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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رفتار خوردگی پوشش دوپلکس  TiO2-Nایجادشده بهروش اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی و نیتراسیون گازی است .در
مرحله اول ،عملیات پوششدهی بهروش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی در الکترولیت حاوی ترکیبات سدیم کربنات و سدیم هیدروکسید برای تشکیل
 TiO2انجام شد .در فرایند دوم پوششدهی ،فلز تیتانیم همراه با پوشش اکسید تیتانیم درون کورۀ تیوبی با دمای ℃  9111بهمدت 6ساعت نیتروره شدند
تا خواص خوردگی پوششهای بهدستآمده باهم مقایسه شود .از آزمونهای تفرق اشعهایکس برای فازیابی ،میکروسکوپ الکترونی روبشی برای ارزیابی
مورفولوژی و ساختار سطح و مقطع پوششها و پالریزاسیون پتانسیودینامیک همراه با طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز برای بررسی رفتار خوردگی
استفاده شد .نتایج آزمون پراش اشعهایکس نشان داد که پوشش اکسید تیتانیم از فاز روتیل و نمونههای نیترورهشده از فازهای نیترید تیتانیم و TiO0.34N0.74

تشکیل شدهاند .مورفولوژی پوششها نشان داد که پوشش نمونۀ اکسید تیتانیم دارای میکرو حفراتی مشهور به ساختار پنکیکی با قطر  4/9میکرون بر
روی سطح است .همچنین مورفولوژی سطحی پوشش اکسید تیتانیم نیترورهشده حاکی از تغییر جزئی در سطح و کاهش قطر حفرات به اندازۀ 2/8
میکرون است که دلیل آن نفوذ نیتروژن در پوشش اکسید تیتانیم است .در پایان نیز نتایج امپدانس و پالریزاسیون مشخص کرد که نمونه اکسید تیتانیم
بهدلیل ساختار عایق و متراکم اکسیدی مانع از انتقال بیشتر یون خورنده به سطح فلز شده و مقاومت آن نسبت به دیگر نمونهها تا 91برابر بهبود یافته
است.
واژههای کلیدی :اکسیداسیون الکترولیتی پالسما ،نیتراسیون گازی ،اکسید تیتانیم ،نیترید تیتانیم ،ساختار پنکیکی ،رفتار خوردگی.
The effect of gas nitriding process on the corrosion behavior of TiO2 coating formed by plasma electrolytic
oxidation
F. Salahshouri

H. Bakhtiari-Zamani E. Saebnoori S.A. Hassanzadeh-Tabrizi

Abstract
This study aimed to investigate the corrosion behavior of TiO2-N duplex coating formed by Plasma Electrolytic
Oxidation (PEO) and gas nitriding. A TiO2 film formed on the titanium substrate by PEO in electrolyte containing
sodium carbonate and sodium hydroxide in the first step. In the second coating process, the titanium substrate and the
titanium oxide coated substrate was nitrided in a tube furnace at 1000 oC for 6 hours to compare the corrosion properties
of the obtained coatings. X-ray diffraction, scanning electron microscopy of top-surface and cross-sectional structure
of the layers, and potentiodynamic polarization along with electrochemical impedance spectroscopy was used to
investigate the properties of the coatings. The XRD results showed that the titanium oxide coating consisted of a rutile
phase, and the nitrified samples consisted of titanium nitride and TiO0.34N0.74 phases. The morphology of the coatings
showed that the titanium oxide sample coating had micropores known as the pancake structure with a diameter of 4.1
microns on the surface. Also, the surface morphology of nitrided oxide-coated titanium indicates a slight change in the
surface and a reduction in pore diameter of 2.8 microns due to the penetration of nitrogen in the titanium oxide coating.
Finally, the results of impedance and polarization showed that the titanium oxide sample, due to its insulating and dense
oxide structure, prevented the transfer of more corrosive ions to the metal surface, and its resistance was improved up
to 10 times compared to other samples.
Keywords Plasma electrolytic oxidation, Gas nitration, Titanium oxide, Titanium nitride, Pancake structure,

Corrosion behavior.
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مقدمه

سرعت فرایند نسبتاد زیاد و از لحاظ اقتصادی مقرونبه صرفه

تیتانیم بهواسطه ترکیبی از ویژگیها مانند نسبت استحکام به

ا ست و این امکان وجود دارد که برای قطعاتی به هر شکل

وزن و د مای ذوب باال ،م قاو مت به خوردگی خوب برای

و اندازه استفاده شود ].[14-19

قطعات با کاربریهای مکانیکی یا بهو سیله مهند سی سطح

امروزه از نیتروژندهی بهعنوان روشی بسیار مهم در
صنعت استفاده میشود .اولینبار نیتروژندهی بهطور صنعتی
در سال 9121استفاده شد .نیتراسیون سطحی باعث افزایش
مقاومت سایشی ،استحکام خستگی ،سختی سطحی و
مقاومت خوردگی میشود ] .[21تشکیل الیۀ نیتریدی در
تیتانیم و آلیاژهای تیتانیم یک فرایند پیچیده و متشکل از
چندین واکنش است که همزمان در مرز بین گاز و فلز و نیز
سطح نمونه درحال رخداد است .اگر دمای عملیات نیتراسیون
از ℃  611بیشتر شود ،میزان ترکیبشدن نیتروژن در اکسید
تیتانیم افزایش مییابد و از میزان اکسیژن سیستم کاسته
میشود تا جایی که ترکیب غیراستوکیومتری TiOxNy
بهحالت استوکیومتری و پایدار  TiNتبدیل میشود ].[21,22
در تحقیق ملکی و همکاران ] ،[23مشاهده شد که کمترین
دانسیتۀ جریان خوردگی مربوط به نمونۀ عملیات حرارتیشده

است که میتوان به پاشش پالسمایی ] ،[8اکسیداسیون آندی

در اتمسفر نیتروژن است .همچنین پتانسیل خوردگی این
نمونه نیز نسبت به نمونۀ عملیات حرارتیشده در اتمسفر
آرگون مثبتتر است که تأییدکننده تمایل کمتر به خوردگی
است؛ دلیل این امر کاهش سرعت انتقال یونهای مخرب Cl-
به سطح فلز ذکر شده است.

