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n electroactive polyurethane coating was prepared through ring opening
reaction of epoxy-terminated castor oil-based polyurethane prepolymers
with an appropriate amount of an amine-terminated aniline trimer oligomer
(AT). A non-electroactive polyurethane coating was prepared by replacing AT with
1,6-hexamethylene diamine (HDA) as a curing agent. The chemical structure of
prepared coatings was fully characterized by a conventional spectroscopic method
and their physicochemical properties including chemical resistance, hardness and
adhesion strength were also evaluated. The electroactivity behavior of the prepared
coatings was confirmed by cyclic voltammetry technique. The corrosion protection
properties of electroactive and non-electroactive coatings (MS) were both measured
by Tafel polarization technique and electrochemical impedance spectroscopy (EIS).
According to the Tafel result, a considerable reduction in corrosion current (Icorr) and
a more positive shift in corrosion potential (Ecorr) were detected for electroactive
polyurethane-coated MS in comparison to those for bare and as well as non-electroactive
polyurethane-coated MS. The EIS result indicated higher pore resistance (Rp) and
consequently higher corrosion protection for electroactive coating in comparison to
non-electroactive polyurethane-coated MS. The higher chemical resistance, hardness,
and adhesion strength were recorded for electroactive polyurethane coating. Based on
recorded data, it was revealed that the prepared electroactive polyurethane coatings
not only could prevent the intrusion of corrosion spices onto the metal surface like a
hydrophobic polymer coating, but also could enhance corrosion protection efficiency
through redox reactions of their oligoaniline moieties with the metal surface.
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چکیده
در مطالعه حاضر ،پوشش پلییورتانی الکتروفعال از واکنش پليمرشدن افزايشي حلقهگشاي

پیشپلیمر یورتانی با گروههاي انتهاي اپوکسی برپایه روغن کرچک با آنیلین تریمر ( )ATتهيه شد.
همچنين ،نوع غيرالکتروفعال اين پوشش نیز از واكنش مشابه و با جايگزينی  ATبا -6،1هگزان

دیآمین ( )HDAسنتز شد .ساختار پوششهای تهیه شده با روشهاي طيفسنجي ،شناسایی

واژههای کلیدی

شد .همچنین ،خواص فیزیکی شامل مقدار سختی ،مقاومت شیمیایی و مقدار چسبندگی آنها

ضدخوردگی،

خوردگي ورقههای فوالد نرم پوششیافته با پوششهای پلييورتاني الکتروفعال و غیرالکتروفعال

الکتروفعال،
پلییورتان،
روغن کرچک،
آنیلین تریمر

بررسی شد .خواص الکتروفعالی پوششها با روش ولتسنجي چرخهای مطالعه شد .مقاومت

با استفاده از روشهای قطبش تافل و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ارزيابي شد .براساس
نتايج آزمون تافل ،جريان خوردگی ( )Icorrكمتر و پتانسيل خوردگي ( )Ecorrبسیار بيشتري برای

فوالد پوششیافته با پلییورتان الکتروفعال نسبت به پوششهای غیرالکتروفعال و فوالد بیپوشش

مشاهده شد .نتایج امپدانس الکتروشیمیایی ،مقاومت حفره ( )Rpبسیار بيشتری را برای پوشش

الکتروفعال در مقایسه با نمونه غیرالکتروفعال نشان داد که تأییدکننده مقاومت خوردگی بيشتر

پوشش الکتروفعال است .مقدار استحکام چسبندگی و مقاومت شیمیایی به مراتب بيشتري برای
پوششهای الکتروفعال نسبت به نمونه غیرالکتروفعال مشاهده شد .براساس نتایج و مشاهدات ثبت
شده ،مشخص شد ،پوششهاي پلييورتاني الکتروفعال تهيه شده ،نه تنها همانند پوشش پليمري

آبگريز از رسيدن عوامل خورنده به سطح فلز تا حد مناسبي ممانعت كردند ،بلكه به واسطه وجود
گونههاي الكتروفعال آنيليني و با مداخله در فرايند الكتروشيميايي ،باعث مقاومت افزايش يافته در
برابر خوردگي سطح فلز شده است.
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از بزرگترين و در عين حال قديميترين مشكالتي كه امروزه صنايع با
آن مواجه است ،پديده خوردگي فلزات است كه ساالنه خسارتهاي
مالي و جاني فراواني را بر جامعه تحميل ميكند .راهکارهای
متفاوت و متنوعي براي کنترل و جلوگیری از خوردگی فلزات وجود
دارد .از میان روشهاي مختلف براي کنترل خوردگی فلزات ،استفاده
از پوششهای محافظ برپايه پليمرهاي آلی مؤثرتر و مقرون به صرفهتر
است كه امكان اعمال آنها به شكل یک یا چندالیه وجود دارد [.]1،2
در واقع ،این پوششها سرعت واکنش خوردگی را با کاهش سرعت
دسترسي عناصر اصلی الزم براي شروع فرايند خوردگي ،مانند آب،
اکسیژن و یون هیدروژن به سطح مشترک فلز و پوشش كاهش داده و
در عين حال باعث افزایش مقاومت در برابر حرکت یون در سطح
مشترک فلز و پوشش ميشوند .از انواع مختلف پوششهای پلیمری
برپايه پلییورتان ،رزینهای اپوکسی ،رزينهاي آلكيدي و پلیایمیدي
بدین منظور استفاده ميشود [.]3،4
از نقاط ضعف روش محافظتي مزبور این است که پوششهای
پلیمری در واقع كام ً
ال نفوذناپذیر نیستند .بنابراین پس از مدتي ،عوامل
خورنده چون آب و اکسیژن از پوششهای پلیمری عبور و با تماس
با سطح فلز باعث شروع واکنشهای خوردگی میشوند [ .]5برای
حل این مشکل ،استفاده از روشهای ترکیبی مانند اضافهکردن انواع
رنگدانهها و افزودنیهای ضدخوردگی در بستر پلیمرها مورد توجه
قرار گرفته است .اين افزودنيها ميتوانند صرف ًا با افزايش قابليت
سدگری ،مسير دسترسي عوامل شيميايي دخيل در پديده خوردگي را
دشوار سازند يا از راه واکنشهای شیمیایی با سطح فلز و ایجاد الیه
پایدار اکسیدی سرعت خوردگی زيرآيند فلزي را کاهش دهند [.]6
بدین منظور ،در دهههاي گذشته از پوششهای داراي مشتقات فلزهاي
واسطه مثل کروم ( )VIبهطور گسترده استفاده شده است .اما ،با توجه
به خطرهاي زیستمحیطی و سمیت زياد اين تركيبات ،استفاده از آنها
با مشکالت و موانعی همراه بوده و تالشهای زیادی انجام شده تا
جایگزین مناسبی برای آنها معرفي شود [ .]7استفاده از پلیمرهای
رساناي الكتريكي آلي بهعنوان نسل جدیدی از ترکیبات ممانعتکننده
خوردگی بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است که قابليت انجام
واکنشهای الکتروشیمیایی با سطح فلز و ایجاد الیه اکسیدی پایدار را
در سطح مشترک بین پوشش پلیمری و سطح فلز دارند [ .]8،9متأسفانه،
با توجه به عدم امكان فراورش ساده اين دسته از پليمرها كه به دليل
انحاللپذيري كم در حاللهای متداول و قابل ذوبنبودن آنهاست،
مشكالت عديدهاي در استفاده از اين تركيبات مؤثر در پوششهاي آلي
وجود دارد .ساخت آميزهها ،كامپوزيتها و كوپليمرهاي پلیمرهای

