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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رفتار خوردگی پوشش نانوکریستالی روی ( )Znایجادشده بر زیرالیۀ فوالدی  st12بهروش عملیات مکانیکی سطحی تدریجی
( )SMATو آبکاری الکتریکی از طریق حمام کلریدی در حضووور و عدم حضووور ژالتین بوده اسو ب برای مشووه ووهیابی سوواختار و رفتار پوشووشها از
آزمونهای تفرق اشعۀ ایکس ،میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،طیفسنجی توزیع انرژی اشعۀ ایکس ( ،)EDSآزمونهای پالریزاسیون تافل
و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول 9/5درصد سدیمکلرید و آزمون میکروسهتی استفاده شدب نتایج نشان داد عملیات  SMATباعث کاهش
اندازۀ بلورکها شده و از طرفی حضور ژالتین سبب ایجاد جه گیری ترجیحی در رسوب  Znشده اس  ،بهطوریکه اندازۀ دانه برای نمونۀ ساده نسب
به نمونۀ در حضووور ژالتین و عملیات  ،SMATاز  55به 21نانومتر و جریان خوردگی آن بهترتیب از  88/8به 28/9میکروآمپر بر سووانتیمتر مربع رسوویده
اس ب
واژههای کلیدی :آبکاری الکتریکی روی ،عملیات مکانیکی تدریجی سطحی ( ،)SMATمقاوم

خوردگیب

Investigation of the Effect of Chemical and Mechanical Parameters on the Electroplated Zinc
Coating on Steel Substrate of st12
E. Akbari Kharaji

B. Shayegh Boroujeny

S. Alaei

Abstract
This study aimed to investigate the corrosion behavior of zinc nano-crystalline coating on st12 steel substrate by
surface mechanical attrition treatment (SMAT) and electroplating process into chloride bath with and without of
gelatin. To study the behavior of coatings, they were characterized by using X-ray diffraction, field emission
scanning electron microscopy, EDS, potentiodynamic polarization and EIS tests in 3.5 wt. % NaCl solution. The
results showed that SMAT process reduced the size of the crystallites and the presence of gelatin caused the
induced orientation of Zn deposition so that the grain size in the presence of gelatin and SMAT reached from 55
to 29 nm and the rate of its corrosion reached from 80.8 to 20.1 µA.cm-2.
Key Words Zinc electroplating, Surface mechanical attrition treatment (SMAT), Corrosion resistance.
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اس  ،اصالح ریزساختار سطح بهوسیله ایجاد یک الیۀ

