فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره ( 24پیاپی  34ـ سال نهم) ،زمستان 1398
اثر تشکیل هیدرید دلتا روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ Zr-1%Nb

37

اثر تشکیل هیدرید دلتا روی خواص مکانیکی و
رفتار خوردگی آلیاژ Zr-1%Nb
1

میثم کریمی ،1بهروز شایق بروجنی ،*2هادی عادلخانی ،3حمید دانشمند ،4مسعود عسگری
 1گروه مهندسی ،دانشگاه آزاد شهرضا ،شهرضا ،اصفهان ،ایران.
 2استادیار ،گروه مهندسی مواد ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ایران.

 3دانشیار ،پژوهشکده مواد و سوخت هستهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران،
تهران ،ایران.
 4گروه فیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئولb.shayegh@eng.sku.ac.ir :

تاریخ دریافت 1399/01/21 :تاریخ پذیرش1399/07/02 :
چکیده
در این پژوهش اثر تشکیل هیدرید روی رفتار خوردگی و مکانیکی آلیاژ  Zr-1%Nbدر محلول  0/5موالر  LiOHمورد بررسی
و ارزیابی قرار گرفت .فاز هیدرید بوسیله روش الکتروشیمیایی در محلول  1موالر  H2SO4در دمای اتاق تشکیل شد .در این روش
اتمهای هیدروژن ابتدا جذب سطح شده سپس به داخل نمونه نفوذ کرده و فاز هیدرید را تشکیل میدهند .نتایج پراش پرتو ایکس
( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMتشکیل فاز هیدرید در نمونه را تایید کردند .با افزایش دانسیته جریان فازهای
هیدرید بیشتری در نمونه تشکیل شد که باعث ایجاد ترکهای بیشتری شده است .این ترکها عالوه بر کاهش خواص مکانیکی
(حدود  ،)%12باتوجه به تغییرات یونی و الکترونیکی ایجاد کرده در الیه اکسیدی به طور قابل توجهی نرخ خوردگی نمونه را افزایش
داده است (تقریباً  100برابر).
کلیدواژه :خوردگی ،الکتروشیمی ،خواص مکانیکی ،مورفولوژی ،هیدرید ،زیرکونیم
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Abstract
In this study, the effect of hydride formation on the corrosion and mechanical behavior of Zr-1% Nb alloy in 0.5
M LiOH solution was investigated. Hydride phase was created by electrochemical method in 1 M H2SO4 solution
at room temperature. In this method, the hydrogen atoms adsorb on the surface and then penetrated into the bulk,
which causes formation of the hydride phase. The results of X-ray diffraction (XRD) and scanning electron
microscopy (SEM) confirm the formation of the hydride phase in the sample. More hydride is formed in the
sample with increasing current density, which led to the creation of more cracks. In addition, these cracks reducing
the mechanical properties (about 12%) and significantly increased the corrosion rate of the sample due to the
ionic and electronic changes in the oxide layer (about 100 time).
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1ـ مقدمه

