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 چکیده

مقابله با  یبرا هرا نترییمعمولهای آلی استفاده از پوشش. باشندیاغلب از جنس فوالد م شودیکه امروزه در صنعت استفاده م ییایدر یسازه ها
نانو ذرات پودر  وزنی %6و  4، 2، 0محتوی مقادیر که  و اپوکسی  بوتادین رابر استایرن های هاست. در پژوهش حاضر پوششاین سازه یخوردگ

( SEMمورفولوژی سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشی) خواص. برای بررسی ندبر روی سطح فوالد پوشش داده شد بودنداکسید مس 
کتروشیمیایی و پتانسیوداینامیک مورد توسط آزمون امپدانس ال SBRاثر حضور نانو ذرات در برابر خوردگی پوشش اپوکسی و . شداستفاده 

 53ها بعد از بررسی الکتروشیمیایی پوششهای خراش و چسبندگی استفاده شد. از آزمون هاجهت بررسی استحکام پوشش ارزیابی قرار گرفت.
تأثیر داشته و نمونه حاوی نشان داد حضور نانو ذرات با درصدهای مختلف در بهبود پوشش ( NaClنمک طعام) %3/5وری در محلول روز غوطه

وزنی نانو ذرات اکسید  %6های حاوی پوشش  مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به سایر نمونه ها از خود نشان داد. نانوذرات اکسید مس، % 4
 ها از خود نشان دادند.مس بدترین عملکرد را نسبت به سایر نمونه

 (، نانو ذرات اکسید مسSBRخوردگی، رزین اپوکسی، رزین استایرن بوتادین رابر) کلیدی: کلمات
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 مقدمه -1

باشد که به تغییر خواص یک فلز، و محیط اطراف آن می خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، معموالً پدیده
افتد، اما وقوع ها اتفاق میها، پلیمرها و کامپوزیتهای اصلی مواد، شامل فلزات، سرامیکماده منجر خواهد شد. پدیده خوردگی در تمامی دسته

آید، ناخودآگاه خوردگی یک صحبت از خوردگی به میان می گذارد که هرگاهجای میه اثرات مخربی ب آن در فلزات آنقدر شایع و فراگیر بوده و
گیری بیشتر راه کارهایی وجود دارد تا از اکسید شدن فلز تا حد ممکن جلوگیری کنیم. برای اما برای حفظ و بهره .[1]شودفلز به ذهن متبادر می

کارهایی وجود دارد از جمله استفاده از انتخاب مواد، طراحی مناسب، حفاظت کاتدی و آندی و استفاده از اندن اکسیداسیون راهبه حداقل رس
پوشش ها که دقت و کنترل در هر یک از این موارد می تواند ما را یک قدم به داشتن سیستمی با مقاومت بیشتر در برابر خوردگی نزدیک کند 

 . [2]ترین کاربرد را داردها بیشترین و سادهستفاده از پوششکه در این میان ا

پوشش عبارت است از یک الیه یا روکش که بر روی بستر سطح یک شی و به منظور ایجاد یا تقویت یک سری خواص ویژه و منحصر به فرد 
های فلزی، معدنی، آلی . پوشش[5]گیردمت به سایش وخراش، ایجاد قابلیت ترشوندگی و چسبندگی قرار میاز جمله مقاومت به خوردگی ، مقاو

های نسبتاً پایین های آلی به دلیل قابلیت کاربرد ساده آن بر روی سطوح و هزینهمیان پوششها می باشد که از این و هیبریدی از انواع پوشش
کند، های آلی از یک فاز پیوسته تشکیل شده که سطح فلز را از محیط جدا میپوشش .[4, 5]آن کار برد بیشتری را به خود اختصاص داده است

های پلیمری نیز پوشش های آلی راتوان پوشششود از این رو میاین فاز از رزین تشکیل، که پس از پلیمریزاسیون آن تبدیل به پلیمر می
کنند. این گیرند و از تماس عوامل خورنده محیطی با فلز جلوگیری میها به شکل الیه نازکی روی سطح فلز قرار میاین پوشش .[2]نامید