رسانا و الکتروفعال با پلیمرهای فراورشپذير مرسوم ،از جمله روشهاي
موفق براي رفع اين معضل بوده است [ .]10-12گفتني است ،انتخاب
ماهیت و نوع اجزاي اين سامانههاي چندجزئي باید به گونهاي باشد كه
پوشش نهايي افزون بر حفظ خواص الکتروفعالبودن ،خواص فیزیکی
مکانیکی قابل قبولي نيز داشته باشد .از ميان پليمرهاي رسانا بهعنوان
جزء الکتروفعال ،پلیآنیلین به دلیل پایداری خوب در برابر اکسیژن،
داشتن رسانایی الکتریکی زیاد ،ارزانبودن و روش سنتز آسان ،توجه
زيادي را بهخود جلب كرده است [ .]13از ميان پليمرهاي معمول
براي محاقظت سطح فلزات نيز ،از پلييورتان براساس ویژگیهای
ساختاری منحصر بهفردي مانند انعطافپذيري ايدهآل ،مقاومت سايشي
زياد ،مقاومت خوب در برابر حاللها و آب ،مقاومت جوي مناسب و
قابليت چسبندگي بسيار خوب به سطح فلزات ،بهطور گسترده بهعنوان
پوششهاي ضدخوردگي استفاده شده است [.]14
با توجه به دو موضوع پيشگفته ،براي بهرهبرداری از خواص
ضدخوردگی پلیآنیلین و برطرفکردن مشکالت انحاللناپذيري و
فرایندپذیری ضعیف آن ،استفاده از اولیگومر آنیلیني آنیلین تریمر
مدنظر قرار گرفت که دارای الکتروفعالیتي شبیه به پلیآنیلین و
انحاللپذيري مناسب در حاللهاي مرسوم آلي است .همچنين،
با توجه به نگرانیهای زيستمحيطي و توجه به امكان استفاده از
منابع تجديدپذير بهعنوان مواد اوليه براي ساخت پليمرها امكان تهیه
پلییورتان با استفاده از روغن کرچک در دستور كار قرار گرفت.
براي دستيابي به اهداف بيان شده ،ابتدا پیشپلیمرهای یورتانی با
گروه انتهايي اپوکسی برپایه روغن کرچک ( )EPUCسنتز شد .سپس،
اولیگومر آنیلیني با گروه انتهايي آميني يعني آنيلين تريمر ( )ATتهیه
شد .در ادامه ،با انجام واکنش حلقهگشای گروههای آمینی آزاد AT
با گروههای اپوکسی  ،EPUCپوششهای پلیمری شبکهای شده در
سطح فوالد نرم تهیه شد .تمام محصوالت سنتز شده در این مطالعه
با روشهای متداول طیفسنجی شناسایی شدند و آزمونهای الزم
براي بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پوششهای تهیه شده و
قابلیت ضدخوردگی آنها انجام شد .در نهايت ،رفتار ضدخوردگي
اين پوششها با انواع غيرالكتروفعال مشابه كه فاقد گروههاي AT
بود ،مقايسه شد تا اهميت وجود گروههاي الكتروفعال نمايانتر شود.

تجربی
مواد

روغن کرچک با عدد هيدروكسي  ،157/4 mgKOH/gپيش از استفاده
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بهمدت  24 hدرون گرمخانه خأل در دماي  70°Cقرار گرفت تا
آبگيري شود .ایزوفورونديايزوسيانات ( )IPDIبا تقطير در خأل
خالصسازي شد -3،2 .اپوکسی-1پروپانول (گليسيدول) ،آنیلین،
 -4،1ديآمينوبنزن -6،1 ،هگزامتیلن دیآمین ( )HDAو آمونیوم
پرسولفات همه با درجه خلوص آزمایشگاهی ،از شرکت Merck
خریداری و بدون تغيير استفاده شدند .حالل تتراهیدروفوران با
تقطير تحت فلز سديم عاری از رطوبت شد .براي حصول اطمينان
از خشکبودن گاز نيتروژن ،پيش از ورود آن به محيط واکنش ،اين
گاز از دو لوله Uشکل داراي الک مولکولي  4Åو سیلیکاژل عبور
داده شد .ورق فوالد نرم و ساير مواد بهكار گرفته شده در بخشهای
مختلف این پژوهش بدون خالصسازی ويژهای استفاده شدند.
دستگاهها و روشها

براي بررسي طیفهای  FTIRنمونهها از طیفسنج مدل
 IFS48ساخت آلمان در محدوده  400-4000 cm-1استفاده شد.
روش نمونهسازي بدين ترتيب بود ،مقدار كمي از نمونه رزین ساخته
شده که به حالت مایع گرانرو بود روي قرص  KBrپخش شد .سپس،
قرص داخل دستگاه قرار گرفته و طيف آن ثبت ميشود .در فيلمهاي
پليمري با استفاده از روش آسیابكردن تکههای بسیار ریز از نمونه
فیلم سنتزی درون نیتروژن مایع تهیه و از مخلوطکردن آن با پودر
 KBrقرص نمونه تهیه شد.
برای بررسی فعالیت الکتروشیمیایی و الکتروفعالبودن فیلمهای
داراي  ATاز روش ولتسنجي چرخهای با استفاده از دستگاه
پتانسیوستات-گالوانوستات مدل  PGSTAT30ساخت سویس
استفاده شد .برای انجام آزمون ولتسنجي چرخهای ،ابتدا فیلمهای
نازکی از نمونههای مدنظر برای آزمون روی سطح الکترود پالتینی
بهعنوان الکترود کار تهیه شد .سپس ،با استفاده از سامانه سهالکترودی
شامل الکترود پالتینی پوششیافته با نمونه فیلم بهعنوان الکترود کار
به مساحت  ،1 cm2الکترود پالتین بهعنوان الکترود کمکی و الکترود
(نمک  Ag/AgCl )KClبهعنوان الکترود مرجع ،روش ولتسنجي
چرخهای با اعمال پتانسیل بین  0 Vتا  1 Vنسبت به  Ag/AgClو با
سرعت روبش  50 mV/sدر مجاورت الکترولیت حامل کلریدریک
اسید با غلظت  0/1موالر انجام شد .برای اندازهگیری پارامترهای
مربوط به مقاومت خوردگی پوششهای الکتروفعال تهیه شده روی
نمونههای فوالد نرم ،از دستگاه پتانسیوستات-گالوانوستات مدل
 PGSTAT30استفاده شد .رفتار خوردگی پوششهای الکتروفعال
تهیه شده روی نمونههای فوالد نرم ( )mild steel, MSبا استفاده
از نمودارهای قطبش تافل و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی
Bruker-

