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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تهيه نانوپودر روي اکسيد به روش سوختن ژل
و استفاده از آن در ساخت پوششهاي مقاوم به خوردگي
کامپوزيتي پليمر /روي اکسيد
وجيهه خاني* ،+ليال شريفي
يزد ،سازمان جهاد دانشگاهي استان يزد ،گروه پژوهشي سراميک صنعتي ،صندوق پستي 54948498

آرش پيامي ،حسين کوهاني
تهران ،پژوهشگاه نيرو ،گروه پژوهشي مواد غيرفلزي ،صندوق پستي 49558841

سيد حسين ميرحسيني
يزد ،سازمان جهاد دانشگاهي استان يزد ،گروه پژوهشي سراميک صنعتي ،صندوق پستي 54948498

چكيده :پوششهاي کامپوزيتي پليمر /سراميک از گزينههاي مناسب براي جلوگيري از خوردگي لولههاي
انتقال آب و پساب محسوب ميشوند .در اين پژوهش ،ابتدا نانوپودر روي اکسيد به روش سوختن سل ـ ژل توليد شد
و سپس دو نوع پوشش کامپوزيتي اپوکسي /روي اکسيد و پلي آنيلين /روي اکسيد ،بر روي لولههاي فوالدي اعمال شد
و ويژگيهاي آنها بررسي شد .به منظور بررسي ويژگيهاي نانوپودر و پوششها ،آناليزهاي  FT-IR ،SEM ،XRDو
آزمونهاي ويژگيهاي مکانيکي انجام شد .ميزان ورود عناصر پوشش به داخل آب آشاميدني نيز اندازهگيري شد.
نتيجهها نشان داد که غلظت فلزهاي وارد شده به آب کمتر از استاندارد بوده و سالمت آب را به خطر نمياندازد.
براي بررسي رفتار خوردگي پوشش اعمال شده بر لوله فلزي ،پتانسيل مدار باز بر روي دو نوع پوشش انجام شد.
براي ارزيابي توانايي پوشش در کاهش سرعت خوردگي نيز ،منحنيهاي تافل رسم شدند و مطالعههاي خوردگي
بر روي نمونهها صورت پذيرفت .نتيجهها نشان دادند که حضور ذرههاي  58نانومتري روي اکسيد در کنار پليمر،
مقاومت به خوردگي لولههاي فوالدي را به ميزان زيادي افزايش ميدهد ،و در اين رابطه پوششهاي اپوکسي /روي اکسيد
بهتر عمل ميکنند.
واژههاي كليدي :پوششهاي نانوکامپوزيتي؛ روش سوختن ژل؛ پليمر؛ روي اکسيد؛ خوردگي شيميايي.
KEY WORDS: Nano composite coatings; Gel combustion; Polymer; Zinc oxide; Chemical
corrosion.
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مقدمه