کاربرد زیادی داشته است و در صنایع هوافضا ،دریانوردی و
نیز زمینههای زیست پزشکی و بایومدیکال بهطور گستردهای
استفاده میشود ].[9,2
تیتانیم مقاومت بسیار خوبی به خوردگی در محیطهای
اسیدی ،قلیایی و آلی و ...دارد .این خاصیت چشمگیر ناشی
از تشکیل آنی الیه رویین اکسیدی بسیار چسبنده ،محافظ و
پایدار دیاکسید تیتانیم روی سطح تیتانیم در تماس با هوا و
بسیاری از محلولهای آبی است ] . [9-6بهعبارت دیگر تیتانیم
در شرایط معمولی اکسید میشود ،بهطوریکه در مجاورت
هوا و بهطور معمول الیهای از اکسید به ضخامت
1/19میکرون و بهصورت ناهموار بر روی سطوح قطعات
تیتانیمی تشکیل میشود که از سطح فلز محافظت میکند ].[7
روشهای متفاوتی برای پو ششدهی تیتانیم ارائه شده
] ،[9س ُل -ژل ( ،[10] )Sol- Gelرس وبدهی از فاز بخار
( [11] )Chemical Vapor(gas) Depositionو ...ا شاره کرد.
پوش شدهی بهروش اکس یداس یون الکترولیتی پالس مایی
( )Plasma Electrolytic Oxidationروش نس بتاد جدیدی
بوده اس ت که با نامهای دیگری مانند میکروقوس الکتریکی
( )Micro- Arc Oxidationو رسوب جرقۀ آندی نیز شناخته
می شود ] .[92پو ششهای اعمال شده بهروش  PEOدارای

هدف از انجام این پژوهش تأثیر عملیات نیتراس یون
گازی بر رفتار خوردگی پوش ش اکس ید تیتانیم ایجادش ده
بهروش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی است.

یک ساختار دوالیه شامل یک الیه عایق و یک الیه متخلخل
ا ست .پو ششهای اعمال شده با این روش دارای چ سبندگی
مناسب به زیرالیه بوده است که کارایی آن را افزایش میدهد
].[99
بهطورکلی روش اک سیدا سیون الکترولیتی پال سمایی بر
پایۀ پالریزاس یون آندی مواد تحت فرایند در یک الکترولیت
آبی ،در شرایط تخلیۀ پالسمایی روی سطح آند استوار است.
این فرای ند برای فلزاتی چون آلومینیم ،تی تانیم و منیزیم و
آل یاژ های آن ها به کار برده می ش ود .امروزه ت ما یل
رو بهافزایش ی در زمی نۀ کاربرد این پوش ش وجود دارد،
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

مواد و روش تحقیق
نمونههای آزمایششده در این تحقیق از جنس تیتانیم خالص
تجاری گرید  2است که ترکیب شیمیایی آنها در جدول 9
ذکر شده است.
نمونهها از یک ورق تیتانیم خالص تجاری گرید 2به
ضخامت 9میلیمتر با ابعاد 99×99میلیمتر انتخاب شد.
نمونهها با استفاده از سنبادههای  SiCتا شمارۀ 9211
پرداخت و سپس با پودر آلومینای 1/1میکرون پولیش شدند.
عملیات حکاکی برای حذف اکسیدهای سطحی ،حذف
سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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چربی آالیندههای سطح در محلول هیدروفلوئوریک اسید،

گونههای شیمیایی استفاده شد .آنالیز  FTIRبر روی پوشش
 TiO2-Nبهدستآمده با استفاده از دستگاه طیفسنجی مادون

بهمدت 11ثانیه بهصورت غوطهور انجام شد.

قرمز مدل  Thermo scientificبرای شناسایی پیوندهای
ایجادشده در طول موج  411تا  4111 cm-1انجام شد .برای
بررسیهای مورفولوژی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی
گسیل میدانی مدل  Mira 3 TESCAN- XMUبا بزرگنمایی
تا بیش از 711111برابر استفاده شد .همچنین از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل  LEO 435VPبا
رزولوشن 4نانومتر و بزرگنمایی  91تا 921111برابر برای
تصویربرداری از مقطع استفاده شد .ارزیابی رفتار خوردگی
نمونهها در محلول کلرید سدیم 9/1درصد در دمای محیط
انجام شد .نمونهها در این آزمایش بهوسیله دستگاه
پتانسیواستات/گالوانواستات  EG&Gمدل PARSTAT 2273
ارزیابی شدند .نمونههای آزمایششده ،قبل از انجام تست
برای پایداری پتانسیل 91 ،دقیقه درون محلول یادشده قرار
داده شدند .از الکترود مرجع کالومل اشباع ،الکترود کمکی
گرافیت و الکترود کاری بهعنوان مجموعه سل الکتروشیمیایی
استفاده شد .میزان سرعت روبش 9میلیولت بر ثانیه بود.

اسیدنیتریک و آبمقطر با نسبت ( 9191191درصد حجمی)
فرایند پوششدهی در مرحلۀ اول بهروش اکسیداسیون
پالسمای الکترولیتی برای ایجاد اکسید تیتانیم صورت
پذیرفت .از ترکیب 1/2موالر سدیم کربنات با 1گرم بر لیتر
هیدروکسید سدیم برای ایجاد پوشش اکسید تیتانیم استفاده
شد .شرایط عملیات پوششدهی با فرایند  PEOمطابق جدول
 2در نظر گرفته شد.
عملیات پوششدهی تکمیلی در مرحلۀ دوم بهروش
نیتراسیون گازی در کورۀ تیوبی همراه با دمش گاز
11/11(N2درصد) انجام شد .در این مرحله ،یک نمونۀ
تیتانیمی( )TiNهمراه با نمونۀ پوششدادهشده اکسید تیتانیم
( )TiO2-Nدرون کوره قرار داده شدند .عملیات نیتراسیون با
دمای 9111درجه سانتیگراد و فشار نیتروژن  9/1 barدر
مدت 6ساعت انجام شد.
برای شناسایی فازهای موجود در سطح نمونههای

شاخه کاتدی تقریبا از 1/21ولت منفیتر از پتانسیل مدار باز
نمونه شروع میشد و تا حدود 2ولت بهسمت مقادیر نجیب
در شاخۀ آندی ادامه مییافت .از نرمافزار  Corr Viewبرای
تحلیل نتایج بهدستآمده استفاده شد .آزمون طیفسنجی
امپدانس الکتروشیمیایی در 91نقطه در محدوده  91 mHzتا
 911 kHzدر پتانسیل مدار باز  ±91 mVانجام و نتایج آن با
نرمافزار  Z Viewتحلیل شد.

