانسیوداینامیک و طیف نگاری امپدانس
الکتروشیمیایی در محلول آب نمک  % ۳و محلول اسید سولفوریک  2درصد وزنی در دمای محیط انجام شد .پوشش  NiCrBSi-WCدارای
سطحی صاف و تخلخل کمتر از پوشش  NiCrBSiاست .فصل مشترک پوشش  NiCrBSi-WCبا زیرالیه دارای پیوستگی بهتری است و
تنگستن کارباید بیشتری در فصل مشترک با زیرالیه تجمع کرده است .پوشش  NiCrBSi-WCمقاومت به خوردگی بهتری نسبت به پوشش
 NiCrBSiدارد .اختالف شدت جریان خوردگی دو پوشش در محیط  ،NaClبسیار بیشتر از محیط  H2SO4است .در محلول  ۳درصد نمک
یک فیلم جذب شده اکسیژن روی سطح تشکیل میشود و سطح پوشش ها در حالت خود پسیو( )self-passiveقرار دارد .تفاوت رفتار
خوردگی الکتروشیمیایی پوشش حاوی تنگستن کارباید با اکسیداسیون این جزء مرتبط است .وجود نقایص و تخلخل در پوششها باعث
میشود تا الکترولیت به سطح زیرالیه برسد .از آنجایی که هیچ الیه محافظی در الکترولیت  H2SO4روی سطح پوشش تشکیل نمیشود،
تفاوت بین خوردگی دو پوشش در محیط اسیدی معنیدار نیست.
کلیدواژه :خوردگی الکتروشیمیایی؛ پوشش کامپوزیتی؛ پوشش پایه نیکل؛ پاشش شعلهای؛ کاربیدتنگستن
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Abstract
In this study, electrochemical corrosion of composite coating (nickel-chromium-boron-silicon) with and without
tungsten carbide particles was investigated by flame spraying on ductile iron. After preparation and preheating
substrate, NiCrBSi and NiCrBSi-WC coatings (with 50 % volumetric pre-mixing powder) were applied using a
flame sprayer. After coating, re-melting was performed using oxy-acetylene flame. Investigation of
microstructure by optical microscopy and scanning electron microscopy equipped with X-ray energy
spectroscopy, determination of coating phases by X-ray diffraction and corrosion behavior with
potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy in 3 % wt. saline solution and 2 %
wt. of sulfuric acid solution were applied at ambient temperature. The NiCrBSi-WC coating has a smoother
surface and less porosity than the NiCrBSi coating. The NiCrBSi-WC interface coating has a better connection
with the substrate, and the tungsten carbide is more aggregated in the interface with the substrate. NiCrBSi-WC
coating has better corrosion resistance than NiCrBSi coating. The difference in the corrosion current of the two
coatings in the NaCl medium is much greater than in the H2SO4 medium. In 3 % salt solution, an oxygenabsorbing film is formed on the surface and the surface of the coatings is in the self-passive state. The
difference in electrochemical corrosion behavior of the coating containing tungsten carbide is related to the
oxidation of this component. Defects and porosity in the coatings cause the electrolyte to reach the substrate
surface. Since no protective layer is formed on the coating surface in the H 2SO4 electrolyte, the difference
between the corrosion of the two coatings in the acidic environment is not significant.

Keywords: Electrochemical Corrosion; Composite Coating; Nickel Base Coating; Flame Spraying;
Tungsten Carbide
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 - 1مقدمه

روشهای مختلف پاشش حرارتی مانند روش  HVOFو

پوششهای  NiCrBSiمعموالً برای کاربردهای مقاوم به

روش پالسما اسپری را بر خواص تریبولوژیکی پوشش

خوردگی و سایش قطعات و اجزایی که در دمای باال کار

 NiCrBSiمورد مطالعه قرار دادند .نتایج بهدست آمده نشان

میکنند ،استفاده میشود .این نوع پوششها اغلب به روش

داد که روشهای مختلف پوششدهی سبب تغییر در مد و

پاشش شعلهای اعمال میشود .برای بهبود کارایی

مکانیزم سایش در نمونه میگردد .برگانت و همکاران []9

پوششهای پاشش شعلهای و کاهش اثرات منفی حاصل از

رفتار خوردگی در محلول  ۳/5 NaClدرصد وزنی ،پوشش

وجود تخلخل و چسبندگی ضعیف آن ،بعد از پوششدهی

 NiCrBSiایجاد شده به روش پاشش شعلهای روی زیرالیه

عملیات ذوب مجدد انجام میشود .عملیات ذوب مجدد

فوالدی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد پوشش

توسط لیزر یا شعله اکسی استیلن از سطح باالیی پوشش

ایجاد شده مانند بازدارندههای آندی عمل میکند.