و
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و

( )EISبررسی شد .نمودارهای تافل با استفاده از روبش پتانسیل از
 250 mVکمتر تا  250 mVبیش از پتانسیل خوردگی با سرعت روبش
 5 mV/minانجام شد .جریان خوردگی با برونیابی نمودارهای تافل
از بخشهای کاتدی و آندی حول پتانسیل خوردگی بهدست آمد.
اندازهگیری امپدانس الکتروشیمیایی در گستره بسامد  100000 Hzتا
 0/01 Hzبا استفاده از ولتاژ متناوب در پتانسیل مدار باز انجام شد.
اندازهگیری پارامترهای فیزیکی پوششهای تهیه شده
اندازهگيري محتواي ژل

براي اندازهگيري محتواي ژل كه معياري از كارايي شبكهايشدن
است ،از سامانه سوكسله ساخت ایران استفاده شد ،بدين ترتيب
كه ابتدا نمونههاي بريده شده با ابعاد  1×1 cmتوزين و بهمدت
 16 hبا حالل تتراهیدروفوران تحت فرايند سوكسله قرار گرفتند.
سپس ،نمونهها کام ً
ال خشك و دوباره توزين شدند و طبق معادله ()1
محتواي ژل هر نمونه محاسبه شد:
				
()1

 m − mt 
% Gel = 1 − 

m



در اين معادله mo ،جرم اوليه نمونه و  mtجرم نهايي نمونه است.
براي اندازهگيري درصد ايزوسيانات پيشپليمرهای يورتاني تهیه
شده در پايان مرحله اول واکنش از روش بيان شده در استاندارد
 ASTM D 2572استفاده شد .اكيواالن اپوكسي عبارت از وزن رزين
برحسب گرم است كه داراي يك اكيواالن گرم اپوكسي باشد .براي
سنجش اكيواالن اپوكسي ،از روش تيتركردن در مجاورت پتاسيم
يديد استفاده شد [.]15
از دستگاه سختیسنج پاندولی مدل  3034ساخت شرکت ،Elcometer
انگلستان برای اندازهگیری مقدار سختی سطح پوششهای پلییورتانی
ساخته شده ،استفاده شد .دستگاه چسبندگی مدل  525ساخت شرکت
 Erichsen Testing Equipmentآمریکا ،برای اندازهگیری استحکام
چسبندگی پوششهای ساخته شده به سطوح فوالد نرم بهکار گرفته
شد .آزمون طبق استاندارد  ASTM D 4541انجام شد .برای هر نمونه،
چهار مرتبه اندازهگیری و میانگین آنها گزارش شد .آزمون مقاومت
حاللی پوششهای تهیه شده براساس استاندارد ASTM D 5402-93
انجام شد .برای بررسی مقاومت حاللی پوششهای تهیه شده از
زیرآیندی استفاده شد که حداقل به اندازه  15 mmاز سطح آن پوشش
یافته بود .مقدار مقاومت در برابر حالل معادل تعداد دفعات رفت و
برگشتی با کشیدن پنبه آغشته شده با حالل  MEKروی فلز پوشش
مشخص شد .این آزمون برای هر نمونه سه مرتبه انجام و میانگین
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آنها بهعنوان مقاومت حاللی پوشش گزارش شد .در بررسی مقاومت
شیمیایی پوشش تهیه شده ،تعداد دفعات رفت و برگشتی با پنبه
آغشته به حالل  MEKتا زمانی شمارش شد که پوشش در اثر تماس
با حالل دچار ترکخوردگی ،خراش یا کندهشدن از سطح شود.
تهيه پيشپليمرهای يورتانی با انتهای اپوکسی برپايه روغن کرچک  ()EPUC

برای تهيه پيشپليمرهای يورتانی ،در راكتور شيشهاي  250 mLمجهز
به همزن مكانيكي ،ورودي و خروجي گاز نيتروژن ،قيف چكاننده،
چگالنده و حمام روغن 18/7 g ،از  IPDIو  30 mLتتراهیدروفوران
خشک اضافه شد .دماي راكتور به  50°Cرسانده شده و سپس با
درنظرگرفتن نسبت سه برابر گروههای ایزوسیانات به گروههای
هیدروکسیل 20 g ،روغن کرچک بهكمك قيف چكاننده بهآرامي طي
 30 minبه راكتور اضافه شد.
حين همزدن ،دما بهآرامي به  70°Cرسيده و واكنش تا رسيدن به
مقدار نظري درصد ايزوسيانات ادامه يافت كه از روش تيتركردن با
استفاده از ديبوتيل آمين اندازهگيري شد .در اين مرحله ،مخلوط
راكتور كه حاوی پيشپليمر يورتاني مختوم به گروههاي ايزوسيانات
بود ،تا دماي  40°Cسرد شد .سپس ،با قيف چكاننده ،مقدار 6/15 g
گليسيدول قطرهقطره طي  30 minبه راكتور اضافه شد و دوباره دما
بهآرامي افزايش يافت و در دمای  75°Cثابت شد .واكنش بهمدت
 12 hدر اين شرايط ادامه يافت .در نهايت 1 mL ،اتانول خالص به
راكتور اضافه و پس از  ،15 minاز مخلوط واكنش طيف  FTIRگرفته
شد .نبود پيك گروه ايزوسيانات در ناحيه  2250 cm-1به معني اتمام
واكنش بود .رزین بهدست آمده به ظرف مناسبی انتقال داده شده و در
يخچال نگهداری شد.
تهیه آنیلین تریمر

اولیگومر آنیلین تریمر ( )ATبراساس روش  Wieو همکاران تهیه
شد [ .]16بهطور خالصه  ATاز جفتشدن اکسایشی -4،1
ديآمينوبنزن با  2اکیواالن آنیلین با استفاده از آمونیوم پرسولفات
بهعنوان اکسنده سنتز شد.
تهیه پوششهای پلییورتانی الکتروفعال و غیرالکتروفعال بر سطح
ورقهای فوالد نرم

پوششهای پلییورتانی الکتروفعال ( )EAPUاز واکنش پیشپلیمر
یورتانی با گروه انتهايي اپوکسی ( )EPUCو اولیگومر الکتروفعال AT
تهیه شدند .بدین منظور ،ابتدا مقادیر مشخصی از  EPUCو  ATبا
رعايت نسبت اپوکسی به  NHبرابر  1به  1/3در تتراهیدروفوران حل