پوششدادهشده ،آزمایش پراشسنجی پرتو  Xبر روی آنها
انجام شد .پراشسنج پرتو ایکس استفادهشده ،ساخت شرکت
Philipsمدل  PW 1730و مجهز به تکفامساز بلوری پرتو
 Kα-Cuبا طول موج  9/14آنگستروم بوده است .در همۀ
آزمایشها گام پراشسنج 1/11درجه و زمان هر گام 9ثانیه
انتخاب شد .از اسپکتروسکوپی مادون قرمز بهعنوان روشی
پرقدرت و توسعهیافته برای تعیین ساختار و اندازهگیری

جدول  9ترکیب شیمیایی اسمی تیتانیم خالص تجاری گرید ( 2درصد)Wt
Ti

Residual

O

N

C

H

Fe

Balance

>0/4

>0/52

>0/00

>0/00

>0/012

>0/0

جدول  2شرایط سیستماتیک دستگاهی در فرایند پوششدهی
زمان فرایند ()Min
91

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

سیکلکاری
(درصد)
91

TiO2

فرکانس ()Hz

دانسیتۀ جریان ()mA/Cm2

نوع جریان

نمونه

9111

911

پالسی تک قطبی

TiO2
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نتایج و بحث
شکل  9الگوهای پراش پرتو  ،Xپس از انجام فرایندهای
اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی و نیتراسیون گازی را در

تولید  TiN ،TiO2و ) Ti(O2-xNxوجود دارد ،عبارتاند از1
Ti = Ti4+ + 4 e()9
2-

+

()2

Na2CO3 = 2 Na + CO3

()9

NaOH = Na+ + OH-

تتراگونال است .در این الگو تعدادی پیک تیتانیم دیده میشود

()4

H2O = H+ + OH-

شرایط پوششدهی برای این نمونه طوری بوده که میزان فاز

()1

مقایسه با یکدیگر و فلز زیرالیه نشان میدهد .الگوی پراش
پرتو  Xنمونۀ  TiO2مربوط به نمونۀ پوششدادهشده بهروش
 PEOاست که شامل اکسید تیتانیم کریستالی روتیل با ساختار
که بهدلیل نفوذ باالی اشعهایکس در حفرات پوشش است.

2 OH- = O2- + H2O

آناتاز بسیار کم است؛ دلیل این امر اثرات گرمایشی جرقههای
پالسما در طول عملیات پوششدهی و ایجاد دمای باالی
℃ 411است ،بهعبارت دیگر مکانیزم غالب تشکیل این الیۀ
اکسیدی ،اکسیداسیون حرارتی بوده است ] .[24,25الگوی
 XRDنمونۀ  TiNمربوط به نمونۀ پوششدهیشده بهروش
نیتراسیون گازی است .تشکیل الیۀ نیتریدی در جریان گاز
نیتروژن بر روی سطح تیتانیم خالص تجاری در دمای باال

()6

Ti4+ + 2 OH- + H2O = TiO2 + 2 H3O+

()7

Ti4+ + 2 H2O = TiO2 + 4 H+

()8

Ti4+ + 2 O2- = TiO2

()1

N2 = TiN

سبب جذب نیتروژن در سطح و نفوذ آن به داخل تیتانیم
میشود؛ بهعبارت دیگر در نتیجه واکنش نیتروژن یک الیۀ
نیترورهشده تشکیل میشود که شامل یک الیۀ ترکیبی بر روی
سطح فلز است که عمدتاد شامل نیتریدهای تیتانیم با ساختار
مکعبی همچون  TiNو  Ti2Nاست و بهدنبال آن یک منطقۀ
نفوذی متشکل از یک محلول جامد در فاز  HCP 𝛼-Tiاست.
همانطور که در الگوهای نمونههای نیتراسیون گازی مشاهده
میشود ،پیکهای  Ti2N ،TiNو گاهی ) 𝛼-)Nبا پیک تیتانیم
همپوشانی دارند که دلیل آن وجود محلول جامد  𝛼-Tiبا
نیتروژن است ] .[26,27در الگوی نمونۀ  TiO2-Nعالوه بر
فازهای یادشدۀ  ε-Ti2N ،δ-TiNو  ،N2فاز  TiO0.34N0.74با
ساختار منوکلینیک همراه با  TiO2روتیل نیز مشاهده میشود.
فاز  TiO0.34N0.74ناشی از وجود نیتروژن در ساختار TiO2

است که سبب شده است از میزان اکسیژن اکسید تیتانیم کاسته
شود و بر میزان نفوذ و تشکیل فاز یادشده افزوده شود و
ترکیبی غیراستوکیومتری بهوجود آورد .پیکهای حاصلشده
از این نمونه پهنتر از دیگر نمونههای  TiO2و  TiNاست که
حاکی از کوچکترشدن اندازۀ کریستالهاست.

1
2

Ti +

1

()91

2 Ti + N2 = Ti2N

()99

TiO2 + N2 = TiOxNy

()92

2 Ti + N2 = 2 TiN + 2 O2

2

در راستای تأیید آنالیز  XRDو مشخصشدن پیوند بین
اکسیژن و نیتروژن در پوشش  ،TiO2-Nاز نمونه یادشده آنالیز
 FTIRگرفته شد که در شکل  2مالحظه میشود.
در طیف  ،FTIRباندهای جذب در عددهای موج حدود
 9182 ،9996 ،9244 ،9171 ،661و  2961 cm-1مشخص
شده که در تحقیق احمدپور و همکاران ] [28نیز تأیید شده
است .باند جذب در عدد  661 cm-1به وضعیتهای کششی
 Ti-Oو  Ti-O-Tiنسبت داده میشود .همچنین پیکهای باند
 9182 ،9996 ،9244و  2961 cm-1متناظر با ارتعاشات
کششی پیوندهای  N-Oو  N=Oاست .پیک در عدد موج cm-

 9171 1نیز به ارتعاش باند  Ti-Nنسبت داده شده است.

بهطورکلی واکنش هایی که ام کان رخدادن آن ها برای
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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)relative Intensity(a.u.