آب و پساب و خطوط لولههاي انتقال آب در صنايع گوناگون
از اهميت بااليي برخوردار ميباشند .پديده خوردگي در لولهها و
سامانههاي توزيع آب آشاميدني به علت تخريب و انهدام اين سامانهها،
ميتواند صدمهها و خسارتهاي اقتصادي زيادي را موجب شود
و خطراتي را در اثر ورود ترکيبهاي ناشي از خوردگي براي
مصرف کنندگان ايجاد نمايد [ .]1 ، 2مسئله خوردگي شيميايي
در لولههاي آب ،همواره بهعنوان يکي از مشکلهاي بزرگ صنعت
مطرح بوده و سرمايه گذاريهاي کالني در اين بخش صورت ميپذيرد.
يکي از روشهاي مناسب براي کاهش هزينههاي خوردگي ،استفاده
از لولههاي پليمري است اما با توجه به اينکه درصد زيادي از خطوط
آب و پساب کشور از نوع لولههاي فوالدي هستند جايگزين کردن
همه اين لولهها با انواع پليمري به نظر منطقي نميآيد [.]3-5
يکي از اصليتررين روشهراي ديگرر جلروگيري از خروردگي
اسررتفاده از پوشررشهررا مري باشررد کرره مررانع از تمررا سررطوح
با محيط خورنده مي شود .اسرتفاده از انرواع پوشرشهرا شرامل
پوششهاي سرراميکي ،فلرزي و آلري  ،موجرب افرزاي ش دوام و
تأمي ن اهداف مورد نظر ميشود [ .] 6-9مواد سراميکي به دليل
شکننده بودن ،به تنهايي قابلي ت استفاده به عنروان پوشرش را
ندارنررد درلرراليکرره داراي ويژگرريهرراي يگانررهاي همچررون
مقاومت به خوردگي براال و مقاومرت در برابرر مرواد شريميايي
مي باشند .بنابراي ن استفاده از اي ن مرواد بره صرورت کام وزيرت
با پليمر ميتواند بسيار مثمرثمر باشد .پليمرها به سبب ويژگريهراي
برجستهاي چون سبکي ،مقاومت در برابر خروردگي ،قيمرت مناسرب
و سراميکها بهدليلهرايي چرون مقاومرت در برابرر خروردگي،
مقاومت در برابر خزش ،خستگي و گرما ميتوانند ويژگيهراي
برجستهاي در پوشش دروني لوله ها به وجود آورند [ 12ر .]11
با رساندن اندازه ذرهها در اندازه نانو نيز بسياري از ويژگيهاي
کام وزيتها مانند ويژگيهراي مکرانيکي ،نروري و الکتريکري
بهبررود چشررمگيري م ريي ابررد .امررروزه سرراخت پوشررشهرراي
نانوکام وزيتي درصد بااليي از پژوهشهاي علمي و صرنعتي را
به خود اختصاص داده است [16ر .]13
روي اکسيد از جمله مواد سراميکي است که به دليل ويژگيهاي
يگانه کاربردهاي بسياري دارد ZnO .داراي ساختار ورتزيت( )1ميباشد
که در آن اتمهاي اکسيژن در يک شبکه شش وجهي()2

آرايش گرفتهاند و اتمهاي روي نصف مواضع تتراهدرال را به خود
اختصاص دادهاند .سلول والد روي اکسيد شامل دو کاتيون روي و
دو آنيون اکسيژن ميباشد .ساختار بلوري روي اکسيد را ميتوان
به صورت اليههاي متوالي اکسيژن ر روي در نظر گرفت که
در امتداد محور  Cيا صفحه ( )1111قرار گرفته اند .شکل 1
ساختار روي اکسيد را نشان ميدهد.
با توجه به اينکه ترکيبهاي روي اکسيد به دليل داشتن
خواص ويژه ،قابليت لفاظت فلزها را از خوردگي دارند ،بهنظر ميرسد
تهيه پوششهاي پليمر /روي اکسيد با بهبود ويژگيهاي فيزيکي
و مکانيکي ،سبب بهبود ويژگيهاي ضد خوردگي نيز ميشود.
بهکارگيري نانو ذرههاي روي و روي اکسيد در تهيه نانو کام وزيتها،
مي تواند استحکام آنها را افزاي ش دهد و وزن آنها را
کم کند ،مقاومت شيميايي و گرمايي آنها را باال ببرد و واکنش آنها
را در برابر نور و تابشهاي ديگر تغيير دهد .با استفاده از
نانو ذرهها نسبت استحکام به وزن مواد کام وزيتي به شدت
افزايش خواهد يافت ].[11 ، 11
روش سوختن سل ر ژل يکي از روشهاي متداول در توليد
نانو پودرها ميباشد .در اين روش که روشي جديد با ترکيبي
بيهمانند از روش سل ر ژل و فرايند سوختن است ،ابتدا مواد اوليه
که بيشتر به صورت ترکيبهاي نيتراتي هستند در يک لالل آبي
مانند سيتريک اسيد در نسبتهاي مولي مناسب لل ميشوند و
در اثر گرما دادن و تبديل شدن مواد به سل و س س ژل
و در ادامه سوختن مواد ،نانو پودر مورد نظر تشکيل ميشود.