شبیهسازی اتمستیک تغییر رفتار پالستیک  Zr-ZrH2را

با توجه به سطح مقطع جذب نوترون پایین ،مقاومت

مورد ارزیابی قرار دادند و مشخص شد تغییر فرم پالستیک با

خوردگی خوب  ،استحکام باال و مقاومت به خزش عالی

تشکیل دوقلویی در صفحات زیرکونیم آغاز میشود و

آلیاژهای زیرکنیم ،اغلب این آلیاژها در غالفهای سوخت

هستههای نابجاییها روی صفحات اصلی در مناطق دوقلویی

راکتورهای اتمی استفاده میشوند [ .]1-3زیرکونیم و

ایجاد میشوند [ .]11همچنین انعطافپذیری در ZrH2

آلیاژهای آن تمایل شدید به واکنش با هیدروژن و یا تشکیل

بهدلیل تجمع تنش نابجاییهای انباشته شده در قسمت  Zrرخ

هیدرید زیرکونیم با هیدروژن دارند و بواسطه قرار داشتن در

میدهد ،که باعث کاهش سد انرژی نابجاییها در سیستم

محیط آبی و دمای باالی کاری؛ هیدروژن موجود در سیستم

لغزش < }001{ >100در  ZrH2میشود [.]11

را به سرعت جذب میکنند .هیدروژن میتواند از منابع

اثرات تشکیل هیدرید روی رفتار خوردگی را میتوان با

گوناگونی مانند هیدروژن حاصل از آزاد شدن پروتون

اندازهگیری پالریزاسیون پتانسیودینامیک ( )PDPو امپدانس

بهوسیله اکسیداسیون زیرکونیم ،هیدروژن ناشی از تجزیه

الکتروشیمیایی ( )EISبررسی نمود .برای مطالعه اثرات

افزودنیهای اضافه شده به آب خنک کننده برای کنترل

هیدرید روی خواص آلیاژها و به منظور تشکیل هیدرید در

 ،pHهیدروژن باقیمانده بعد از تولید یا از بخار باقیمانده به

زیرالیه در شرایط آزمایشگاهی روشهای مختلف مانند شارژ

علت آمادهسازی سطح تولید باشد [ 5 ،4 ،2و  .]6جذب

بصورت گازی و شارژ الکتروشیمیایی وجود دارد .روش

هیدروژن یک عامل اصلی برای تخریب آلیاژهای زیرکونیم

الکتروشیمیایی بر خالف روش شارژ هیدروژن بصورت

است که روی رفتار خوردگی و مکانیکی آن اثر میگذارد.

گازی؛ که با استفاده از گاز هیدروژن و گاز حامل در محفظه

زمانیکه غلظت هیدروژن جذب شده از حد حاللیت عبور

(کوره) و در دما و فشار خاص انجام میشود ،ساده و راحتتر

کند ( %0/1در دمای اتاق) ،فازهای هیدرید در داخل فلز

میباشد .در این روش هیدروژن با استفاده از محلول

رسوب و سپس یک دوفازی مخلوط از زیرکونیم و دلتا

الکتروشیمیایی و جریان تولید و به سمت کاتد حرکت؛ ابتدا

هیدرید ( )Zr+δZrHαتشکیل میشود .حضور هیدرید در

جذب سطح و سپس به داخل زیرالیه حرکت و تشکیل

زیرکونیم و آلیاژهای آن با تشکیل ترکهای اولیه همراه

هیدرید میدهد .با افزایش دانسیته جریان نرخ تشکیل هیدرید

است .این تخریب اساساً به شکلگیری هیدریدهای زیرکونیم

زیرکونیم نیز افزایش مییابد ولی با افزایش بیشتر از 100

به عنوان یک فاز شکننده در زیرالیه نیز نسبت دادهشده است،

میلیآمپر بر سانتیمتر مربع فرایند بصورت نفوذی عمل

که باعث کاهش چقرمگی شکست و افزایش حساسیت به

میکند .همچنین ،با افزایش دما ضریب نفوذ هیدروژن

ترک برداری میشود [ .]7-11ژانگ و همکاران اثر رشد

افزایش و نرخ تشکیل فاز هیدرید بیشتر میشود [ 12و .]13

ترک خستگی در غلظتهای مختلف هیدروژن و در دماهای

در روش شارژ الکتروشیمیایی ،یونهای هیدروژن با استفاده

اتاق و  300درجه سانتیگراد را مورد بررسی قرار دادند [.]3

از جریان و الکترولیز محلول آبی تولید میشود .برخی از این

نتایج آنها نشان داد رشد ترک خستگی به شدت تحت تأثیر

یونها مطابق با واکنشهای زیر با اتمهای فلز واکنش داده و

هیدریدها و مرزدانهها قرار دارد .بطوری که ترکهای

تشکیل هیدرید میدهند [.]12-14

خستگی تمایل به انتشار در امتداد هیدریدها را دارند و
هیدریدهای جلوی ترک ها میتوانند مسیر انتشار ترک های
خستگی را در دمای اتاق و  300درجه تغییر دهند .همچنین با
افزایش غلظت هیدروژن ،جابجایی مسیر رشد ترک نیز
کاهش مییابد [ .]3غفاریان و همکاران نیز با استفاده از