جدول  -1انواع فرمولبنديهای بهکار رفته برای پوششهای تهیه شده.
نمونهها
EAPU
NEPU

EPUC

AT

HDA

()g

()g

()g

محتوای ژل
()%

5
5

0/60
-

0/25

98/2±1/2
98/5±0/8

شدند و درصد جامد محلول در مقدار  50%وزني تنظيم شد .مرحله
حبابگیری محلول با اعمال خأل روی آن انجام شد .سپس ،محلول
حاصل روي سطح فوالد با فيلمكش اعمال شد .برای انجام فرايند
پخت ،ابتدا نمونهﻫﺎ بهمدت  8 hدرون گرمخانه با دمای  80°Cقرار
داده شد .سپس ،با افزايش دما تا  120°Cبهمدت  4 hمرحله پسپخت
انجام شد .گفتني است ،ورقهﻫﺎی  MSپيش از پوششدهی تحت
فرایندی شامل شستوشو با استون براي چربیزدایی ،غوطهوری
در محلول سدیم هیدروکسید  0/1 Nبهمدت  2 hبرای حذف الیه
آلومینیم اکسید و شستوشو با محلول هیدروکلریک اسید 0/01 N
براي خنثیسازی اصالح شد.
برای بررسی استحکام چسبندگی ،سختی و بررسی خواص
ضدخوردگی نمونهها شامل روش قطبش تافل و  ،EISپوشش آنها با
ضخامت حدود  60 μmروی سطوح فوالد نرم تهیه شد .بدین منظور،
محلول واکنش با استفاده از فیلمکش با ضخامت  200 μmروی
سطوح مدنظر پخش شد .نمونه پوششهای پلییورتان غیرالکتروفعال
( )NEPUنیز از واکنش  EPUCو -6،1هگزامتیلن دیآمین ()HDA
براساس مقادیر درج شده در جدول  1و طي روش مشابه بيان شده
تهيه شد.

نتایج و بحث
سنتز و شناسایی پیشپلیمرهای پلییورتانی با گروههای انتهایی اپوکسی
برپایه روغن کرچک ()EPUC

برای داشتن پوششهای ضدخوردگی مؤثر ،استفاده از ساختارهاي
دوجزئي متشكل از پلییورتانها و اوليگومرآنیلیني مدنظر قرار
گرفت .در اين سامانه جزء پلییورتانی مسئول ايجاد خواص
پوششدهی و اثر سدگری در برابر نفوذ عوامل خورنده بود .جزء
الکتروفعال  ATقابليت انجام واکنشهای اكسايش-كاهش با سطح
فلز و ایجاد الیه اکسید فلزی پایدار را در سطح مشترک پوشش و فلز
دارد .براي ساخت چنين سامانه دوگانهاي ،استفاده از اوليگومر آنيليني
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با گروههاي انتهايي آميني يعني آنيلين تريمر و مشتق با گروههاي
انتهايي اپوكسي از پيشپليمر يورتاني درنظر گرفته شد .اين مشتق
ويژه از پيشپليمر يورتاني نهتنها قابليت القاي ويژگيهاي پلييورتاني
به سامانه نهايي را داشته ،بلکه سهولت پخت رزينهاي اپوكسي را نيز
دارد .وجود همزمان گروههای اپوکسی و یورتان و مزایای بهرهگیری
از ویژگی این سامانه پخت براي تهیه پوشش در کارهای پيشين یگانه و
همکاران بیان شده است [ .]17،18درضمن ،براي ايجاد آبگريزي
بيشتر در سامانه پلييورتاني كه روي بهبود خوردگي در شرايط
محيطي مؤثر است ،از روغن كرچك بهعنوان ماده طبيعي تجديدپذير
در ساخت جزء اپوكسي يورتاني استفاده شد [ .]19براساس طرح
كلي واكنش ارائه شده در شكل  ،1از واكنش  1اكيواالن از CO
با  3اكيواالن ایزوفرون دیایزوسیانات ( )IPDIپيشپليمر يورتاني
با گروههاي انتهایی  NCOتهيه شد .اين واكنش با سنجش محتواي
 NCOمحصول كنترل شده و زمانی که مقدار  NCOبه مقدار نظري
حدود  12%رسید 3 ،اكيواالن گلیسیدول به مخلوط واكنش اضافه
شد .واكنش تا مصرف كامل گروههاي  NCOادامه يافت كه همراه با
حذف پيك اين گروه ( )2250 cm-1در طيف  FTIRبود .در جدول 2
مقادير استفاده شده از مواد اوليه مصرف شده براي سنتز پیشپلیمر
یورتانی آمده است.
براي شناسایی  EPUCتهیه شده از روش طيفسنجي  FTIRاستفاده
شد .در شکل  1طیف  FTIRپیشپلیمرهای یورتانی با گروههای
انتهایی اپوکسي نشان داده شده است .حذف کامل پیک مربوط به
گروه ایزوسیاناتی در ناحیه  2270 cm-1به دلیل واکنش گلیسیدول
با پیشپلیمر یورتانی با گروههای انتهایی ایزوسیاناتی و نيز مشاهده
پیکهای مربوط به گروه اپوکسی نشاندهنده تبدیل کامل پیشپلیمر
یورتانی با گروههای انتهایی ایزوسیاناتی به پیشپلیمر یورتانی با
گروههای انتهایی اپوکسی است .همانطور كه در طيف  FTIRدر شكل 1
نشان داده شده است ،پيك پهن در  3335 cm-1مربوط به ارتعاش
كششي پيوند  N-Hاست كه اكثرا ً پيوندهاي هيدروژني دارند .تركيب
كربونيل يورتاني ( )-NH-CO-Oو گروه كربونيل استري ()CO-O-
جدول  -2مقادیر استفاده شده از مواد اولیه براي سنتز پیشپلیمرهای
یورتانی با گروههای انتهایی اپوکسی.
پیشپلیمر

روغن
کرچک
()g

EPUC

20

342

IPDI

گلیسیدول
()g

18/7

6/2

()g

عدد اپوکسی
()mol/kg
نظری
2

تجربی
1/3

شکل -1طیف FTIRپیشپلیمر یورتانی با گروههای انتهایی اپوکسی.EPUC
كه اكثرا ً پيوندهاي هيدروژني دارند ،پيك قوي در  1707 cm-1نشان
ميدهند .پيك ظاهر شده در  1532 cm-1مربوط به ارتعاش كششي
گروه  C-Nاست كه با ارتعاش خمشي خارجصفحهاي گروه N-H
يورتاني تركيب شده است .همچنين ،ارتعاش كششي  C-Oاستري
پيكي را در  1239 cm-1نشان ميدهد .پیکهای دو قلو مربوط به گروه
اپوکسی در نواحی  858 cm-1و  910 cm-1ظاهر شده است .همچنین،
ارزیابی کمی تشکیل پیشپلیمر یورتانی با گروههای انتهایی اپوکسی
با اندازهگیری مقدار گروه اپوکسی این پیشپلیمرها انجام شد .مقایسه
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار اپوکسی با مقدار اپوکسی نظري
حاكي از قابل قبولبودن مقدار اپوکسی در پیشپلیمرها براي سنتز
پوششهای پلییورتانی است.
برای واردکردن ویژگی الکتروفعالبودن و استفاده از خواص
ضدخوردگی پلیآنیلین ،تهیه اولیگومرهای آنیلین تریمر با گروه
عاملی انتهایی آمینی در دستور کار قرار گرفت .اولیگومرهای محلول،
رسانا و الکتروفعال  ATبراساس واكنشهاي طرح  1تهیه شدند .بدین
منظور AT ،از واکنش جفتشدن اکسایشی -4،1فنیلن دیآمین با 2
اکیواالن آنیلین در مجاورت کاتالیزور آمونیوم پرسولفات براساس
روش  Wieو همکاران تهیه و شناسایی شد [.]16
پوششهای ضدخوردگی الکتروفعال و غیرالکتروفعال به ترتیب
از واکنش  EPUCبا  ATیا عامل پخت دیآمینی آلیفاتیک HDA
تهیه شد (طرح  .)2براي بررسی مقدار پخت پوششﻫﺎی تهیه شده،
محتوای ژل آنها اندازهگیری شد که نتایج در جدول  1آمده است.
محتوای ژل بيش از  95%حاکی از پخت مناسب این پوششﻫﺎ و
تشکیل شبکه پلیمری است.
پوششﻫﺎی پخت شده با استفاده از طیفسنجی  FITRبررسی
شدند .شکل  2طيف  FITRمربوط به پوشش پلییورتانی  NEPUو
 EAPUرا نشان میدهد .پهنشدگی پیک در ناحیه  3385 cm-1و

