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چکیده
رزینهای پلیاسترِ حاللی و پایهآبی در کاربردهای متنوعی استفاده میشوند که یکی از آنها کاربرد در الیهی آستری رنگهای
اتومبیلی است .در پژوهش حاضر یک رزین پلی استر پایه آبی قابل پخت با مالمین سنتز شد که در دمای  120درجه سلسیوس و
زمان حدود سی دقیقه قابلیت پخت داشت .محصول سنتز شده یک رزین تقلیل پذیر با آب میباشد که مراحل سنتز و خنثی سازی
و رقیق سازی آن با آب طی شد و در نهایت یک پراکنه پایه آبی شیری رنگ به دست آمد .وجود پیکهای شاخص مربوط به پلی
استر در آزمون  FTIRبه همراه نتایج آزمون  DSCگواهی بر تاییدِ کنترل شدهی سنتز پلیاستر اولیه بود .برای بررسی خواص
کاربردی ،رزین سنتز شده در یک سامانهی پوششی در کنار یک رزین تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت .برای بررسی چسبندگی
از آزمون  Pull-Offاستفاده شد .استحکام چسبندگی آن در سامانهی پوششی برابر با  2/05مگاپاسکال در مقایسه با نمونهی تجاری
( 2/51مگاپاسکال) حاصل شد .تصاویر دیجیتالی گرفته شده از سطح نمونهها در آزمون مه نمکی نشان داد که رزین سنتز شده بعد
از یک ماه قرارگیری در محیط خورنده مقاومت در برابر خوردگی قابل مقایسهای نسبت به رزین تجاری دارد .آزمون طیف سنجی
امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که رزین سنتز شده در سامانهی پوششی بعد از  15هفته غوطهوری در محیط الکترولیت  3/5درصد
وزنی سدیم کلراید ،دارای مقاومت امپدانس در فرکانس پایین برابر با  4/05×109اهم سانتی متر مربع بود که نسبت به نمونهی تجاری
( 2/75×106اهم سانتی متر مربع) مقاومت باالتری از خود نشان میدهد.

کلیدواژه :رزین پلیاستر؛ تقلیل پذیر در آب؛ FTIR؛ خوردگی؛ چسبندگی
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Abstract
Solvent and water-based polyester resins are used in many different applications; one of them is the automotive
paints' primary layers. In this research, a water-reducible polyester resin curable with melamine was synthesized
(PS1). This resin was cured for 30 minutes with a temperature of 120 ˚C. The final product is a water-reducible
resin, which was synthesized, neutralized and diluted with water, and consequently, a milky white water-based
dispersion was obtained. The indicating peaks of the Fourier Transform Infrared (FTIR) test alongside the results
of the Differential Scanning Calorimetry (DSC) test were proof to confirm the control over the polyester resin
synthesis. To evaluate the anti-corrosion and adhesion properties, the synthesized resin in a full-coating system
was compared with a commercial resin. The pull-off test was used to check the adhesion strengths. PS1 (polyester
resin) coating system revealed an adhesion strength value of 2.05 MPa compared to 2.51 MPa for RW100. Digital
images taken from the samples' surface in the salt spray test showed that after one month in a corrosive
environment, synthesized resin has better anti-corrosion resistance than commercial sample. Electrochemical
Impedance Spectroscopy (EIS) test indicated that after 15 weeks of immersion in the 3.5% sodium chloride
electrolyte solution, the synthesized resin system indicated an impedance resistance at low frequency of 4.05 ×109
ohm.cm2, which is more than the Daotan VTW 1225 (2.75 ×10 6 ohm.cm2).

Keywords: Unsaturated polyester resin; Water reducible resin; FTIR; Corrosion; Adhesion
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1ـ مقدمه