انجام شده و اثرات مخرب قرارگیری زیر الیه در دمای

بهعبارتدیگر این پوششها ،مانع کاملی بین زیرالیه و

باالتر را از بین میبرد ]1و .[2روش پاشش شعلهای ،امکان

محیط فراهم می کنند و میتوانند حتی در محیطهای شدیداً

اضافه کردن ذرات سرامیکی مانند کاربید تنگستن جهت

خورنده نیز حفاظت خوردگی بسیار خوبی ایجاد کنند.

افزایش سختی و مقاومت سایشی را میدهد .در مقایسه با

آرمادا و همکاران [ ]10بهمنظور دستیابی به کاربرد صنعتی

کاربیدهای دیگر ،کاربید تنگستن شرایط مطلوبی مانند

پوششهای پاشش حرارتی  CoCr-WCدر محیطهای

سختی باال ،شکلپذیری معین و ترشوندگی خوب با فلزات

خورنده از آببندی تخلخلهای این پوشش به روش سل

مذاب دارد .کاربیدهای  WCبهطورگستردهای بهعنوان فاز

ژل استفاده کردند .آنها از زیر الیههای فوالد کربنی و پودر

سخت برای تولید کامپوزیتهای فلزی برای قطعاتی که

زینتر شده  WC-10Co4Cr86و روش پاشش HVOFبرای

تحت سایش شدید قرار دارند مانند ابزارهای برش یا

پوشش دهی زیر الیهها استفاده کردند .وسترگارد و

ماشینآالت حفاری استفاده میشوند ]۳و.[4

همکاران [ ]11از روش آبکاری الکتریکی 1برای آببندی

پریان و همکاران [ ]5به بررسی مقاومت به خوردگی و

سطح متخلخل پوششهای آلومینای پاشش پالسما ،برای

سایش چدن خاکستری با استفاده از پودر  FeSiNiCrو پودر

کمک به افزایش توانایی پوششها در مقاومت به سایش

 FeBCrبا روش  HVOFپرداختند .نتایج بهدست آمده

استفاده کرد .تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح نمونه

نشان داد که مقاومت به سایش و خوردگی پوشش

حاکی از آن است که فیلم سایشی با چسبندگی خوب به

 FeSiNiCrدر بارهای کم از پوشش  FeBCrباالتر است.

پوشش موردنظر باعث افزایش مقاومت سایشی و کاهش

فانگ و همکاران [ ]6به بررسی خواص سایشی پوشش

نرخ سایش میشود .در پژوهش دیگری میگل و همکاران

 WC-CrC-Niو بهینهسازی آن با استفاده از روش تاگوچی

[ ]12از پودر  ،NiCrBSiبرای پوشش دادن زیر الیۀ فوالدی

پرداختند .نتایج نشان داد تحت شرایط بهینه ،سختی و

توسط روشهای  HVOF2و پاشش پالسما و بررسی

مقاومت به سایش نمونه پوششدهی شده بهطور قابلتوجهی

خواص تریبولوژیکی آن استفاده کردند .عملیات ذوب

بهبود مییابد.

مجدد باعث افزایش رشد رسوبات تا حد چندین میکرومتر

وو و همکاران [ ]7به بررسی اثر پوششدهی حرارتی فوالد

میشود .آنالیز ترکیب شیمیایی رسوبات بیان میکند که این

ضد زنگ با استفاده از پودرهای  FeCrSiBپرداختند .آنها

رسوبات  Cr3C3و  CrBهستند .حضور مقادیر کم اکسیژن

نشان دادند که مورفولوژی پوشش بهصورت منظم و

در محفظۀ کوره منجر به تشکیل اکسیدها میشود و زمینه

یکنواخت ،سبب کاهش تخلخل و بهبود سختی و مقاومت
به سایش و خوردگی میگردد .میگویل و همکاران []8

1
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متشکل از  Niو  Ni3Bاست .در پژوهشی که توسط گنزالز و

مرحلۀ بعد پیشگرمسازی زیرالیه به وسیله شعله اکسی

همکاران [ ]1۳انجام شد ،از فرآیند پاشش شعلهای و

استیلن تا رسیدن به دمای  100تا  150درجه سانتیگراد

کالدینگ لیزری برای پوشش دادن زیرالیه فوالدی با پودر

انجام شد.