TiN

TiO2

Ti 80
)70 2𝛉(degrees

60

50

40

30

20

10

شکل  9نمودار  XRDنمونههای بدون پوشش و پوششدادهشده بهروش  PEOو نیتراسیون گازی

شکل  2نمودار  FTIRنمونه پوششدار دوالیه

TiO2-N

شکل  9تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح
نمونههای پوششدادهشده بهروش  PEOو نیتراسیون گازی
را نشان میدهد .ساختار نمونۀ -9(TiO2الف) شامل دانههایی
با سایزهای مختلف و میکرو حفراتی روی این دانههاست

متراکم را نشان میدهد که الیۀ نیترورهشده ،کامل روی سطح
تشکیل شده است .نمونۀ یادشده دارای نقایص زیادی از
جمله چالههای کوچک و میکرو شکافهایی در سطح است.
مطابقتنداشتن انقباض حرارتی بین فازهای بهدستآمده

(ساختار پنکیکی) ] .[21سطح خارجی این پوشش ،ظاهری
مشخص دارد ،یعنی سطح پوشش شامل تعداد زیادی تخلخل
با اندازههای مختلف است .نمونۀ -9( TiNب) ظاهری

میتواند به تولید تنش حرارتی باقیمانده در طول خنکشدن
از دمای نیتراسیون به دمای اتاق منجر شود؛ از طرفی هم
نقصهای موجود ساختارهای نیتریدی و اکسیدی میتوانند

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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سبب ایجاد تنش باقیمانده شود ] .[30بهطورکلی ،تنش
باقیمانده باال میتواند باعث ایجاد ترک و کندگی در پوشش

نیتروژندهی بوده که باعث تبلور ذرات سطحی  TiO2شده
است .توزیع عناصر بر روی سطح پوششهای  TiN ،TiO2و

و تغییر مورفولوژی شود .مورفولوژی سطح نمونۀ TiO2-N

 TiO2-Nدر شکل  9مالحظه میشود ،بهطوریکه در نمونۀ
 TiO2میزان اکسیژن حدود 46/1درصد وزنی است و در نمونۀ
 TiNمیزان توزیع نیتروژن حدود 99/7درصد وزنی است .در
نمونۀ  TiO2-Nنیتروژن به درون پوشش اکسید تیتانیم و فلز
تیتانیم بهصورت یکنواخت نفوذ کرده است ،بهطوریکه میزان
اکسیژن و نیتروژن بهترتیب  26/2و  22/4درصد وزنی
مشخص شد.

(-9ج) مشابه ساختار نمونۀ  TiO2است ،با این تفاوت که در
کنار حفرات موجود ذرات کرویشکل پدید آمده است که
اصطالحاد به آن ساختار گلکلمی گفته میشود .حفرات نمونۀ
 TiO2-Nنسبت به نمونۀ  TiO2کوچکتر و گاهی محو شده
که علت آن نفوذ نیتروژن در ساختار اکسید تیتانیم است (قطر
تخلخلها از 4/9میکرون به  2/8کاهش یافته است) .دلیل
وجود این ساختار نیز تأثیر حرارت ناشی از عملیات

شکل  9تصاویر ( 1SEMالف)  TiO2پوششدادهشده بهروش ( ،PEOب)  TiNپوششدادهشده بهروش نیتراسیون گازی و
(ج) پوشش  TiO2نیترورهشده (دوپلکس)

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  4تصاویر سطح مقطع نمونههای پوششدادهشده

شکل  1تصویر  SEMالکترون برگشتی و آنالیز خطی

 TiN ،TiO2و  TiO2-Nرا نشان میدهد .باتوجهبه تصاویر

پوشش  TiO2-Nاست .باتوجهبه تصویر  SEMالکترون

مالحظه میشود که ضخامت نمونهها بهترتیب 9/9 ،7/1

برگشتی منطقه نفوذی و الیۀ ترکیبی  Ti2N ،TiNو  TiO2و

(9/9میکرون الیه ترکیبی  TiNو  ،Ti2Nحدود 21میکرون الیه

گاهی  TiOxNyمالحظه میشود .آنالیز اسکن خطی نمونۀ

نفوذی) و 8/7میکرومتر است .همانطور که مالحظه میشود،

یادشده نشان داد که از سطح تا عمق 91میکرومتر میزان

پس از انجام عملیات نیتراسیون گازی بر روی پوشش TiO2

نیتروژن ثابت است ،در صورتی که تا عمق حدود 1میکرون

اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی ،شاهد پرشدن منافذ و

میزان اکسیژن که مربوط به پوشش اکسیدی است ،زیاد بوده

تخلخلهای مقطع هستیم که بهمعنای نفوذ نیتروژن در پوشش

است ،درحالیکه میزان تیتانیم ،رفتاری برعکس اکسیژن دارد.

اکسید تیتانیم است.

TiN+Ti2N
TiO2
TiO2+TiN+Ti2N

)α(N
)α(N

شکل  4تصاویر سطح مقطع نمونههای پوششدادهشده( 1الف) ( ،TiO2ب)  TiNو (ج)

TiO2-N

رزین

الیه نفوذی )𝑁(α

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

الیه ترکیبی TiN + Ti2N + TiO2

شکل  1تصویر آنالیز خطی سطح مقطع نمونۀ پوششدادهشده

TiO2-N
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شکل  ،6نمودار تغییرات پتانسیل مدار باز ()OCP

پتانسیل خوردگی برحسب زمان چنین گفته میشود که نبود

( )Open Circuit potentialبا گذشت زمان را در محیط

تعادل میان واکنشهای شیمیایی خوردگی موجب چنین

3.5درصد Wt NaClنشان میدهد .پتانسیل مدار باز یک

نوساناتی میشود و اینکه یک نمونه از نوساناتی برخوردار

پارامتر مناسب برای ارزیابی تمایل به خوردگی ماده در یک

است که میتواند با زبری سطح آن رابطه داشته باشد،

محیط خاص است و هر قدر این مقدار منفیتر باشد ،تمایل

بهگونهای که میزان نوسانات یک نمودار پتانسیل خوردگی

به خوردگی بیشتر است .بنابراین از ارزیابی پتانسیل مدار باز

برحسب زمان نسبت مستقیمی با میزان حفرات و چالهها در

برای پیشبینی تمایل به خوردگی پوشش استفاده میشود

سطح نمونه دارد ] .[99گفتنی است که نمونۀ  TiO2-Nدارای

].[99

پتانسیل مثبتتری( )+91 mVنسبت به 2نمونۀ پوششدار
همانگونه که در این ش کل مش اهده میش ود ،مقدار

 TiNو  TiO2است.

