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n recent years many research works have been carried out on anti-corrosive
nanocomposites coatings containing mineral reinforcements. The most important
criteria in these attempts are polymerization method and the type of matrix
and reinforcement of nanocomposites. In this regard, the physical and mechanical
properties of the polymers in which a small amount of filler is used can be improved. In
this research, an epoxy-clay nanocomposite was synthesized by in-situ polymerization
method using a resin matrix based on bisphenol-A type epoxy and montmorillonite
clay (Closite(R) 15A). The treatment was used at different ultrasonic stirring times to
disperse 1-4 weight percentages of clay particles into the matrix. The structure of
synthesized epoxy-clay nanocomposite was studied by scanning electron microscopy
and X-ray diffraction techniques. The average size of clay particles was determined
by X-ray diffraction measurement. Then, anti-corrosion properties of epoxy-clay
coatings, prepared under different ultrasonic durations and applied on carbon steel
panels, were investigated by Tafel and electrochemical impedance spectroscopy
techniques. For this purpose, the carbon steel panels coated with these coatings were
immersed in 3.5% sodium chloride solution and tested at different immersion times.
The results indicated that a nanocomposite containing 1% clay, synthesized, stirred
60 min ultrasonically, produced smaller particle size, lower corrosion current density
and higher coating corrosion resistance than the other composite formulations. This
nanocomposite provided superior protection against corrosion in sodium chloride
solution.
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چکیده
بهتازگی پژوهشهای بسیاري در زمینه پوششهاي ضدخوردگی نانوکامپوزیتی حاوي پرکنندههاي

معدنی انجام شده است .از جمله مهمترین عوامل بررسی شده میتوان به نوع روش پلیمرشدن،
ماتریس و پرکننده بهکار رفته در نانوکامپوزیت اشاره کرد .از این میان ،نانوکامپوزیتهاي پلیمر–

واژههای کلیدی
نانوكامپوزيت،
اپوکسی،
خاکرس،
پوشش ضدخوردگی،
امپدانس

خاک رس بهبود خوبی در بسیاري از خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهایی ایجاد میکنند که در

آنها از مقدار کمی پرکننده استفاده میشود .در اين پژوهش ،نانوكامپوزيت اپوكسي -خاکرس

س اپوکسی برپایه بيس فنول  Aو پرکننده خاکرس مونتموريلونيت
از پلیمرشدن درجای ماتری 

(کلویزیت  )15Aسنتز شد .از روش فراصوتدهی (طی زمانهای مختلف همزدن فراصوتی)

برای پراکندن ذرات خاکرس با مقادیر مختلف ( )1-4%در ماتریس استفاده شد .ساختار

نانوکامپوزیت اپوكسي-خاکرس سنتز شده با روشهاي ميكروسكوپی الكتروني پویشی و عبوری و

پراش پرتو  Xمطالعه شد .اندازه متوسط ذرات با استفاده از اندازهگیری پراش پرتو  Xبهدست
آمد .سپس خواص ضدخوردگی پوشش اپوکسی-خاکرس ساخته شده طی زمانهاي مختلف

فراصوتدهی روی صفحههای فوالد کربن بهکمک روشهای تافل و طیفسنجی الکتروشیمیایی
امپدانس بررسی شد .بدین منظور ،صفحههای فوالد کربن پوشانده شده با این پوشش طی زمانهاي

مختلف ،در محلول  3/5%سدیم کلرید غوطهور شد .نتایج بیانگر این است که نانوکامپوزیت حاوي 1%

خاکرس سنتز شده در زمان فراصوتدهی  60minنسبت به سایر کامپوزیتهای تهیه شده داراي
اندازه ذرات کوچکتر ،چگالی جریان خوردگی کمتر و مقاومت بیشتر پوشش در برابر خوردگی است.