xH2 O + M(surface) + xe−
↔ MHx (ad. surface) + xOH −
)MHx (ad. , surface) + M(bulk
)↔ MHx (ab. bulk) + M(surface
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در این پژوهش ،فازهای هیدرید با استفاده از روش شارژ

استفاده شد .اندازهگیری  EISدر محدوده فرکانس 100

الکتروشیمیایی در سطح زیرکونیم در محلول  1موالر

کیلوهرتز تا  10میلیهرتز نسبت به پتانسیل مدار باز)OCP(1

 H2SO4در دمای اتاق تولید و با استفاده از  XRDو SEM

با انحراف دامنه  10میلیولت انجام شد .نتایج حاصل از این

آنالیز شد .همچنین رفتار خوردگی آن با استفاده از

آزمون نیز با استفاده از نرمافزار  Zviewمورد تحلیل و

آزمونهای  PDPو  EISدر محلول  %1وزنی

ارزیابی قرار گرفت .اندازهگیری  25 ،PDPمیلیولت کمتر

هیدروکسیدلیتیم ( )LiOHمورد ارزیابی قرار گرفت .برای

نسبت به نقطه  OCPبا نرخ اسکن ولتاژ  1میلیولت بر ثانیه و

برسی تغییرات رفتاری مکانیکی آزمون کشش نیز روی

انحراف  ±10انجام شد .برای اطمینان از نتایج هریک از این

همهی نمونهها انجام شد.

آزمونها سه مرتبه انجام شد
جدول  -1شرایط انجام آزمون شارژ الکتروشیمیایی

2ـ مواد و روش آزمایش
تولید هیدرید در زیرکونیم با استفاده از روش شارژ

شماره نمونه

جریان ()mA/cm2

Z

الکتروشیمیایی انجام شد .نمونههای زیرکونیم با استفاده از

0

Z25

25

روشهای مکانیکی بصورت کوپنهای مربعی (1×1×0/8

Z50

50

میلیمتر) آمادهسازی شد .سپس برای اطمینان از سطح

Z100

100

یکنواخت نمونهها ،با استفاده از روش پولیش مکانیکی تا
سمباده  1200#از جنس  SiCسطح نمونه ساییده و بعد از آن
با آب دیونایز و استون تمیز شدند .شارژ الکتروشیمیایی
هیدروژن با استفاده از صفحه پالتینی به عنوان آند و در
جریانهای مستقیم  50 ،25و  100میلیآمپر بر سانتیمتر مربع
در مدت زمان  72ساعت انجام شد .جدول  1ترتیب شماره
گذاری نمونهها را نشان میدهد .شناسایی فازها با استفاده از
دستگاه  XRDدر زاوبه  2تتا از  10تا  100انجام شد .برای
آنالیز نتایج بدست آمده از نرمافزار ایکسپرت
( )Xpert High Scoreاستفاده شد .برای بررسی موفولوژی
نیز آزمون  SEMانجام شد.
اثر تشکیل هیدرید روی رفتار خوردگی با استفاده از
آزمونهای الکتروشیمیایی و با اندازهگیری پالریزاسیون تافل
( )PDPو امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISدر محلول 0/5
موالر

LiOH

با

استفاده

از

دستگاه

اتولب

پتانسیواستات/گالوانواستات (مدل  )N302انجام شد .در این
آزمون از سل سه الکترودی شامل الکترود کاری (نمونه)،
الکترود مرجع  Ag/AgClو الکترود شمارنده از جنس پالتین