شوند. چسبندگی، سختی، برداری میاستحکام آن طی مدت بهره ها هیچ نقشی در افزایش استحکام سازه نداشته و تنها باعث حفظپوشش
شناخت  .[8-3]ها داشته باشندها و گازها از جمله خواصی هستند که باید این پوششمقاومت در برابر مواد شیمیایی، آب، رطوبت، نفوذ یون

تواند تأثیر به سزائی داشته باشد. هر ساختار شیمیائی های محافظ خوردگی در انتخاب پوشش میساختار شیمیائی مواد به کار رفته در پوشش
یک ساختار شیمیائی مانند رزین اپوکسی مثال خوبی از این مورد است. دانشمندان با  .تواند با یک عامل متفاوت از ساختار دیگر سخت شودمی

اند روز به روز قدرت مقاومت شیمیائی و خوردگی این رزین را افزایش دهند و دامنه کاربرد انجام تحقیقات گسترده بر روی این ساختار توانسته
های که در معرض محیط خورنده هایی است که بر روی اکثر سازهرزین اپوکسی با ساختار آلیفاتیک یکی از پوشش .[8]آن را گسترده نمایند

 آب، هیپاسیلیکات  آب، هیپاهای اپوکسی ند. رزینای پایه آبی متفاوت ساخته و طراحی شدههانیرزامروزه انواع دریایی قرار دارند رایج است. 
جهت انحالل در  هاآنها و غیره از این گروه هستند که در برخی از ها پلی سیلوکساناستات ها و اکریلیکوینیل اکریلیک ،استرهااکریلیک

کوپلیمر )هم بسپار( استایرن و  ها مقاومت به شرایط محیطی باالیی دارند.. این رزین[9]کنندمحیط آبی از یک امولسیفایر مناسب استفاده می
 %50تا  %23بوتادین به  %3%تا  %0%شود. نسبت معمولی مونومرها )تکپارها( نامیده می SBRبوتادین داشته باشد  %30نی که بیش از بوتادی

ای )التکس( استفاده های شیرابهشود و در تهیه رنگباشد، محصول به شدت پالستیک می %30استایرن است، و در صورتی که استایرن باالی 
آید ترین الستیک به حساب میشود و در دنیا پر مصرفیهای زیاد و باال تعریف ماین پلیمر به عنوان یک پلیمر متداول با کارایی. [10]می شود

مواد اولیه تولید ارزان و فراوان دارای قیمت مناسبی است و به همین دلیل، باالترین حجم تولید را نیز در صنعت الستیک که به علت دارا بودن 
، مقاومت در برابر اسید و الکل اشاره نمود. آب برابر توان به ارزان بودن ، مقاومت درمی SBRزجمله مزایای . ا[11]به خود اختصاص داده است

SBRیابد(، ها دارای خواصی همچون مقاومت فرسایشی عالی )با افزایش درصد وینیل بوتادین در آن مقاومت افزایشی نیز بیشتر افزایش می
-پذیری در دماهای پایین، مقاومت دربرابر ترک خوردگی، مقاومت در برابر حرارت و مقاومت به ضربه میمقاومت در برابر سایش، انعطاف

دهند. استفاده از ذرات معدنی به مقاومت پایینی از خود نشان میر ترک اها نسبت به سایش شروع و انتش. با این حال این پوشش[12]باشند
. پیوند سطحی قوی تر باعث بهبود خواص بهتر مانند مدول باال، مقاومت [15]گرددعنوان تقویت کننده فار دوم باعث بهبود چسبندگی سطح می

به بررسی اثر ذرات و  [16]و باکزونی و همکاران  [13]، وانگ و همکاران[14]. شی و همکاران[15]گردددر برابر ترک خوردگی و خوردگی می
های پلیمری پرداختند و ثابت شد استفاده از ذرات معدنی پرکننده باعث افزایش خواص مکانیکی و کاهش نرخ نانو ذرات بر خواص پوشش