)5( Hexagonal close packed

)4( wurtzite
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در اين روش ضمن استفاده از برتريهاي روش سل ر ژل ،ميتوان
با ايجاد يک پديده سوختن همراه با کاهش مدت زمان واکنش،
به ذرههاي ريز و در لد نانو دست يافت .در روش سل ر ژل
از يک ماده ژلي کننده استفاده ميشود و با تشکيل الکوکسيدهاي
فلزي و واکنش با آب ميتوان به يک ژل همگن دست يافت و
در روش سوختن با استفاده از يک عامل سوختني و انجام
واکنشهاي التراقي ميتوان سبب انجام خودبهخوي واکنش و
ايجاد نانو پودر شد .در روش سوختن سل ر ژل با افزودن يک سوخت
در مواد اوليه ميتوان هر دو روش سل ر ژل و سوختن را در کنار
يکديگر داشت .در اين روش گرما دادن محلول اوليه سبب تبديل
سل به يک ژل با ويسکوزيته باال ميشود .ژل بهدست آمده با باال رفتن
دما طي يک فرايند سوختن به شدت گرمازا ناشي از واکنش
مواد آلي به عنوان عامل اليا کننده و نيتراتها به عنوان عامل
اکسيد کننده ،به خاکستري نرم و به شدت متخلخل تبديل ميشوند
که با کلسينه کردن در دماي مناسب به فراوردهي نهايي تبديل
ميشود ].[19 ،23 ،22
 V.C.Sousaو همکاران [ ]21از جمله پژوهشگراني بودند که
بر روي تهيه التراقي پودر روي اکسيد پژوهشهايي انجام دادهاند.
اين پژوهشگران از نيتراتهاي فلزي به همراه اوره براي ساخت
پودر روي اکسيد استفاده کردند و به پودر روي اکسيد با اندازههايي
در لدود  211-511 nmدست يافتند Tsung-Yung Wu .و
 Hwang C. Chingپژوهشگران ديگري بودند که بر روي ساخت
نانو پودر روي اکسيد با استفاده از روش سوختن پژوهشهايي
انجام دادند ] .[21 ، 22اين پژوهشگران از سوخت گاليسين و
نيتراتهاي فلزي استفاده کردند و بهترين نسبت را نسبت استوکيومتري
دانستند .ريالي و همکاران [ ]25با روش سوختن سل ر ژل و
استفاده از سيتريک اسيد به عنوان عامل ژلهاي شدن و عامل
سوخت ،نانو پودر روي اکسيد براي کاربرد وريستوري را توليد کردند.
در اين پژوهش ،در مرلله اول ،نانوپودر روي اکسيد به روش
ژل سوختن توليد شده و س س در مرلله دوم ،دو نوع پوشش
کام وزيتي پليمر/سراميک براي اعمال بر لولههاي فوالدي تهيه شد.
اين پوششها پس از ساخت ،به روش پاشش بر روي لولههاي
فلزي اعمال شده و ويژگيهاي آنها بررسي شد.
بخش تجربي

در اين پژوهش ،ابتدا نانو پودر روي اکسيد با استفاده از روش
ژل سوختن تهيه ميشود .شکل  2نمودار تهيه تهيه نانو پودر
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روي اکسيد نشان داده شده است .روي نيترات به همراه سوخت
سيتريک اسيد به نسبت  2به  1تهيه شدند .ابتدا مقدار  5گرم از روي نيترات
به همراه  3/53گرم از سيتريک اسيد در  51ميلي ليتر آب
يونزدايي شده لل شد .از آنجايي که محلول غيرهمگن به سوختن
ناقص منجر ميشود و بهمنظور لل شدن مواد جامد اوليه در محلول،
محلول در دماي ̊ 11 Cبهطور يکنواخت توسط يک گرمگن و
همزن مغناطيسي به هم زده شد .پس از آن بهمنظور تنظيم pH
محلول ،در بازهي  5-21ميلي ليتر محلول آمونياک بهطور تدريجي
به محلول داخل بشر پس از سرد شدن در دماي محيط افزوده شد.
سرد کردن محلول به دليل کاهش بخارهاي سمي ناشي از تبخير
آمونياک و سادگي در زمان تنظيم  pHمحلول ميباشد .در ادامه
محلول با pHهاي گوناگون در دماي  111 °Cبهمنظور تبخير آب
اضافي تا رسيدن به يک سل بهطور کامل ويسکوز شده در داخل
بشر در شرايط ثابت همزن قرار گرفت .س س سل ويسکوز شده
به درون يک ظرف مسطح ريخته شد و در هواي آزاد بهطور
مستقيم در دماي  151 °Cگرما داده شد تا بهصورت ژل در آمد.
اين در لالي است که محلول تا مرلله تشکيل ژل و تبخير آب
اضافي آن در درون ظرف مسطح همچنان در شرايط ثابت همزدن
قرار گرفت .با ادامه گرما دادن ژل بهتدريج خشک شده و در اين هنگام
سوختن از درون ژل خشک شده از يک نقطه شروع شده و طي مدت زمان
بسيار کم تمام ژل را فرا ميگيرد .پس از پايان سوختن ،فراوردهي
بهدست آمده در  511 °Cکلسينه شدند .واکنش شيميايي
صورت پذيرفته در روش سوختن سل ر ژل به صورت زير ميباشد:
→ Zn(NO3)2.6H2O + C6H8O7.H2O
ZnO +2NO2 + 6CO2 + 2H2O + 9H2