1

Open circuit Potential

زمان (ساعت)

72

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ پراش پرتو ایکس ()XRD
نتایج حاصل از آزمون  XRDروی نمونههای زیرکونیم در
شکل  1نشان داده شدهاست .نمونه اولیه  α-Zrدارای ساختار
هگزاگونال با  A°2320/3=aو  A° 1470/5=cاست .در این
ساختار حجم سلول واحد برابر با  A°56/46است که در
صفحات ( )002و ( )103به ترتیب در زاویههای  35/03و
 63/73دارای بیشترین شدت پیک میباشد .مشاهده میشود،
زمانی که زیرالیه تحت شرایط هیدرید و در محلول قرار
گرفته و میزان هیدروژن از حد حاللیت بیشتر شده ،فاز
هیدرید تشکیل شدهاست .مطابق با مطالعات انجام شده [،13
 15و  ]16مشخص شد ،فاز پایدار تشکیل شده در دماهای
پایین  δZrHبا ساختار  FCCاست .اگرچه دیگر فازها،
خصوصاً  ،ZrHγبویژه در زمانهای شروع واکنش و رسوب
هیدروژن در زیرالیه مشاهده شدهاست .البته در برخی از
تحقیقات فازهای  ZrHεو  ]ζZrH [17نیز مشاهده شدهاست.
همانطور که مشخص است بعد از انجام آزمون شدت
پیکهای تشکیل شده برای زیرالیه بهشدت کاهش یافته و
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پیکهای جدیدی در زوایای مختلف تشکیل شدهاست.

تشکیل شدهاست [ .]18 ,7در شکل  1مشخص است بعد از

مشاهده میشود بعد از انجام شارژ الکتروشیمایی ،فاز

 72ساعت انجام آزمون در هر سه جریان مورد استفاده،

 δZrH¬1.5تشکیل شدهاست .این نتیجه با پژوهش صورت

بیشترین شدت پیکها در صفحات ( )111و ( )220به ترتیب

گرفته توسط قاراتلو و همکاران نیز مطابقت دارد [δZrH .]13

در زاویههای  32/70و  63/74بوده که برای هر سه جریان

در ماتریس  α-Zrبا جهتگیری مطابق hcpZr// 111 δ 0001

شدت آنها تقریباً برابر است.

Zr
Zr-H

Z

Z25
Z50
Z100

90

70

50 2

30

10

شکل  -1الگوی پراش  XRDنمونههای  Z50 ،Z25 ،Zو Z100

 -2-3میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

بیشتر و هیدروژن کمتری وجود دارد حرکت میکند .ساختار

برای مطالعه اثرات هیدرید تشکیل شده روی مورفولوژی در

زیرکونیم بصورت  HCPبوده با این تفاوت که نسبت  c/aدر

شرایط مختلف آزمایشگاهی انتخاب شده در این پژوهش،

این شبکه نسبت به حالت ایدهآل کمتر میباشد .نسبت  c/aدر

تصاویر  SEMاز سطح مقطع نمونهها گرفتهشد (شکل  .)2در

شبکه زیرکونیم برابر با  1/593و در حالت ایدهل در شبکه

سطح مقطع نمونه اولیه (شکل 2الف) قبل از اعمال شارژ

 HCPبرابر با  1/633میباشد .بعالوه این نسبت در فازهای

الکتروشیمیایی هیدروژن ،فازهیدریدی مشاهده نمی شود

تتراهدرال دیهیدرید خیلی کمتر و حدود  0/889میباشد.

