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 .1هطْذ ،داًطگاُ فزدٍسی ،داًطکذُی هٌْذسی ،گزٍُ هٌْذسی هَاد ٍ هتالَرصی (داًطجَی کارضٌاسی ارضذ)
 .2هطْذ ،داًطگاُ فزدٍسی ،داًطکذُی هٌْذسی ،گزٍُ هٌْذسی هَاد ٍ هتالَرصی (داًطجَی کارضٌاسی ارضذ)
 .3سثشٍار ،داًطگاُ تزتیت هؼلن ،داًطکذُی هٌْذسی ،گزٍُ هٌْذسی هَاد ٍ هتالَرصی (داًطیار)
چکیده

در ایي پضٍّص اثز تاسدارًذگی یَىّای هَلیثذات ٍ دیکزٍهات تز رفتار خَردگی حفرزُای فرَدد سًرن ًرشى
دٍفاسی  2225در هحلَل  3/5درصذ سذین کلزایذ در دهای  62درجِی ساًتیگزاد تزرسی ضذً .تایج آسهرَى
پالریشاسیَى پتاًسیَدیٌاهیک ًطاى داد کِ افشٍدى یَى دیکزٍهات تا غلظت  2/21هَدر هَجة افشایص پتاًسیل
حفزُدار ضذى فَدد هیضَد .اضافِ کزدى یَى هَلیثذات تا غلظت  2/21هَدر پتاًسیل حفزُدار ضذى را تِ هیشاى
تیطتزی افشایص هیدّذ .تا استفادُی ّنسهاى اس دٍ تاسدارًذُ ،پتاًسیل خَردگی حفزُای تادتز اس استفادُی دی-
کزٍهات گشارش ضذ.
واشههای کلیدی :فَدد سًن ًشى دٍفاسی ،خَردگی حفزُای ،تاسدارًذُ ،هَلیثذات ،دیکزٍهات.
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هحافظت اس خَردگی پَضص ّای ًاًَ کاهپَسیتی...