این نانوکامپوزیت قابلیت ایجاد حفاظت خوبی در برابر خوردگی در محلول سدیم کلرید دارد.
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مقدمه

با توجه به اهميت خوردگي در صنايع و تحميل هزينههاي سنگين،
روشهاي مختلف از جمله استفاده از بازدارندهها ،حفاظت كاتدي و
آندي و اعمال پوششهای فلزي و پليمري در كاهش خوردگي در
صنايع بهكار گرفته شده است .پوششهاي پليمري در شكلهاي
مختلف تركيبي ،ساده و كامپوزيتي قابل اجرا هستند [ .]1-4در
سالهای اخیر استفاده از نانوکامپوزیتهای با پایه پلیمر حاوی ماده
معدنی خاکرس از جنس مونتموریلونیت با کاربردهای مختلف
بهویژه بهعنوان پوششهای ضدخوردگی ،متداول شده است [.]5-8
در تهیه این دسته از نانوکامپوزیتها ،رزین اپوکسی نسبت به سایر
پلیمرهای گرماسخت به دلیل داشتن استحکام کششی و پایداری
ابعادی زیاد ،خواص چسبندگی خوب ،مقاومت شیمیایی و مقاومت
در برابر خوردگی زیاد بسیار مطالعه شده است [ .]9-12خاکرس
مونتموریلونیت با ساختاری الیهالیه باعث تقویت خواص فیزیکی،
مکانیکی ،دمایی و افزایش کارایی این کامپوزیتها در برابر خوردگی
میشود [ .]11،12از مزایای این نوع پرکنندهها میتوان قیمت بسیار
ارزان و امکان بهکارگیری آنها در صنایع مختلف را نام برد [.]13-15
از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار نانوكامپوزيتها نوع و مقدار
پركننده بهكار رفته در ساختار آنهاست [ .]16،17اثر خاکرس بر
خواص فيزيكي ضدخوردگی پوشش اپوکسی در پژوهشهای گذشته
بررسی شده و بر افزایش مقاومت به خوردگی در مجاورت خاکرس
تأکید شده است [ .]18-20همچنین ،در حالت بازشدن صفحههای
خاکرس درون رزین ،افزایش مقاومت به خوردگی بیشتری بهدست
ميآيد .برای بازکردن صفحهها و افزایش کارآیی از روشهای مختلف
استفاده شده است .از بهترین روشها برای بازکردن صفحههای
خاکرس ،استفاده از روش فراصوتدهی است.
در اين پژوهش ،نانوكامپوزيتی از رزین اپوكسي برپايه بيسفنول A
با درصدهاي مختلف از خاکرس مونتموريلونيت (از نوع
کلویزیت  )15Aبهعنوان پركننده به روش پلیمرشدن درجا سنتز شد.
درصدهاي مختلف پركننده و رزين با هم تركيب و ذرات به روش
فراصوتدهی در زمانهاي مختلف پراكنده شدند .در تهیه این دسته
از نانوكامپوزيتها ،زمان همزدن فراصوتی نقش زیادی بر خواص
فیزیکی و مقاومت در برابر خوردگی پوشش دارد که در این پژوهش
بررسی شد [ .]21مشخصات ساختاري نانوكامپوزيت ساخته شده در
شرایط مختلف با روشهاي تصويربرداري ميكروسكوپی الكتروني
پویشی ( ،)SEMپراش پرتو  )XRD( Xو میکروسکوپی الکترونی
عبوری ( )TEMبررسي شد .سپس ،اثر زمان فراصوتدهی بر خواص
ضدخوردگی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی-خاک رس نشانده شده
و

روی صفحههای فوالد کربن بهکمک روشهای الکتروشیمیایی تافل و
امپدانس ارزیابی شد.

تجربی
مواد

از رزین اپوکسی برپایه بیسفنول  )Araldite GY 250 ( Aو
سختکننده پلیآمین ( )AradurMT 43ساخت شرکت Huntsman
 ،Corp.-Vantico Ltd.رقیقکننده فعال ( )Cardura E10Pساخت
شركت  Hexionو خاكرس کلویزیت  15Aاصالح شده با ديمتيل
ديهيدروژن تالو آمونيوم كلريد داراي ظرفيت تبادل كاتيوني 125
میلیاکی واالن بر100گرم خاکرس ساخت شركت Southern Clay
استفاده شد.
و