آلیاژ  NiCrBSiاستفاده شد .نتایج نشان داد که رسوبات

از پودر تجاری  NiCrBSiساخت شرکت  GTVآلمان که

پراکندهای با غلظت باالی  ،Crکاربیدهای کروم و

به روش اتمیزاسیون گازی تولید شده و دارای شکل کروی

بورایدهای کروم درون پوشش وجود دارند .فاز زمینه نیز

بود ،به عنوان زمینه پوشش استفاده شد .اندازۀ پودرها  6۳تا

محلول جامد نیکل است.

 108میکرون و دارای سختی حدود  60 HRCو نقطه ذوب

پوششهای  NiCrBSiدر اجزایی مانند بویلرهـا،

 950الی  1100درجه سانتیگراد بود .پودر تجاری

مبــدلهــای

حرارتــی،

تــوربینهــا،

WC

اکسترودرها،

ساخت شرکت  GTVآلمان با محدوده اندازه پودر  WCاز

پیـستونهـا و ابـزارآالت کـشاورزی کـه در معرض شرایط

 6۳تا  106میکرون و گوشهدار به عنوان فاز تقویت کننده

تریبولوژیکی شدید قرار دارند ،بهکار برده میشوند

استفاده شد .پودر استاندارد پوشش کامپوزیتی به صورت

[ .]16-14افزایش خواص سایشی و خوردگی پوشش با

پیش اختالط با  % 50حجمی پودر  NiCrBSiو % 50

استفاده از ذرات تقویت کننده ،میتواند عمرکاری قطعات

حجمی  WCبود .ترکیب شیمیایی اسمی پودرهای مورد

پوشش داده شده را افزایش دهد [ .]17-19از طرفی ،با

استفاده در جدول  1آورده شده است.

توجه به کاربردهای متنوع چدن های داکتیل در صنعت و
لزوم افزایش خواص سایشی و خوردگی این آلیاژها ،در این

جدول  - 1ترکیب شیمیایی پودر
ترکیب شیمیایی

W

Cr

14
-

تحقیق ،پوشش  NiCrBSiبه همراه ذرات کاربید تنگستن به

()wt%

روش پاشش شعلهای بر روی چدن داکتیل ایجاد گردید.

NiCrBSi

-

پوششهای به دست آمده تحت عملیات ذوب مجدد قرار

WC

95/5

گرفتند و میزان خوردگی چدن داکتیل با این پوششها در
محلول آب نمک  % ۳و محلول اسیدسولفوریک  % 2وزنی
مورد بررسی قرار گرفت.

B

 NiCrBSiو WC

Si

4 /5 ۳ /۳
-

-

Fe

C

0/75 4/5
-

4 /5

Ni
Bal

-

از دستگاه پاشش شعلهای مدل  UNI-SPRAY-JETساخت
کشور  GTVآلمان برای پوششدهی نمونههای مورد نظر
استفاده شد .نحوه حرکت تفنگ به صورت رفت و برگشتی

 - 2مواد و روش آزمایش

و شرایط پوششدهی با فاصله  20سانتیمتر ،سرعت حرکت

در این پژوهش از چدن داکتیل با ابعاد  10×50×100 mmبه

تفنگ ،)m/min( 0/4فاصله بین هر پاس  ،)mm( 8فشار

عنوان زیر الیه استفاده شد .جهت آمادهسازی زیر الیه برای

اکسیژن  )bar( 2/5و فشار اکسی استیلن  )bar( 0/7بود .در

فرآیند پوششدهی ابتدا سطح زیرالیه به منظور حذف
الیههای اکسیدی و دیگر آلودگیها سنگزنی شد .در ادامه
در جهت افزایش چسبندگی پوشش به زیرالیه ،سطح
زیرالیه توسط ذرات سخت ( SiCبا اندازه مش  ،24فشار
گاز  6بار ،زاویه پرتاب  70درجه ،فاصله نازل تا نمونه 10

تمامی مدت زمان پوشش دهی فشار گاز استیلن و اکسیژن
ثابت نگه داشته شد.
عملیات ذوب مجدد بالفاصله بعد از اتمام فرآیند
پوششدهی با استفاده از شعله اکسی استیلن و در دمای
 20±1100درجه سانتیگراد انجام شد .شعله اکسی استیلن

سانتیمتر و مدت زمان  60ثانیه) مورد پاشش قرار گرفت.