مقدمه

فَددّای سًن ًشى دٍفاسی دارای ریشساختار ضاهل دٍ فاس آستٌتیت ٍ فزیت ،تا درصرذ تمزیثرای یکسراىّ ،سرتٌذ.
لذا ،خَاظ هغلَب فَددّای سًن ًشى آستٌیتی ٍ فزیتی را دارا هیتاضٌذ .تِ دلیل خَاظ هکراًیکی ٍ هماٍهرت
تِ خَردگی تاد ،فَددّای سًن ًشى دٍفاسی در صٌایؼی ّوچرَى پرادیص ًفرت ٍ گراس ،پتزٍضریوی ٍ ،صرٌایغ
دریایی کارتزد دارًذ [.]2 ,1
خَردگی حفزُای یکی اس هْنتزیي اًَاع خَردگی رایج در صٌؼت است کرِ هٌجرز ترِ اس کارافترادگی لغؼرات
هیضَد .هماٍهت تِ خَردگی یک آلیاص رٍییي هؼوَدی تِ ٍسیلِی لاتلیت حفظ دیِی رٍییي ٍ ضزٍع خرَردگی
حفزُای تزرسی هیضَد .خَردگی حفزُای فلشات ٍ آلیاصّا سهاًی رخ هیدّذ کِ دیِی رٍییي لرزار گزفترِ در
هؼزض هحلَل حاٍی یَىّای هْاجن ،در ًماعی اس سغح تخزیة ضرَد .در نٌریي ضرزایغی ،در حرالی کرِ تمیرِ
سغح هصَى است خَردگی در ًماعی کِ دیِی رٍییي تخزیة ضذُ اتفاق هریافترذ [ .]3هغراتك تؼزیر  ،دهرای
تحزاًی حفزُدار ضذى پاییيتزیي دهایی است کِ در ضزایظ هطخصی اس هحیظ ٍ آلیاص ،حفزات تِ صَرت پایذار
رضذ هیکٌٌذ .تزای افشایص دهای کاری ٍ تْثَد هماٍهت تِ خَردگی حفزُای فَددّای سًن ًرشى در هحریظ-
ّای حاٍی یَىّای ّالیذ استفادُ اس تاسدارًذُّای هؼذًی گشارش ضذُ است [.]5 ,4
حضَر تاسدارًذُّا تا تغییز  ٍ pHیا غلظت یَىّای هْراجن درٍى حفرزُ ،ترِ رٍیریي ضرذى هجرذد 1سرغح آلیراص
کوک هیکٌذ .استفادُ اس تاسدارًذُّای سَلفات ،کزٍهات ٍ هَلیثذات هَجة افشایص پتاًسیل تخزیرة 2دیرِی
رٍییي فَددّای سًن ًشى هیضَد [.]7 ,6
هَلیثذات تا هسذٍد کزدى هکاىّای فؼال رٍی سغح ٍ کن کزدى هیشاى اسیذیتِی ایي هکراىّرا ،تاػرک کراّص
تؼذاد ٍ اًذاسُی حفزات رٍی سغح آلیاص هیضَد [ّ .]8وچٌیي ،هَلیثذات تا افشایص پتاًسریل حفرزُدار ضرذى در
هحیظ حاٍی یَى کلزایذ ٍ هحیظ اسیذی ،اس خَردگی حفزُای جلَگیزی کزدُ ،پتاًسیل تحزاًی حفزُدار ضذى
را افشایص هیدّذ [.]12 ,9 ,5
کزٍهات تاسدارًذُی اکسیذکٌٌذُی تسیار هؤثزی است کِ تا تطکیل دادى دیِی نٌذ اتوی هیتَاًذ سرغح آلیراص
را رٍییي کٌذ [ .]4ایي تاسدارًذُ هکاىّای جَاًِسًی حفزات را غیز فؼال ٍ ،اًذاسُی حفزات را ًیش کن هریکٌرذ.
کاّص تؼذاد ٍ اًذاسُی حفزات ًاپایذار هَجة کاّص تؼذاد حفزات پایذار ضذُ ٍ تذیي تزتیة پتاًسیل حفزُدار
ضذى را افشایص هیدّذ [ .]7الثتِ ،استفادُ اس یَى کزٍهات تِ دلیرل سروی ترَدى آى ٍ اثرزات هخرزب ترز هحریظ
سیست ،هیتایست تا احتیاط تیطتزی صَرت گیزد [ .]11ػالٍُ تز یَى کزٍهات ،یَى دیکزٍهات ًیرش ترِ ػٌرَاى
تاسدارًذُ پتاًسیل تحزاًی حفزُدار ضذى فَدد سًن ًشى را افشایص هیدّذ [.]12
در ایي تحمیك اثز تاسدارًذگی ّنسهاى یَىّای هَلیثذات ٍ دیکزٍهات در هحیظ حراٍی یرَى کلزایرذ ترز رٍی
فَدد سًن ًشى دٍفاسی  2225تزرسی ضذُ است.
Repassivation
Breakdown potential
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سیشدّویي کٌگزُ هلی خَردگی(داًطگاُ تثزیش)