دستگاهها و روشها

برای سنتز کامپوزیت ،به  10 gرزین اپوکسی 10 mL ،رقیقکننده
فعال اضافه شد .سپس ،مجموع وزن رقیقکننده و رزین بهدست آمد و
به ازای  1%پرکننده 1% ،وزن کل محاسبه شد تا مقدار وزن خاکرس
بهدست آید .پس از افزودن خاکرس به مخلوط مزبور ،بهکمک
همزن مکانیکی در دمای  70°Cکل ترکیب بهمدت  2 hهمزده شد.
ترکیب حاصل بهمدت  30 minفراصوتدهی شد تا ذراتی در مقیاس
نانو تشکیل شود .برای انجام فراصوتدهی از دستگاه فراصوت مدل
 UIP1000hd Hielscherبا دامنه  60و چرخه  0/6استفاده شد .طی
فراصوتدهی و بهویژه در زمانهای طوالنی ،مخلوط پلیمر افزایش
دمای شدیدی را نشان داد .درنتیجه در مرحله فراصوتدهی ،مخلوط
در سلول دوجداره قرار گرفت که جداره بیرونی آن از یخ پر شده
بود .این مسئله دمای پلیمر را در مقادير كم نگاه میدارد .پس از
این مرحله ،به ترکیب مزبور سختکننده اضافه شد .پس از افزودن
سختکننده ،برای پخت کامل پلیمر ،نمونهها بهمدت یک هفته در
محیط آزمایشگاه نگهداری شدند .تمام مراحل گقته شده برای سایر
نمونهها با درصدهای مختلف خاکرس ( 3 ،2و  )4%و زمانهای
مختلف همزدن در فراصوتدهی ( 120 ،60و  )240 minنيز تکرار
شدند.
مشخصات ساختاری

ساختار کامپوزیتهای حاصل بهکمک دستگاه  SEMساخت شرکت
 Cambridgeمدل  LEO1455و دستگاه  XRDساخت شرکت
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 Philipsمدل  X’PERTبررسی شدند .الگوهای پراش در زاویههای
 2qبرابر  0تا  10°با استفاده از پرتو  l( CuKaبرابر  )1/54 Åبا طول
گام  0/01و زمان شمارش  0/5 sثبت شدند .میانگین اندازه ذرات
در بهترین نمونه بهکمک الگوی  XRDو معادله دبای-شرر بهدست
آمد [ .]22برای بررسی جداشدن صفحههای خاکرس از
میکروسکوپی الکترونی عبوری  TEMمدل  Philips-EM 208در
ولتاژ  100 kVاستفاده شد.
و

مطالعات خوردگی

برای انجام آزمونهای الکتروشیمیایی تافل و امپدانس ،پوشش
كامپوزيتی بهکمک فیلمکش  Bakerمدل  3520روی صفحههای
فوالد کربن نشانده شد که قب ً
ال با سنباده نرم صیقل یافته و با استون
چربیزدایی شده بودند .پس از خشکشدن پوشش بهمدت دو هفته
در دمای محیط ،کل پوشش بهغیر از سطح مقطع  1×1 cm2که برای
انجام آزمون تافل و امپدانس مورد نیاز است ،با مخلوط آب شده
موم و رزین کلوفان با نسبت  40:60پوشانیده شد .ضخامت تمام
پوششها با استفاده از دستگاه ضخامتسنج الکومتر مدل Phynix
 Surfix Version FN 2/2برابر با  100 ± 5 mmثبت شد .از صفحههای
تهیه شده بهعنوان الکترود کار و از میله پالتینی و الکترود Ag/AgCl

پرشده با محلول پتاسیم کلرید اشباع ،به ترتیب بهعنوان الکترود
کمکی و مرجع استفاده شد .برای ثبت منحنیهای تافل و امپدانس
از دستگاه پتانسیوستات-گالوانوستات  Autolabمدل  302Nمجهز
به پردازنده رایانهاي و سلول متداول سهالکترودي به شرح پیشگفته
استفاده شد .تمام منحنیهای تافل ،پس از فروبردن صفحههای آماده
شده بهمدت  2 hدر محلول سدیم کلرید  3/5%با سرعت روبش
 1 mV/sثبت شدند .برای ثبت منحنیهای امپدانس ،صفحههای
پوشانده شده با کامپوزیت طی زمانهای مختلف از  1 hتا  28روز
در محلول سدیم کلرید  3/5%قرار داده شدند .منحنیهاي امپدانس در
محدوده بسامد  100 kHzتا  10 mHzو دامنه موج  20 mVنسبت به
پتانسیل مدار باز ثبت شدند .برازش دادههای تجربی امپدانس ،با مدار
معادل  Randlesو با استفاده از نرمافزار  8/1Novaانجام شد.