محتوای ژل که در نسبتهای دیگر شاهد تراکم اتصاالت

یکی از راههای جلوگیری از انتشار آالیندههای زیست

عرضی داخلی بودند ،بهترین عملکرد را در خواصی چون

محیطی استفاده از رزینهای پایهآبی میباشد [ .]1رزینهای

قدرت چسبندگی ،مقاومت در برابر ضربه ،انعطافپذیری و

پایهآبی با سه روش امولسیون سازی ،استفاده از گرافت

مقاومت در برابر حالل از خود نشان داد .نتایج آنها در مورد

پلیاتیلن اکساید و استفاده از منومرهایی با گروه عاملی یونیزه

آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که این

شونده ،قابلیت انحالل یا رقیق شدن توسط آب را پیدا

نسبت وزنی ( )1:5نسبت به نسبتهای وزنی دیگر بعد از 30

میکنند .رزینهای پلیاستر بخاطر استحکام مکانیکی توام با

روز غوطهوری در محلول  3/5درصد وزنی سدیم کلراید

انعطاف پذیری ،مقاومت در برابر ضربه خوبی از خود نشان

دارای مقاومت بیشتری بود که نتایج حاصل از آزمون مه

دادهاند و بر اساس همین خاصیت در بخش آستری رنگهای

نمکی و عدم بلند شدن لبههای پوشش و کمتر بودن

اتومبیلی به شکل حاللی و در سالهای اخیر به شکل پایهآبی

محصوالت خوردگی تصدیق کننده این رفتار بود ،این امر به

بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفتهاند .به دلیل باال بودن

علت وجود گروه های زیاد  OHاست که سبب سهولت

مقاومتهای شیمیایی و کاهش نفوذ پذیری در مقابل گازهای

جذب آب پوشش و مقاومت یونی کمتر آن (مقاومت کم در

خورنده موجب تسهیل در کنترل خوردگی خواهد شد .در

برابر الکترولیت خورنده) می شود.

کنار یک رزین پلیاستر بسیار نرم با  Tgپایین از یک رزین

در تحقیقی که توسط دوآرت3بر روی ورقههای گالوانیزهی

مالمین فرمالدئید متیله شده استفاده میشود که در دماهای

پوشش داده شده بر پایهی رزینهای پلی استر در شرایط

باالتر از  100درجه قابلیت شبکهای کردن رزین پلیاستر را

متفاوت جوی انجام شد ،خواص الکتروشیمیایی نمونه ها

دارا است .به همین دلیل رزین پلیاستر باید ضمن پایین بودن

توسط آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ()EIS

 Tgآن دارای گروههای هیدروکسیل کافی جهت پیشبرد

مورد مطالعه قرار گرفت .برای هر دو نمونه تا  30روز

واکنشهای شبکهای شدن را داشته باشد [ .]2در سامانهی

غوطهوری در محیط خورنده رفتار خازنی مشاهده شد .این

فلزی از قبل پوشش داده شده1که به عنوان پوشش در خودرو

نتایج نشان داد که هر دو نمونه رفتار حفاظتی مناسبی از خود

بکار میرود همهی الیهها باید دارای انعطافپذیری باال و

تا  30روز را نشان دادند اما بعد از  120روز غوطهوری برای

خاصیت شکلپذیری برای غلبه بر شرایط سخت ناشی از

نمونهای که در معرض شرایط جوی قرار گرفته بود ،کاهش

برش و فشار باشند [ .]3-6الیه آستری که بر روی ورقهی

در امپدانس کل مشاهده شد هرچند کماکان پوشش ،مقاومت

 ED2بکار رفته است به دلیل استحکام مکانیکی باال و

امپدانس باالتر از  108اهم را داشت که عدد مناسبی بود [.]11

چسبندگی عالی به الیهی زیرین میتواند نقش مهمی را در

در پژوهش حاضر ابتدا رزین پلیاستر پایه آبی با استفاده از
منومرهایی با گرید صنعتی سنتز شد و سپس برای ارزیابی با
نمونهی مشابهای از این رزین به نام Daotan VTW 1225
که به عنوان الیهی آستری در صنایع خودرویی استفاده
میشود مقایسه شد .برای مشخصه یابی و هویت شناسی
رزینهای پلیاستری از آزمونهای  FTIRو  DSCاستفاده
شد ،در گام بعدی برای بررسی دقیق عملکرد رزین و بررسی
خواص چسبندگی و خوردگی ،رزین سنتز شده در سامانهی
پوششی مورد ارزیابی قرار گرفت .به اینصورت که پس از

1

3

بهبود خواص خوردگی در سامانه پوششی بوجود آورد
[.]7-9
آشیش و همکاران [ ]10خواص پلیاستر پرشاخه پایه آبی
پخت شده با نسبتهای وزنی مختلف رزین مالمین و اعمال
شده بر روی سطح فوالد را مورد بررسی قرار دادند .در ادامه
نسبتهای مختلفی از رزین مالمین به رزین سنتز شده اضافه
کردند .در بین این نسبتها نسبت وزنی  1:5به علت بیشترین
Pre coated metal
Electro deposition

2

Duarte

10

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره پیاپی ( 36سال دهم ـ  ،)26تابستان 1399
سنتز رزین پلی استر پایه آبی قابل پخت با رزین مالمین و بررسی خواص ضد خوردگی و چسبندگی آن...