در فاصله  10سانتیمتری سطح پوشش قرارگرفته و به

SiC

صورت یکنواخت کل سطح پوشش را تا محدوده دمایی

سپس به منظور جداکردن چربیها و باقیمانده ذرات

بعد از ماسه پاشی ،عملیات تمیزکردن سطحی درون استون
توسط دستگاه آلتراسونیک به مدت  15دقیقه انجام شد .در

 600تا  700درجه سانتیگراد گرم کرد .سپس فاصله شعله تا
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پوشش را کمتر کرده تا دمای پوشش به دمای مورد نظر

میگردد ،در فصل مشترک پوشش  NiCrBSiو زیرالیه،

برسد .بهمحض رسیدن به دمای مورد نظر ،مشعل را به

حفره تشکیل شده است؛ ولی در فصل مشترک پوشش

صورت یکنواخت حرکت داده تا تمامی منطقه مورد نظر را

 NiCrBSi-WCحفره تشکیل نشده است .ریزساختار پوشش

جاروب کند.

هر دو نمونه تقریباً یکنواخت است و در پوشش NiCrBSi-

به منظور آمادهسازی نمونهها برای بررسیهای ریزساختاری

 WCکاربید تنگستن مشخص است.

ابتدا سنبادهزنی با کاغذ سنباده کاربید سیلیسیوم ( )SiCبه

با توجه به تصاویر متالوگرافی پوشش  ،NiCrBSiدر فصل

ترتیب از سنباده  80تا  2000و در ادامه پولیش با پودر

مشترک بین پوشش و زیرالیه تجمع اکسید و تخلخل را

آلومینا  0/5میکرون انجام شد .در ادامه ،نمونهها با آب مقطر

خواهیم داشت .درصد تخلخل در مقطع عمود به سطح فصل

و اتانول شسته و سریعاً خشک شدند .از محلول 100

مشترک پوشش توسط برنامه  ImageJمحاسبه گردید.

میلیلیتر  H2Oبه عالوه  5گرم  CrO3با ولتاژ  ۳ولت به مدت

مشاهده شد تخلخل در پوشش کامپوزیتی  NiCrBSiبه

 5ثانیه برای انجام الکترو اچ استفاده شد.

مقدار  % 16و در پوشش  NiCrBSi-WCبه مقدار  % 10بوده

آزمایشهای الکتروشیمیایی در سلول سه الکترودی با

و پوشش  NiCrBSi-WCدارای سطحی صاف و با تخلخل

الکترود شمارنده پالتین و الکترود مرجع  Ag/AgClاشباع

کمتر است .ضخامت پوشش حداقل  0/5میلیمتر و به

از ( KClپتانسیل  )SHE0/197با استفاده از دستگاه

صورت یکنواخت در سطح نمونه پخش شده است .شکل2

پتانسیواستات/گالوانواستات  EG&Gمدل 273Aصورت

تصاویر میکروسکوپ الکترونی ساختار پوشش

گرفت .آزمایشها در الکترولیتهای محلول آب نمک % ۳

و فصل مشترک پوشش با زیرالیه را نشان میدهد.

و محلول اسید سولفوریک  % wt 2در دمای محیط انجام

شکل ۳نتایج  EDXفصل مشترک زیرالیه با پوشش

شد .قبل از آزمایش ،نمونهها آماده سازی و با آب و الکل

 NiCrBSiرا نشان میدهد .با توجه به شکل ۳مقدار غلظت

شسته شدند .تست پالریزاسیون پتانسیودینامیک در محدوده

آهن در فصل مشترک افزایش پیدا کرده و سپس کاهش

 0/6ولت پایینتر و  1ولت باالتر از پتانسیل مدار باز ()OCP

چشمگیری پیدا کرده است .و مقدار نیکل در فصل مشترک

و با سرعت روبش  1میلی ولت بر ثانیه انجام شد .سلول این

افزایش و به داخل زیر الیه نفوذ کرده است ،غلظت بور نیز

آزمون براساس استاندارد  ASTM G5طراحی و ساخته شد.

در فصل مشترک کاهش و سپس افزایش مییابد (در شکل

برای تعیین الگوی پراش و فازهای موجود در پوششها ،از

 ۳نشان داده نشده است) .نفوذ بور خواص مکانیکی (سختی

دستگاه پراش پرتو ایکس ( )XRDمدل  STOEاستفاده

و استحکام) را افزایش میدهد و مقاومت به خوردگی را

گردید .جهت شناسایی فازهای موجود در الگوی پراش

پایین میآورد .مقدار غلظت سیلیسیم در پوشش کم و در

حاصل از نرم افزار  X’pert High Scoreاستفاده شد .جهت

فصل مشترک و زیر الیه افزایش مییابد.

محاسبه ضخامت ،مورفولوژی سطح و بررسی ریزساختاری

شکل 4تصاویر میکروسکوپ الکترونی فصل مشترک

پوششهای اعمالشده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی

پوشش  NiCrBSi-WCبا زیرالیه و ساختار پوشش را نشان

روبشی گسیل میدانی ( )FESEMمدل MIRA3/TESCAN

میدهد .پوشش  NiCrBSi-WCبه صورت یکنواخت روی

استفاده شد.