نتایج و بحث
اثر تغيير درصد خاکرس آلی اصالح شده و زمان فراصوتدهی بر
ریزنگارهای SEM

ریزنگارهاي الکتروني پویشی کامپوزيتهاي سنتز شده با درصد

			
(الف)

			
(ب)

				
(ج)

(د)

			
(الف)

			
(ب)

				
(ج)

(د)

شکل  -1تصاوير  SEMکامپوزيتهاي سنتز شده طي  30 minفراصوتدهی با مقادیر وزنی مختلف خاکرس( :الف) ( ،1%ب) ( ،2%ج)  3%و
(د) .4%

شکل  -2تصاوير  SEMکامپوزيتهاي سنتز شده طي  60 minفراصوتدهی با مقادیر وزنی مختلف خاکرس( :الف) ( ،1%ب) ( ،2%ج)  3%و
(د) .4%
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(الف)

			
(ب)

				
(ج)

(د)

			
(الف)

			
(ب)

				
(ج)

(د)

شکل  -3تصاوير  SEMکامپوزيتهاي سنتز شده طي  120 minفراصوتدهی با مقادیر وزنی مختلف خاکرس( :الف) ( ،1%ب) ( ،2%ج)  3%و
(د) .4%

شکل  -4تصاوير  SEMکامپوزيتهاي سنتز شده طي  240 minفراصوتدهی با مقادیر وزنی مختلف خاکرس( :الف) ( ،1%ب) ( ،2%ج)  3%و
(د) .4%
مختلف خاکرس و زمانهای مختلف فراصوتدهی در شکلهای
 1تا  4نشان داده شده است .با توجه به این شکلها با افزايش درصد
خاکرس ،تجمع ذرات و کلوخهایشدن آنها بيشتر میشود و ذرات
نيز به شکل ورقهاي بوده که روي سطح پراکنده شدهاند .بهطوري که
مالحظه ميشود ،کامپوزيت سنتز شده با  1%خاکرس و 60 min
زمان فراصوتدهی ( )S1% ، 60 minنسبت به سایر نمونهها داراي اندازه
ذرات ريزتر و پراکندگي بيشتر در سطح است (شکل -2الف).

پراش است .شکل  5الگوهاي پراش پرتو  Xخاکرس به تنهايي و
کامپوزيت اپوکسي-خاکرس (نمونه  )S 1% ،60 minرا نشان ميدهد.
مطابق این شکل ،خاکرس پیکی در  2qبرابر  3/2°دارد .این پیک
مربوط به فاصله بینالیهاي خاکرس بوده [ ]23که داراي فواصل
صفحه بلوری  57/03 Åاست .نمودار پراش پرتو  Xنانوکامپوزیت

الگوی پراش پرتو X

براي بررسي مشخصات ساختاري کامپوزیت  S1% ، 60 minکه براساس
تصاویر ( SEMشکل -2الف) دارای کوچکترین اندازه ذرات است،
از ثبت الگوي پراش پرتو  Xاستفاده شد .موقعيت پيکها روي الگوي
 XRDکامپوزيت بين  2qبرابر 0تا  10°اطالعاتي درباره فاصله اليه
داخلي ( )d-Spacingاليههاي سيليکات خاکرس با استفاده از معادله
( Braggمعادله  )1بهدست ميدهد [:]22
					