در برابر  در این پژوهش سعی شد پوشش پلیمری  تهیه شود، که سازگار با محیط زیست و دارای حداکثر مقاومتگردد.خوردگی پوشش می
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، تعمیر و نگهداری را کاهش دهد. برای این هدف رزین پایه را تغییر دهیهای پوششمحیط خوردگی دریا باشد و همچنین بطور همزمان هزینه
 های حالل پایه آب استفاده شد. همچنین از ذرات نانو اکسید مس به عنوان تقویت کننده استفاده گردید.و از رزین

 مواد و روش تحقیق -2

 مواد 2-1      

 اپوکسی رزین 2-1-1

بوده است. در  5هاردنر( پلی آمین وسخت کننده ) 2Aبر پایه رزین اپوکسی بیسفنول  (FK20) 20دو جزیی آراکس اف کا  1رزین اپوکسی
بصورت  واردت از کشور کت اصفهان سوپالی تهیه و فاده نگردیده است. این رزین از شرساختار این پوشش از هیچ گونه حالل رقیق کننده است

باشد. خصوصیات شیمیایی این رزین ثابت و در دراز مدت سااختار پلیماری آن   باشد. ساختار شیمیایی این رزین حلقوی )آروماتیک( میآلمان می
کاانیکی خاوب،   گردد. از جمله خصوصیاتی که منجر به انتخاب این رزین جهت انجام آزمایشات شد چسبندگی عالی، مقاومات م غییر نمیتدچار 

از ایان پوشاش  در کلیاه     مقاومت در برابر فشار زیاد، دارا بودن خاصیت انعطاف پذیری، مقاومت در برابر دماهای باالی  محیط و فرسایش  بود.
 .شودسطوحی که در مجاورت آب ، یون کلر و آب شور قرار داشته باشد استفاده می

 1(SBRاستایرن بوتادین رابر ) 2-1-2

است. این رزین از شرکت پایا رزین اصفهان به صورت آماده تهیه شد. ساختار شیمیایی  بر پایه حالل آب و دی متیل فرمامید SBRرزین 
آن اشاره کرد که بدلیل   - 23Tgتوان به دمای های فنی این رزین میآروماتیک( است. از جمله مشخصه-خطی )آلیفاتیک-این رزین حلقوی

توان به مقاومت سایشی و خستگی باال اشاره های دیگر میکند. از جمله مشخصهتیسیته این پوشش افزایش پیدا میپایین حالت االس Tgدمای 
 نمود.

 (CuOنانو پودر اکسید مس) 2-1-5
اکساید ماس ماورد    پاودر ناانو    نانو متراسات.  40نانو پودر اکسید مس مورد استفاده در این آزمون با مورفولوژی شبه کروی مانند با اندازه ذرات 

 .از شرکت پیشگامان نانو مواد ایران تهیه شد g/cm3 4/6و چگال واقعی  g/cm3%9/0 ، میزان حجم چگالی %99استفاده با درصد خلوص 
 

 روش تحقیق 2-2
 هادستگاه 2-2-1

های مربوطه استاندارد آزمونها در در این پژوهش از دستگاه تست چسبندگی و دستگاه تست خراش استفاده شد است که مشخصات این دستگاه
 . [18, %1]آمده است

 
 روش تحقیق 2-2-2

                                                 
1 Epoxy resin 

2 Epoxy Bisphenol A 

3 Polyamin hardner 

1 Styrene butadiene rubber 
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میلیمتر به روش  30×30، 20×20میلیمتر به ابعاد 5 ( با ضخامتST37کربنی )های فوالد سادهورقدر این پژوهش برای پوشش مدنظر ابتدا 
ها را به طور کامالً یکنواخت سمباده سطح تمام نمونه 1000و230 ،800،600،400های برش سیمی برش داده شد و سپس با استفاده از سمباده