مقدمه
فوالدهای پوششدادهشده با روی ( )Znو آلیاژهای آن ،بهطور

سطحی نانوساختار سودمند اس

وسیعی در صنایع ساختمان ،خودروسازی ،تأسیسات عمومی

نانوکریستالی میتوان از عوامل ریزکننده دانه نیز استفاده کردب

و ابزارهای صنعتی استفاده میشودب تقریبا نیمی از تولیدات

امروزه از روشهای جدیدی مانند عملیات مکانیکی سطحی

روی در جهان صرف پوششدهی ورقهای فوالدی میشودب

تدریجی ( )SMATبرای ایجاد یک الیۀ سطحی نانو کریستالی

نرخ خوردگی روی در بیشتر اتمسفرها دس کم 98برابر از

در سطح مواد فلزی استفاده میشودب عملیات مکانیکی

فوالد کمتر اس ب پوششهای روی باعث بهبود رنگپذیری

سطحی تدریجی یک روش نوین و مؤثر برای بهوجودآوردن

به خوردگی میشودب بدینترتیب

][6ب نکتۀ اصلی در

سطح و افزایش مقاوم

][4,5ب برای ایجاد سطوح

این الیۀ نانوکریستالی بر روی سطح اس

استفاده از این پوششها برای جلوگیری از خوردگی فوالد از

این فرایند ،ایجاد یک الیۀ سطحی نانوکریستالی در سطح ماده

بیشترین کاربرد برخوردار اس ب

از طریق ایجاد تعداد زیادی از عیوب یا ف ل مشترکهاس

به حفاظ

که در این صورت ریزساختار به بلورهایی با اندازه نانومتر

از فوالد با پوشش روی ،بهعل

ارزانقیم بودن روی و پوششدهی آسان و همچنین بهبود
مؤثر حفاظ

تبدیل میشودب

گالوانیک در برابر خوردگی بسیار توجه

اکنون در حمامهای آبکاری روی از افزودنیهای

مؤثر

شیمیایی برای اصالح ساختار سطح پوششهای روی استفاده

فوالد در محیطهای خورنده استفاده میشودب پوشش روی

میشود و درنتیجه مطالعات عمدتا روی بررسی اثر این مواد

عالوه بر نرخ خوردگی کمتر و باتوجهبه فعالتربودن آن

بر ساختار سطح پوشش متمرکز بوده و تأثیر ساختار سطح

به فوالد ،میتواند بهصورت گالوانیکی مانع از

زیرالیه بر ساختار و خواص پوششهای روی کمتر مطالعه

خوردگی فوالد شودب خوردگی پوششهای روی وابستگی

شده اس ب از آنجاییکه عملیات مکانیکی سطحی تدریجی

و مورفولوژی پوشش دارد ،ازاینرو میتوان

( )SMATبهعنوان روشی نوین و ارزانقیم

قادر به اصالح

و

سطح زیرالیه بوده و درنتیجه ممکن اس

بر ساختار و

میشود ،بهطوریکه عموما از پوشش روی برای حفاظ

نسب

زیادی به باف

با تغییر روش پوششدهی و بهدس آوردن باف

مورفولوژی مناسب ،نرخ خوردگی ورقهای گالوانیزه را
کاهش داد []9ب

ویژگیهای پوشش آبکاریشده روی بسیار مؤثر باشد ،در این
پژوهش کوشش شده اس

با استفاده از روشهای

رسوب الکتروشیمیایی روشی نسبتا ساده و کمهزینه

ارزانقیم

که بهطور گستردهای برای اعمال پوششهای فلزی

آبکاری الکتریکی ،الیۀ نانوکریستالی سطحی برای بهبود

استفاده میشودب در این روش محدودیتی در شکل هندسی

مقاوم

به خوردگی بر سطح زیرالیۀ فوالدی ایجاد شودب به

زیرالیه وجود ندارد و جوانهزنی رسوب روی نمونهها با

این منظور ،ابتدا سطح نمونهها تح

اس

سرع

مانند عملیات مکانیکی سطحی تدریجی و

عملیات  SMATقرار

زیادی انجام میشود و میتوان بهآسانی به فیلمهایی

گرفته اس  ،سپس با استفاده از حمام کلریدی در حضور و

یاف ب عالوه بر موارد

عدم حضور ژالتین یک الیۀ نانوکریستالی روی ( )Znبر

ذکرشده ،در این روش میتوان بهآسانی با تغییر در پتانسیل

زیرالیۀ فوالدی رسوب داده شدب سپس رفتار خوردگی

کاری یا دانسیتۀ جریان اعمالی در حین رشد فیلم ،ترکیب

نمونههای عملیات سطحیشده پوششدار و بدون پوشش و

آلیاژی دقیقی را متناسب با خواص مکانیکی ،مغناطیسی و

همچنین

و

خوردگی مدنظر ایجاد کرد ][2,3ب

پوششدادهشده در حضور و عدم حضور ژالتین در محلول

با ضهام

چند میکرومتر دس

رفتار

نمونههای

عملیات

سطحیشده

از آنجایی که بهبود ریزساختار و خواص سطحی یک

9/5درصد سدیمکلرید ( )NaClبا یکدیگر مقایسه شدب برای

راه مؤثر برای افزایش عمر قطعات در حین سرویسدهی

مشه هیابی پوششهای نانوکریستالی  Znایجادشده از
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آزمونهای تفرق اشعۀ ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ

برای نامگذاری بهتر نمونهها ،هرکدام بهصورت

الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو آزمون

اخت اری نامگذاری شده اس  ،بهطوریکه بهترتیب

طیفسنجی توزیع انرژی اشعۀ ایکس ( )EDSاستفاده شدب

پوششهای بدون ژالتین بر زیرالیۀ ساده ،حاوی ژالتین-

به خوردگی پوششهای نانوکریستال  Znبا

زیرالیۀ ساده ،بدون ژالتین-زیرالیۀ SMATشده و نمونۀ

استفاده از آزمونهای پالریزاسیون تافل و طیفسنجی

حاوی ژالتین-زیرالیۀ  SMATشده بهصورت نمونههای ،S

امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISدر محلول 9/5درصد

 S-SMAT ،GSو  G-SMATنامگذاری شدندب

همچنین مقاوم

در همۀ اندازهگیریهای الکتروشیمیایی ،از یک سل

سدیمکلرید بررسی شدب

سهالکترودی استفاده شد ،بهطوریکه از نمونههای فوالدی
بهعنوان الکترود کار با ابعاد سطح 98×98میلیمتر ،از الکترود

مواد و روش تحقیق
برای آماده سازی نمونهها ،از ورق فوالدی  st12با ضهام

 Ag/AgClبهعنوان الکترود مرجع و از پالتین با ابعاد

2میلی متر به اب عاد 98×98میلی متر بهعنوان زیرال یه برای

28×28میلیمتر بهعنوان الکترود کمکی استفاده شدب فاصله
بین الکترودها در تمام آزمونها ثاب

رسوب پوشش روی استفاده شدب
با هدف دستیابی به یک ساختار درش
زیرالیهها در دمای  288 ºCبهمدت 2ساع