اعمال رزین سنتز شده بر روی ورقهای  EDرزین پلی
یورتان به عنوان پوشش نهایی و ایجاد سامانه بر روی آن
اعمال شد .سپس با استفاده از آزمونهای چسبندگی
 Pull-offو آزمون مه نمکی و آزمون طیف سنجی امپدانس
الکتروشیمیایی ( )EISمورد ارزیابی با نمونهی تجاری قرار
گرفت.

مشخصات دو رزین پلیاستر پایهآبی و مالمین رزین در
جدول  3آمده است.
به منظور ارزیابی رزین سنتز شده در سامانهی پوششی به
وسیلهی فیلمکش ،فیلمهایی با ضخامت  120میکرومتر به
صورت الک شفاف بر روی ورقههای فلزی که بر روی سطح
خود یک الیهی ( EDتهیه شده از شرکت طیف سایپا) دارند
اعمال شد و به مدت  20دقیقه در دمای  140درجه سلسیوس
در آون قرار گرفت سپس الیهی بعدی که رزین پلیاورتان

2ـ کارهای تجربی
2ـ1ـ مواد استفاده شده در پژوهش ،روش سنتز و
اعمال رزین
مواد مورد استفاده در سنتز در جدول  1نشان داده شده است.
چهار منومر تری متیلول پروپان ،انیدرید سوکسینیک ،انیدرید
فتالیک و کاردورا  E10درون بالن ته گرد چهار دهانه انتقال
یافت ،سپس همزن مکانی ،مبرد حبابی رفالکس و دماسنج
جیوهای درون دهانههای بالن قرار داده شد .با استفاده از منتل
مواد به مدت سه ساعت با درو همزن  rpm 200در دمای 210
درجهسانتی گراد قرار گرفتند که در انتها رنگ مواد ،زرد
شفاف شد و در مرحلهی بعد پس از اضافه کردن انیدرید تری

2ـ2ـ آزمونهای هویت شناسی رزین
رزین سنتز شده با استفاده از آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه
مادون قرمز ( )FTIRکه روشی جهت شناسایی
ساختارمولکولی و به عبارتی شناسایی گروههای عاملی
موجود در مواد است مورد بررسی قرار گرفت .این آزمون با
استفاده از دستگاه مدل  Equinox55ساخت کمپانی

ملیتیک ،به مدت  3ساعت و  30دقیقه دیگر فرایند ادامه یافت
و در انتها رنگ مواد قهوهای روشن شد.
با توجه به اینکه واکنش تریملیتیک انیدرید با پلیمر یک
گروه کربوکسیلیک را از بین میبرد و دو گروه باقی میماند،
کل کربوکسیلیکهای موجود برابر  1/38میباشد .برای
خنثی سازی از تری اتیل آمین ( 101/19مول/گرم ،مرک)
استفاده شد .با توجه به مجموع منومرهای مصرفی به ازای هر
 10گرم از رزین  4/92گرم آمین اضافه و سپس با استفاده از
آب مقطر رقیق سازی رزین صورت گرفت که مقدار مصرفی

 BRUKERآلمان انجام شد که این دستگاه برای هر نمونه
 20اسکن انجام داده و رزولوشن آن  4cm-1میباشد که
محدودهی انجام این آزمون محدودهی عدد موجی cm-1
 400-4000برای این دستگاه بوده است .در ادامه از آزمون
گراماسنجی روبشی تفاضلی ( )DSCکه یک تکنیک تجزیه
و تحلیل حرارتی است که نشان میدهد ظرفیت گرمایی ماده
با تغییر دما تغییر مییابد .در این روش جرمی از نمونه گرم یا
سرد میشود و تغییرات در ظرفیت حرارتی آن به عنوان تغییر
در جریان گرما ردیابی میشود .با این روش امکان شناسایی

آب به ازای هر  10گرم از رزین  12/43است که در نهایت
به  pH=7برسد .برای انجام فرآیند پخت ،از رزین مالمین با
نسبت وزنی  1به  4استفاده شد و برای از بین بردن عیوب
سطحی از افزودنیهای موجود در جدول  2استفاده شد.

دمای انتقال شیشهای 1،دمای ذوب ،تغییرات فازی و پخت
فراهم میشود .این آزمون با استفاده از دستگاه  DSC1مدل
 Mettler Toledoساخت سوئیس با نرخ  10درجه سانتیگراد
بر دقیقه از دمای  0-300درجه سانتیگراد صورت گرفت که
رفتار حرارتی نمونهها را نشان میدهد.