. قابل ذکر [14]ها با استون چربی زدایی و تمیز شددایی قبل از پوشش دهی، سطح نمونهزده و با آب شستشو داده شد. همچنین جهت چربی ز
ها سطح کافی برای ها وجود ندارد و به همین دلیل ابعاد طوری انتخاب شدند که نمونهاست هیچ استاندارد مشخصی برای انتخاب ابعاد نمونه

 انجام آزمون داشته باشند. 
 5با یکدیگر ترکیب و به مدت  2:1بت )پلی آمین هاردنر( با نس B( و جزء A)اپوکسی بیسفنول Aبه منظور تهیه رزین اپوکسی دو جزیی، جزء 

جهت افزودن نانو ذرات به داخل رزین از  به صورت یکنواخت هم زده شد تا مواد یکنواخت گردد. اسیدی ضعیف PHو  ی محیطدقیقه در دما
و همزن را طوری  میلیمتر است را درنظر گرفته 60که قطر کف آن  cc230زن مکانیکی استفاده شد. به همین منظور یک بشر دستگاه هم

قرار  rpm 230ها را به داخل ظرف ریخته و همزن را روی دور میلیمتر باشد. جهت تهیه پوشش، رزین 3تنظیم کرده که فاصله پروانه از کف 
ل همزدن دقیقه عم 13افزایش داده و به مدت  rpm 600داده و نانو ذرات را به داخل محلول اضافه کرده و به آرامی سرعت همزن را تا دور 

شود. پس از آماده شدن محلول و اعمال دقیقه درون دستگاه اولتراسونیک قرار داده می 3ادامه داده و پس از آن محلول امولیسیونی به مدت 
های پلیمری و سخت شدن آن روی تر میان زنجیرهو ایجاد پیوندهای قوی 2ای شدنپوشش برروی سطح جهت سرعت بخشیدن به عمل شبکه

-های مدنظر نمونهشد. سپس جهت انجام تست داده خشک به مدت یک ساعت قرار در داخل آون ºc %3، عملیات پخت  را در دمای  سطح فلز

 گیری یک پوشش یکنواخت برسد.روز در هوای آزاد قرار داده شد تا به پخت کامل و شکل %ها به مدت 
 روش آزمون 2-2-5

 های مکانیکی و شیمیایی قرار گرفتند.ها مورد آزمونهای تهیه شده،  نمونهخوردگی پوششبه منظور بررسی خواص مکانیکی و مقاومت به 
 

 

 (off-pull) 1آزمون چسبندگیالف( 
های بررسی خواص مکانیکی پوشش ایجاد شده روی سطح از جمله میزان چسبندگی پوشش به سطح، مقاومت پوشش در برابر ضربه و تنش

کند. ابزار تست چسبندگی رنگ یکی از تجهیزات مهم همواره از پارامترهایی بوده که کیفیت پوشش را تعیین میپذیری پوشش مکانیکی، انعطاف
این آزمون بر اساس استاندارد . [%1]کاری صورت گرفته استروی آن رنگ ای است که برگیری کیفیت رنگ و اتصال آن به فلز پایهدر اندازه

ASTM D4541  توسط دستگاه دستگاه تست چسبندگی دانشگاه مالک اشتر اصفهان مدلpositest AT-A .انجام شد 
 (Wolff-Wilbronآزمون سختی سنجی خراش)ب( 

ای روکش از ارزش ویژهها است. این آزمایش جهت بررسی سختی سطح رنگ و روش ساده برای تست سختی سنجی، روش خراشیدگی پوشش
از آزمون باشد. در این ها مصنوعی)ترکیبی( یا دیگر مواد تشکیل دهنده پوشش میباشد و همچنین کمک مفیدی در تولید رزینبرخوردار می