و همگن،
تح

عملیات

حرارتی آنیل قرار گرفتند و پس از سردشدن بهمدت 98دقیقه
تح

برای بررسی پتانسیل نشس
اسکن 98میلیول

و برابر 9سانتیمتر بودب

از آزمون ولتامتری با سرع

بر ثانیه در محدوده  -9/5تا 8/5ول

استفاده شدب

عملیات  SMATقرار گرفتندب فرکانس لرزش دستگاه

برای بررسی مورفولوژی سطح و مقطع پوششها از

58هرتز ،فاصله نمونهها از کف محفظه 9سانتیمتر بود و از

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM, MIRA3

گلولههای فوالدی با قطر 9میلیمتر استفاده شدب برای انجام

 )TESCAN - XMUاستفاده شدب ترکیب شیمیایی پوششها،

شد تا لبههای تیز و سطح پش

فرایند آبکاری ،نمونهها مان

از طریق آزمون طیفسنجی تفکیک انرژی ( )EDSتعیین شدب

نمونه پوشیده شود و توزیع جریان الکتریکی در همۀ

ارزیابی سهتی پوششها با آزمون میکروسهتی با

قسم ها یکسان باشدب سطح الکترود کار (زیرالیه) برای

دستگاه  Microhardness-tester HVS-1000انجام شد،

افزایش بازدهی پوششدهی ،افزایش چسبندگی پوشش به

بهطوریکه از هر نمونه  9آزمون گرفته شد و در هر مرحله

زیرالیه و بهبود خواص نهایی پوشش ،با سمباده از شماره

از نیروی 58گرمی و مدت 98ثانیه استفاده شدب ساختار

مشهای  288تا  888آمادهسازی شدب 2حمام استفادهشده از

کریستالی و اندازۀ بلورک نمونهها با استفاده از دستگاه

نوع کلریدی بوده که ترکیب شیمیایی هرکدام در جدول 9

پراشسنج اشعۀ ایکس  X’pert Pro MPDشرک

آمده اس ب در حمامهای یادشده ،ژالتین بهعنوان افزودنی

 Panalyticalبا هدف مسی ( )Cuka = 0.154 nmدر محدوده

مؤثر در کاهش اندازۀ دانههای پوشش استفاده شدب زمان

( 5 )2θتا 88درجه با اندازۀ گام (8/822 )step sizeدرجه

پوششدهی 5دقیقه در نظر گرفته شد و اسیدیتۀ محلول

بررسی شدب برای تحلیل اطالعات آزمون اشعۀ ایکس از

بهکمک  pHمتر دیجیتالی ،مقدار  5تعیین شدب

نرمافزار  Xpert Highscoreاستفاده شدب محاسبه اندازۀ

جدول  9ترکیب شیمیایی الکترولی

آبکاری (گرم بر لیتر)

بلورکها با استفاده از روش ویلیامسون-هال انجام شدب
رفتار خوردگی نمونهها با آزمونهای پالریزاسیون تافل

محلول

ZnCl2

NH4Cl

H3BO3

Gelatin

و ام پدانس الکتروشوووی مایی( )EISدر محلول9/5درصوووود

9

28

978

28

-

2

28

978

28

8/5

سدیمکلرید و بهو سیلۀ د ستگاه پتان سیوا ستات  Parstatمدل
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دمای اتاق در نظر گرفته شوودب زمان طوطهوری هر نمونه در

افزودنی که این مکانها را پوشانیده اس  ،انجام شودب به

تعادل98 ،دقیقه

همین دلیل در حضور افزودنی به پتانسیلهای بیشتری برای

پتانسووویل مدار باز برای رسووویدن به حال

انت هاب شووودب برای تحل یل نمودار ها و برون یابی تافلی

احیای فلز  Znبر روی سطح نیاز اس ب

منحنیهای پالریزاسیون از نرمافزار  CorrViewاستفاده شدب
برای بررسیهای دقیقتر رفتار پوششها ،روش طیف سنجی
امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISبه کار گرفته شدب آزمون EIS
در مقدار پتانسیل مدار باز ( )OCPو با بهکارگیری دامنۀ mV

به  OCPدر م حدودۀ فر کانسوووی 988میلی تا

 98نسووو ب

988کیلو هرتز انجام شووودب برای انجام این آزمون ابتدا هر
نمو نه در پ تانسووو یل مدار باز به مدت 98دقی قه در محلول
نگهداری شووود .انتهاب مدل تئوری مناسوووب برای تحلیل
منحنیهای آزمون  EISبا نرمافزار  Zviewانجام شدب راندمان
حفاظ

نمونه های پوشوووشدادهشوووده بهکمک رابطۀ ()9

محاسووبه شووده اس و

که در آن  Rtو  Rt0بهترتیب مقاوم

پالریزا سیون نمونه در حال

پو ششهای مهتلف و پو شش

شکل  9ولتاگرام سیکلی از محلول آبکاری بر زیرالیۀ فوالدی در
حال های مهتلف در محدودۀ پتانسیل  8/5تا -9/5ول

ساده اس ب
×)988

() 9

Rt
Rt8

نسب

به الکترود مرجع

Ag/AgCl

IE=(-9

برای نمونۀ  ،S-SMATپتانسیل احیای  Znبه مقادیر
نتایج و بحث
آزمون ولتامتری سیکلی

مثب تر ( )-9/88انتقال پیدا کردب این بدان معنی اس

که به

پتانسیل کمتری برای احیای فلز  Znبر روی سطح الکترود

شکل  9نمودارهای آزمون ولتامتری در محدوده  -9/5تا

نیاز اس ب مطابق تحقیقات ،با انجام فرایند  SMATزبری

به الکترود مرجع  Ag/AgClدرون

سطح افزایش مییابد و ناهمواری ایجاد میشودب بهعبارتی

محلولهای آبکاری  Znبر سطح زیرالیۀ ساده و  SMAشده

دانسیتۀ مناطق مستعد برای احیا از جمله عیوب یا لبهها زیاد

با و بدون ژالتین را نشان میدهدب باتوجهبه نتایج ،هنگام

میشوند و بهاینترتیب احیای فلز  Znراح تر صورت

آبکاری نمونۀ  ،Sجریان کاتدی  Znاز پتانسیل تقریبی -9/9

میپذیردب از طرفی باتوجهبه شکل  ،9دانسیتۀ جریان کاتدی

شروع شده اس ب با اضافهشدن ژالتین به محلول (نمونۀ

این امر میتواند تغییر سطح

8/5ول

ول

نسب

فلز  Znکاهش مییابد که عل

مقادیر منفیتر ()-9/97

باشدب با وجود یکسانبودن سطح ظاهری ،سطح اصلی با

انتقال پیدا کردب براساس مطالعات انجامشده ] [8زمانی که

وجود پستیوبلندیهای زیاد میتواند بیشتر از سطح ظاهری

افزودنی به محلول اضافه میشود ،قبل از اینکه پتانسیل به

باشدب باتوجهبه افزایش سطح ،دانسیتۀ جریان کاهش یافته

پتانسیل احیای فلز  Znبر سطح نزدیک شود ،سطح الکترود

اس  ،اما کاهش دانسیتۀ جریان را نمیتوان دلیلی بر تمایل

از افزودنی پوشیده میشود و سطح مکانهای فعال برای

کمتر برای احیای یون  Znبر سطح الکترود دانس ب برای

جوانهزنی را اشغال میکندب در این شرایط ،انتقال بار بین

نمونۀ  G-SMATپتانسیل احیای  Znنزدیک به پتانسیل احیای

و سطح الکترود باید از بین الیۀ

که

 ،)GSپتانسیل احیای  Znبهسم

یونهای  Znدرون الکترولی

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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بهدلیل تأثیر عملکرد همزمان و معکوس ژالتین و عملیات
 ،SMATمقدار پتانسیل تغییر چندانی نداشته اس ب