1

)Glass transition temperature (Tg

(تهیه شده از شرکت طیف سایپا) بود به وسیلهی فیلمکش با
ضخامت  90میکرومتر اعمال شد که به مدت  20دقیقه در
دمای  150درجه سلسیوس در آون قرار گرفته شد .در انتها
ضخامت کل پوشش در حالت خشک  100±5میکرومتر شد.
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جدول  -1مقدار گرم مصرفی و شرکت تامین کنندهی منومرهای اولیه.
منومرهای اولیه
مقدار گرم
مصرفی

تریمتیلول

انیدرید

انیدرید

کاردورا

انیدرید

جمع

پروپان

فتالیک

سوکسینیک

E10

تریملیتیک

کل

54/6

29/471

19/914

98

38/4

202/02

مرک

بایر

مرک

-

آلمان

آلمان

آلمان

-

228/332

192/126

-

-

0/85

-

پتروشیمی

شرکت

مرک

کشور سازنده

آلمان

ایران

134/175

148/1

100/073

OH

1/22

-

جرم مولکولی
(مول/گرم)
تعداد
اکیواالنهای
گروه عاملی

اصفهان

-

COOH

0/40

-

0/38

جدول  -2افزودنیهای مصرفی برای از بین بردن عیوب سطحی

ترکیبات

نام ماده

شیمیایی
الکل استر

تگزانول

اکریلیک

NA-68

خالص

کشور سازنده

آلمان

کاربرد

شرکت

انعقاد کننده

ایستمن

هاردنر

سیماب رزین

ایران

آلمان

جدول  -3مشخصات دو رزین پلیاستر پایهآبی و مالمین رزین.
نام رزین

پلیاستر
پایهآبی

مالمین

نام تجاری

Daotan
VTW 1225

HM 2608

کشور سازنده

آلمان

آلمان

شرکت عرضه کننده

Allnex
38/5-41/5

Resimene
99

pH

6/7-7/7

-

دانسیته()gr/cm3

1/06

1/161-1/185

شکل ظاهری رزین

شفاف بی رنگ

سفید کدر

درصد جامد

کشور
سازنده
آمریکا
ایران
آلمان

0/60
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2ـ3ـ آزمونهای بررسی خوردگی

به کمک دستگاه دیجیتال  Pull-offساخت شرکت DEFelsko

مقاومت در برابر خوردگی توسط طیف سنجی امپدانس

از سطح جدا شده و مقدار نیروی بکار رفته برای اینکار ثبت شد.

الکتروشیمیایی ( )EISارزیابی شد .یک سامانه سه الکترودی
برای آزمون الکتروشیمیایی به کار برده شد که در آن پالتین به
عنوان الکترود کمکی ،نمونه فوالدی پوشش داده شدهی مورد
نظر به عنوان الکترود کار و نقره/نقره کلراید نیز به عنوان الکترود
مرجع بودند .آزمون امپدانس الکتروشیمیایی در محلول 3/5
درصد وزنی سدیم کلراید انجام شد .از آزمون طیف سنجی
امپدانس الکتروشیمیایی جهت ارزیابی تکمیلی و دقیق تر
خواص مقاومت به خوردگی و الکتروشیمیایی پوشش بر روی
زمینه ی فوالد بهره گرفته شد .اندازه گیریهای امپدانس الکترو
شیمیایی در محدوده فرکانس  10کیلوهرتز تا  0/01هرتز انجام
شد .دامنه پتانسیل متناوب اعمالی  10میلی ولت باالتر و پایین از
پتانسیل مدار باز بود .برای نمونههای اعمال شده در سامانهی
پوششی و شاهد در ابتدا ضخامت سنجی بر روی سطح انجام شد
و توسط یک استوانه پالستیکی با مساحت سطح تماس  1سانتی
متر مربع قسمتی از سطح که مورد آزمون قرار گرفت جدا شد.
آزمون امپدانس الکتروشیمیایی توسط