ولی بعد از مدت  72ساعت به دلیل نفوذ هیدروژن به زیرالیه

مطابق با پارامترهای کریستالوگرافی ،برای هر اتم هیدروژن،

در جریانهای مختلف هیدرید تشکیل شده است (شکل 2ب،

حجم واحد شبکه برای فاز هیدرید تقریباً  %12بزرگتر نسبت

ج و د) .مشاهده میشود بدلیل اختالف حجم موجود بین

به فاز فلزی میباشد [ .]4 ,2بنابراین هیدروژن اشغال شده در

زیرالیه و هیدرید تشکیل شده ،ترکهایی ناشی از تشکیل

سایتهای تتراهدرال در محلول جامد  α-Zrمنجر به ایجاد

هیدرید مالحظه شدهاست  .زمانی که غلظت هیدروژن از حد

اعوجاج در شبکه کریستالوگرافی میشود [ .]4لذا فازهای

حاللیت در آلیاژ تجاوز کند؛ هیدریدها تشکیل میشود.

هیدرید در ساختار در تصاویر گرفته شده بصورت ترک دیده

هیدروژن وارد شده ،بهطور معمول به سمت مناطقی که تنش

میشود.
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شکل  -2مورفولوژی سطح مقطع نمونههای الف)  Zب)  Z25ج)  Z50د) .Z100

α-Zr

حضور هیدروژن در زیرالیه و تشکیل فاز هیدرید باعث تغییر

اختالف ساختار کریستالی و ثابت شبکه فاز  δZrHبا

منجر به ایجاد کرنش در ماده میگردد .تنشهای ایجاد شده

خواص مکانیکی زیرالیه میشود .همچنین تجمع اتمهای

در شبکه نیز بهخاطر حضور کرنشهایی است که توسط

هیدروژن روی سطح باعث تغییر خواص یونی و الکترونی

هیدریدهای بشقابی شکل موازی صفحات اصلی  α-Zrبا

زیرالیه میشود [ .]19لذا وجود ترکها و تغییرات خواص

ساختار  hcpاست (شکل  .)3میدان تنشهای االستیک

انتقالی زیرالیه ،منجر به تسهیل نفوذ موارد خورنده شده و

اطراف هیدرید باعث میشود هیدریدها عالقهمند به رسوب

سرعت خوردگی را تحت تأثیر قرار میدهد.

در اطراف نزدیکترین هیدرید شوند .این کوپل شدن
هیدریدها منجر تشکیل زنجیرهای از هیدریدها به صورت
(دستهای از کارتها ) میشود .شمایی از این تغییرات در
شکل  3نشان داده شدهاست [ .]18 ,2الیهای بودن زنجیره
هیدریدها نیز ناشی از داکتیلیته زیرکونیم میباشد [.]4

شکل  -3شمایی از تشکیل هیدردهای بشقابی و نحوهی رشد
آنها.
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به واکنشهای انتقال بار فصل مشترک اکسید-فلز میباشد.