باتوجهبه نتایج ،پوشش آبکاریشده  Sدارای بزرگترین
اندازۀ کریستالی

(55نانومتر) و پوشش آبکاریشده G-

(21نانومتر) بوده

 ،SMATدارای کمترین اندازۀ کریستالی
اس ب

بررسی ساختار فازی
شکل  2الگوی  XRDپوششهای  Znدر حضور و عدم

باتوجهبه طیف -2ب بر اثر اضافهشدن ژالتین به

حضور ژالتین بر روی زیرالیۀ ساده و SMATشده را نشان

محلول ،رشد ترجیحی ایجاد میشود و میتوان گف

ژالتین

میدهدب پیکهای تفرق در زوایای پراکندگی (،92/21( )2θ

نقش ریزدانهکننده را داردب بهصورتی که در حضور ژالتین،

 )77/898 ،78/229 ،78/85 ،51/99 ،19/29 ،98/11بهترتیب

رشد در صفحههای ( )989( )982( ،)989( ،)882کاهش

مربوط به صفحات (،)989( ،)982( ،)989( ،)988( ،)882

یافته ،درحالیکه رشد در صفحههای ( )988و ( )989بهطرز

( )998و ( )881هستندب جدول  2مقادیر محاسبهشده اندازۀ

چشمگیری افزایش یافته اس ب همچنین میتوان مشاهده کرد

بلورک پوششها را با استفاده از روش ویلیامسون-هال نشان

که پهنای پیکها نسب

به طیف -2الف افزایش یافته که

میدهدب

نشاندهنده کاهش اندازۀ بلورکهاس ب در طیف -2ج
مشاهده میشود که بر اثر انجام عملیات  ،SMATشدت
پیکها کاهش یافته اس

و پیکها پهنتر شدهاند که این

موضوع بهدلیل کاهش اندازۀ بلورک در اثر انجام عملیات
 SMATاس ب مقایسۀ طیفهای -2الف و -2ج نشان
میدهد عملیات  SMATبر سطح زیرالیه تأثیر زیادی بر
جه

رشد نداشته و فقط باعث کاهش اندازۀ کریستالی ها

شده اس ب در طیف -2د مشاهده میشود که شدت همۀ
پیکها کاهش یافته و پیکها پهنتر شده اس

که نشاندهنده

کاهش اندازۀ کریستالی هاس ب همچنین همزمان با کاهش
رشد در صفحات کریستالی ( )989( )982( ،)882رشد در
صفحه ( )988افزایش یافته اس ب
شکل  2الگوهای پراش اشعۀ ایکس پوشش  Znآبکاریشده از محلول:
(الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)
جدول  2اندازه کریستالی

G-SMAT

شکل  9ت اویر  FESEMمورفولوژی پوششهای روی در

و میزان میکروکرنش برای پوششهای

نمونه

اندازۀ کریستالی

S

55

GS

19

S-SMAT

18

G-SMAT

21

Zn

حضور و عدم حضور ژالتین روی زیرالیۀ ساده و
SMATشده را نشان میدهدب باتوجهبه شکل  ،9الیههای

آبکاریشده
)(nm

بررسی مورفولوژی سطح

میکروکرنش
1

9×98

9×985
1

9/5×98
5

5×98

متراکمی از  Znدر همۀ نمونهها ایجاد شده اس ب ت ویر -9
الف مورفولوژی پوشش نمونۀ  Sرا نشان میدهدب این ساختار
متشکل از بلورهای هگزاگونال اس

بر روی یکدیگر چیده شدهاند و یک دانه را ایجاد میکنندب
در ت ویر -9ب ،یعنی برای نمونۀ  ،GSاندازۀ دانهها
کاهش یافته اس ب عل
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پوشش ،ژالتین خود را به سطح کاتد میرساند و مکانهای

کوچکتر شوووده اسووو ب درواقع از آنجایی که در عملیات

متوقف

 SMATا ندازۀ دا نه های زیرال یه کاهش و ناهمواری های

میکندب از طرفی بهدلیل حضور ژالتین روی سطح کاتد ،نفوذ

سووطح افزایش یافتهاند ،دانسوویتۀ مناطق مسووتعد برای احیا

کاتیونهای  Znنیز دشوارتر میشود و درنتیجه کاتیونهای

افزایش می یا بد و باعث تشوووکیل جوانه های  Znبیشوووتری

فلزی کمتری توانایی رسیدن به مکانهای رشد را دارند و

نسوووب

به حالتی که زیرالیه سووواده اسوو  ،میشوووودب این

دراینصورت تشکیل جوانههای جدید بهجای رشد

مورفولوژی نیز شوووبیه مورفولوژی پوشوووش در حال

جوانههای قبلی ترجیح داده میشودب از طرفی اندازۀ صفحات

بوده ،با این ت فاوت که ا ندازۀ دا نه ها بهطرز چشووومگیری

و در هر

کاهش یافته اسو ب همچنین اندازۀ الیهها بسوویار کمتر شووده

دانه ،جهات مهتلفی از چیدهشدن بلورکها را میتوان

موازی

فعال روی سطح را میپوشاند و رشد را در یک جه

بلوری کاهش یافته و بر تعدادشان اضافه شده اس
مشاهده کردب عل

اسو  ،اما حال

منظم و یکنواخ

خود را در جه

الف

بههمریهتگی و رشد ت ادفی را نیز

یکدیگر حفظ کردندب طبق نتایج آزمون اشووعۀ ایکس در این

میتوان به مکانیزم اثر ژالتین در آبکاری ،یعنی جذب بر

دا شته ا س ب

سطوح پرانرژی و رسوب روی مکانهای رشد و بهموجب
آن اثر منفی یا بازدارنده بر مکانهای فعال رشد دانس