دستگاه Autolab

 PGSTAT 302 Nانجام شد و نتایج توسط نرم افزار نوا تحلیل
شد .برای هر نمونه ،دو تکرار انجام شد.
نمونه سامانهی پوششی و نمونه شاهد بر روی ورقه ( )EDمطابق
روش ارائه شده در استاندارد  ASTM B117در کابین آزمون
مه نمکی مورد بررسی قرار گرفتند .غلظت نمک سدیم کلراید
در این آزمون  5درصد وزنی می باشد .دمای آزمون در محدوده
 35درجه سانتی گراد کنترل شد .قبل و بعد از قرارگیری نمونهها
در معرض آزمون به مدت  504ساعت ،از سطح نمونه ها توسط
دوربین دیجیتال تصویر گرفته شد.
2ـ4ـ آزمون چسبندگی
برای اندازهگیری چسبندگی نمونهها از آزمون  ،Pull-offبر

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ مشخصه یابی رزین پلیاستر
با توجه به طیف جذبی در نمونهی( PS1شکل -1ب) ،وجود
پیک قوی در عدد موجی  1830 ،802و  cm-1 2990نشان
دهندهی ساختار آروماتیک و حلقهی بنزن ،عدد موجی 1169
 cm-1وجود پیوند استری  C-O-Cرا در ساختار منومری ،عدد
موجی  cm-1 1649ساختار آلکن ( ،)C=Cعدد موجی 1699
 cm-1گروه کربونیل ( ،)C=Oپیک قوی در عدد موجی 1737
 cm-1ساختار استری ( )C=Oدر پلیمر ،پیک قوی در عدد
موجی  cm-1 2999کششهای متقارن ( )C-Hو عدد موجی
 cm-1 3447نشان دهندهی پیوند هیدروکسیل ( )OHدر ساختار
پلیمر میباشد .از بین رفتن پیک طیف جذبی در عدد موجی
 cm-1 908نشان دهندهی باز شدن حلقهی اپوکسی در کاردورا
میباشد ،همچنین از بین رفتن پیک در عدد موجی cm-11755
نشان دهندهی از بین رفتن فتالیک انیدرید ،سوکسینیک انیدرید
و تری ملیتیک انیدرید میباشد [ 12و  ]13که با توجه به اعداد
موجی مشاهده شده در نمونهی سنتز شده ،پلیمر دارای ساختار
پلیاستری میباشد .با توجه به پیکهای موجود در نمونهی سنتز
شده و نمونهی تجاری (شکل -1الف) ،نمونه سنتز شده دارای
پیک اصلی مشابه با نمونهی تجاری است که این امر یکی از
دالیل تایید سنتز را نشان میدهد.
شکل  2نمودار  DSCرا برای نمونه سنتز شده و تجاری
نشان میدهد .دمای  Tgمعموال بصورت تغییر ناگهانی در شیب
نمودار (ظرفیت گرمایی ویژه) خود را نشان می دهد و از روی
نقطه عطف میزان دقیق  Tgمشخص می شود .پیک نشان داده
شده معموال مربوط به فرآیندهایی نظیر ذوب یا بلوری شدن و

اساس استاندارد ASTM D4541استفاده شد .دالیها به کمک

کریستالیزاسیون (پخت) است .این گرمانگاشت که اثر

چسب مشخص دو جزئی بر روی سطح چسبانده شدند و بعد از

تاریخچهی حرارتی بر روی نمونهها است بطور مشخص یک

پخت شدن به مدت  10دقیقه در دمای  100درجه سانتیگراد،

پیک گرماگیر (دماهای ذوب) را نشان میدهد که با شروع
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گرمادهی تغییرات فیزیکی گرماگیر که حاکی از ذوب شدن

باشد عالوه بر این حرکت و انعطافپذیری پیکرهی پلیمر روی

رزین است ،در نمونهها رخ میدهد .با توجه به جدول  4که

 Tgاثر عکس دارد و نمونهی  PS1به علت استفاده از منومر

مقدار عددی  Tgو مقدار آنتالپی نمونه سنتز شده و نمونهی

فتالیک انیدرید که دارای ساختاری حلقوی و سخت است مقدار

تجاری را نشان میدهد ،اعداد در یک بازه هستند که امر

 Tgبیشتری را نسبت به پلیمری که دارای ساختار سخت نیست،

میتواند یکی دیگر از دالیل سنتز مناسب رزین باشد PS1 .با

دارد.

توجه به ساختار حلقوی که دارد مقدار Tgکمتری را باید داشته

شکل  -1طیف  FTIRالف) نمونهی تجاری .ب) نمونهی سنتز شده.