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیام ،شماره  ،4مهر  -آبان 1396

رضا قریبی ،حمید یگانه

تهیه و بررسي خواص ضدخوردگی پوششهای پلییورتانی الکتروفعال برپایه روغن کرچک

افزایش شدت آن بر اثر انجام واکنش پخت و بازشدن حلقه اپوکسی و
تشکیل گروههای هیدروکسیل است .همچنین ،حذف پیکهای دوقلو
مربوط به گروه اپوکسی در نواحی  858و  910 cm-1تأییدکننده
انجام واکنش پخت است .همچنین ،برای نمونه الکتروفعال پیکهای
ارتعاش كششي مربوط به حلقههای بنزوئیدی اولیگومر  ATدر
 1470 cm-1و ارتعاش کینوئیدی به دلیل همپوشانی با ارتعاش كششي
گروه  C-Nو ارتعاش خمشي خارجصفحهاي گروه  N-Hيورتاني به
شكل پیک پهن در حدود  1515 cm-1در طیف  FTIRمربوط ظاهر
شدند .تغییرات مشاهده شده در پیکهای  FTIRو نيز مقدار محتوای
ژل حدود  97%برای هر دو نمونه الکتروفعال و غیرالکتروفعال
تأییدکننده انجام واکنش پخت مناسب و واردشدن اولیگومرهای
الکتروفعال  ATبه درون ساختار شبکه پلیمری تهیه شده است.

طرح  -1تهیه پوششهای پلییورتانی الکتروفعال و غیرالکتروفعال.

بررسي خواص فيزيكي پوششهاي تهيه شده

مقدار سختی پوششهای تهیه شده روی سطح فلز با روش
سختیسنجی پاندولی مطابق با استاندارد  ISO 1522و مقدار مقاومت
حاللی پوششها مطابق استاندارد  ASTM D 4752ارزیابی شد
(جدول  .)3مقدار سختی و مقاومت حاللی پوششهای تهیه شده،
قابل مقایسه با انواع پوششهای پلییورتانی تهیه شده که در مراجع
گزارش شده ،است [ .]20،21پوششﻫﺎی تهیه شده با عامل پخت
 )EAPU( ATسختی بيشتري نسبت به پوششهای برپایه عامل پخت
دیآمینی آلیفاتیک  HDAداشتند .در پوششهای الکتروفعال تهیه شده
و

طرح  -2مسير سنتز پيشپليمرهاي يورتاني با انتهاي اپوکسي (.)EPUC

شکل  -2طیف  FTIRپوشش( :الف) غیرالکتروفعال  NEPUو (ب)
الکتروفعال .EAPU
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جدول  -3نتایج آزمونﻫﺎی سختیسنجی ،مقاومت شیمیایی و
چسبندگی برای پوششﻫﺎی تهیه شده.
نمونه
NEPU
EAPU

سختی
() s

مقاومت حاللی
(مرتبه)

مقدار استحکام
چسبندگی ))MPa

145±3
230±4

250±3
280±2

1/25±0/1
1/62±0/1

در کار حاضر به واسطه استفاده از اولیگومرهای آروماتیک آنیلین تریمر
قابليت تشکیل پیوندهای ثانویه از نوع به صفشدن  π–πدر بین این
نواحی آروماتیک وجود دارد ،که این موضوع میتواند باعث افزایش
برهمکنش بین زنجیرهای پلیمری مجاور و در نتیجه سختی بيشتر این
پوششها باشد .از طرف دیگر ،به واسطه وجود ساختارهای کینوئیدی
( )C=Nدر پيكره آنیلین تریمر ،امکان ایجاد برهمکنشهای دوقطبی-
دوقطبی با گروههای استری پيكره روغن کرچک و نيز گروههای
یورتانی پیشپلیمر سنتز شده در پوششهای الکتروفعال وجود دارد.
در نتیجه این برهمکنشهای ثانویه ،پوششهای الکتروفعال تهیه شده
سختی و مقاومت شیمیایی بيشتري نسبت به نمونه غیرالکتروفعال
دارند [.]21،22
مقاومت در برابر حالل  MEKپوشش به مقدار شبکهایشدن
پوشش (چگالي اتصاالت عرضی) و ماهیت ساختار شیمیایی پوشش
مرتبط است .مقادیر مقاومت حاللی ثبت شده برای پوششها ،نشان
شبکه پلیمری

از واکنش مطلوب اجزاي با یکدیگر و تشکیل کامل
داشت .با توجه به نتایج حاصل از جدول  ،3پوشش  EAPUمقاومت
حاللی بيشتري نسبت به پوشش  NEPUدارد .مقاومت حاللی بيشتر
پوشش  EAPUبه وجود اولیگومرهای آروماتیک  ATدر ساختار
شبکه پلیمری که ماهیت آبگریزتری دارد و نيز وجود برهمکنشهای
بینمولکولی قویتر در بین زنجیرهای پلیمری این پوششها مرتبط
است .با وجود اینکه پوشش  EAPUدارای چگالي شبکهای كمتري
نسبت به پوشش  NEPUاست (به دلیل طول زنجیر طوالنیتر عامل
پخت الکتروفعال) ،اما به واسطه ماهیت آبگریز و نيز ساختار
آروماتیک اولیگومرهای  ATسختی و مقاومت حاللی بیشتری دارد.
مقدار چسبندگی پوششهای پلیمری به سطح فلز اهمیت بسياري
دارد .مقدار این کمیت وابسته به آمادهسازی مناسب سطح فلز و
ماهیت شیمیایی پوشش و نحوه برهمکنش گروههای عاملی موجود در
ساختار پوشش پلیمری با بستر فلزی است .به دلیل وجود گروههای
قطبی یورتانی انتظار ميرفت ،پوششهای تهیه شده چسبندگی
مناسبی به سطح فلز داشته باشند [ .]23براي تعیین این کمیت ،آزمون
چسبندگی طبق استاندارد  ASTM D 4541انجام شد .مقدار استحکام
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چسبندگی پوششهای تهیه شده در محدوده  1/2-1/6 MPaثبت
شد که مؤید چسبندگی مناسب هر دو پوشش جدا از نوع عامل
پخت استفاده شده روی سطح فلز بوده است .مقدار چسبندگی
مناسب پوششهای تهیه شده میتواند به واسطه امکان تشکیل پیوند
هیدروژنی بین گروههای یورتانی موجود در بدنه اصلی پوشش و نيز
گروههای هیدروکسیل ناشی از واکنش افزايشي حلقهگشاي اپوکسی
حین فرایند پخت ،با گروههای هیدروکسیل سطح فلز مرتبط باشد.
همچنین ،استحکام چسبندگی بيشتر نمونه پوشش  EAPUنسبت به
نمونه  NEPUمیتواند به واسطه وجود گروههای آمینی ناشی از
اولیگومرهای  ATباشد که با فراهمکردن امکان تشکیل پیوندهای
هیدروژنی بیشتر با گروههای هیدروکسیل موجود روی سطح باعث
افزایش مقدار چسبندگی در این پوششها شوند.
بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوششهای تهیه شده