سطح چدن داکتیل اعمال شده است .فاز  WCبا رنگ

 - 3نتایج و بحث
 - 1 – 3ریزساختار پوشش
ریزساختار پوششها در شکل  1نشان داده شده است.
همانطور که در تصاویر میکروسکوپ نوری مشاهده

NiCrBSi

روشن و فصل مشترک اتصال ،خاکستریرنگ است ،مقدار
تجمع تنگستن در فصل مشترک بیشتر از مناطق دیگر است
و فاز بیندانهای تیره مربوط به فاز غنی از  Niاست.
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ب

الف

د

ج

شکل -1تصویر متالوگرافی الف)فصل مشترک زیر الیه چدن داکتیل با پوشش  NiCrBSiب) پوشش NiCrBSi
ج) فصل مشترک زیرالیه چدن داکتیل با پوشش  NiCrBSi-WCد) پوشش NiCrBSi-WC

نتایج  EDXچدن داکتیل با پوشش  NiCrBSi-WCدرشکل

نتایج  XRDپوشش  NiCrBSiو پوشش NiCrBSi-WC

 5مشاهده میگردد .با توجه به شکل 5مقدار غلظت آهن در

در شکل  6نشان داده شده است .در طیف پراش انرژی پرتو

پوشش ابتدا زیاد و سپس در فصل مشترک و زیرالیه به

ایکس پوشش  NiCrBSiچهار فاز مشاهده میشود،FeNi3 :

شدت کاهش مییابد ،مقدار تنگستن در پوشش کم و سپس

 Cr3Ni5Si2 ،B1Cr1و  .Ni31Si12مطابق شکل( 6الف)،

به دلیل چگالی تنگستن تجمع آن در فصل مشترک به

پیکهای مربوط به هر فاز با شکل و رنگ خاص مشخص

بیشترین مقدار خود میرسد و مقدار  Niدر پوشش کم و در

گردید .پیکهای فاز  FeNi3و  Cr3Ni5Si2دارای شدت

زیر الیه افزایش مییابد .بیشترین مقدار غلظت تنگستن در

بیشتری است.

فصل مشترک پوشش است و مقدار غلظت تنگستن در

مطــابق شــکل( 6ب) در طیــف پــراش انــرژی پرتــو ایکــس

پوشش بیشتر از زیرالیه است .با توجه به اینکه چگالی

پوشش  NiCrBSi-WCچهار فاز مشاهده میشود، Fe1Ni1 :

تنگستن  19/25 g.cm-3است ،میتوان استنباط کرد که به

 Fe6W6C ، Fe3W3Cو .Fe2Siپیکهــای فــاز  Fe1Ni1دارای

دلیل باال بودن چگالی آن شاهد تجمع تنگستن در مرحله

شدت بیشتری است .همچنین در برخی نقاط پیک فازهـا ،بـا

پاشش حرارتی (به دلیل سرعت باالی آن) خواهیم بود.

یکدیگر همپوشانی دارند.
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ب

الف

د

ج

شکل -2تصویر میکروسکوپ الکترونی (الف و ب) فصل مشترک پوشش NiCrBSiو چدن داکتیل ( ،ج و د) پوشش NiCrBSi

شکل  -3پروفایل غلظتی  Cr ،Fe ،Niو  Siدر فصل مشترک
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ب

الف

د

ج

شکل -4تصاویر پوشش  NiCrBSi-WCبر روی چدن داکتیل (الف و ب) در سطح پوشش (ج و د) در فصل مشترک

شکل  -5پروفایل غلظتی  Si ،Cr ،Fe ،Niو Wدر فصل مشترک
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الف

ب
شکل -6طیف پراش انرژی پرتو ایکس الف) پوشش  NiCrBSiب) پوشش NiCrBSi-WC

 - 2- 3تجزیه و تحلیل نتایج آزمون خوردگی

نمونههای  NaClزودتر به پایداری رسیدهاند که این

نتایج آزمون  OCPدر شکل 7نشان داده شده است .مقدار

میتواند به دلیل تشکیل سریعتر الیۀ اکسیدی روی سطح

 OCPبرای نمونه  NiCrBSi-WCنسبت به نمونه NiCrBSi

نمونه غوطهور در این الکترولیتها باشد .نمونهای که

در محلول  NaClمثبتتر است و همین رابطه با اختالف

پوشش  NiCrBSi-WCدارد مقاومت به خوردگی بهتری

کمتری در محلول  H2SO4وجود دارد .مثبتتر بودن مقدار

هم در محیط  NaClو هم در محیط  H2SO4دارد.