 -3-3امپدانس الکتروشیمیایی

همچنین پهنای منحنیهای بد-فاز نمونههای هیدرید شده

شکل  4نتایج آزمون  EISانجام شده روی زیرکونیم در

نسبت به نمونه اولیه کاهش یافته که نشان میدهد واکنشهای

جریانهای مختلف را نشان میدهد .مشخص است شعاع

انتقال بار در این نمونهها آسانتر انجام شدهاست [.]20

نمودارهای نایکویست بعد از فرایند الکتروشیمیایی به ویژه

برای تجزیه و تحلیل نمودارهای  EISاز نرمافزار

در جریانهای  50و  100میلیآمپر بر سانتیمتر مربع به شدت

استفاده شد .با توجه به تشکیل فیلم محافظ روی سطح

کاهش یافته است .قطر حلقه خازنی نمودارها بطور مستقیم با

زیرالیه ،برای شبیهسازی مدار الکتریکی ،الیه مضاعف و فیلم

مقاومت پالریزاسیون فیلم پسیو تشکیل شده ارتباط دارد .با

محافظ را در نظر گرفته و مدار با دو ثابت زمانی ترسیم شد

کاهش قطر حلقه خازنی مقاومت خوردگی نیز کاهش

(شکل  .)5در این نمودار  CPE1 ،R3 ،R2 ،R1و  CPE2به

خواهش یافت [ ،]20بنابراین مقاومت خوردگی نمونههای با

ترتیب مقاومت الکترولیت ،الیه اکسیدی و انتقال بار ،عناصر

حضور هیدرید زیرکونیوم نسبت به نمونه اصلی کاهش یافته

فاز پایدار الیه اکسیدی و الیه دوگانه میباشد .نتایج مربوط

است .همچنین با توجه به اینکه قطر نمونه تحت هیدرید در

به این شبیهسازی در جدول  2آورده شدهاست .تشکیل فاز

جریان  25میلیآمپر بر سانتیمتر مربع نسبت به جریانهای 50

هیدرید عالوه بر کاهش مقاومت الیه اکسیدی بدلیل اثر

و  100بیشتر است در نتیجه مقاومت به خوردگی بهتری از

شدید آن روی زیرالیه که باعث ایجاد اختالف در

خود نشان میدهد که این امر ناشی از میزان فاز هیدرید

نمونهها شدهاست ،ظرفیت خازنی فیلم اکسیدی ( )CPE1را

تشکیل شده در زیرالیه است که به نسبت جریانهای دیگر

افزایش داده است .این اثر میتواند ناشی از تخریب فیزیکی

فاز کمتری تشکیل شدهاست که مطابق با نتایج قاراتلوو

ایجاد در ساختار بدلیل تشکیل فاز هیدرید باشد که در

همکاران است [.]13

تصاویر  SEMشکل  2نیز نشان داده شدهاست .بنابراین ،بدلیل

از نمودارهای بد نیز برای مشخصهیابی مقاومت الکترولیت و

کاهش خاصیت محافظتی فیلم اکسید و همچنین تخریبهای

الیه اکسیدی استفاده شد .در فرکانسهای باالی نمودارهای

ایجاد شده در ساختار ناشی از هیدریدها ،مقاومت به

بد مقاومت الکترولیت و در فرکانسهای پایین مجموع

خوردگی نمونههای تحت هیدرید کاهش یافته است .با

مقاومت الکترولیت و پالریزاسیون نشان داده شدهاست [.]13

افزایش جریان میزان هیدرید تشکیل شده افزایش و در نتیجه

با مقایسه بین نمودارهای بد-بد شکل -4ب نمونهها ،مشخص

مقاومت به خوردگی کاهش بیشتری یافته است که این

شد مقاومت الیه اکسیدی نمونه اولیه نسبت به نمونههای

موضوع را میتوان با مقایسه نتایج  R2و  R3حاصل از

تحت هیدرید به نسبت بیشتر است.

مدارمعادل استفاده شده در شبیهسازی نمودارهای امپدانس و

مطابق با نمودار بد-فاز شکل -4ج ،در محدوده فرکانس باال،

همچنین کاهش ارتفاع قله پیکهای مربوط به نمونههای

زوایای فاز برای همهی نمونهها کاهش یافته است ،که مربوط

هیدرید در نمودار بد-بد نتیجهگیری نمود.

جدول  -2پارامترهای الکتروشییمی بدست آمده از طیفهای .EIS

Zview

R1
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شکل  -4طیف  EISنمونههای  Z100 ،Z50 ،Z25 ،Zدر محلول  0/5موالر  LiOHالف)نایکویست ب) بد-بد و ج) بد-فاز.
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شدهاست .مشاهده میشود ،نمونهها در پتانسیلهای باالتر از
پتانسیل خوردگی ،یک فیلم پسیو پایدار روی سطح آنها
تشکیل میشود [ .]13همچنین با افزایش جریان و افزایش
شکل  -5مدار معادل الکتریکی پیشنهادی شبیهسازی شده