 . [18]استفاده شده است ASTM D3363استاندارد 

 (SEM) روبشیمیکروسکوپ الکترونیج(  

 SEMنظور بررسی کیفیت و مورفولوژی سطح پوشش و همچنین چگونگی توزیع ذرات نانو اکسید مس در ماتریس رنگ پلیمری از دستگاه بم
 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی رضایی تهیه شد.  TESCAN VEGA//XMUاستفاده شد. تصاویر توسط دستگاه مدل 

 های الکتروشیمیاییتستد( 

                                                 
2 Cross-link 
1 Adhesion Testers 
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گیر نارخ خاوردگی در   ( یک روش سریع و دقیق برای اندازهEISامپدانس الکتروشیمیایی ) های الکتروشیمیایی شامل پالریزاسیون تافل وآزمون
باشاد. ایان   های با دامنه کم مای باشد. یکی از فواید مهم این روش امکان استفاده از سیگنالخاص و همچنین نرخ خوردگی موضعی میشرایط 

هاا از  است. بارای بررسای مقاومات محیطای پوشاش     کار برده شده آمیزی در مطالعه خوردگی فوالد کربنی در آب خنثی بهطور موفقیتروش به
 آباد استفاده گردید.دانشگاه آزاد نجف  PARSTAT 2273Aها از دستگاه استفاده شد. جهت انجام تست  NaClوزنی  %3/5محلول 

 

 نتایج و بحث -3

 (Pull-Offچسبندگی ) 5-1
های آلی افزایش چسبندگی پوشش نقش بسیار مهمی را در جهت افزایش خاصیت محافظت از خوردگی ایفا می کند. یکی از انتظارات از پوشش

 ASTMباا اساتاندارد   Pull-Offنتاایج آزماون چسابندگی     2و1باشد. جدولی واسطه میچسبندگی پوشش بر روی سطح به عنوان یک الیه

D4541   و چسبLoctitc Hysol 907 دهدهای مورد آزمون نشان میرا برای پوشش. 
 

 SBR پوشش نتایج تست چسبندگی -1جدول

 نوع پوشش
میزان درصد حضور نانو ذرات 

 اکسید مس در پوشش
استحکام باند پوشش و زمینه بر 

 % m/sبا نرخ  MPaحسب 

 SBRرزین 

0 92/5 
2 15/4 
4 58/% 
6 41/6 

 

 
 نتایج تست چسبندگی پوشش اپوکسی -2جدول

 نوع پوشش
میزان درصد حضور نانو ذرات 

 اکسید مس در پوشش
استحکام باند پوشش و زمینه بر 

 % m/sبا نرخ  MPaحسب 

 رزین اپوکسی

0 8%/8 
2 84/9 
4 %2/11 
6 12/11 

 

 

وجود پیوندهای شیمیایی و فیزیکی تاثیر بسزایی بر چسبندگی پوشش برروی سطح زیرین دارد که بدون آماده سازی سطح در صورت وجود 
سوی دیگر در سطح پر خلل و فرج امکان نفوذ پوشش  زااکسیدآهن از ایجاد پیوندهای الزم )واندروالسی ، هیدروژنی و ...( جلوگیری خواهد کرد. 

شود. همچنین ها سبب بهبود چسبندگی میبه داخل این نواحی بیشتر خواهد بود و در نهایت با ایجاد پیوند و قفل شدن پوشش در حفره
االستیک و در نتیجه افزایش چسبندکی  منجر به افزایش مدول %4تا  نانوذراتلذا افزایش  چسبندگی بیشتر به افزایش انسجام رنگ مرتبط است.