روش ولتسنجي چرخهای برای بررسی الکتروشیمیایی فیلمهای
الکتروفعال روی الکترود کار پالتین بهکار برده شد .نمودار
ولتاموگرام نمونه  EAPUو  NEPUدر شکل  3نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل قابل مشاهده است ،نمونه  EAPUدو پیک
مشخص را در پتانسیلهای  0/55و  0/95 Vدر نمودار ولتاموگرام
نشان میدهد .پیک اکسایشی در  0/55 Vمربوط به تبدیل شكل
لکوامرالدین ( )leucoemeraldineآنیلین تریمر موجود در ساختار
فیلم به شكل امرالدین ( )emeraldine, EMآنهاست .پیک دوم نیز
که حدود ولتاژ 0/95 Vدیده میشود ،مربوط به تغییر حالت از شكل
 EMاین اولیگومرها به حالت پرینگرآنیلین ( )pernigranilineاست.
همانطور که در نمودار ولتاموگرام مشخص است ،نمونه پوشش تهیه
شده با عامل پخت آمینی آلیفاتیکی (بدون اولیگومر  )ATهیچ فعالیت

شکل  -3نمودار ولتاموگرام فیلم  EAPUو  NEPUبا سرعت روبش
.50 mV/s
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الکتروشیمیایی (پیک اکسایش-کاهش) را نشان نمیدهد و رفتار
کام ً
ال غیرالکتروفعال دارد .نتايج بهدست آمده از نمودار ولتاموگرام
فیلمهای  EAPUتأییدکننده ویژگی الکتروفعالی اولیگومرهای  ATدر
شبکه پلیمری تهیه شده و حفظ قابليت این اولیگومرهای موجود در
ساختار پوشش  EAPUدر انجام واکنشهای اکسایش-کاهش بوده
که عامل اصلی فعالیت ضدخوردگی این ترکیبات است.
بررسی فعالیت ضدخوردگی پوششهای تهیه شده
بررسی نمودارهای قطبش تافل

خواص مقاومت خوردگی فوالدهای زنگنزن پوششیافته با
پوششهای الکتروفعال ( )EAPUو غیرالکتروفعال ( )NEPUدر
محلول  3/5%وزنی  NaClبا روش قطبش تافل و اندازهگیری EIS
بررسی شد .همچنین ،اندازهگیریهای یکسانی برای فوالد زنگنزن
بدون پوشش ( )bare MSبرای مقایسه انجام شد .براساس نمودارهای
تافل (شکل  )4فوالد زنگنزن پوششيافته با  NEPUخالص ،پتانسیل
خوردگی ( )Ecorrحدود  -0/607 Vرا نشان میدهد و نسبت به
فوالد زنگنزن بدون پوشش با  -0/865 Vجابهجایی مثبت حدود
 0/250 Vپتانسیل خوردگی نشان میدهد .این موضوع حاكي از
افزايش مقاومت خوردگي  MSبهوسيله پوشش اعمال شده است.
این پدیده را ميتوان به اثر حفاظتی (ممانعت از رسیدن عوامل
خورنده به سطح فلز) پوشش پلییورتانی اعمال شده بر سطح  MSبه
واسطه چسبندگی زياد مربوط به ساختار یورتانی پوشش  NEPUو
نيز ماهیت آبگریز روغن کرچک استفاده شده بهعنوان پلیال برای
ساخت پوشش مرتبط دانست .با واردشدن اولیگومرهای الکتروفعال
 ATبه درون ساختار شبکه پلیمری مقدار  Ecorrبرای نمونه EAPU

شکل  -4نمودار قطبش تافل مربوط به فوالد زنگنزن بدون پوشش،
پوششيافته با  EPUو پوششيافته با .EAPU