()1

nl
2sinq

=d

بهطوريکه  2 qزاويه پراش و  lبرابر  1/54 Åطول موج پرتو

شکل  -5الگوی پراش پرتو ( :Xالف) خاکرس کلویزیت  15Aو
(ب) کامپوزيت اپوکسي-خاکرس (نمونه .)S1% ، 60 min
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اپوکسي-خاکرس نشاندهنده جابهجایی  2qبه سمت مقادير کمتر و
کاهش شدید شدت پیک است که نشاندهنده افزايش فواصل بين
صفحههای خاکرس پس از قرارگرفتن در ساختار اپوکسی است [.]15
به علت اينکه خاکرس ،مولکولهاي قطبي رزين اپوکسي را به واسطه
انرژي سطحي زیاد خود جذب و مواد نيز به داخل فضای زمین ه آن
نفوذ ميکنند ،فضاي بين صفحههای خاکرس افزايش مییابد و در
نهايت ساختار ورقهای شده کامپوزيت حاصل ميشود [.]24-27
اندازه ذرات را ميتوان از پيک موجود در الگوي پراش پرتو  Xو
با استفاده از رابطه دباي-شرر (معادله  )2محاسبه کرد .براساس اين
اندازهگيريها ،اندازه متوسط ذرات خاکرس در نمونه  S1% ، 60 minبرابر
با  6/66 nmمحاسبه شد که در جدول  1مالحظه ميشود .معادله
دباي-شرر وابستگي اندازه ذرات به گستردگي و پهنشدن خطوط

جدول  -1نتايج حاصل از پراش پرتو  Xکلویزیت  15Aو کامپوزيت
اپوکسی-خاکرس (نمونه .)S1% ، 60 min
نمونه
کلویزیت

15A

S 1% ، 60 min

زاویه )(Å

)l (Å

)d (Å

)D (nm

3/2
1/8

1/54
1/54

57/03
102/66

6/66
-

پراش را به شکل معادله ( )2نشان ميدهد [:]22
					
()2

D = 0/9 l / b cosq

بهطوري که  Dميانگين اندازه ذرات و  bپهناي پيک در نصف شدت

		

							
(الف)

(ب)

		

							
(ج)

(د)

شکل  -6اثر زمان فراصوتدهی بر نمودارهای تافل پوششهای کامپوزیتی تهیه شده با درصدهای مختلف خاکرس روی صفحههای فوالد کربن
در محلول سدیم کلرید ( :3/5%الف) ( ،30 minب) ( ،60 minج)  120 minو (د) ( 240 minنمادهای  EPو  Mبه ترتیب مربوط به اپوکسی فاقد
خاکرس و فلز فوالد کربن بدون پوشش است).
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جدول  -2مقادیر پارامترهای تافل کامپوزیتهای سنتز شده طی زمان  120 ،60 ،30و  240 minبا درصدهای مختلف خاکرس در محلول سدیم
کلرید .3/5%
)CR (mm/y
)i corr ± 10-11 (A/cm2
)CR (mm/y
)i corr ± 10-11 (A/cm2
نمونه
نمونه
S1% , 30 min
S2% , 30 min

S3% , 30 min

S4% , 30 min

1/830×10-10
3/709×10-8
4/650×10-6
4/765×10-4

5/988×10-7
0/0001213
0/015
1/559

نمونه

)i corr ± 10-11 (A/cm2

)CR (mm/y

S1% , 60 min

1/049×10-11
1/364×10-10
2/147×10-6
2/988×10-4

3/431×10-8
4/462×10-7
0/007
0/978

S2% , 60 min

S3% , 60 min

S4% , 60 min

S1% , 120 min
S2% , 120 min

S3% , 120 min
S4% , 120 min

نمونه

S1% , 240 min
S2% , 240 min

S3% , 240 min
S4% , 240 min

9/440×10-10
0/649×10-6
3/917×10-5
2/368×10-3

3/089×10-6
0/012
0/128
7/748

)i corr ± 10-11 (A/cm2

)CR (mm/y

8/410×10-8
0/354×10-6
1/625×10-4
4/404×10-3

2/752×10-4
0/109
0/531
14/410

پرتودهی بیشینه ( )full width at half maximum, FWHMبرحسب
راديان است.