پ تانس یل مدار باز زیرال یه در لح ظات اول یۀ غو طه وری

شکل  7و جدول  9بهترتیب نمودار پالریزاسیون پتانسیو

به سرعت افزایش مییابد .این امر بیانگر پایداری الیۀ اک سید

دینامیک و دادههای منحنی پالریزاسیون را نشان میدهند .این

تیتانیم طبیعی تش کیلش ده روی س طح در ش رایط آزمایش

آزمون برای مقایسۀ رفتار خوردگی نمونههای بدون پوشش

است .پس از 91دقیقه ،مقدار پتانسیل مدار باز تیتانیم به یک

و پوششدار در محلول 9/1درصد وزنی سدیم کلرید پس از

مقدار شبهپایدار میر سد که بیانگر حل شدن فعال تیتانیم در

91دقیقه غوطهوری انجام شد.

محیط خورنده و ت شکیل الیۀ اک سیدی بر روی سطح ا ست
].[32

شیب منحنیهای کاتدی نمونههای بررسیشده نشان
میدهد که روند افزایشی شیب آنها بهصورت > TiN > Ti

مقدار پتانس یل مدار باز نمونۀ  TiO2نس بت به زیرالیه

 TiO2-N > TiO2تغییر یافته است؛ از افزایش تغییر شیب

در اب تدای ز مان غو طه وری کاهش چش مگیری داش ته،

مشخص میشود که مکانیزم واکنش انجامشده تحت کنترل

درحالی که اختالف این مقدار برابر  + 1/9 mVاس ت؛ این

مکانیزم کاتدی است ،زیرا وقتی مکانیزم کنترل کاتدی باشد،

امر بیانگر کاهش نس بی پایداری ترمودینامیکی در اثر ایجاد

میل پتانسیل خوردگی در جهت فعالترشدن بوده که نشانگر

الیۀ اکسیدی حاوی فاز روتیل و آناتاز است.

افزایش سرعت خوردگی است ] .[94دربارۀ نمونههای

نمونۀ نیترورهشده  TiNدارای نوساناتی در زمانهای

پوششدادهشده مشاهده میشود که اولین اثر در آنها این

ابتدایی غوطهوری است که پس از حدود 4دقیقه ناگهان

است که شاخه آندی نمودار بهسمت چپ کشیده میشود ،اما

کاهش شدیدی در پتانسیل از خود نشان میدهد که این امر

بهدلیل وجود حفرات و ترکها ،سطح قطعه تحت تهاجم یون

بهدلیل وجود چالهها و بستهشدن سریع آنها در اثر حضور

خورنده قرار میگیرد .در نتیجه این شاخهها شکسته و

محصوالت خوردگی در داخل حفرات خوردگی است.

بهسمت چگالی جریان باال متمایل میشوند .شیب آندی

بهعبارت دیگر بهمحض پرشدن یک حفره بهوسیله

پوششها و نمونه بدون پوشش دارای تغییر زیادی بوده است

محصوالت خوردگی ،حفره دیگری وارد عمل و موجب

که در تحلیل آن میتوان گفت در نمونۀ بدون پوشش سطح

آزادشدن یونها در محلول میشود که خود پتانسیل خوردگی

بالفاصله بعد از پالریزهشدن و طیکردن دانسیتۀ جریانی در
+2

را به مقادیر منفیتر سوق میدهد ] 99و  .[99الزم به ذکر

حدود  91شروع به پسیوشدن میکند و الیۀ مقاوم اکسیدی

است که نمونۀ  TiO2-Nنیز دارای رفتاری مشابه نمونۀ TiN

بر روی سطح فلز بهوجود میآورد و تا پتانسیل حدود 2 V

است با این تفاوت که میزان نوسان ایجادشده در نمونۀ

ادامه دارد (در پتانسیل حدود  1/1 Vو دانسیتۀ جریان A/I2

یادشده بسیار کمتر است ،زیرا بیشتر حفرات پوشش اکسیدی

 91-1یک نویز بهوجود آمده است که احتماالد ناشی از

ایجادشده بهروش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی در

آزادشدن حباب اکسیژن بر روی سطح فلز است) .تغییرات

عملیات نیتراسیون گازی پر شده است .دربارۀ نوسانات

در شاخۀ نمونۀ  TiNشامل 9مرحله است 1در مرحله اول و

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شروع ناحیۀ آندی اندکی سطح دچار خوردگی شده است و