در مرلله بعد نانو پودر تهيه شده به ميزان  2درصد وزني
درون ماده پليمر پلي آنيلين با فرمول  C6H7Nو پليمر اپوکسي
با فرمول  C2H4Nپخش شد و بر روي قطعه آهني پوشش داده شده
و ويژگيهاي فراوردهي پاياني مورد بررسي قرار گرفت .کليه مواد
شيميايي استفاده شده فراوردهي شرکت مرک آلمان بودند.
در پوشش دهي از صفحههاي فلزي با اندازهي 11×11 cm2
از جنس فوالد کربني و با ضخامت  1/1ميلي متر استفاده شد.
زيرسازي لوله نيز به روش شن پاشي صورت پذيرفت .پس از
زيرسازي با شن ،پوششدهي با روش پاشش بر روي سطح فلز
انجام شد .پس از پوششدهي ويژگيهاي مکانيکي پوششها
مورد بررسي قرار گرفت .براي اين منظور ابتدا بر اسا استاندارد
 ،ASTM D 1400ضخامت پوششها اندازهگيري شده و س س
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جدول 3ـ مواد مصرفي براي تهيه نانو ذرههاي اکسيد روي به روش سل ژل احتراقي.

مواد اوليه

فرمول شيميايي

جرم مولکولي

شرکت توليد کننده

)(g/mol

روي نيترات

Zn(NO3)2.6H2O

291/26

مرک

سيتريک اسيد

C6H1O1.H2O

211/12

مرک

سيتريک اسيد

روي نيترات

آب مقطر

محلول اوليه

همزدن در دماي 11 °C
گرم کردن و همزدن محلول سل
براي تبخير اب

سل

آمونياک
به منظور تنظيم pH

ژل
افزايش دما به منظور سوختن
خاکستر

کلسينه کردن در دماي 511°C

نانو پودر روي اکسيد

بررسي خواص پودر توليد شده

شکل 2ـ تهيه نانو پودر اکسيد روي با افزودني ها به روش سوختن سل ـ ژل.
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شکل 4ـ تصويرهاي نانو پودر تهيه شده روي اکسيد در بزرگنماييهاي گوناگون.

بر اسا استاندارد  ،ASTM D 3350چسبندگي اليهها اندازهگيري شد.
در ادامه سختي پوشش نيز بر اسا استاندارد  ASTM D 4360و
استاندارد ASTM D 2194
ضربه پذيري پوششها بر اسا
مورد سنجش قرار گرفت .براي بررسي ورود عناصر پوششي به درون
آب آشاميدني از استاندارد  ASTM D 3630استفاده شد.
بعد از پوششدهي نمونهها با آب مقطر شسته شده و درون
محلولهاي الکتروليت هيدروکلريک اسيد  1/1موالر ،سولفوريک اسيد
 1/1موالر و نمک طعام  %3/5وزني قرار داده شدند و ويژگيهاي
ضد خوردگي آنها با استفاده از روش الکتروشيميايي تافل و روش ثبت
نمودارهاي پتانسيل /زمان بررسي شد .بهمنظور انجام آزمايشهاي خوردگي
از دستگاه EG&G Potentiostat/Galvanostat Model 273 A
استفاده شد.
براي انجام آزمون  SEMو ديدن ريزساختار نانو پودرهاي
تهيه شده و همچنين ديدن اندازه تقريبي مواد تشکيل دهنده اکسيدي
از دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي )model Philips XL30) SEM
استفاده شد .براي بررسي فازهاي تشکيل شده آناليز پراش پرتوي ايکس
بر روي نانو پودر تهيه شده و پوشش کام وزيتي ،توسط دستگاه
 (model EXPERT Phillips ) XRDانجام شد .پرتوي ايکس ايجاد شده
دستگاه  Cu-Kبا طول موج  1/52156آنگستروم و با صافي
نيکلي بود .دستگاه  FT-IRمورد استفاده در اين پژوهش مدل IFS 48
ساخت شرکت  Brukerبود.
نتيجهها و بحث
بررسي ريزساختاري نانو ذرههاي روي اکسيد تهيه شده