کلوخهایشدن مجدد صفحههای خاکرس و نیز ایجاد حفره در
پوشش شوند.

اثر تغيير درصد خاکرس و زمان فراصوت دهی بر منحني تافل

اثر تغيير درصد خاکرس و زمان فراصوتدهی بر منحني امپدانس

مقدار چگالی جریان ،icorr ،و سرعت خوردگی ،CR ،پوششهایی که
با درصدهای وزنی مختلف از خاکرس ( )1-4%در زمانهای همزدن
 120 ،60 ،30و  240 minبا فراصوت دهی تهیه شدند ،بهکمک
آزمون تافل بهدست آمد (شکل  .)6نتایج آزمون تافل در جدول 2
آمده است .مقدار چگالی جریان فوالد کربن بدون پوشش کامپوزیت و
اپوکسی فاقد خاکرس در محلول حاوي  3/5%سدیم کلرید به
ترتیب برابر با  0/03545و  1/29×10-6 A/cm2است .چگالی جریان
خوردگی به ترتیب از پوشش دارای  4%خاکرس تا نمونه دارای
 3%پرکننده کاهش مییابد .روند کاهش چگالی جریان خوردگی از
پوشش اپوکسی فاقد خاکرس و سپس نمونه دارای  2%و در نهایت
نمون ه با  1%خاکرس ادامه مییابد .به عبارت دیگر ،کمترین مقدار
چگالی جریان خوردگی به کامپوزیت دارای  1%خاکرس اختصاص
یافته است .با بررسی اثر زمان همزدن با فراصوتدهی روی مقدار
چگالی جریان خوردگی پوششها ،مشخص شد ،بهترین زمان همزدن
 60 minبود و با افزایش زمان همزدن چگالی جریان خوردگی
بیشتری میشود .همین روند برای مقدار سرعت خوردگی پوششها
نیز صادق است .بهنظر میرسد ،در زمانهای کمتر فراصوتدهی،
پخششدن ذرات و جداشدن صفحههای خاکرس از هم کمتر
باشد .در صورت بازنشدن صفحههای خاکرس اثر محافظتی پوشش
کمتر است .زمانهای طوالنیتر فراصوتدهی میتوانند باعث تجمع و

صفحههای فوالد كربن پوششیافته با اپوکسی فاقد خاکرس و
كامپوزيت اپوكسي-خاکرس حاوي  1%خاکرس (سنتز شده در
زمانهای مختلف فراصوتدهی  120 ،60 ،30و  )240 minطی
زمانهای مختلف غوطهوری در محلول خورنده  3/5%سديم كلريد (از

شکل  -7نمودار نایکوئیست صفحه فوالد کربن پوششیافته با
اپوکسی فاقد خاکرس در زمانهاي مختلف غوطهوری در محلول
 3/5%سديم كلريد.
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(الف)

(ب)

		

							
(ج)

(د)

شکل  -8منحنیهای نایکوئیست كامپوزيت اپوكسي-خاکرس حاوي  1%خاکرس ،سنتز شده در زمانهاي مختلف فراصوتدهی( :الف) ،30 min
(ب) ( ،60 minج)  120 minو (د)  240 minدر زمانهاي مختلف غوطهوری در محلول  3/5%سديم كلريد.
 1 hتا  28روز) قرار گرفته و پس از سپريشدن زمانهای غوطهوری،
منحنی نایکوئیست آنها ثبت شد (شکلهای  7تا  .)9تمام منحنیهای
نایکوئیست پوششها بیانگر وجود یک نیمدایره هستند .این مدار،
شامل یک مقاومت پوشش ( )Rcبه موازات یک خازن پوشش ()Cc
است .دادههای بهدست آمده از شبیهسازی منحنیهای نایکوئیست
مربوط به اپوکسی فاقد خاکرس و نمونههای دارای مقادیر مختلف
خاکرس در جدول  3خالصه شده است .با توجه به مقادیر بهدست
آمده برای پوشش اپوکسی فاقد خاکرس مالحظه میشود ،مقدار
مقاومت پوشش پس از  1 hغوطهوري در محلول  3/5%سدیم کلرید
برابر با  1/03×106 Wcm2است .مقدار مقاومت پوشش پس از  14روز
342