] .)[35تفاوت شاخههای آندی نمونههای  TiO2و TiO2-N

پس از آن در مرحله دوم سطح پسیوشده و در پتانسیل 9/1 V

بهدلیل وجود نیتروژن در ساختار پوشش اکسیدی است .در

این الیه محافظ ایجادشده بر روی پوشش نیترورهشده

بحث کلی برای این نمونهها میتوان گفت که میزان خوردگی

شکسته میشود (مرحله سوم) .ایجادشدن الیۀ محافظ

اولیه در نمونۀ  TiO2-Nکمتر از نمونۀ  TiO2است و بالفاصله

اکسیدی در  TiNناشی از نفوذ یون کلر در حفرات و ترک-

بعد از شروع شاخۀ آندی مانند نمونۀ  TiNرفتار کرده است،

های سطحی این پوشش است که پس از تماس با سطح فلز

اما بهدلیل واکنشهای احتمالی رخدادۀ ناشی از وجود نیتروژن

در ناحیۀ فصل مشترک فلز/پوشش ،اندکی سطح فلز دچار

در  TiO2این فیلم شکسته و مجدد در پتانسیل باالتر رفتار

خوردگی شده و نهایتاد بهدلیل رفتار اکتیو-پسیو  Tiاین ناحیه

اکسیدی پیدا کرده و شروع به پسیوشدن کرده است .بهعبارت

روئین و باعث ایجاد ناحیۀ دوم شده است که با افزایش

بهتر میتوان گفت که نمونۀ  TiO2-Nیک رفتار دوگانه مشابه

پتانسیل این فیلم شکسته میشود و خوردگی را تشدید میکند

نمونههای  TiO2و  TiNرا ایفا میکند .بهطورکلی هنگامی که

(همۀ نمونهها ،ناحیۀ فعالی را در ابتدای شاخۀ آندی خود

دانسیتۀ جریان بحرانی پسیو کم باشد ،الیۀ محافظ بهراحتی

نشان میدهند که در آن دانسیتۀ جریان بهسرعت افزایش

تشکیل میشود و هرچه دانسیتۀ جریان پسیو کمتر و پتانسیل

مییابد .این افزایش سریع دانسیتۀ جریان در ناحیۀ فعال اساساد

ترنس پسیو بیشتر باشد ،این الیۀ محافظ پایدارتر خواهد بود

ناشی از فرایند اکسیداسیون فلز در فصل مشترک فلز/اکسید

].[35

است و دوباره الیه غیرفعال ضعیفتری تشکیل میشود
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نتایج نشان میدهد که پتانسیل خوردگی بهعنوان

که تمایل به خوردگی نمونۀ  TiO2کمتر از 2نمونۀ  TiNو

معیاری از تمایل ترمودینامیکی به خوردگی پوشش در مقایسه

 TiO2-Nاست که احتماالد دلیل آن نفوذ زیاد نیتروژن در شبکۀ

با نمونۀ بدون پوشش ،افزایش مییابد که این بهمعنای

اکسید تیتانیم است .بهعبارت بهتر وجود نیتروژن در ساختار

پایداری شیمیایی بیشتر و تمایل به خوردگی کمتر است.

 TiO2سبب شد پوشش دارای هدایت الکتریکی شود و از

بهعبارت بهتر پتانسیل خوردگی پوششها نیز نسبت به

حالت عایق به یک نیمۀ هادی تبدیل شود که این امر سبب

پتانسیل خوردگی نمونۀ بدون پوشش به مقادیر مثبتتر تغییر

واکنشپذیری (انتقال الکترون و تبادل بار الکتریکی) بیشتر در

پیدا کرده که بیانگر کنترل آندی فرایند خوردگی بهوسیلۀ این

سطح پوشش و نهایتاد افزایش سرعت خوردگی شده است.

پوششهاست .پتانسیل خوردگی نمونهها بهصورت > TiO2

تغییر شیب چشمگیر در نمونهها رخ داده است که نقطۀ عطف

 TiO2-N > TiN > Tiتغییر کرده است؛ این بدین معنی است

آن بر پتانسیلهایی داللت دارد که عمالد سینتیک تشکیل

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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الیههای سطحی را تغییر داده است.
دانسیتۀ جریان خوردگی به کمک برونیابی تافل و از
برخورد خطوط مماس بر ناحیۀ خطی شاخۀ آندی و کاتدی

919

مالحظه شد که کمترین سرعت خوردگی مربوط به نمونۀ
 TiO2با  2/1 µm/yearو کاهش 28برابری نسبت به نمونۀ
بدون پوشش است.

بهدست آمد .تغییر دانسیتۀ جریان خوردگی نمونههای

شکل  8نمودارهای نایکوئیست ( )Nyquistو باد ( )Bodeرا

پوششدادهشده حاکی از محدودشدن واکنشهای آندی و

برای نمونههای بدون پوشش و پوششدهیشده پس از

پایداری شیمیایی باالتر نسبت به تیتانیم است؛ بهعبارت دیگر

91دقیقه غوطهوری در محلول 9/1 NaClدرصد مشخص

کاهش دانسیتۀ جریان بیانگر کاهش نرخ واکنشهای

میکند .همچنین شکل  1مدار معادل و جدول  1اطالعات

الکتروشیمیایی یا مهارشدن واکنشهای خوردگی است.

استخراجشده از نمودارها و مدار معادل معرفیشده را نشان

باتوجهبه دادههای جدول  4مالحظه میشود که دانسیتۀ

میدهد .مکانیزم عملکرد مقاومت به خوردگی پوششهای

جریان خوردگی برای نمونههای  TiO2-N ،TiO2و TiN

ایجادشده با طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد

بهترتیب  8 ،91و  2برابر نسبت به نمونۀ بدون پوشش کاهش

که روش قدرتمندی در ارزیابی رفتار خوردگی

یافته است.

پوششهاست.