غلظت هیدرید تشکیل شده ،دانسیته جریان ) (icorrو پتانسیل

برای طیفهای .EIS

خوردگی ) (Ecorrافزایش یافتهاست .نتایج این آزمون نیز
مطابق با آزمون  EISمیباشد .نتایج مربوط به پارامترهای

 -4-3پالریزاسیون

به منظور بررسی دقیقتر مقاومت به خوردگی نمونهها ،آزمون
پالریزاسیون پتانسیوداینامیک نیز انجام شد .نتایج آزمون
 PDPو نتایج مربوط به پارامترهای الکتروشیمیایی مانند
 Ecorr ،icorrبه ترتیب در شکل  6و جدول  3نشان داده

الکتروشیمیایی نشان میدهد جریان خوردگی و نرخ
خوردگی برای نمونههایی که در آنها هیدرید تشکیل
شدهاست کاهش یافتهاست .همچنین مقاومت پالریزاسیون
نمونههای هیدرید شده کاهش یافتهاست.

شکل  -6منحنی پالریزاسیون نمونههای  Z100 ،Z50 ،Z25 ،Zدر محلول  0/5موالر .LiOH

جدول -3پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده از نتایج آزمون PDP
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 -5-3اثرات مکانیکی هیدریدها

خمیده میشود که شروع منطقه پالستیک را نشان میدهد.

نمودار تنش-کرنش مهندسی و نتایج مربوط به اثر δ-ZrH1.5

زمانیکه کرنش بیش از حد مشخص (حدود  )%10افزایش

روی خواص مکانیکی در شکل  7نشان داده شدهاست.

مییابد تخریب در ساختار توسعه یافته و تا زمانیکه کسیختگی

مشاهده میشود شیب نمودار در حضور و عدم حضور

رخ دهد ،رشد مییابد .مشخص است حضور هیدروژن در

هیدروژن تغییری پیدا نکردهاست ،اما نقطه  UTSمربوط به

ساختار باعث کاهش منطقه االستیک میشود .این کاهش به

نمونه با فاز هیدرید نسبت به نمونه زیرکونیم بالک در

دلیل جذب هیدروژن و تشکیل هیدرید است که تأثیر زیادی

کرنشهای کمتری اتفاق افتادهاست که مطابق با نتایج

روی کاهش داکتیلیته نسبت به استحکام کششی زیرالیه

چاکرابورتی و همکاران [ ]21میباشد .در این نمودار ،منطقه

زیرکونیم دارد [ .]22-25 ،9همچنین در مقادیر زیاد

خطی تا نقطه کرنش مشخص (استحکام تسلیم) ،پاسخهای

هیدروژن شکست قطعه بدون گلویی شدن اتفاق میافتد [.]6

االستیک نمونهها را نشان میدهد .در مناطق بیشتر ازاین نقطه

در نمونه  Z100بدلیل وجود فاز هیدرید نسبت به دیگر

شیب منحنیها به شدت کاهش مییابد و نمودار به شدت

نمونهها شکست آن در حوالی نقطه شکست رخ دادهاست.

شکل  -7نمودار تنش -کرنش مهندسی روی نمونههای .Z100 ،Z50 ،Z25 ،Z

مطالعات اولیه [ ]21 ,7نشان دادهاست حضور هیدروژن در
ساختار باعث کاهش استحکام و همچنین شکست ترد (در هر
دمایی) در قطعه میشود .شکست ترد ،ناشی از حضور
هیدریدهای پیوسته در ساختار میباشد .بطور معمول
هیدروژن نفوذ کرده به داخل ساختار بالک به سمت مناطقی
که تنش بیشتر و هیدروژن کمتری دارند حرکت میکند .لذا
هیدریدهای بزرگ ناشی از تجمع هیدریدهای کوچک شکل
گرفته و تنش ایجاد شده از صفحات هیدریدی بزرگ،
تشکیل هیدریدهای کوچک را نیز آسان میکند [ .]7به همین