های کوچک شده و در نتیجه چسبندگی پوشش به ها به داخل سوراخشود. همچنین ابعاد کوچک نانوذرات همراه با رزین باعث نفوذ این رزینمی
های مکانیکی تحت تنش نشان داده شده است کاهش چسبندگی 4و  5های همانطور که در تصاویر شکلهمچنین  یابد.سطح فلز افزایش می

هایی که مسیرهای بوسیله تغییر شکل و شکست در نزدیک فصل مشترک اتفاق افتاده است. روش شکست وابسته به خواص مواد و حضور موج
c 
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م (. عامل مه4و5های تنش برای شروع و ترویج شکست بوجود آمده است )شکلشکست آسان را ایجاد کرده و همچنین به عنوان متمرکز کننده
ها باعث افزایش ترویج یا به تاخیر افتادن ترویج شکست در بعضی از دیگر در ترویج شکست حضور تنش در مواد مورد آزمایش است. این تنش

 ها شده است. نمونه
تواند می منجر به کاهش چسبندگی شده است. دلیل این اتفاق نیز %4( افزایش ذرات بیش از 2و1دهد)جدولاما همانطور که نتایج نشان می

که باشدتوان به آن اشاره کرد حضور عنصر مس میمربوط به تجمع ذرات و مشکل عدم پراکندگی در سطح پوشش باشد. عامل دیگری که می
احتماالً در زمان اتصال شیمیایی سبب ایجاد پیوندهای شیمیایی بیشتر و در نهایت چسبندگی باالتری شده است. در واقع حضور عنصر مس 

های خود قفل شوندگی سطوح شده و با افزایش باالی میزان چسبندگی از جدایش پوشش آلی از زیر الیه فلزی جلوگیری جاد مکانیسمسبب ای
 دهد.  ها را نشان میاز سطح نمونه Pull-Offتصاویر از ناحیه تحت آزمون  4و5شکل  . [19]آوردبه عمل می

 
 
 
 
 
 
 

 %6و2،2به ترتیب از سمت چپ،عدم حضور نانو ذرات SBRبرای نمونه   pull-offتصاویرگرفته شده از ناحیه تحت آزمون   -3شکل 

 
 
 
 
 
 

 
 %6و2،2برای نمونه اپوکسی به ترتیب از سمت چپ،عدم حضور نانو ذرات  pull-offتصاویرگرفته شده از ناحیه تحت آزمون   -2شکل 

 

 (Wolff-Wilbronسختی سنجی سطحی ) 5-2
 ASTM D3363 های پلیمری مورد استفاده با توجه به تحقیقات انجام گرفته بر اساس اساتاندارد برای تعیین میزان مقاومت به سایش پوشش

 نشان داده شده است. 4و5استفاده شد که نتایج آن در جدول  4Hتا  4Bاز مداد 
 

 SBRبرای پوشش  نتایج تست سختی سنجی -3جدول

 نوع پوشش
میزان درصد حضور نانو 

 ذرات اکسید مس در پوشش
 معادل سختی به برینل 6Hتا  2Bسختی 

 رزین
SBR 

0 H 22 
2 3H 29 
4 5H 55 
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6 2H 26 

 
 

 نتایج تست سختی سنجی برای پوشش اپوکسی - 2جدول

 نوع پوشش
میزان درصد حضور نانو 

 ذرات اکسید مس در پوشش
 معادل سختی به برینل 6Hتا  2Bسختی 

 رزین
 اپوکسی

0 4H 52 
2 5H 55 
4 6H 56 
6 5H 55 

 

تر باشد، ذرات پرکننده با ایجاد اعوجاج در اندازه ذرات ساینده بزرگ افزودن جزء دوم به زمینه رزین زمانی که اندازه ذرات پرکننده در پوشش از
شود. با کاهش اندازه این ذرات مقاومت سایشی ماند و باعث افزایش مقاومت به سایش و بهبود استحکام رزین میساختار پوشش، پایدار باقی می

عالوه بر جلوگیری از تمرکز تنش موجب کاهش ها در ترکیبات استفاده از آنو با کاهش اندازه ذرات در ابعاد نانو ، یابدتسلیم شده و کاهش می
اکسید مس در پوشش بررسی شد که نتایج مطابق  تاثیر نانو ذرات 4و 5در جدول  گردد.میپوشش ضریب اصطکاک و افزایش مقاومت سایشی 

باعث افزایش مقاومت به سایش پوشش گردیده است اما  %4میزان دهد افزودن نانو ذرات تا بینی انجام شده حاصل شد. نتایج نشان میپیش 
تواند به دلیل تجمع باالی نانو ذرات در پوشش و ایجاد اعوجاج در درصدهای بیشتر از آن مقاومت به سایش را کاهش داده است. این امر می

گرفته شده از سطح  SEMتوان در تصاویر می این مطلب را  سطح گردیده که خود عامل کاهش مقاومت به سایش سطح در حال تماس است
 به وضوح مشاهده نمود.