مقاومت پالریزاسیون براساس رفتار پالریزه خطی در

منحنیهای نایکویست زیر الیۀ تیتانیم بدون پوشش و

نزدیکی پتانسیل مدار باز یا همان برونیابی تافلی شیب

پوشش  TiNدارای یک نیمه حلقۀ خازنی در همۀ

خطوط محاسبه میشود .بهطورکلی پوششها میتوانند

فرکانسهاست .این رفتار بهدلیل تشکیل یک الیۀ الکتریکی

مقاومت به خوردگی را با افزایش مقاومت انتقال بار در فصل

بر روی سطح نمونه و ظاهرشدن یک ثابت زمانی در مدار

مشترک فلز-الکترولیت ،محدودکردن جذب یونهای مهاجم

معادل ارائه شده است .با اندازهگیری قطر نیمۀ حلقه در

و افزایش پتانسیل زیر الیه ،افزایش دهند ] .[96در تحلیل

منحنی نایکویست زیر الیه ،مقاومت به خوردگی آن بهدست

کلی مقاومت به خوردگی نمونهها ،میتوان گفت که پوشش

آمد .در مقابل ،منحنی نایکویست نمونۀ دارای پوشش TiO2

 TiO2با افزایش ضخامت و تراکم ،راه نفوذ محلول خورنده

دارای یک نیمۀ حلقۀ خازنی همراه با ثابت واربرگ باز

به زیر الیه را محدود کرده و باعث بهبود مقاومت به خوردگی

( )Warburg Open terminusاست .در این مدار معادل،

شده است .همچنین پوشش نمونۀ  TiNبا ایجاد یک الیۀ

2نیمۀ حلقۀ خازنی رفتار امپدانس پوشش را در فرکانسهای

محافظ نیتریدی ،مقاومت پالریزاسیون تیتانیم را افزایش

باال برای 2الیه متخلخل و متراکم نشان میدهد ،همچنین

میدهد ،اما بهدلیل فعالتربودن نسبت به اکسید تیتانیم،

عنصر واربرگ پدیده نفوذ را بر اثر سرعت تبادل بار بین فلز

مقاومت آن کمتر است .پوشش دوپلکس  TiO2-Nمقاومتی

و گونههای الکترواکتیو حفرات راه به در را در فرکانسهای کم

بین نمونههای  TiO2و  TiNدارد ،زیرا دارای رفتاری دوگانه

نمایان میکند .رفتار امپدانس واربرگ چیزی بین یک مقاومت

است؛ یعنی ایجاد پوشش اکسیدی روی تیتانیم ،سطح مؤثر

ایدئال و یک خازن ایدئال است ] .[37منحنی نایکوئیست

برای رویدادن مکانیزمهای خوردگی را کاهش میدهد ،اما

نمونۀ دوپلکس  TiO2-Nدارای 2ثابت زمانی در مدار معادل

وجود نیتروژن اضافهشده در ساختار سبب افزایش

پیشنهادی است که حلقه کوچکتر در فرکانسهای باال

واکنشپذیری این نمونه در مواجهه با یونهای خورنده

مربوط به الیۀ نیترورهشده و متخلخل خارجی بوده و در مقابل

میشود و مقاومت به خوردگی را کاهش میدهد .باتوجهبه

حلقۀ بزرگتر در فرکانسهای پایین مربوط به پوشش متراکم

جدول دادهها میتوان گفت که مقاومت به خوردگی

 TiO2و الیۀ دوگانه است .بهطورکلی رفتار خازنی در فرکانس

نمونههای پوششدار  TiN ،TiO2و  TiO2-Nبهترتیب 9 ،91

باال نمایانگر فعالیت پوشش است و درواقع افزایش آن نشان

و 6برابر نسبت به نمونۀ بدون پوشش افزایش یافته است.

از اشباعشدن پوشش از محصول خورنده دارد و حلقه موجود

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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تأثیر عملیات نیتراسیون گازی بر رفتار خوردگی پوشش  TiO2ایجادشده...

در فرکانس پایین واکنشهای انتقال بار و طبیعت خازنی الیۀ
دوگانه الکتریکی را نشان میدهد.
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شکل  8نمودارهای( 1الف) نایکوئیست و (ب) فاز و باد نمونههای بدون پوشش و پوششدادهشده

شکل  1مدار معادل پیشنهادی طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونههای بدون پوشش و پوششدادهشده1
(الف)  Tiو ( ،TiNب)  TiO2-Nو (ج)

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

TiO2

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

911

حسن بختیاریزمانی -احسان صائبنوری -سیدعلی حسنزاده تبریزی -فاطمه سلحشوری
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در مدارهای ارائهشدۀ  Rsبهمعنی مقاومت محلول بین

خوردگی است .از مهمترین منحنیهای  ،EISمنحنی تغییرات

الکترود کار و الکترود مرجع Rp ،Rc ،Rct ،و  Rbبهترتیب

لگاریتم امپدانس برحسب لگاریتم فرکانس است .سمت

مقاومت انتقال بار ،الیۀ نیتریدی ،الیۀ متخلخل خارجی و

راست نمودار (امپدانس در بیشترین فرکانس) بیانگر مقاومت

مقاومت الیۀ متراکم داخلی هستند Wo .نیز امپدانس واربرگ

محلول  Rsاست .بهدلیل اینکه اگر فرکانس سینوسی واردشده

باز است که بهصورت موازی با نیمحلقۀ خازنی الیۀ متراکم

به مدار بسیار زیاد باشد ،عمالد خان (عنصر فاز ثابت)

بسته شده است .بهدلیل ناهمگونیهای الیههای نیتریدی،

بهسرعت پر میشود و عمالد مانند یک اتصال کوتاه عمل

متخلخل و متراکم برای نمونههای پوششدار و ناهمواریهای

میکند .بنابراین ،جریان بهطور کامل از شاخه مربوط به خازن

سطح نمونۀ بدون پوشش ،واکنشهای الکتروشیمیایی این

عبور میکند و اصالد مقاومت انتقال شارژ را در برابر خود

الیهها با تعریف عنصر فاز ثابت (constant phase ( )CPE

نمیبیند ،بنابراین یگانه مقاومتی که در برابر عبور جریان

 )elementمشخص شده است .از عنصر فاز ثابت بهجای

است ،مقاومت محلول است .سمت چپ (امپدانس در

خازن ایدئال استفاده میشود که تفاوت این 2عنصر در فرمول

کمترین فرکانس) بیانگر مجموع مقاومتهاست که عمالد

امپدانس خودش را نشان میدهد1

بهدلیل اینکه مقاومت محلول در برابر مقاومت الیه اکسیدی

امپدانس خازن برابر ا ست با Z = 1/jωc 1و این مقدار

سطح و مقاومت پالریزاسیون خوردگی قابل اغماض است،

برای  CPEبرابر اس ت با Z = 1/(Y0 jω)n 1که در این

این مقدار را میتوان به مقاومت کل سیستم نسبت داد .بهدلیل

فرمول ها  Cبهمعنی ظرف یت خازن ω ،فاز Y0 ،ادمی تانس

اینکه اگر در مدار الکتروشیمیایی فرض کنیم فرکانس آنقدر

(برعکس امپدانس و معادل پارامتر ظرفیت در خازن ایدئال)

کم باشد که عمالد بتوان جریان را  DCفرض کرد (سینوسی

و  jعبارت موهومی  √−1است .همانطور که دیده می شود،

نباشد) ،در این صورت در همان میکرو ثانیۀ ابتدایی خازن پر

اختالف ایندو فقط در یک توان  nاست که این مقدار عددی

میشود و دیگر اجازه عبور جریان از شاخه خود را نمیدهد.