25 µm

شکل  -2نتایج آزمون .DSC
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جدول  -4مقدار عددی  Tgنمونه سنتز شده و تجاری.
نمونه

(Tg )°C

آنتالپی( )Jg-1

Daotan VTW 1225

104

-980/77

PS1

105

-960/23

3ـ2ـ بررسی خواص الکتروشیمیایی

است که سیستم عایق میباشد و مقاومت بسیار زیادی در

نتایج آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به صورت

مقابل عبور جریان وجود دارد .با گذشت سه هفته ،نمونه های

دو نمودار نایکوئیست1و بد2ارائه میشود .به منظور مقایسهی

 PS1و  Daotan VTW 1225به مقاومتی در محدودهی 109

بهتر و تحلیل نتایج نمودار بد مربوط به نمونه  PS1و نمونهی

اهم سانتیمتر مربع رسیدند که همچنان دارای مقاومتی باال

تجاری نیز در جدول  4نشان داده شده است .الزم به ذکر

هستند و عمال نفوذ زیادی از الکترولیت درون سیستم رخ

است که برای هر نمونه ،نمودارهای بدست آمده از آزمون

نداده است و واکنشهای خوردگی آغاز نشده اند .بعد از

در زمانهای مختلف غوطهوری ارائه شدهاند .در ضمن هر

گذشت نه هفته (شکل ((-4ج)) ،در نمونهی تجاری کاهش

نمودار یکی از سه تکرار در هر آزمون میباشد و انتخاب آن

مقاومت رخ داد و به محدودهی  107اهم سانتیمتر مربع رسید

به گونهای صورت گرفته است که نزدیکترین پارامترها را به

که این امر به این معنی میباشد که نفوذ الکترولیت صورت

حالت میانگین دو تکرار نتیجه دهد .برای شبیه سازی رفتار

گرفته است و با توجه به نمودار نایکوئیست ،این نمونه رفتار

الکتروشیمیایی پوشش ها طی زمان غوطه وری در محلول

دوثابت زمانی را از خود نشان داد که بیانگر شروع

خورنده ،از مدارهای تک ثابت زمانی و دو ثابت زمانی

واکنشهای خوردگی در فصل مشترک فلز و پوشش می

موجود در شکل  3استفاده شده است .در این مدار ها،Rf ،

باشد .اما نمونهی  PS1همچنان رفتار خازنی و دارای مقاومتی

 CPEdl ،Rct ،CPEfو  Rsبه ترتیب بیانگر مقاومت پوشش،

در محدودهی  109اهم سانتیمتر مربع را از خود نشان می

عنصر ثابت فازی پوشش ،مقاومت انتقال بار ،ظرفیت الیه

دهد .پس از گدشت پانزده هفته (شکل (-4د)) نمونه

دوگانه و مقاومت محلول می باشند.

همچنان مقاومت خود را حفظ کرده که این امر نشان میدهد

شکل  4نمودار بد و نایکوئیست را برای نمونهی سنتز شده و

که نمونه سنتز شده در سامانهی پوششی عملکرد مناسبی را

نمونهی تجاری که به صورت سامانهی پوششی با پلییورتان

نسبت به نمونهی تجاری که بیشتر تضعیف شده است ،نشان

بر روی ورقهی ( )EDاعمال شده است را بعد از گذشت

میدهد .جدول  5مقادیر امپدانس کل در فرکانس تقریبی

زمانهای یک روز ،سه هفته ،نه هفته و پانزده هفته غوطه وری

 0/01هرتز و مقاومت پالریزاسیون نمونهی سنتز شده و

در محیط سدیم کلراید  3/5درصد وزنی نشان میدهد .بعد

نمونهی تجاری که در سامانهی پوششی اعمال شدند را نشان

از یک روز غوطه وری ،با توجه به نمودارهای نایکوئیست و

میدهد .مقادیر مقاومت پالریزاسیون بعد از برازش با

بد (شکل (-4الف)) در ابتدا نمونهها در سامانهی پوششی

مدارهای معادل ذکر شده در شکل  3گزارش شدهاند.

دارای مقاومتی در حدود  1010اهم سانتیمتر مربع بودند که

بعد از گذشت پانزده هفته نمونهی  PS1دارای مقاومت باالتر

رفتار کامال خازنی را در مقاومت باال نشان میدهد ،وجود

( 4/05×109اهم سانتی متر مربع) نسبت به نمونهی تجاری

یک دایره با شعاع بزرگ در نمودار نایکویست بیانگر این

( 2/75×106اهم سانتی متر مربع) بودند.