مواد و روش تحقیق

در ایي تحمیك اس فَدد سًن ًشى دٍفاسی  2225استفادُ ضذ .تزکیة ضیوایی فَدد ،کِ در جذٍل  1آٍردُ ضذُ
است ،هغاتك استاًذارد  )AISI 2205( UNS S31803تَدً .وًَِّای آسهرایصّرای خرَردگی ترِ صرَرت
استَاًِای تا لغز  12هیلیهتز در جْت هَاسی تا هحَر ًَرد اٍلیِ فَدد ،تْیِ ضذ.تِ هٌظَر یکسراىسراسی درصرذ
فاسّای آستٌیت ٍ فزیت ،فَدد در دهای  1252درجِی ساًتیگرزاد ترِ هرذت  1سراػت آًیرل ٍ سرپر در آب
کَئٌچ ضذ .سپرً ،وًَِّا جْت اًجام آسهایصّای خَردگی تا سوثادُ ضوارُی  1222صیملی ضذ.
اس آىجایی کِ دهای حفزُدار ضذى فَدد سًن ًرشى  2225در هحلرَل  3/5درصرذ سرذین کلزایرذ حرذٍد 55
درجِی ساًتیگزاد است ،دهای  62درجِی ساًتیگزاد تِ ػٌَاى دهایی کِ در آى خَردگی حفرزُای رخ هری-
دّذ ،اًتخاب ضذُ ٍ تواهی آسهایصّای خرَردگی در ایري دهرا ٍ ترا اسرتفادُ اس الکترزٍد هزجرغ کالَهرل اًجرام
گزفتً .مص یَىّای هَلیثذات ٍ دیکزٍهات در افشایص پتاًسیل خَردگی تا استفادُ اس آسهَى پتاًسیَدیٌاهیک
تزرسی ضذ .تذیي تزتیة کِ ،در پٌج غلظت هختل

اس سذین هَلیثذات ٍ سذین دیکزٍهات تِ ػٌَاى تاسدارًرذُ

(جذٍل  ،)2آسهَى پَتاًسیَدیٌاهیک در هحلَل  3/5درصذ ٍسًی سذین کلزایذ تا ًزخ رٍتص  32هیلیٍلرت ترز
دلیمِ اًجام ضذ .پتاًسیل هٌتاظز تا ضذت جزیاى  2/1هیلیآهپز تز ساًتیهتز هزتغ تِ ػٌَاى پتاًسریل حفرزُدار ضرذى
در ًظز گزفتِ ضذُ [ ٍ ]4تز هثٌای آى اثز تاسدارًذگی ّنسهاى یَىّای هَلیثذات ٍ دیکزٍهات تزرسی ضذ.
نتایج و بحث

ضکل  1هٌحٌیّای پالریشاسیَى پتاًسیَدیٌاهیک فَدد سًن ًرشى  2225در غلظرتّرای هختلر

تاسدارًرذُ را

ًطاى هیدّذّ .واىگًَِ کِ هطاّذُ هیضَد ،افشٍدى تاسدارًذُّرای هَلیثرذات ٍ دیکزٍهرات هَجرة افرشایص
پتاًسیل حفزُدار ضذى فَدد ضذُ است .تز هثٌای هؼیار رسیذى ضذت جزیاى ًوًَرِ ترِ همرذار  2/1هیلریآهپرز ترز
ساًتیهتز هزتغ ،پتاًسیل تخزیة دیِی رٍییي در ضزایظ هختل

در جذٍل  3آٍردُ ضذُ است .حضَر یَى دی-

کزٍهات در غلظت  2/21هَدر هَجة افشایص پتاًسیل حفزُدار ضذى فَدد تِ هیشاى  85هیلیٍلت ضرذُ اسرت.
تا افشٍدى  2/2225هَدر هَلیثذات ٍ کاّص غلظت دیکزٍهات تِ  2/2275هَدر ،پتاًسیل خَردگی حفزُای
فَدد تِ  442هیلیٍلت رسیذُ است .در غلظت تزاتز اس دٍ تاسدارًذُ ًیش پتاًسیل حفزُدار ضذى تیطتز ضذُ اسرت.
تا افشایص غلظت یَى هَلیثذات رًٍذ افشایص پتاًسیل حفزُدار ضذى اداهِ یافتِ تا آىجا کِ در آسهایص ضروارُی
 ،6غلظت  2/21هَدر هَلیثذات ،پتاًسیل تِ  723هیلیٍلت رسیذُ است.
در حضَر تاسدارًذُی دیکزٍهات ،احتوادی ٍاکٌص احیاء  Cr2O72تِ ٍ Cr2O3اکٌص کاتذی خَاّذ تَد [:]12
()1