پتانسیل مدار باز به معنی مثبتتر بودن انرژی آزاد گیبس

نتایج پالریزاسیون پتانسیودینامیک در شکل  8و جدول 2

واکنش و بنابراین کمتر بودن تمایل ترمودینامیکی به

نشان داده شده است .نمودارهای پالریزاسیون بیانگر آن

خوردگی این نمونهها در الکترولیت است .این نتیجه در

است که سرعت خوردگی نمونهها درمحلول  H2SO4حدود

ادامه توسط نتایج حاصل از آزمون امپدانس و تافل مورد

 100برابر محلول  NaClاست .درباره خاصیت سدکنندگی

تایید قرار خواهد گرفت .همچنین آزمون  OCPاین نمونه

محیط نمک که باعث کاهش سرعت واکنشهای آندی

نشان میدهد که نمونهها پس از گذشت حدود  2۳دقیقه به

میشود باید گفت دو نوع فیلم محافظ میتوانند در سطح

حالت پایدار رسیدهاند و کاهش مقدار پتانسیل مدار باز طی

یک فلز در الکترولیت شکل بگیرند که شامل فیلم جامد سه

زمان به معنی خورده شدن نمونه در الکترولیت است .مطابق

بعدی و فیلم جذب شده است .اگر واکنش الکتروشیمیایی

شکل ( 7ب) دیده میشود که نمونههای  H2SO4نسبت به

بین فلز و الکترولیت منجر به تشکیل یک فیلم فشرده و با
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پوشش کامل شود که بتواند فلز را از خوردگی بهطور کامل

حالت پسیو ندارد ،بنابراین سطح پوششها در حالت خود

محافظت کند ،یک وضعیت پسیو پایدار برقرار میشود .اگر

پسیو ( )self-passiveقرار دارد .هنگامی که خوردگی در

یک فیلم جاذب یک بعدی از اکسیژن بر روی سطح فلز در

پوشش در الکترولیت  NaCl % ۳رخ میدهد ،فرمول

الکترولیت تشکیل شود ،این فیلم میتواند از انحالل فلز تا

واکنش کاتد به صورت زیر است:

حدی ممانعت کند اما نمیتواند از فلز کامالً محافظت کند.
تعدادی از اتمهای اکسیژن جذب شده ،یونهای فلزی و
الیه آب را جذب میکنند و یک الیه جدید الکتریکی
دوگانه را تشکیل میدهند که باعث جلوگیری از هیدرات

‾O2+2H2O+4e→4OH

در نتیجه  pHالکترولیت در فصل مشترک میتواند افزایش
یابد و فیلم روی سطح پوشش احتماالً با تغییر  pHتغییر می-
کند [.]21

شدن یونهای فلزی میشود [.]20

الف

الف

ب
شکل  -7نتایج آزمون  OCPپوشش  NiCrBSiو
 NiCrBSi-WCدر (الف) محلول  NaClو (ب) محلول
H2SO4

مشاهده میشود در  ۳درصد نمک یک فیلم جذب شده
اکسیژن روی سطح تشکیل میشود ،در حالی که در
 H2SO4هیچ فیلم محافظی روی سطح تشکیل نمیشود.
همچنین ،مشاهده میشود که منحنی پوششها در NaCl % ۳

دارای نقاطی هستند که با افزایش پتانسیل اعمالی ،جریان
بسیار سریع شروع میشود ،اما هیچ تغییری از حالت فعال به

ب
شکل  -8نتایج پالریزاسیون پوشش  NiCrBSiو NiCrBSi-
 WCدر (الف) محلول  NaClو (ب) محلول H2SO4
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در خصوص عدم اختالف زیاد مقاومت خوردگی دو

کاتدی در نتیجه افزایش مقاومت به خوردگی و کاهش

پوشش در محیط اسیدی ،این شباهت را میتوان با توجه به

سرعت خوردگی میگردد [ 26و .]27

مکانیسم خوردگی توضیح داد .وجود نقایص و تخلخل در

در واقع میتوان مکانیزم خوردگی پوششهای پایه نیکل در

پوششها باعث میشود تا الکترولیت به سطح زیرالیه برسد.