ريزساختار نانو پودر تهيه شده توسط ميکروسکوپ الکتروني
روبشي مطالعه شد .تصوير ريزساختاري نانو پودر در شکل  3آورده
علمي ـ پژوهشي

شده است .تصويرهاي  SEMتشکيل ذرههاي کمتر از  111نانومتر
 ZnOرا نشان ميدهند.
بررسي فازي نانو پودر روي اکسيد تهيه شده

به منظور تعيين دماي مناسب براي عمليات لرارتي ،از پودر
به دست آمده از فرايند سوختن سل ر ژل آزمون  DTA/TGگرفته شد.
در طيف به دست آمده پيک گرماگير در دماي  211درجه سلسيو
ديده شد که مربوط به خروج مواد فرار و ترکيبهاي آلي بوده است
و اثبات ميکند که دماي مناسب براي عمليات لرارتي در بازهي
 211-511درجه سلسيو قرار دارد .بنابراين پودرهاي تهيه شده
در دماي  511درجه سلسيو کلسينه شدند .پرتوي  XRDپودر
کلسينه شده در شکل  2نشان دهنده تشکيل روي اکسيد است
(مقايسه با کارت شماره  .)05-0664همانگونه که در تصوير
مشخص ميباشد الگوهاي  ZnOبهصورت تيز و کامل بهوجود آمدهاند
و دماي عمليات لرارتي دماي مناسبي انتخاب شده است.
براي به دست آوردن اندازه بلورکهاي نانو پودر روي اکسيد ،از
فناوري شرر استفاده شد و اندازه بلورکهاي تهيه شده
روي اکسيد از روي نتيجههاي  XRDمحاسبه شد.
0/ 9
(B2  b2 )1/ 2 cos 

D

 :Dاندازه کريستاليت
 : ثابتي مربوط به دستگاه (در صورت nm = cu k
)1/152
 :نصف پهناي پيک بيشينه (بر لسب راديان)،
 :bنصف پهناي پيک نمونه استاندارد،
 : زاويه مربوط به پيک
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33111

331
321
311

32111

شدت )(a.u.

61
31
21

0111

91

01

71

61

51

31

1

6111

41

پراکنش )(%

31111

01

511

3111 4511 4111 2511 2111 3511 3111

عدد موج cm-1

( 2درجه)

شکل  6ـ پرتو  FT-IRکامپوزيت پلي آنيلين  /روي اکسيد به عنوان پوشش .3

شکل 3ـ پرتو  XRDاز نانو ذره روي اکسيد سنتز شده.

331
321
21

311

درصد ()%

61
31

31

21

پراکنش )(%

01

1

511 3111

51 311

31

5

قطر (نانومتر)

شکل  5ـ توزيع اندازه ذرههاي پودر تهيه شده.

با جايگذاري عددهاي مربوط به فناوري شرر ،اندازه بلورک روي
اکسيد تهيه شده 25 nm ،محاسبه شد .همچنين با استفاده
از دستگاه اندازهگيري توزيع اندازه ذرات ) (DLSمدل NanotracWave
شرکت  ، Microtracتوزيع اندازه ذرهها مشخص شد .همانگونه
که از شکل  5قابل ديدن است ،توزيع اندازه ذرههاي نانو پودر
تهيه شده زير  111 nmميباشد
پرتو سنجي فروسرخ تبديل فوريه پوششهاي کامپوزيتي

نانو پودر روي اکسيد به ميزان  2درصد وزني با دو نوع پليمر
پلي آنيلين و اپوکسي مخلوط و ماده اوليه جهت پوشش به دست آمد.
پرتو  FT-IRماده اوليه پوشش در شکلهاي  6و  1آورده شده است.
6

511

3111 4511 4111 2511 2111 3511 3111

عدد موج cm-1

شکل 7ـ پرتو  FT-IRکامپوزيت اپوکسي  /روي اکسيد به عنوان پوشش .2
بررسي فازي پوششهاي کامپوزيتي