1

Nyquist

PS1

2

Bode
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3ـ2ـ بررسی چسبندگی

خوردگی در فصل مشترک فلز/پوشش .به نظر می رسد که

یکی از پارامترهای مهم سامانههای پوششی ،میزان چسبندگی

برای هر دو نقش اساسی پوشش ،چسبندگی پوشش به زمینه

پوشش به سطح زیرین است .چسبندگی میتواند از طریق

فلزی از اهمیت فراوان برخوردار باشد ] 14و  .[15نقص

نیروهای کشش سطحی که شامل قفل شدن یا نیروهای

چسبندگی به این مفهوم است که جدایش کامل پوشش از

شیمیایی و فیزیکی و یا هر دوی آنها است ،انجام شود .پوشش

سطح انجام شده است و در این حالت میزان نیروهای

های آلی دو نقش اساسی بر روی زمینه فلزی به هنگام کاربرد

پیوستگی بین الیه های پوشش آلی بزرگتر از نیروهای

در محیط خورنده را ایفا می کنند )1( :محافظت سطح فلز از

چسبندگی بین زیرآیند/پوشش آلی میباشد.

خوردگی و ( )2جلوگیری از تشکیل و پخش محصوالت

شکل  -3مدارهای معادل توجیه کننده رفتار سیستم های پوششی  )1تک ثابت زمانی )2 .دو ثابت زمانی.

جدول  -5مقادیر امپدانس کل و مقاومت پالریزاسیون نمونهها بعد از غوطهوری در الکترولیت  3/5درصد وزنی سدیم کلراید طی
زمانهای مختلف.
نمونه

بعد از  1روز

بعد از  3هفته

بعد از  9هفته

بعد از  15هفته

Rp
)(Ω cm2
||Z
)(Ω cm2
Rp
)(Ω cm2
||Z
)(Ω cm2
Rp
)(Ω cm2
||Z
)(Ω cm2
Rp
)(Ω cm2
||Z
)(Ω cm2

Daotan VTW
1225

PS1

5/5×1010

7/1×1010

10

10

4/33×10

6/09×10

2/5×1010

1/9×1010

1/5×1010

1/17×1010

5/6×107

7/9×109

4/43×107

7/1×109

3/1×106

5/1×109

2/75×106

4/05×109
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شکل  -1نمودار بد و نایکوئیست را برای نمونههای سنتز شده و تجاری اعمال شده بر روی ورقهی  EDبعد از یک روز (الف) ،سه
هفته (ب) ،نه هفته (ج) و پانزده هفته (د) غوطهوری در محلول سدیم کلراید  3/5درصد وزنی.
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در حالی که نقص پیوستگی به این معنا است که نیروهای بین

( 2/51مگاپاسگال) مقدار عددی بیشتری دارد که این امر

زیرآیند/پوشش آلی به مراتب بیشتر از نیروهای بین الیه های

میتواند ناشی از ساختار منومرهای بهکار رفته در سنتز رزین

خود پوشش آلی می باشند .جدول  6نتایج چسبندگی سطحی

باشد .دو پوشش از روی الیهی  EDجدا شدند و منظور از

را به وسیلهی آزمون  Pull-offبرای نمونهی سنتز شده و

چسبندگی بین الیهای بین الیههای  EDو الیهی پلی استر

 Daotan VTW 1225که بر روی ورقهی ( )EDاعمال

میباشد .البته اعداد بدست آمده از این آزمون اختالف معنا

شدهاند و در سامانه ی پوششی قرار گرفته اند را نشان میدهد

داری ندارند که به معنای این است که تقریبا در یک سطح

که متوسط سه بار انجام فرآیند گزارش داده شده است ،اعداد

میتوانند قرار گیرند .هر دو نمونه دارای نوع نقص چسبندگی

مشخص شده در شکل یکی از اندازهگیریها میباشد .با

از نوع  adhesion failureهستند.

توجه

به

نتایج

بدست

آمده

نمونهی

تجاری

جدول  -6نتایج  Pull-offبرای نمونههای سنتز شده و مقایسه با نمونهی تجاری بر روی ورقهی (.)ED
نمونه