پو شش ،ر شد در صفحات ( )882ارجحی
مطالعات نشووان داده اسوو

که بین جه گیری کریسووتالی

][10ب

بلورهای  Znو زیرالیۀ فوالدی ارتباط وجود داردب مطالعات

طبق نتایج آزمون  XRDدر این پوشش ،رشد در صفحات

که ب سته به نوع صفحه بلوری

( )988و ( )989ارجحی

داشته اس

که میتوان گف

باتوجهبه افزایش پالریزاسیون کاتدی در حضور ژالتین ،رشد

پی شین نیز ن شان داده ا س

زیرالیوه ،روی نحوۀ قرارگرفتن بلورهوای هگزاگونوال Zn

بهشدت تأثیرگذار اس

به بیرون صورت گرفته و رشد در صفحات زاویهدار و
منشوری افزایش یافته اس

][11,12ب

][13ب

بوواتوجووه بووه نتووایج الگوی  XRDزیرالی وۀ فوالدی
نمایشدادهشووده در شووکل  ،1جه گیری طالبا در صووفحۀ
( )998بوده اس

و بر روی صفحات ( )998زیرالیۀ فوالدی،

بلورهایی که صفحات آنها به موازات سطح زیرالیه ه ستند
تشوووک یل خوا هد شووودب می توان گ ف

باتو جه به کاهش

پالریزاسووویون کا تدی در اثر ان جام عمل یات  SMATروی
زیرال یه ،رشووود جانبی ترجیح داده می شوووود که ع ل

آن

کوچکتربودن انرژی الزم برای ر شد در صفحات پردان سیتۀ
( )882به موازات سوووطح فوالد بهع ل

قویتربودن انرژی

پیوند بین اتمهای صووفحات پردانسوویته با زمینۀ فوالد اس و
][12ب

شکل  9ت اویر  FESEMاز مورفولوژی پوشش  Znآبکاریشده از
محلول(:الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)

G-SMAT

در ت وووویر -9ج برای نمونۀ  ،S-SMATاندازۀ دانهها
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ت ویر -9د مورفولوژی پوشش  G-SMATرا نشان

کمتر پوشش نسب

میدهدب این پوشش بیشتر دارای بلورکهای نازک  Znاس
که هر دانه دارای جه گیری خاصی اس

دادب

شکل  2ت اویر  FESEMپوششهای  Znآبکاری شده

که همچنین

در حال های مهتلف را نشوووان میدهدب باتوجهبه ت وووویر

میتواند متفاوت با دیگر دانهها باشدب باتوجهبه وجود مناطق

ناحیهای از عدم چ سبندگی در نمونۀ الف ،م شاهده می شود

مستعد جوانهزنی روی زیرالیۀ SMATشده ،تعداد زیادی

که همانطور که در نتایج مربوط به  EDSمشووواهده شووود،

جوانه تشکیل خواهد شدب در ادامه ژالتین با جذب بر سطوح

امکان جداشوودن این پوشووش از روی سووطح وجود دارد و

پرانرژی و رسوب روی مکانهای رشد مانع رشد میشود و

بدینترتیب آهن دیده شده در نتایج  EDSقابل توجیه اس ب

مجددا جوانههای جدید تشکیل میشودب بهاینترتیب ساختار

همانطور که مشهص اس  ،ضهام

پوشش  Znدر

محلولهای حاوی ژالتین افزایش یافته اس

آن را

کامال بههم ریهته اس

و رسوبات ریزدانه شدهاندب

که عل

میتوان باالبودن پتانسیل اضافی  Znیا بهعبارتی باالبودن
ترکیب شیمیایی پوششها

سرع

نشس

یونها در محلول حاوی ژالتین دانس ب
پوشش

ترکیب شیمیایی پوششهای آبکاریشده از طریق آزمون

بهطوریکه در شکل نیز مشاهده میشود ،ضهام

طیفسنجی توزیع انرژی اشعۀ ایکس ( )EDSبررسی شد و

برای پوششهای  S-SMAT ،GS ،Sو  G-SMATبهترتیب

نتایج آن در شکل  5نشان داده شده اس ب

 22/85 ،98/99 ،29/19و 21/97میکرون اندازهگیری شدندب

باتوجهبه شکل ،در همۀ پو ششها بهجز پو شش نمونۀ

باتوجهبه ت اویر -2ج و -2د میتوان مشاهده کرد که فاصلۀ

 ،Sفقط عن ر روی شناسایی شده اس ب در پوشش یادشده،

بین پوشش و زیرالیه کمتر میشود ،بهطوریکه مرزی بین

عالوه بر روی ،آهن و اکسیژن نیز شناسایی شدهاند که عل

زیرالیه و پوشش مشاهده نمیشودب بهنظر میرسد انجام

آن را میتوان باالبودن پتانسووویل اضوووافی هیدروژن بهعنوان

عملیات  SMATبر سطح زیرالیه سبب ات ال بهتر پوشش به

مانعی برای احیای  Znبر سطح کاتد ] [9و همچنین ضهام

زیرالیه شده باشدب

شکل  5نتایج آزمون  EDSپوشش  Znآبکاریشده از محلول( :الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)
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شکل  2ت

اویرFESEM

از ضهام

پوشش  Znآبکاریشده از محلول( :الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)