پرتوهاي  XRDپوششهاي کام وزيتي پليمر به همراه %2
روي اکسيد جهت اعمال بر روي لولههاي فلزي تهيه شد .شکلهاي
 1و  ،9نتيجههاي اين آزمون را نشان ميدهند.
همانگونه که در شکل  9ديده ميشود ،پيک اول در ماده پليمري
مورد استفاده در زاويه ( )2=15/31با فاصله بين اليهاي
 5/115آنگستروم ظاهر شده است .اين پيک در مورد کام وزيت
پلي آنيلين  /سراميک در مقدارهاي زاويه پايينتر ()2=15/25
با فاصله بين اليهاي  5/961آنگستروم ديده ميشود که
نشان دهنده افزايش فضاي بين اليهاي در اين لالت
ميباشد.
علمي ـ پژوهشي
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جدول 2ـ ويژگيهاي مکانيکي پوششها.

نوع پوشش

ضخامت (ميکرون)

چسبندگي

سختي

ضربه پذيري
()lb.in

پلي آنيلين  /اکسيد روي

25 235

5A=111%

11125

25

اپوکسي  /اکسيد روي

25311

5A=111%

6  111

21

تعداد

67

50

39

31

43

22

34

1
3

( 2درجه)

67

50

39

31

43

22

34

3

تعداد

461

461

1

( 2درجه)

شکل  0ـ پرتو  XRDکامپوزيت پلي آنيلين  /سراميک مورد استفاده
در ماده پوشش .3

شکل  9ـ پرتو  XRDکامپوزيت اپوکسي  /سراميک مورد استفاده
در ماده پوشش .2

از آنجا که درصد جزء تقويت کننده (روي اکسيد) در پوششهاي
کام وزيتي  %2است روشن است که در پرتو  XRDاز پوشش کام وزيتي،
پيکهاي روي اکسيد بهطور محسو مشخص نخواهند بود.

با توجه به جدول  3ميتوان نتيجهگيري نمود که غلظت
فلزهاي اندازهگيري شده در هر دو لالت کمتر از ميزان استاندارد
بوده است و تنها درصد مواد فنلي باالتر از لد استاندارد ميباشد.
درنتيجه با توجه به نتيجههاي بهدست آمده ميتوان ادعا نمود
که اين پوششها سالمت آب آشاميدني را به خطر نمياندازند
و استفاده از آنها در لولههاي انتقال آب از نظر بهداشتي
اشکالي ندارد.

بررسي ويژگيهاي مکانيکي پوششهاي کامپوزيتي

براي بررسي ويژگيهاي مکانيکي دو نوع پوشش ،ضخامت
پوشش ،چسبندگي پوشش ،سختي پوشش و ضربه پذيري آنها
بر اسا استانداردهاي مربوطه بررسي شد .نتيجههاي اين آزمونها
در جدول  2آورده شده است.
همانگونه که از جدول  2قابل ديدن است ،چسبندگي
هر دو پوشش بسيار مناسب ميباشد .اگرچه در لالت استفاده
از پوشش اپوکسي  /روي اکسيد ،ويژگيهاي مکانيکي مناسبتري
نسبت به پوشش پلي آنيلين  /روي اکسيد بهدست ميآيد.
بررسي ورود عناصر پوشش به داخل آب آشاميدني

براي بررسي ورود عناصر پوششها به داخل آب آشاميدني که
از اهميت زيادي برخوردار است ،از استاندارد ASTM D 6330
استفاده شد .نتيجههاي اين آزمون در جدول  3آورده شده است.
علمي ـ پژوهشي

بررسي پتانسيل مدار باز پوششهاي کامپوزيتي

براي بررسي پوشش اعمال شده بر لوله فلزي ،اندازهگيري
پتانسيل مدار باز بر نمونههاي فلزي با دو نوع پوشش  1و  2و
نمونههاي بدون پوشش مورد بررسي قرار گرفت .اين آزمون
در الکتروليتهاي هيدروکلريک اسيد  1/1موالر ،سولفوريک اسيد
 1/1موالر و نمک طعام  %3/5وزني انجام شد .شکل  11نتيجه
اين آزمون را نشان ميدهد.
معرفي کدهاي بهکار رفته در نمودار به صورت زير ميباشد:
 : Aپوشش کام وزيتي (اپوکسي  /سراميک) (محلول
هيدروکلريک اسيد  1/1موالر)
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جدول 4ـ نتيجههاي بررسي ورود عناصر پوششي به داخل آب آشاميدني.