غوطهوري به  8/22×104 Wcm2کاهش مییابد.
طبق جدول  3مالحظه میشود ،با افزايش زمان غوطهوري
پوششهای کامپوزیت-خاکرس در محلول  3/5%سديم كلريد،
مقدار مقاومت پوششهای سنتز شده در زمانهای همزدن
 30-240 minبا فراصوتدهی روال نزولي داشته و مقاومت پوشش
نانوكامپوزيت حاوي  1%خاکرس و زمان فراصوتدهی 60 min
(نمونه  )S 1% ،60 minنسبت به سایر پوششهای حاوی خاکرس و
همچنین پوشش اپوکسی فاقد خاکرس به مراتب بیشتر است .مقدار
مقاومت پوشش  S 1% ، 60 minپس از  1 hغوطهوري آن در محلول
 3/5%سديم كلريد برابر با  6/71×109 Wcm2است که پس از 28
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(الف)

(ب)

		

							
(ج)

(د)

شکل  -9منحنیهای نایکوئیست كامپوزيت اپوكسي-خاکرس حاوي  1%خاکرس ،سنتز شده در زمانهاي مختلف فراصوتدهی( :الف) ،30 min
(ب) ( ،60 minج)  120 minو (د)  240 minو در زمانهاي مختلف غوطهوری ( 56 )2( ،42 )1و ( 70 )3روز در محلول  3/5%سديم كلريد.
روز غوطهوری به مقدار  9/37×108 Wcm2میرسد .پس از 14
روز غوطهوری مقدار بازدارندگی  99/99%در شرایط بهینه پوشش
 S 1% ،60 minبهدست میآید و این مقدار بازدارندگی با افزایش زمان
ثابت میماند .ظرفیت خازن پوشش طی گذشت زمانهای مختلف
غوطهوری دارای مقادیر بسیار کوچک از درجه  10-10 F/cm2است
که این مسئله بیانگر نفوذ کم آب در پوشش است [ .]28در زمانهای
طوالنیتر ،کاهش بیشتر مقاومت خوردگی در نمودارهای امپدانس
مشاهده میشود (شکل  ،)9اما باز هم نمونه ایجاد شده با 60 min
فراصوتدهی کاهش مقاومت کمتری را نشان میدهد .شکل 10
نمودار بُد نمونههای نانوکامپوزیت اپوکسی-خاکرس تهیه شده را
در زمانهای فراصوتدهی متفاوت و پس از  70روز غوطهوری در

محیط سدیم کلرید نشان میدهد .همانطور که نشان داده شده است،
نمونه تهیه شده با  60 minفراصوتدهی ،مقاومت خود را در برابر
خوردگی پس از  70روز حفظ کرده است ،اما کاهش شدید مقاومت
به خوردگی در سایر نمونهها مشاهده میشود.
در شکل  11تصویر  TEMنمونه نانوکامپوزیت-خاکرس پس
از زمان فراصوتدهی  60 minنشان داده شده است .سطح روشن
تصویر نشاندهنده زمینه رزین اپوکسی و خطوط تیرهتر مربوط به
صفحههای خاکرس است .همانطور که مشخص است ،صفحههای
خاکرس در اثر فراصوتدهی از هم باز شدهاند و رزین اپوکسی
در بین صفحههای نفوذ کرده است .برتری این پوشش حاوی
خاکرس در افزایش مقاومت به خوردگی ،به دلیل جداشدن مناسب
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جدول  -3مقادیر اجزای مدار معادل حاصل از برازش دادههای
امپدانس پوشش اپوکسی فاقد خاکرس و پوششهای دارای مقادیر
مختلف خاکرس.
زمان غوطهوری
()day