ارزیابی رفتار خوردگی
شکل  7نمودار پالریزاسیون نمونههای پوشش Zn

آبکاریشده را نشان میدهدب نتایج این آزمون در جدول 9
آمده اس ب مقاوم

پالریزاسیون در همۀ حال ها نسب

به

پوشش نمونۀ  Sافزایش یافته اس ب باتوجهبه نتایج

G-SMAT

تغییر کرده و از مکانهای کاتدی بهشدت کاسته شده اس ب
در این صورت فرایند خوردگی دچار کنترل کاتدی میشود،
به این معنی که چون مکانهای انجام واکنش کاتدی کاهش
یافته اس  ،بهدنبال آن از سرع واکنشهای آندی نیز کم و
درنهای منجر به کاهش سرع خوردگی میشود ][14ب

پالریزاسیون و ت اویر  FESEMپوششها میتوان مشاهده
کرد که با ریزترشدن دانههای پوشش ،دانسیتۀ جریان
خوردگی کمتر شده اس ب بهعبارت دیگر ،دانسیتۀ جریان
خوردگی بهترتیب از پوشش نمونۀ  ،Sنمونۀ  ،GSنمونۀ S-

 SMATتا پوشش نمونۀ  G-SMATکاهش یافته اس ب
مرزدانهها بهعنوان مکانهای آندی مرجح شناخته
میشوند و بنابراین نقش آند ،و دانه نقش کاتد را ایفا میکندب
در این حال نسب مساح آند به کاتد بر میزان شدت
خوردگی بسیار مؤثر اس ب سطح کاتد بزرگ واکنش احیا را
تسهیل میکند و بنابراین انحالل آندی مطابق اصل خنثایی
الکتریکی باید کاهش یابدب بهعبارت دیگر زمانی که سطح دانه
بزرگتر از مرزدانه باشد ،سرع خوردگی در مرزدانهها
افزایش خواهد یاف ب با ریزشدن دانهها در ابعاد نانو میتوان
اینگونه ت ور کرد که نسب آند به کاتد بهنفع مرز دانهها
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

شکل  7منحنی پالریزاسیون نمونههای پوشش  Znآبکاریشده در
حال های مهتلف در محلول 9/5درصد سدیمکلرید
نسب

به الکترود مرجع

Ag/AgCl
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از طرفی پوششها پتانسیل پسیو متفاوتی از خود نشان
دادندب در پوشش نمونۀ  ،Sپتانسیل پسیو کمتر از سایر
نمک محدود اس ،

پوششهاس ب از آنجایی که حاللی

تراکم بیش از حد یونهای فلزی در نزدیکی سطح الکترود
باعث خواهد شد نمک روی سطح الکترود رسوب کند و
بهش چشمگیری از سطح را بپوشاند ،ولی جریان در
قسم های پوشیدهنشده بهشدت افزایش مییابدب بهمحض
هیدرولیزشدن سدیمکلرید و آب ،یونهایی که ایجاد میشوند
توانایی تشکیل فیلم پسیو را بر روی ( )Znدارند و بهدنبال آن
از

مهاجرت یا نفوذ کاتیونها از شبکه فلز به درون الکترولی

میان چنین الیۀ پسیوی مشکلتر خواهد بودب همچنین اگرچه

شکل  8ت ویر  SEMسطح پوشش  G-SMATپس از انجام آزمون
پالریزاسیون تافل

واکنش اکسیداسیون الکترود بهوسیلۀ یونهای هیدروکسیل،
کلر یا اکسیژن بهطور همزمان شدت مییابد ،ضهام

فیلم

پسیو افزایش پیدا میکندب این موضوع باعث میشود حرک
کاتیونهای فلزی از شبکه به الکترولی

باز هم سه تر شود،

پس درنتیجه تغییرات جریان آندی کاهش پیدا میکند و با
افزایش پتانسیل ،جریان ثاب

میماندب

طبق تحقیقات ،مح والت خوردگی  Znدر محلول
سدیمکلرید

شامل

منحنی پالریزاسیون نمونههای پوشش  Znآبکاریشده در حال های
مهتلف در محلول 9/5درصد سدیمکلرید

،ZnO

 Zn5(OH)8Cl2.2H2Oو  Zn5(OH)6CO3.H2Oاس ب طبق
بررسیها درصد هیدروکسید روی  Zn(OH)2تشکیلشده در
الیۀ پسیو کم اس

جدول  9پارامترهای الکتروشیمیایی بهدس آمده از برونیابی تافل

و میتوان گف

نمونه

Icorr
)(µA.cm-2

)Ecorr (V

S

88/8

-9/2

917/8

GS

71/5

-9/9

292/8

S-SMAT

28/2

-9/9

299/2

G-SMAT

28/9

-9/9

828/9

هیدروکسید روی در

ابتدای تشکیل طبق واکنشهای ( )2و ( )9زیر بهسرع

به

سایر مح والت تبدیل میشودب
+ 2OH− = Zn(OH)2

()2

Rp
)(ohm.cm-2

،Zn(OH)2

،ZnCl2

2+

Zn

Zn(OH) = ZnO + H2 O

()9

بهدلیل حضور یونهای کلر درون محلول مطابق با
واکنش ( ،)1هیدروکسید کلرید روی تشکیل خواهد شدب
5Zn(OH)2 + 2Cl− + H2 O = Zn5 (OH)8 Cl2 . H2 O +

2OH−

()1
شکل  8ت ویر  SEMسطح پوشش  G-SMATرا پس

در صورت حضور دیاکسیدکربن در اتمسفر و جذب

از انجام آزمون پالریزاسیون تافل نشان میدهدب بهدلیل

آن بر روی سطح الکترولی

طبق واکنش ( )2( ،)5و ()7

مشابه  ،از آوردن ت اویر سطح پوششهای دیگر خودداری

هیدروکسید کربنات روی تشکیل میشود:

شده اس ب آنالیز  EDSسطح نمونۀ وجود عناصر  O ،Znو
 Clرا تأیید کردب

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

()5
()2

CO2 + 2OH − = CO2−
3 + H2 O

+ H2 O = HCO9− + OH−

2−

CO

9
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5Zn(OH)2 + 2HCO9− + 2H+ = Zn5 (OH)2 CO9 +
1H2 O

() 7

همانطور که دیده میشود ،اختالف ایندو فقط در یک توان
 nاس

که این مقدار عددی بین صفر و یک اس ب مقدار

صفر آن مقاوم
مطالعات نشان داده اس

درنهای

که هیدروکسید

کربنات روی  Zn5(OH)6CO3و هیدروکسید کلرید روی

ایدئال و مقدار یک آن خازن ایدئال را تداعی

میکند ،بهطوریکه هرچه این مقدار به مقدار  9نزدیکتر
باشد ،سطحی یکنواخ تر و ایدئالتر خواهیم داش ب

 Zn5(OH)8Cl2.2H2Oمح والت اصلی خوردگی  ،Znدر

مقادیر بهدس آمده از مدار معادل و انطباق آنها با

محلول سدیمکلرید هستند ][15,16ب بااینحال ،هیدروکسید

شدب باتوجهبه

کربنات روی ،یک الیۀ متهلهل اس

و طی پالریزاسیون

در محلول 9/5درصد سدیمکلرید

برای پوششهای  Znآبکاریشده در حال های مهتلف در
شکل  1نشان داده شده اس ب باتوجهبه منحنی نایکوئیس
برای تفسیر الکتروشیمیایی این سیستمها و محاسبۀ
پارامترهای الکتروشیمیایی  Cdl ،Rsو  Rctاز مدار معادل شکل
-1ب استفاده شده اس ب در این مدار Rs ،مقاوم
جبراننشده محلول بین الکترود مرجع و الکترود کاری (نمونۀ
پوششدادهشده) Rct ،مقاوم

پالریزاسیون در ف ل مشترک

محلول و الکترود که همان مقاوم
ظرفی

انتقال بار اس

و )Cdl( Q

فیلم پسیو اس ب درواقع بهدلیل آنکه صفحات الیۀ

دوگانه ایجادشده بین سطح الکترود و الکترولی
باهم نیس

اینکه  Rctمقاوم

انتقال بار بوده و سرع

خوردگی را مشهص میکند ،هرچه این کمی

آندی رفتار شبهپسیو دارد ][17ب
منحنی نایکوئیس

طیفهای حاصل از آزمون ،در جدول  1ثب

مقاوم

واکنشهای
بزرگتر باشد،

به خوردگی بیشتر اس ب همانگونه که از جدول 1

مشهص اس  ،پوشش نمونۀ  G-SMATبیشترین مقاوم
لهشده

پالریزاسیون و بازده حفاظتی را داردب همچنین طبیع

و شبهدایره نمودارها با مرکز زیر محور افقی ،بیانگر افزایش
ناهمواریهای سطحی و طیریکنواختی الکترود جامد در حین
خوردگی و توزیع طیریکنواخ

جریان روی سطح اس ب این

مسئله را میتوان با پارامتر  nنیز بیان کردب با مقایسه مقادیر n

مالحظه میشود که این پارامتر بهترتیب به  9نزدیک میشود
که بیانگر یکنواختی باالی پوشش نسب

به دیگر

پوششهاس ب

دقیقا موازی

و همچنین صفحه الکترود زبر و ناهمگون اس ،

از المان فاز ثاب

بهجای خازن ایدئال استفاده میشود ][14ب

تفاوت این 2عن ر در فرمول امپدانس خودش را نشان
میدهدب امپدانس خازن با معادله ( )8برابر اس :
9

() 8

jωC

=Z

و این مقدار برای  CPEبا معادله ( )1برابر اس :
() 1

𝑛

9
)(𝑌 jω
8

جایی که  Cبهمعنی ظرفی

=Z

خازنی ω ،فرکانس زاویهای (ω-

) Y0 ،=2πfادمیتانس (برعکس امپدانس و معادل پارامتر
ظرفی

در خازن ایدئال) و  jعبارت موهومی  √−9اس ب
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سمیرا عالئی -بهروز شایق بروجنی -احسان اکبری خراجی
جدول  1نتایج آزمون امپدانس نمونههای پوشش  Znآبکاریشده در حال های مهتلف در محلول 9/5درصد سدیمکلرید
نوع پوشش