بهطور قابل مالحظهای به مقادیر مثبتتر جابهجا شد ( .)0/425 Vدر
واقع ،جابهجایی مثبتی حدود  /450 Vدر مقدار  Ecorrبرای پوشش
الکتروفعال  EAPUنشاندهنده بهبود قابل توجه مقاومت خوردگی
این پوشش نسبت به نمونه  NEPUاست .همچنین ،مقدار  Icorrنیز در
پوششهای داراي اولیگومر  ATبهطور قابل توجهی نسبت به نمونه
پوشش غیرالکتروفعال و نمونه فوالد زنگنزن بدون پوشش کاهش
پیدا میکند که این موضوع تأیید دیگری بر بهبود مقاومت خوردگی
پوششهای پلییورتانی الکتروفعال است .واردکردن اولیگومرهای AT
به درون پوششهای پلیمری مانند پلیایمیدها و رزینهای اپوکسی
در مطالعات  Mingو همکاران بررسی شد [ .]24،25مقایسه نتایج
حاصل از بررسی آزمون تافل پلیایمیدهای داراي  ATو رزینهای
اپوکسی پخت شده با اولیگومرهای  ATدر مطالعه  Mingو همکاران
با نتایج بهدست آمده برای پوششهای  EAPUتهیه شده در کار حاضر
نشاندهنده افزایش مقدار جابهجایی مثبت در مقدار  Ecorrو بهبود
در مقدار مقاومت خوردگی این پوششهاست .سازوكار بیان شده
برای فعالیت ضدخوردگی اولیگومرهای  ATبه قابليت آن در انجام
واکنشهای اکسایش-کاهش با سطح فلز و تشکیل الیه اکسید فلزی
پایدار (عموم ًا ( Fe2O3در سطح مشترک پوشش و فلز است [.]24،25
برای پوششهای الکتروفعال  EAPUتهیه شده در کار حاضر ،تلفیق
فعالیت الکتروشیمیایی اولیگومرهای  ATبا قابليت بخش پلییورتانی
در ایجاد چسبندگی مناسب و جلوگیری از نفوذ عوامل خورنده به
سطح فلز باعث بهبود مؤثرتر در مقاومت خوردگی میشود .بهطور
کلی مقدار مقاومت خوردگی و نيز استحکام چسبندگی پوشش
 EAPUنسبت به پوشش پلییورتانی خالص  NEPUبسیار بیشتر
است که این موضوع به واسطه تلفیق بخش پلییورتانی با بخش
الکتروفعال  ATاست.
مقدار پتانسیل مدار باز ( )OCPنمونههای فوالدهای زنگنزن
پوششیافته با پوششهای الکتروفعال ( ،)EAPUغیرالکتروفعال
( )NEPUو فوالد زنگنزن بدون پوشش در محلول  3/5%وزنی
 NaClدر بازه زمانی  1تا  60روز اندازهگیری شد .همانطور که در
شکل  5قابل مشاهده است ،در روز اول اندازهگیری هر دو نمونه
 EAPUو  NEPUپتانسیل بيشتري را نسبت به نمونه فوالد زنگنزن
بدون پوشش نشان میدهند .نمونه فوالد زنگنزن پوششيافته با
پوشش الکتروفعال  EAPUنسبت به پوشش  NEPUمقدار پتانسیل
مدار باز بيشتري را نشان میدهد .این موضوع میتواند به واسطه
عملکرد حفاظتی بيشتر این پوششها به دلیل قابليت آنها در ایجاد
الیه اکسید فلزی پایدار در سطح مشترک پوشش و فلز در اثر فعالیت
الکتروشیمیایی اولیگومرهای  ATموجود در این پوششها با سطح
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شکل  -5نمودار پتانسیل مدار باز در زمانهای غوطهوری تا  60روز
مربوط به فوالد زنگنزن( :الف) بدون پوشش( ،ب) پوششيافته با
 NEPUو (ج) پوششيافته با .EAPU
فلز مربوط باشد .قابل توجه است که مقدار  OCPبرای نمونه پوشش
 EAPUتا بازه زمانی  30روز تقریب ًا ثابت باقی مانده و فقط کاهش
جزئي در بازه  2ماه را نشان میدهد .اما ،برای نمونه  NEPUبا
گذشت زمان مقدار  OCPکاهش چشمگیری داشته و در بازه زمانی
دو ماه با مقدار  OCPفوالد بدون پوشش تقریب ًا برابر است .این پدیده
میتواند ناشی از نفوذ عوامل خورنده به درون پوشش و شروع فرایند
خوردگی در زیر سطح پوشش پلیمری باشد .این نتایج نشان میدهد،
پوششهای الکتروفعال  EAPUتا بازه زمانی دو ماه قابليت محافظت
در برابر محیط خورنده را دارد.
براي بررسی بیشتر مقاومت خوردگی پوششهای تهیه شده روی
سطح فوالد نرم ،قطعههای پوششيافته در محلول سدیم کلرید
 3/5 %wtقرار داده شدند .نمونهها در آزمون طیفسنجی امپدانس
الکتروشیمیایی ( )EISقرار گرفتند و مقاومت خوردگی آنها در برابر
آب و یونهای خورنده بهكمك منحنیهای نایکوئیست بد مطالعه
شد .در منحنیهای نایکوئیست قطر نیمدایره بهعنوان مقاومت حفره
( )Rpیا مقاومت پوشش در برابر نفوذ الکترولیت درنظر گرفته
میشود .ارزیابی  RPاز معیارهای مناسب برای مقایسه مقاومت
خوردگی پوششهای مختلف است .مقادیر بهدست آمده برای مقدار
 RPدر مطالعه حاضر از تطبیق نمودارهای نایکوئیست با مدار معادل
 Randlesبهدست آمده است .هر اندازه  RPبیشتر باشد ،نشاندهنده
مقدار کمتر نفوذ اجزاي الکترولیت و حاكي از خاصیت پوششدهی
قویتر و مناسبتر پوشش تهیه شده است .در شکل  6نمودار
نایکوئیست  MSو فوالد زنگنزن پوششيافته با پوشش  NEPUنشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،پوشش پلییورتانی
خالص  NEPUمقاومت نسبت ًا زيادي در برابر نفوذ عوامل خورنده
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شکل  -6نمودار نایکوئیست( :الف) نمونه  NEPUدر زمانهای
مختلف غوطهوری و (ب) فلز  MSبدون پوشش پس از گذشت
 30 minغوطهوری در محلول سدیم کلرید .3/5%
نشان میدهد که نشاندهنده قابليت این پوششها برای محافظت
از خوردگی و جلوگیری از نفوذ عوامل خورنده است .این پدیده
به واسطه چسبندگی زياد پوشش پلییورتانی تهیه شده بر سطح
فوالد نرم و نيز ماهیت آبگریز روغن کرچک استفاده شده برای
تهیه پیشپلیمر یورتانی مربوط است که باعث ممانعت بیشتر از نفوذ
عوامل خورنده به سطح فلز و پوشش میشود .پس از گذشت یک
هفته از زمان غوطهوری ،مقاومت پوشش کاهش بسیار کمی داشته و
مقدار آن در حد مقدار اولیه باقی مانده است .پس از گذشت سه
هفته از زمان غوطهوری پوشش در آب نمک ،مقاومت پوشش تغییر و
کاهش چندانی نداشته و همچنان پوشش  NEPUمقاومت زيادي را
در برابر محیط خورنده نشان داده است .اما پس از گذشت یک ماه
از زمان غوطهوری پوشش در محلول سدیم کلرید  ،3/5%مقاومت
پوشش بهطور چشمگیری کاهش داشته که این موضوع نشاندهنده
عبور عناصر خورنده و آغاز فرایند خوردگی در سطح مشترک پوشش و
فلز است.
منحنیهای نایکوئیست مربوط به پوشش  EAPUدر زمانهای
داده شده است .پوشش
مختلف غوطهوری در شکل  7نشان 
الکتروفعال  EAPUدر زمانهای غوطهوری  30 minدارای  Rpبسیار
بزرگتري (حدود  )1/5 × 109 Wنسبت به پوشش ( NEPUحدود
 )0/8 × 109 Wاست .همانطور که انتظار ميرود ،پوششهای اپوکسی
یورتان تهیه شده با اولیگومرهای الکتروفعال  ATبهعنوان عامل پخت،
مقدار  RPبزرگتري نسبت به پوشش پلییورتانی خالص دارند ،که به
معنی مقاومت بيشتر پوششهای الکتروفعال  EAPUنسبت به پوشش
پلییورتانی خالص ( )NEPUدر برابر خوردگی است .گفتني است،
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شکل  -7نمودار نایکوئیست( :الف) نمونه  EAPUدر زمانهای
مختلف غوطهوری و (ب) فلز  MSبدون پوشش پس از گذشت 30 min
غوطهوری در محلول سدیم کلرید .3/5%
بازه زمانی غوطهوری  30 minتا زمان یک ماه ،مقدار  Rpاین
در 
پوشش حدود  1/5 × 109 Wباقی مانده است و تغییر و کاهش چندانی
نداشته که حاكي از دوام زياد این پوششها در محیط خوردگی و
حفظ خاصیت خود برای مدت زمان طوالنیتر است .حتی با افزایش
زمان غوطهوری بهمدت دو ماه ،مقاومت پوشش همچنان حدود مقدار
اولیه باقی مانده و کاهش بسیار کمی را نشان داده است .شايان ذکر
است Yu ،و همکاران تهیه پوششهای پلییورتانی الکتروفعال از
واکنش پیشپلیمر با گروههاي انتهايي ایزوسیانات را با اولیگومرهای
 ATبررسي كردند [ .]26نتایج حاصل از منحنیهای نایکوئیست
تأییدکننده مقاومت بيشتر پوششهای الکتروفعال یورتانی  EAPUکار
حاضر در مقایسه با مطالعه  Yuو همکاران است .این بهبود قابل توجه
در مقدار مقاومت خوردگی میتواند از یک طرف به تهیه پوشش
یکنواختتر و مناسبتر به علت سهولت پخت رزينهاي اپوكسي در
تهیه پوشش پلييورتانی در کار حاضر (حذف ایزوسیانات و مشکالت
ناشی از آن در تهیه پوشش یکنواخت) و از طرف دیگر استفاده از
روغن کرچک با قدرت آبگریزی بسیار زياد در تهیه پوششها
مرتبط دانست .مقاومت خوردگی بيشتر پوششهای الکتروفعال
 EAPUدر زمانهای طوالنیتر میتواند مربوط به اثر همافزایی
خواص محافظتی پلییورتان (سازوكار اثر محافظتی در جلوگیری
از رسیدن عوامل خورنده به سطح) و خواص الکتروفعالبودن و
قابليت انجام واکنشهای اکسایش-کاهش اولیگومرهای  ATبا سطح و
تشکیل الیه اکسید فلزی پایدار در سطح مشترک پوشش و فلز
(سازوكار محافظت آندی) مرتبط دانست که این الیه اکسید فلزی
میتواند بهعنوان الیه و عامل ثانویه در برابر عوامل خورنده عمل
کند .در واقع ،در پوششهای داراي اولیگومرهای  ATحتی با وجود