بین ص فر و یک اس ت ،مقدار ص فر آن مقاومت ایدئال و

پس جریان از مقاومتها (بهصورت سری) عبور میکند و

مقدار یک آن خازن ایدئال را تداعی میکند ] .[98نمودارهای

مجموع مقاومتها را در برابر خود میبیند ،پس هر چقدر

باد حاصل از آزمون  EISبه قرار زیر است1

سمت چپ نمودار باالتر باشد ،بیانگر مقاومت بیشتر است

نمودارها شامل 2حالت مجزا هستند ،یکی مربوط به

] .[39نکتۀ مهم دیگری را باید درباره امپدانس واربرگ مدنظر

تغییرات فاز برحسب لگاریتم فرکانس (عموماد گنبدیشکل)

داشت ،در مدل فیزیکی استفادهشده برای بهدستآوردن

و دیگری تغییرات لگاریتم امپدانس برحسب لگاریتم فرکانس

روابط مربوط به این عنصر امپدانس از فرض بینهایتبودن

است .انتقال ماکزیمم نمودار زاویه فاز بهسمت راست در

ضخامت الیۀ نفوذی استفاده میشود .یعنی فرض بر این است

منحنی مربوط به نمونۀ  TiO2نسبت به دیگر نمونهها مشهود

که گونۀ نفوذکننده از فواصل کامالد دور و از بطن محلول به

است .هر چقدر که نقطه ماکزیمم این نمودار بهسمت راست

سطح الکترود نفوذ میکند .با استفاده از این فرض و

میل پیدا کند ،بیانگر باالتربودن خواص حفاظتی سطح در برابر

همانطور که بر روی نمودار نایکوئیست برای امپدانس

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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واربرگ مشخص است ،در حد جریان  DCاز لحاظ نظری

بهطورکلی برای نمونه های  TiO2و  ،TiO2-Nمیتوان گفت

امپدانس واربرگ بهسمت بینهایت میل میکند و این از نظر

بهدلیل نفوذ آس ان محلول خورنده به حفرات الیۀ خارجی،

فیزیکی با مقاومت بینهایت برای سیستم الکتروشیمی در حد

این الیه اثر چندانی در طیف سنجی امپدانس الکترو شیمیایی

 DCمتناظر است ،ولی درعمل فرض بینهایتبودن ضخامت

از خود نش ان نداده اس ت .بنابراین ،این الیه نقش ی در

الیۀ نفوذ جای خود را به ضخامت محدود و مقاومت سیستم

مقاومت به خوردگی ندارد .ازاینرو منطقی اس ت که الیۀ

میدهد ].[41

داخلی پو شش را بهعنوان سدی در برابر حمالت خوردگی

در نمودارهای امپدانس الکتروش یمیایی ،افزودهش دن
مقادیر المان خازنی نش ان از ورود یونها و محلول خورنده

بپذیریم .این الیه س دی فیزیکی در برابر محلول خورنده
ایجاد میکند و سبب افزایش مقاومت به خوردگی میشود.

به پو شش دارد و بهطورکلی کاهش مقاومت پو شش ا ست
که با کاهش مقاومت مربوط به این المانها همراه میش ود.

نتیجهگیری

همچنین همانطور که دیده می شود ،برای نشاندادن ظرفیت

 .9انجام فرایند نیتراسیون گازی بر روی سطح تیتانیم و اکسید

خازنی پوششها از المانهای فاز ثابت استفاده شده است که

تیتانیم مشخص کرد که نیتروژن در سطح نمونهها نفوذ

علت آن ایدئالنبودن پوش ش ها بهعلت نقایص س طحی

کرده و باعث ایجاد فازهای  TiO2-N ،TiNو TiO0.34N0.74

موجود ا ست یا بهعبارتی ترکها و حفرات تخلیۀ برجامانده

شده است .همچنین در راستای تأیید آنالیز پراش پرتو

روی سطح پوشش موجب خارج شدن این ظرفیت از حالت

ایکس ،آنالیز  FTIRانجام شد و نشان داد که در نمونۀ

ایدئال میش ود .باتوجهبه جدول  ،1نمونههای پوش شدار

اکسید تیتانیم نیترورهشده پیوندهای نیتروژن با اکسیژن

نس بت به زیرالیۀ بدون پوش ش مقدار مقاومت بیش تری را

بهوجود آمده است؛

نش ان میدهند که این امر بیانگر مقاومت بیش تر در برابر

 .2بررسی مورفولوژی ساختار نمونههای  TiNو TiO2-N

خوردگی اس ت .بهعالوه هر 2پوش ش متراکم داخلی و

نشان داد که ساختار نمونۀ  TiNدارای ظاهری متراکم

متخلخل خارجی ،ظرفیت خازنی بهمراتب پایینتری دارند

همراه با چالههایی در سطح است ،درحالیکه ساختار نمونۀ

که این امر نیز بیانگر مقاومت بی شتر نمونۀ پو ششدار PEO

 TiO2-Nمشابه نمونۀ  TiO2است ،با این تفاوت که در کنار

و دوپلکس در برابر خوردگی است .برای توجیه مقدار پایین

حفرات موجود ذرات کرویشکل پدید آمده است .ساختار

ظرف یت خازنی در افزایش م قاو مت به خوردگی میتوان

نمونههای یادشده در این مرحله بهترتیب  9/9و

گفت که هرچه مقدار ظرفیت خازن کمتر باش د ،با مص رف

8/7میکرون اندازهگیری شد ،بهطوریکه نمونۀ TiO2-N

جریان کمتر ش ارژ میش ود و از مدار خارج میش ود .با

عالوه بر الیۀ اکسیدی یک الیۀ نازک  TiNروی سطح

خارج شدن خازن از مدار دیگر جریان برقرار نی ست ،زیرا با

تشکیل شده است که این تحلیل در آنالیز اسکن خطی

ش ارژش دن خازن ،جریان از آن عبور نمیکند و مدار قطع

مقطع این نمونه کامالد مشهود است؛

می شود .الیۀ اکسیدی متراکم بر روی سطح تیتانیم نیز چنین

 .9رفتار خوردگی نمونههای پوششدار  TiN ،TiO2و TiO2-

حالتی دارد و مانند یک خازن پس از ش ارژش دن کامل ،با

 Nنشان داد که بیشترین مقاومت به خوردگی مربوط به

خارج شدن از مدار ،مدار الکتریکی را قطع میکند و درنتیجه

نمونۀ  TiO2است که دلیل آن عایقبودن پوشش و درنتیجه

نرخ خوردگی فلز را کاهش مید هد ] .[98با مش ا هدۀ

انتقال الکترون و تبادل بار الکتریکی کمتر گمانه زده شده

نمودار های  EISو داده های بهدس تآ مده میتوان نتی جه

است.

گرفت که مقاومت به خوردگی نمونه با پوش ش اکس ایش
الکترولیتی پالس مایی بهتر از نمونۀ بدون پوش ش اس ت.
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