5-5  SEM هااز مورفولوژی سطح پوشش 
یابی به پوششی باشد، چرا که هدف، دستها ضروری میها و اعمال بر روی سطح زمینه، کنترل مورفولوژی آنپس از آماده سازی پوشش

باشد، است. بنابراین جهت حفره که باعث کاهش مقاومت به پالریزاسیون و خوردگی میعاری از هرگونه میکروترک یا میکرو یکنواخت و
 استفاده شد. SEMمشاهده نتایج موفولوژی از روش 

 
 
 
 
 
 

 
 b)SBR(اپوکسی aاکسیدمس نانوذرات%2با حضور SEMتصاویر  -3شکل

 
شاود.  اکساید ماس مشااهده مای    ناانو ذرات  %2های ساخته شده با حضور ساختار پوشش  3نشان داده شده در شکل  SEMبا توجه به تصویر 

توانند حفاظت موثر از سطح در مقابل محیط خورنده به دلیل یکنواختی، عدم وجود ترک و چسبندگی باال به سطح فلزی، می  b3وaهای پوشش

b a

  
b 
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به دلیال وجاود    SBRهای اپوکسی و رزین .ها اثبات شده استهای خوردگی انجام شده برروی نمونهونایجاد کنند. این فرض با استفاده از آزم
 آنهاا  در حارارت  اعماال  اثار  در هاای گرماساخت  های آروماتیک در زنجیره پلیمری خود از پیوندهای بسیار قوی برخوردار است. این رزیان حلقه

، در ندیآیدرم صلبو  کپارچهی حالت به و رفته باال آنها متوسط یمولکول وزن جهینت در و شودیم جادیا ییایمیش یهاواکنش با یعرض یوندهایپ
بناابراین هماانطور کاه در تصااویر      صورت امکان نفوذ هرگونه مواد خارجی از قبیل رطوبت، هوا وگرد و غبار به داخل پوشش را نخواهد داد.این

SEM (6)شکلرا خواهیم داشت 1نشان داده شده است یک مورفولوژی یک دست. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 باحضورنانوذرات اکسیدمس SBRپوشش اپوکسی و   SEMتصاویر  -6شکل

 

 (EISالکتروشیمیایی ) مپدانس اسپکتروسکوپی 5-4
باشد. می mV 3و دامنه ولتاژ سینوسی اعمالی به نمونه  kHz 100تا  10گرفته شد. محدوده فرکانس اسکن شده از  EISهای ها تستاز نمونه

هاای  های مذکور در دمای محیط انجاام شاد. منحنای   ها انجام گرفت. تمامی تستها در پتانسیل مدار باز نمونهگیریالزم به ذکر است که اندازه
و نتاایج   13تاا   %روز، در شکل  53به مدت  %3/5در محلول کلریدسدیم   SBRهای پوشش داده شده به وسیله اپوکسی و نایکوئیست از نمونه

 نشان داده شده است.  6در جدول  Zviewبا استفاده از نرم افزار ها استخراج شده از این منحنی
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 کلریدسدیم %3/3روز قرار گیری نمونه بدون پوشش در معرض محلول  33منحنی نایکویست پس از   -7 شکل

 
 
 

                                                 
1 Homogen 
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روز قرار گیری نمونه  33منحنی نایکویست پس از   -8شکل

در عدم حضور نانو ذرات اکسید مس در  SBRپوشش، 

 کلریدسدیم %3/3معرض محلول 

                                                33منحنی نایکویست پس از   -9شکل

نانو ذرات  %2در حضور SBRروز قرار گیری نمونه پوشش، 

 کلریدسدیم % 3/3در معرض محلول  اکسید مس

 
 