رسیدن و نفوذ عوامل خورنده به سطح ،به واسطه قراردادن فلز در
ناحیه غیرفعال از شروع فرایند خوردگی جلوگیری کرده و فرایند
خوردگی را به تأخیر میاندازد.
براي بررسی بیشتر قابليت پوششها در ایجاد مقاومت در برابر
محیط خورنده ،نمودارهای بد نیز ثبت شد که شامل لگارتیم امپدانس
برحسب لگاریتم بسامد اعمال شده است .نمودارهای بد نسبت به
نمودارهای نایکوئیست نویز و پراکندگی نقاط کمتری دارند .بنابراین،
روش ساده و مناسب برای بررسی مقاومت پوششها در برابر محیط
خورنده ،مقایسه امپدانس بهدست آمده از نمودارهای بد پوششها
در بسامد  10 mHzاست [ .]27،28در شکل  8نمودارهای بد برای
پوشش  EAPUو  NEPUدر زمانهای مختلف غوطهوری و فوالد
زنگنزن بدون پوشش پس از  30 minغوطهوری نشان داده شده
است .با توجه به شکل ،پوشش در زمانهای غوطهوری مختلف
بازه زمانی  30 minتا  30روز ،مقدار امپدانس
مقاومت زيادي دارد .در 

(الف)

(ب)
شکل  -8نمودار بد( :الف) پوششهای  NEPUو (ب) پوششهای
 EAPUدر زمانهای مختلف غوطهوری و فلز  Bareپس از گذشت
 30 minغوطهوری در محلول سدیم کلرید .3/5%
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این پوششها با مقادیر بزرگتر از  1/5 × 109 Wنشان از مقاومت
خوب پوشش بودهاست .با افزایش زمان غوطهوری بهمدت دو ماه،
مقاومت پوشش به  1/3 × 109 Wکاهش یافت .اما ،همچنان این مقدار
برای حفظ مقاومت در برابر عناصر خورنده مناسب بود .برای نمونه
پوشش  NEPUمقدار مقاومت پوشش در بازه زمانی  30روز کاهش
چشمگیری داشته و از مقدار  794 × 106 Wدر  30 minغوطهوری
به حدود  231 × 106 Wمیرسد که مؤید کاهش حدود  70%مقاومت
پوشش است .همانطور که انتظار میرفت ،مقاومت بسیار زياد
پوشش الکتروفعال  EAPUمیتواند بهواسطه تلفیق آبگریزی ذاتی
روغن کرچک استفاده شده در ساخت پوشش پلییورتانی و نيز اثر
محافظت آندی به واسطه تشکیل الیه اکسید فلزی پایدار در زیر سطح
پوشش مرتبط دانست.

نتیجهگیری
براي تهیه پوششهای ضدخوردگی با خواص فیزیکی و چسبندگی
مناسب و از طرفی بهرهگیری از تلفیق سازوكار محافظت آندی بهكمك
پلیمرهای الکتروفعال با سازوكار چسبندگی مناسب پوشش به سطح و
ایجاد الیه محافظتی قوی به سطح فلز ،ابتدا پیشپلیمرهای یورتانی
داراي گروههای انتهایی اپوکسی برپایه روغن کرچک و اولیگومرهای
الکتروفعال  ATتهیه شدند .سپس ،پوششهای ضدخوردگی
الکتروفعال و غیرالکتروفعال به ترتیب از واکنش پخت پیشپلیمر تهیه

شده با استفاده از عامل پخت  ATو دیآمینی (-6،1هگزادیآمین) بر
سطح ورقههای  MSتهیه شدند .مقدار چسبندگی ،سختی و مقاومت
شیمیایی پوششهای تهیه شده ارزیابی شد .با استفاده از روشهاي
قطبش تافل و اندازهگیری  EISرفتار مقامت در برابر خوردگي پوشش
الکتروفعال ( )EAPUو پوشش غیرالکتروفعال ( )NEPUو نمونه MS
بدون پوشش اندازهگیری و با یکدیگر مقایسه شدند .فوالد زنگنزن
پوششيافته با پوشش پلییورتانی غیرالکتروفعال نسبت به نمونه MS
جابهجایی مثبتی حدود  0/25 Vدر مقدار  Ecorrو کاهش مقدار Icorr
نشان ميدهد .این آثار برای نمونه  NEPUبه چسبندگی زياد و اثر
محافظتي مؤثر ساختار پوشش پلییورتانی تهیه شده در ممانعت از
رسیدن عوامل خورنده به سطح فلز مربوط است .فوالد پوششيافته
با پوشش پلییورتانی الکتروفعال ( )EAPUبا جابهجایی مثبت
حدود  0/45 Vدر مقدار  Ecorrو کاهش قابل مالحظهای در مقدار
 Icorrنسب به نمونه پوشش  NEPUو  MSبهبود قابل توجه مقاومت
خوردگی را نشان میدهد .همچنین ،پوششهای الکتروفعال داراي
اولیگومرهای الکتروفعال  ATبهعنوان عامل پخت مقدار  RPبيشتري و
پایاتری نسبت به پوشش غیرالکتروفعال ( )NEPUدر زمانهای
غوطهوری مختلف دارند که به معنی مقاومت بيشتر پوششهای
 EAPUنسبت به پوشش  NEPUدر برابر خوردگی است .این اثر
مربوط به تلفیقشدن سازوكار محافظت آندی به واسطه قابليت  ATدر
انجام واکنشهای اکسایش-کاهش با سطح و سازوكار اثر سدکنندگی
ناشی از چسبندگی زياد و اثر پوششی مناسب جزء یورتانی در برابر
نفوذ عوامل خورنده است.
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