Rs
)(ohm.cm-2

Rt
)(ohm.cm-2

Cdl
)F(×5-98

n

درصد تهلهل

IE

S

7

9/25

92/1

8/89

28/9

91/8

GS

1

921/1

28/8

8/12

19/2

58/1

S-SMAT

2

529/5

29/1

8/18

27/2

72/1

G-SMAT

1

792/5

22/8

9

28/8

71/9

باتوجهبه آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک در رابطه

دادههای بهدس آمده از آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک

با تشکیل فیلم پسیو میتوان مشاهده کرد که برای پوشش

و همچنین امپدانس الکتروشیمیایی و اطالعات حاصل،

حاصل از نمونۀ  ،Sسریعتر فیلم پسیو تشکیل شده اس ب

مشاهده شد که نتایج این  2آزمون از تطابق خوبی برخوردار

درحالیکه در حال های دیگر ،فیلم پسیو در پتانسیلهای

اس ب همچنین باتوجهبه نتایج آزمون ولتامتری انجامشده که

باالتر تشکیل شده اس ب باتوجهبه مقدار  nمیتوان گف

در شکل  9نشان داده شد ،میتوان مشاهده کرد که در

نمونۀ یادشده بیشترین زبری سطح را در مقایسه با

پوششهای اعمالی بر زیرالیۀ SMATشده ،جریان آندی

پوششهای دیگر دارد و افزایش زبری سطح سبب میشود

به خوردگی

کاهش یافته اس

تابع کار الکترون کاهش پیدا کند و بهاینترتیب واکنشهای

اس

الکتروشیمیایی مربوط به تشکیل الیۀ پسیو راح تر انجام

میشودب

که نشاندهنده افزایش مقاوم

][20ب باتوجهبه نتایج یادشده تطابق هر  9آزمون تأیید

میشودب برای محاسبه درصد تهلهل (درصد )Fبرای هر
نمونه ،از رابطه ( )98استفاده شد ][18ب
ΔECorr
)
βa

ارزیابی میکروسختی

(−

×988

()98

8
RP

F= ( ) 9×8درصد
R
P

8

که در این راب طه  R Pو  R Pبهترت یب م قاو م

های

پالریزا سیون زیرالیه و پو شش و  ΔECorrاختالف پتان سیل
خوردگی و  βaشووویب ناحیۀ آندی نمودار پالریزاسووویون
هستندب
با مقایسه نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی مشاهده
شد که میزان تهلهل ،بهترتیب از پوشش حاصل از نمونۀ S

تا درنهای

پوشش آبکاری حاصل از نمونۀ G-SMAT

روبهکاهش بوده که این کاهش تهلهل و متراکمشدن پوشش
بهخوبی در ت اویر  FESEMنشان داده شده اس ب کاهش
تهلهل پوشش نشاندهنده افزایش مقاوم

از آنجاییکه آزمون اندازهگیری میکروسهتی یکی از
آزمونهای سنجش و مشه هیابی برای پوششهاس  ،از آن
برای بررسی خواص پوشش اعمالشده کمک گرفته شدب
شکل  98نتایج آزمون میکروسهتی پوششها را نشان میدهدب
باتوجهبه نتایج ،پوشش حاصل از نمونۀ  G-SMATبیشترین
میکروسهتی ( 18/1ویکرز) را داراس ب میتوان گف

از

آنجاییکه  Znساختار هگزاگونال بوده ،دارای خواص
مکانیکی ناهمسان اس

و جه گیری کریستالوگرافی به

میزان چشمگیری روی خواص مکانیکی تأثیر میگذارد و با
تغییر در جه گیری و محدودشدن صفحات لغزشی پوشش،
میکروسهتی نیز تغییر مییابد ][21ب

به خوردگی

اس ب درواقع کاهش تهلهلهای پوشش موجب کاهش نفوذ
محلول خورنده ،افزایش بازده حفاظ

از خوردگی و درنتیجه

کاهش خوردهشدن زیرالیه میشود ][19ب درنهای
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مییابدب درحالیکه برای زیرالیۀ SMATشده تغییری در
جه

رشد ایجاد نشده و فقط اندازه بلورک کاهش یافته

اس ب در صورت حضور ژالتین و انجام عملیاتSMAT

(نمونۀ  )G-SMATرشد ترجیحی ایجاد میشود و اندازۀ
بلورک بهطرز چشمگیری کاهش مییابد؛
9ب طبق ت اویر  ،FESEMاندازۀ دانه برای پوشش حاصل از
محلول حاوی ژالتین بر روی زیرالیۀ SMATشده (G-

 )SMATدارای کمترین اندازۀ دانه اس ب الزم به ذکر اس
شکل  98نتایج آزمون میکروسهتی پوشش  Znآبکاریشده از محلول:
(الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)

G-SMAT

در همۀ حال ها اندازه دانه نسب

به اندازۀ دانۀ نمونۀ

حاصل از محلول بدون ژالتین روی زیرالیۀ ساده (نمونۀ
 ،)Sکمتر اس ؛

نتیجهگیری

1ب طبق ت اویر  FESEMدر حضور ژالتین ،ضهام

پوشش

در این پژوهش اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوششهای

افزایش یافته اس

 Znآبکاریشده همراه با عملیات مکانیکی سطحی تدریجی

شده باشد ،ناحیه ات ال پوشش با زیرالیه بهبود یافته

روی نمونههای فوالدی بررسی شدب نمونههای نهایی از نظر

اس ؛

مورفولوژی و خواص خوردگی ارزیابی شدند که برمبنای
بررسیها ،نتایج زیر بهدس

میآید:

 Znافزایش یافته ،در صورتیکه در محلول بدون

ژالتین و زیرالیۀ SMATشده ( ،)S-SMATپتانسیل
نشس

5ب بوواتوجووه بووه آزمون هووای پالریزاسووویون و امپوودانس
الکترو شیمیایی ،مقاوم

9ب در محلول حاوی ژالتین روی زیرالیۀ ساده ( ،)Sپتانسیل
نشس

و در نمونههایی که زیرالیۀ SMAT

کاهش یافته اس ؛

2ب الگوی  XRDپوششها نشان داد که در حضور ژالتین رشد
ترجیحی ایجاد میشود و همچنین اندازه بلورکها کاهش

به خوردگی پو شش حا صل از

محلول حاوی ژالتین بر روی زیرالیۀ SMATشده (نمونۀ
 )G-SMATنسب

به پوششهای دیگر بهتر اس ؛

2ب نتایج آزمون میکروسهتی نشان داد که پوشش حاصل از
محلول حاوی ژالتین روی زیرالیۀ SMATشده (نمونۀ G-

 )SMATدارای سهتی باالتری نسب

به نمونههای دیگر

اس ب
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