حضور  WCرا به دو مرحله تقسیم کرد .ابتدا مرحلهای که با

اکسیدهای آهن ناشی از خوردگی زیرالیه از طریق نقایص

افزایش شدید چگالی جریان ،افزایش شدید در پتانسیل

موجود در پوشش تا سطح نمونه باال میروند .بنابراین ،از

خوردگی را داریم Monticelli .رفتار مشاهده شده در

آنجایی که هیچ الیۀ محافظی در الکترولیت  H2SO4روی

مرحله اول را به حل شدن فلز زمینه نسبت داد .مرحله دوم

سطح پوشش تشکیل نمیشود ،تفاوت بین خوردگی دو

مربوط به جایی است که با افزایش آهسته چگالی جریان،

پوشش در محیط اسیدی معنیدار نیست [ 22و .]2۳

مقدار پتانسیل خوردگی به شدت افزایش مییابد .مرحله

در جدول βa ،2و  βcبه ترتیب شیب شاخههای آندی و

دوم به نظر  Humanو  Exnerبهعلت اکسیداسیون

کاتدی Ecorr SCE ،پتانسیل خوردگی نمونه ها icorr ،دانسیته

است .بنابراین رفتار الکتروشیمیایی پالریزاسیون پوششهای

جریان خوردگی و  Rpمقاومت پالریزاسیون است .یکی

 WCرا میتوان ابتدا مربوط به خوردگی فلز زمینه و سپس

دیگر از پارامترهای قابل استخراج از نمودارهای تافل

اکسیداسیون  WCدانست [.]28-۳0

مقاومت پالریزاسیون است( Rp .مقاومت پالریزاسیون) از

در شکل  9نمودار نایکوییست (' Zبرحسب " )Zمربوط به

رابطه زیر بدست میآید [ 24و :]25

نمونهها آمده است .از روی نمودارهای نایکوییست میتوان

𝑐𝛽 𝑎𝛽
) 𝑐𝛽2.3031 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝛽𝑎 +

= 𝑝𝑅

WC

نتیجه گرفت که هر دو نمونهی پوششدار در محلولNaCl

مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به محلول  H2SO4دارند.
معادلسازی نمونههای اندازهگیری شده با مدار معادل

این مقدار بیانگر مقاومت سیستم در برابر خوردگی است.

الکتروشیمیایی توسط نرمافزار  Zsimpsانجام شد.

نتایج نشان میدهد که مقاومت پالریزاسیون در محلول

نمودارهای نایکویست تک ثابت و دو ثابت زمانه را میتوان

 NaClبسیار باالتر از محلول  H2SO4هستند.

با مدار الکتروشیمیایی شکل  10معادل فرض نمود .مقادیر

با مقایسه شیب های آندی و کاتدی گزارش شده در جدول

پارامترهای بدست آمده از این معادل سازی در جدول ۳

 2میتوان دریافت که در نمونههای  NaClشیب آندی

نشان داده شده است .در این مدار  Rsبه معنی مقاومت

کاهش بسیار چشمگیری نسبت به نمونههای  H2SO4داشته

محلول Rct ،مقاومت انتقال شارژ و Qیک خازن غیر ایده آل

است که این به معنای اثرپذیری بیشتر افزایش مقاومت

یا عنصر فاز ثابت) (CPEنامیده میشود.

سیستم از واکنشهای آندی است .به عبارت دیگر در

در شکل  11و در جدول ۳نتایج نمودارهای باد مربوط به

نمونههای  NaClبه دلیل کاهش سرعت واکنش های آندی،

نمونهها آمده است .باالتر بودن مقاومت نمونهها درمحلول

سیستم مقاومت به خوردگی بیشتری از خود نشان داده

 NaClنسبت به مقاومت به خوردگی درمحلول ،H2SO4

است .این کاهش سرعت مقاومت آندی میتواند به دلیل

نتایج حاصل از نمودار نایکوئیست را تائید مینماید .اثبات

ایجاد خاصیت سدکنندگی که از عبور مواد خورنده و

میشود که افزایش اندازه در ناحیه خازنی و کاهش در

رسیدن آنها به سطح جلوگیری میکند .تنگستن کارباید

ناحیه مقاومتی بیانگر خواص سدکنندگی بهتر پوشش در

عالوه بر خواص سدکنندگی خود باعث کاهش خوردگی

برابر ورود الکترولیت و عوامل خورنده به پوشش و رسیدن

میشود و با ایجاد یک کمپلکس باعث کند شدن واکنش

آنها به سطح فلز است .دیده میشود که در این مورد نیز
نمونه  NiCrBSi-WCدر محلول  NaClدارای بیشترین
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سیستم را نشان میدهد.