نوع پوشش

پوشش اپوکسي  /سراميک

پوشش پلي آنيلين  /سراميک

ترکيبهاي مورد آزمايش

ميزان اندازه گيري شده ()ppm

استاندارد )ppm( WHO

مواد فنلي

11

1

سرب

>11

51

کادميم

>1

5

کرم

>51

51

منگنز

>11

111

مس

>51

1111

مواد فنلي

11

1

سرب

>21

51

کادميم

>3

5

کرم

>51

51

منگنز

>21

111

مس

>111

1111

 : Bبدون پوشش (محلول هيدروکلريک اسيد  1/1موالر)
 : Cپوشش کام وزيتي (پلي آنيلين  /سراميک) (محلول
هيدروکلريک اسيد  1/1موالر)
 : Dپوشش کام وزيتي (اپوکسي  /سراميک) (محلول نمک
طعام )%3/5
 : Eبدون پوشش (محلول نمک طعام )%3/5
 : Fپوشش کام وزيتي (پلي آنيلين  /سراميک) (محلول نمک
طعام )%3/5
 : Gپوشش کام وزيتي (اپوکسي  /سراميک) (محلول
سولفوريک اسيد  1/1موالر)
 : Hبدون پوشش (محلول سولفوريک اسيد  1/1موالر)
 : Iپوشش کام وزيتي (پلي آنيلين  /سراميک) (محلول
سولفوريک اسيد  1/1موالر)
همانگونه که از شکل  11قابل ديدن است ،پتانسيل مدار باز
بعد از گذشتن لدود  511دقيقه به يک پتانسيل ثابت ميرسد.
در محلولهاي خورنده پتانسيل باز در مورد نمونه پوشش داده شده
با کام وزيت اپوکسي  /سراميک مثبتتر از نمونه پوشش داده شده
با اپوکسي /سراميک و نمونه بدون پوشش است ولي جريان خوردگي
در کام وزيت اپوکسي  /سراميک کمتر از ساير نمونهها است.
بنابراين تمايل به خوردگي در مورد آهن نمونه پوشش داده شده
با کام وزيت اپوکسي  /سراميک کمتر ميباشد.
0

طبق نتيجههاي گزارش شده در شکل  11تغييرهاي پتانسيل
براي همه نمونهها با گذشت زمان ابتدا کاهش يافته و س س به مقدار
به تقريب ثابتي ميرسد .در واقع کاهش پتانسيل تا رسيدن به مقدار
پايدار ناشي از نفوذ يونهاي خورنده محيط به سطح پوشش داده شده
ميباشد .بنابراين پوششي که مقاومت باالتري داشته باشد
يونهاي خورنده به داخل آن کمتر نفوذ ميکند و در پتانسيلهاي
باالتري به پايداري ميرسد.

بررسي خوردگي لولههاي پوشش داده شده با مواد کامپوزيتي

براي ارزيابي توانايي دو نوع پوشش کام وزيتي پليمر /سراميک
در کاهش سرعت خوردگي ورقههاي آهن ،دو نوع پوشش
از کام وزيت پليمر/سراميک بر روي ورقه آهني ايجاد شد و منحنيهاي
تافل رسم شدند و مطالعههاي خوردگي بر روي نمونهها
صورت پذيرفت .شکل  11منحنيهاي تافل نمونههاي پوشش
داده شده با کام وزيت پليمر  /سراميک را نشان ميدهد .همچنين
در جدول  3نتيجههاي استخراج شده از منحنيهاي تافل آورده
شده است .گفتني است که منحنيهاي تافل در محلولهاي
 HClبا  1/1موالر 1/1 H2SO2 ،موالر و  %3/5 NaClاندازه گيري
شده است .ويژگيهاي کد نمونههاي اندازهگيري شده به شرح زير
ميباشد.
علمي ـ پژوهشي
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جدول  3ـ مقدارهاي پتانسيل خوردگي ،شدت جران خوردگي و سرعت خوردگي براي نمونه هاي پوشش داده شده.