Rc (W cm2) ± 102

)Cc (F/cm2

EP

1h
2
7
14

1/03×106
1/92×105
1/09×105
8/22×104

2/04×10-5
5/03×10-5
1/01×10-4
2/02×10-4

S1% , 30 min

1h
2
14
28
42
56
72

4/67×108
4/00×108
2/91×107
1/67×107
5/21×106
3/26×106
1/71×106

3/44×10-10
1/43×10-10
5/26×10-10
3/72×10-10
5/88×10-10
9/71×10-10
4/34×10-9

S1% , 60 min

1h
2
14
28
42
56
72

6/71×109
4/10×109
2/03×109
9/37×108
7/14×108
5/92×108
4/76×108

5/80×10-10
5/26×10-10
8/33×10-10
9/24×10-10
8/31×10-10
2/41×10-9
4/89×10-9

1h
2
14
28
42
56
72

1/05×107
5/18×106
4/64×106
3/24×106
7/35×105
3/66×105
3/12×105

4/60×10-10
7/26×10-10
4/02×10-10
4/69×10-10
6/98×10-10
1/76×10-9
7/55×10-9

1h
2
14
28
42
56
72

1/77×106
1/76×106
1/14×106
5/04×105
3/15×105
8/85×104
4/19×104

4/23×10-10
6/68×10-9
4/42×10-9
6/41×10-9
9/63×10-9
3/54×10-8
4/75×10-8

نمونه

S1% ,120
min

S1% ,240
min

344

شکل  -10منحنیهای بُد كامپوزيت اپوكسي-خاک رس حاوي 1%
خاکرس سنتز شده در زمانهاي مختلف فراصوتدهی پس از 70
روز غوطهوری در محلول  3/5%سديم كلريد( :الف) ( ،30 minب)
( ،60 minج)  120 minو (د) .240 min
صفحههای خاکرس در آن است .صفحههای باز شده خاکرس
بهطور موازی درون پوشش قرار میگیرند و باعث مسدودشدن یا
طوالنیترشدن مسیر نفوذ آب و مواد خورنده میشوند .در زمانهای

شکل  -11تصویر  TEMكامپوزيت اپوكسي-خاکرس حاوي 1%
خاکرس سنتز شده طی  60 minفراصوتدهی.
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 دارای کمترین مقدار کلوخهایشدن و کوچکترین اندازه،)نمونه
 میانگین اندازه ذرات خاکرس در.ذرات نسبت به سایر نمونههاست
. معین شد6/66 nm  برابرX بهترین نمونه بهکمک پراش پرتو
خاکرس-چگالی جریان خوردگی پوششهای کامپوزیت اپوکسی
سنتز شده در زمانهای مختلف فراصوتدهی و حاوی درصدهای
 سدیم کلرید بهکمک روش3/5% مختلف از خاکرس در محلول
 چگالی، براساس نتایج حاصل.الکتروشیمیایی تافل اندازهگیری شد
جریان خوردگی در بهترین نمونه نسبت به سایر پوششها مقدار
، بهکمک روش طیفسنجی الکتروشیمیایی امپدانس.کمتری دارد
مقدار مقاومت و ظرفیت خازن پوشش در تمام پوششهای حاوی
 خاکرس که طی زمانهای مختلف همزدن در فراصوتدهی تهیه1%
 مقاومت. اندازهگیری شد3/5%  در محلول سدیم کلرید،شده بودند
 خاکرس سنتز شده در زمان1% پوشش نانوکامپوزیت حاوی
 نسبت به سایر پوششها دارای مقدار بیشتری60 min فراصوت دهی
 مقدار کم ظرفیت خازن پوشش طی گذشت زمانهای مختلف.بود
.غوطهوری بیانگر نفوذ کم آب در پوشش است

کم فراصوتدهی صفحهها بهطور کامل از هم جدا نمیشوند و
با افزایش زمان فراصوتدهی صفحهها بهطور مناسب از هم جدا
 رزین اپوکسی، اما در زمانهای بسیار طوالنی فراصوتدهی.میشوند
 این مسئله باعث کاهش مقاومت.تغییر رنگ داده و آسیب میبیند
به خوردگی رزین در زمانهای طوالنی فراصوتدهی میشود که
 همزن مکانیکی حتی.در تأیید رفتار امپدانس الکتروشیمیایی است
در زمانهای طوالنی قابلیت جداکردن صفحههای خاکرس و نفوذ
.رزین بین صفحههای آن را ندارد
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