)Pull-off (MPa

Daotan
VTW
1225

2/51 ± 0/3

PS1

2/05 ± 0/21

مشاهدات

4ـ2ـ مه نمکی

نمونهی سنتز شده در سامانهی پوششی عملکرد مناسبی از

در گام نهایی بعد از آزمون طیفسنجی امپدانس

خود نشان میدهد که چسبندگی خوبی به سطح  EDدارد .با

الکتروشیمیایی ،آزمون مه نمکی بر روی نمونهی سنتز شده و

توجه به نتایج مربوط به آزمون  pull-offمشخص است که

تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به جدول  7همانطور

 PS1چسبندگی بین الیهای بسیار مناسبی داشت و یا به عبارت

که مشاهده میشود نمونهی سنتز شده بعد از یک ماه

دیگر میزان استحکام چسبندگی بین الیههای اعمال شده بر

قرارگیری در آزمون مه نمکی مقاومت به خوردگی خوبی را

روی سطح فلز از چسبندگی بین سطح فلز و الیهی اول بیشتر

از خود نشان داد که رشد خوردگی را در اطراف خراش نیز

میباشد اما در نمونهی تجاری رشد خوردگی و همچنین

خیلی شدت زیادی ندارد .عالوه براین بلند شدن پوشش نیز

محصوالت خوردگی به وضوح خود را نشان داده است

رخ نداده که این مسائل میتواند بیان کننده این امر باشد که

همچنین بلند شدن پوشش نیز رخ داده است.
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جدول  -7مقایسهی تصاویر دیجیتالی از سطح نمونههای سنتز شده و نمونهی تجاری اعمالی بر روی ورقهی  EDبعد از  1ماه قرار
گیری در معرض آزمون مه نمکی.
نمونه

قبل از غوطهوری

بعد از یک ماه غوطهوری

Daotan
VTW
1225

PS1

با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت رزین سنتز شده

یونها از درون پوشش میشود در حالی که پوشش آلی این

همچون پوششهای آلی سبب کاهش خوردگی میشود که

انتقال را محدود میکند .از طرفی انتقال یون درون پوشش

این پوششها با توجه به ساختار ،از خواص سد کنندگی در

آلی به دو صورت انتقال از طریق خلل و فرج و تشکیل

برابر نفوذ آب و عوامل خورنده به سطح فلز برخوردار

هدایت یونی در طول زمان بوده که این امر در رزینهای سنتز

میباشند .پوشش آلی انتقال یون را با مقاومت مواجه

شده مشاهده نشده است و این رزینها مقاومت یونی مناسبی

میسازد ،بدین ترتیب که بعد از تشکیل کاتیونها در آند و

برای سیستم ایجاد می کنند .در کل رزینهای سنتز شده با

همچنین یونهای حاصل از واکنش کاتدی ،ادامه یافتن

ایجاد مقاومت در مسیر حرکت یونها باعث کنترل سرعت

چرخهی فرایند خوردگی را به همراه دارد که باعث انتقال

خوردگی فلز شدند.

نتیجهگیری
در این پژوهش در ابتدا رزینی با روش پلیکاندنسیشین سنتز شد که نتایج آزمونهای  DSC ،FTIRنشان داد که رزین سنتز شده از
خانوادهی پلیاستر می باشد در ادامه مشاهده شد که ساختار منومرهای اولیه در سنتز مواد نقش بسزایی را در عملکرد محصول دارد.
در گام بعد برای ارزیابی عملکرد ،رزین سنتز شده و  Daotan VTW 1225بر روی سطوح  EDاعمال شدند و در سامانهی کامل
پوششی قرار گرفتند و نتایج زیر بدست آمد:
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 هفته غوطه وری در15  نشان داد که نمونه ها از همان ابتدا مقاومت بسیار باالیی از خود نشان میدهند و بعد ازEIS نتایج آزمون
 نتایج آزمون مه نمکی بیانگر. اهم سانتی متر مربع) را از خود نشان داد4/05×109(  بیشترین مقاومتPS1 محیط خورنده نمونهی
عملکرد موفقت آمیز نمونه ی سنتز شده در مقایسه با نمونه ی تجاری بود و بعد از یک ماه غوطه وری هر دو نمونه از نقطه نظر رشد
 آزمون چسبندگی بر روی نمونه سنتز شده و نمونه ی تجاری در.خوردگی اطراف ناحیه ی خراش تفاوت چندانی با هم نداشتند
ساما نه ی پوششی انجام گرفت و مقدار استحکام چسبندگی تفاوت معناداری برای هر دو نمونه نداشت و این آزمون نشان داد میزان
 با توجه به اینکه برای سنتز رزین از منومرهای اقتصادی.چسبندگی بین الیه ای برای هر دو نمونه تقریبا در یک محدوده می باشد
صنعتی استفاده شد و به عنوان الیهی آستری عملکرد تقریبا بهتری را نسبت به نمونهی تجاری از خود نشان داده است میتوان از این
.رزین سنتز شده به جای نمونهی تجاری استفاده کرد
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