کد نمونه

پتانسيل خوردگي ()v

شدت جريان خوردگي ()A

سرعت خوردگي ()mm/year

A

1/151

3/136

1/1321

B

1/121

1/112

1/1112

C

1/216

2/531

1/1321

D

1/132

5/616

1/1563

E

1/123

9/111

1/1121

F

1/136

2/651

1/1521

A
B
C
D
E
F
G
H
I

3

1

1/0

-311

-311

1/2
1
-1/2
-1/3

-511
3611

3211

011

311

1

-611

زمان (دقيقه)

E/V

-411

1/3

ولتاژ (ميلي ولت)

-211

1/6

-1/6
0

6

3

2

1

-2

-3

-1/0
-6

)Log (I/A

شکل  31ـ نتايج اندازهگيري پتانسيل مدار باز.

شکل  33ـ منحني تافل مربوط به نمونه هاي پوشش داده شده
با  2نوع پوشش کامپوزيتي پليمر/سراميک.

 : Aکام وزيت اپوکسي  /سراميک (محلول سولفوريک اسيد
 1/1موالر)
 : Bکام وزيت اپوکسي  /سراميک (محلول هيدروکلريک اسيد
 1/1موالر)
 : Cکام وزيت اپوکسي  /سراميک (محلول نمک طعام )%3/5
 : Dکام وزيت پلي آنيلين  /سراميک (محلول سولفوريک اسيد
 1/1موالر)
 : Eکام وزيت پلي آنيلين  /سراميک (محلول هيدروکلريک اسيد
 1/1موالر)
 : Fکام وزيت پلي آنيلين  /سراميک (محلول نمک طعام
)%3/5
با توجه به منحنيهاي پالريزاسيون مربوط به دو پوشش
اپوکسي و آنيلين در محلول همانند ميتوان گفت که پوششهاي
اپوکسي چگالي جريان کمتري دارند .بايد توجه کرد که هر چند
مقدار اين اختالف کم است ،ولي به دليل لگاريتمي بودن محور

چگالي جريان ،جابهجايي کم در اين محور سبب اختالف بزرگي
در مقيا لقيقي ميشود .از سوي ديگر پتانسيل خوردگي
پوششهاي اپوکسي در مقايسه با پوششهاي آنيلين در محيطهاي
يکسان نشان ميدهد که نجيبتر شده است بنابراين اين نوع
پوششها ،عملکرد خوبي در مقابل تبادل الکترونها در اليه
دوگانه داشته و محافظت قابل قبولي از سطح زيراليه در برابر نفوذ
يونهاي خورنده دارند.
پوشش کام وزيتي پليمر /سراميک باعث کاهش سرعت
خوردگي ميشود علت اين امر ميتواند از اثر خاصيت کاتاليستي
پليمر اکسايش ر کاهش و اثر جلوگيري فيزيکي نانو ذرههاي
سراميکي و لفاظت آندي اين نانو ذرهها ناشي شده باشد .همان-
گونه که از جدول  2نيز قابل ديدن است ،سرعت خوردگي در
محيطهاي خورنده در مورد نمونه پوشش داده شده با کام وزيت
اپوکسي /سراميک نسبت به نمونه پوشش داده شده با پلي آنيلين/
سراميک کمتر است.

علمي ـ پژوهشي
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 نتيجهها نشان داد که اعمال پوششهاي.ويژگيهاي آنها بررسي شد
 مقاومت به خوردگي لولههاي فوالدي را به ميزان،نانوکام وزيتي
/ و در اين رابطه پوششهاي اپوکسي،زيادي افزايش ميدهد
 درلاليکه استفاده از اين پوششها.روي اکسيد بهتر عمل ميکنند
 بهدليل امکان تهيه و.سالمت آب آشاميدني را نيز لفظ ميکنند
 هزينه توليد اين نوع،توليد مواد اوليه اين پوششها در داخل کشور
پوششها پايين بوده و با توجه به گسترش صنايع آب و پساب و
پتروشيمي ميتوان کاربردهاي صنعتي و تجاري زيادي براي اين
.پوششها در نظر گرفت
4949/9/45 :  ؛ تاريخ پذيرش4945/ 5/48 : تاريخ دريافت
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 مواد کام وزيتي. پوششدهي است،انتقال آب و پساب
 سراميک از گزينههاي مناسب جهت پوششدهي محسوب/پليمر
 با توجه به اينکه ترکيبهاي روي اکسيد قابليت لفاظت.ميشوند
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