مقدار مربوط به ناحیه خازنی است که سدکنندگی باالتر این

ب

الف

شکل  -9منحنی نایکوئیست پوشش NiCrBSiو ( NiCrBSi-WCالف) محلول  NaClو (ب) محلول H2SO4

ب

الف

شکل  -10نمودارهای نایکویست (الف) تک ثابت زمانه و (ب) دو ثابت زمانه

ب

الف

شکل -11نمودار باد پوشش

 NiCrBSiو  NiCrBSi-WCدر (الف) محلول NaClو (ب) محلول H2SO4

جدول  -2نتایج منحنی پالریزاسیون پوشش  NiCrBSiو  NiCrBSi-WCدر دو محلول  NaClو H2SO4
CR
)(mmy
0.152
15.699
0.182
11.899

Rp
)(kohm.cm2
4311
72
6088
98

icorr
)(μA/cm2
9.51
981.92
11.37
744.25

-βc
)(V.dec-1
0.29
0.25
0.44
0.26

Ecorr
)Hg/Hg2Cl2 (V
-0.51
-0.43
-0.48
-0.42

βa
)(V.dec-1
0.14
0.46
0.25
0.48

نمونه ها

محلول
NaCl
H2SO4
NaCl
H2SO4

NiCrBSi coat
NiCrBSi-WC coat

جدول  -3مقادیر Rcو  Rctپوشش NiCrBSiو  NiCrBSi-WCدر دو محلول  NaClو H2SO4
)Rct (ohm.cm2

n2

)Cdl (μF cm-2

)Rc (ohm.cm2

n1

)Cc (μF cm-2

)Rs (ohm.cm2

محلول

2571

0.79

4.89×10-5

5.62

0.31

3.29×10-4

8.08

NaCl

42.14

0.89

-4

5.48×10

30.33

1

-5

2.13×10

4.29

H2SO4

4738

0.56

1.95×10-4

143.1

1

2.07×10-5

30.58

NaCl

56.99

0.86

-4

34.39

4.39×10

0.58

-5

نمونه
NiCrBSi coat

NiCrBSi-WC coat
2.72×10

6.13

H2SO4
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نتیجهگیری
 سیلیسیم) به همراه ذرات تنگستن کارباید به روش- بور- کروم-در این تحقیق بررسی خوردگی الکتروشیمیایی پوشش (نیکل
: بررسیها نشان داد.پاشش شعلهای بر روی چدن داکتیل انجام شد
 است و پوشش% 10  به مقدارNiCrBSi-WC  و در پوشش% 16  به مقدارNiCrBSi تخلخل در پوشش کامپوزیتی

-

 دارای سطحی صاف و با تخلخل کمتر است و پیوستگی بهتری در فصلNiCrBSi  نسبت به پوششNiCrBSi-WC
.مشترک دارد
 و در پوششNi31Si12 وCr3Ni5Si2 ،B1Cr1 ،FeNi3  حضور فازهایNiCrBSi نتایج پراش پرتو ایکس در پوشـش

-

 دارایFe1Ni1  پیکهای فاز. مشاهده میشودFe2Si وFe6W6C ، Fe3W3C،Fe1Ni1  حضور فازهایNiCrBSi-WC
.شدت بیشتری است
 تنگستن در فصل مشترک با زیرالیه تجمع کرده و با توجه به چگالی تنگستن،NiCrBSi-WC در چدن داکتیل با پوشش

-

.میتوان استنباط کرد که تجمع تنگستن در مرحله پاشش حرارتی به دلیل باال بودن چگالی است
 براساس نتایج نمودار پالریزاسیون. داردNiCrBSi  مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به پوششNiCrBSi-WC پوشش

-

 شدت جریان. قرار داردH2SO4  مقاومت به خوردگی باالتری از نمونههایNaCl  نمونهها در محلول،و پانسیودینامیک
 شدت جریان،H2SO4  در محیط.) استμA/cm2( 744  و981  بهترتیبNiCrBSi-WC  وNiCrBSi خوردگی پوشش
.( استμA/cm2) 11 و9 خوردگی بهترتیب برابر با
 درصد۳  در محلول. استH2SO4  بسیار بیشتر از محیط،NaCl اختالف شدت جریان خوردگی دو پوشش در محیط

-

)self-passive( نمک یک فیلم جذب شده اکسیژن روی سطح تشکیل میشود و سطح پوششها در حالت خود پسیو
.قرار دارد
 از آنجایی که هیچ الیه محافظی.وجود نقایص و تخلخل در پوششها باعث میشود تا الکترولیت به سطح زیرالیه برسد

-

 تفاوت بین خوردگی دو پوشش در محیط اسیدی معنیدار، روی سطح پوشش تشکیل نمیشودH2SO4 در الکترولیت
.نیست
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