دلیل در تجمع تنش در اطراف هیدرید تشکیل شده نسبت به
مابقی ساختار افزایش بیشتری یافته و احتمال شکست قطعه از
مناطق نیز افزایش مییابد .بنابراین برای بهبود خواص
مکانیکی باید بتوان تشکیل ساختار شبهزنجیرهای هیدریدها را
به حداقل رساند و یا از پیوستگی آنها جلوگیری نمود تا
توزیع تنش در ساختار را به حداکثر رساند.
در زمان اولیه ( )t=0و در غیاب نیرو هیچگونه تنشی روی
نمونه وجود ندارد .با این حال زمانیکه فاز هیدرید در ساختار
تشکیل میشود ،با توجه به اختالف حجم بین آن با ساختار
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شبکه ،به محیط پیرامونی خود اعمال نیرو میکند و شروع به

محیط پیرامونی هیدرید میباشد که ناشی از میدانهای

رشد و ایجاد ترک در طول صفحات پایهای Zr-α؛ در جهتی

کرنشی اعمالی تولید شده در اطراف هیدرید است .نکته قابل

که کمترین انرژی االستیک وجود دارد؛ را میکند .این رشد

اهمیت این است که زمانی که تنش به زیرالیه بالک وارد

ترجیحی اولیه ناشی از ناهمسانگردی کرنشهای اعمالی

میشود هیدروژن تمایلی به حرکت به سمت مناطق تحت

ذاتی داخلی (* )ɛفاز هیدرید است که بدلیل اختالف حجم

تنش فشاری ندارد ،برعکس مناطق تحت تنش کششی ،نقاط

شبکه بین فاز هیدرید و زیرکونیم بوجود آمده است .لذا فاز

مناسب برای حرکت هیدروژن و تجمع آنهاست ،لذا اطراف

هیدرید ترجیحاً در جهتی که نیاز به کمترین انرژی االستیک

فاز هیدرید خصوصاً در جهت تنش کششی دارای بیشترین

دارد ،رشد میکند [ 21و  .]26همچنین ،این کرنش روی

تنش میباشد به همین دلیل مستعدترین نقطه برای رشد

توزیع هیدروژن اطراف هیدرید نیز اثر میگذارد .زمانی که

هیدرید و همچنین شروع ترک میباشد.

به قطعه تنش اعمال میشود ،بیشترین نیروی وارده مربوط به

نتیجهگیری
بعد از تشکیل فاز هیدرید با استفاده از روش الکتروشیمیایی ،رفتار خوردگی آلیاژ  Zr-1%Nbدر محلول  0/5موالر  LiOHبا استفاده
از آزمونهای پالریزاسیون ( )PDPو امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISاندازهگیری شد .با استفاده از نتایج آزمون پراش پرتو ایکس،
همچنین اندازهگیریهای الکتروشیمیایی مشخص شد نرخ تشکیل هیدرید به دانسیته جریان بستگی دارد .نتایج آزمونهای
پالریزاسیون و امپدانس نشان داد که میزان خوردگی در نمونههای همراه با هیدرید بطور قابل توجهی (حدود  100برابر) افزایش
یافته است بطوری که نرخ خوردگی از  0/0002به  0/37میلیمتر بر سال افزایش یافتهاست .این افزایش نرخ خوردگی را میتوان به
غلظت هیدروژن تشکیل شده روی سطح نسبت داد که باعث ایجاد تغییرات در مورفولوژی سطح و آسیب رساندن به یکپارچگی
الیه اکسید شده و مسیر نفوذ گونههای خورنده را راحتتر میکند .همچنین تشکیل هیدرید عالوه بر ایجاد تنشهای ذاتی در محیط
اطراف خود مسیر رشد ترک را بهبود داده و منجر به کاهش خواص مکانیکی (نزدیک به  )%12نمونه میشود.
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