Cr2O72  8H  6e  Cr2O3  4H2O

ّوچٌیي ،در هحلَل آسهایص حاٍی یَى هَلیثذاتٍ ،اکٌص احیاء  MoO24تِ ٍ MoO2اکٌص کاتذی را تطکیل
خَاّذ داد :
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()2
MoO24  4H  2e  MoO2  2H2O

ّواىعَر کِ دیذُ هیضَد ،هَلیثذات تأثیز تیطتزی تز افشایص پتاًسیل حفزُدار ضذى فرَدد سًرن ًرشى دارد .اس
آىجایی کِ یَى کزٍم ضص ظزفیتی سوی تَدُ ٍ اثزات هخزب سیست هحیغی آى تِ اثثات رسیذُ است ،کاّص
استفادُ اس تاسدارًذُی دیکزٍهات ٍ جایگشیٌی آى تا هَلیثذات هیتَاًذ تِ حفظ هحیظ سیست کورک کٌرذ .ترِ
دلیل تیطتز تَدى ّشیٌِّای دسم جْت تْیِی هَلیثذات ًسثت تِ دیکزٍهات جایگشیٌی کاهل آى ضایذ در تزخی
کارتزدّا همزٍى تِ صزفِ ًثاضذ ،اها ،تا تِ کار گزفتي ّنسهاى دٍ تاسدارًذُ ،ػالٍُ تز کاّص استفادُ اس یرَى دی-
کزٍهاتّ ،شیٌِ ّای تحویلی ًیش کاّص خَاّذ یافتّ .وچٌیي ،فرَدد سًرن ًرشى ترِ صرَرت هغلرَتی در تزاترز
خَردگی حفزُای هحافظت خَاّذ ضذ.
نتیجهگیری

 )1استفادُ اس یَىّای هَلیثذات ٍ دیکزٍهات تِ ػٌَاى تاسدارًذُ هیتَاًذ پتاًسیل حفزُدار ضرذى فرَدد سًرن
ًشى دٍفاسی  2225را در هحلَل  3/5درصذ سذین کلزایذ افشایص دّذ.
 )2لذرت تاسدارًذگی یَى هَلیثذات در همایسِ تِ دیکزٍهات در افشایص پتاًسیل حفرزُدار ضرذى فرَدد تیطرتز
تَد.
 )3تا تَجِ تِ سوی تَدى یَى دیکزٍهات ،استفادُ اس هَلیثذات تِ ػٌَاى تاسدارًذُی خَردگی حفزُای راّکرار
هؤثزی خَاّذ تَد.
تشکر و قدردانی

ًَیسٌذگاى ایي همالِ اس داًطگاُ فزدٍسی هطْذ جْت در اختیار لزار دادى اهکاًات دسم تزای اًجام ایي پضٍّص
تطکز ٍ لذرداًی هیًوایٌذ.
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.) (درصذ ٍسًی2225  تزکیة ضیویایی فَدد سًن ًشى دٍفاسی:1 جذٍل
C
Mn
Si
Cr
Ni
Mo Cu
W
V
Ti
N
Fe
2/23 2/97 2/74 21/61 5/31 3/27 2/16 2/264 2/136 2/21 2/22 هاتمی

.ُ غلظت تاسدارًذُّای هَرد استفاد:2 جذٍل
)غلظت تاسدارًذُ (هَدر

ضوارُی آسهایص
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2/21 Cr2O72-

3

2/2275 Cr2O72- + 2/2225 MoO42-

4

2/225 Cr2O72- + 2/225 MoO42-

5

2/2225 Cr2O72- + 2/2275 MoO42-

6

2/21 MoO42-

ضکل  :1هٌحٌیّای پالریشاسیَى پتاًسیَدیٌاهیک فَدد سًن ًشى  2225در هحلَل  3/5درصذ سذین کلزایذ در دهای
 62درجِی ساًتیگزاد ٍ در غلظتّای هختل

تاسدارًذُ