روز قرار گیری  33منحنی نایکویست پس از   -11شکل

در  نانو ذرات اکسید مس %2در حضور  SBRنمونه پوشش،  

 کلریدسدیم % 3/3معرض محلول 

روز قرار گیری  33منحنی نایکویست پس از  -11شکل 

در  نانو ذرات اکسید مس %6در حضور SBRنمونه پوشش، 

 کلریدسدیم % 3/3معرض محلول 
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روز قرار گیری  33منحنی نایکویست پس از - 12شکل 

نمونه اپوکسی، در عدم حضور نانوذرات در معرض محلول 

 کلریدسدیم % 3/3

قرار گیری  روز 33منحنی نایکویست پس از  -13شکل 

 3/3نانوذرات  در معرض محلول  %2با حضور  نمونه اپوکسی،

 کلریدسدیم %
 

روز قرار گیری  33منحنی نایکویست پس از -12شکل 

 3/3نانوذرات در معرض محلول  %2نمونه اپوکسی، در حضور

 کلریدسدیم                                                                                      %

قرار گیری روز  33منحنی نایکویست پس از  -13شکل 

 3/3نانوذرات  در معرض محلول  %6نمونه اپوکسی، با حضور 

 کلریدسدیم %
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 13تا  %های نتایج حاصل شده از نمودارهای نایکویست شکل   -6جدول 
Electrochemical parameters Sample 

 روز قرار گیری در 53)بعد از 

 (NaCl 3.5%محلول 
zʹ 

Rp 

 کمان اول

 نمونه 1229 3/10%4

4e 65/5 8e 032/1 اپوکسی 

4e 15/9 114590  نانوذره %2اپوکسی با 

10e %5/2 10e 3%/2  نانوذره %4اپوکسی با 

06e 81/2 %e 05/1  نانوذره %6اپوکسی با 

5e 25/% %964 SBR 
4e 18/2 11e 14/1 SBR  نانوذره %2با 

5e 23/6 9e 0%/2 SBR  نانوذره %4با 

5e 64/3 %e %0/1 SBR  نانوذره %6با 

 
دهد مقاومت خوردگی در اثار اعماال پوشاش بارروی ساطح فاوالد       شود به خوبی نشان میآنچه از نتایج تست امپدانس انجام شده مشاهده می

کاه نشاان     شود. نمودار به صورت یک نیم دایاره اسات  نمودار نایکوئیست نمونه شاهد مشاهده می %در شکل  افزایش قابل توجهی داشته است.
وری در روز غوطاه  50در زماان   SBRوری است. نمودار نایکوئیست پوشش اپوکسای و  دهنده مقاومت بسیار پایین سطح نسبت در زمان غوطه

ها بعد از  یاک مااه غوطاه وری نشاان     نشان داده شده است. مقایسه نمودارهای نایکوئیست نمونه 12و  8در شکل  %3/5محلول کلرید سدیم  
توان از آن استنتاج کرد که این پوشش از ساایر  بیشتر است  که می SBRی رزین اپوکسی نسبت به نمونه که قطر کلی نیم دایره نمونهدهد می

هیچ تاولی مشاهده نشده که داللت بر مقاومت خاوب نسابت باه تااول ایان       SBRها مقاومت بهتری دارد. همچنین در رزین اپوکسی و پوشش
 را دارد.  ها نندگی بهتر این پوششها و حفاظت سدکنمونه

 پالیزاسیون تافلی  5-3 
های پوشاش  های قطبش پتانسیوداینامیک از نمونهها تحت آزمون پالریزاسیون تافلی قرار داده شد. منحنیهمان نمونه EISپس از انجام تست 

ها پاس از انجاام   ها نشان داده شده است. این دادهنمودار تافل نمونه %1و  16 بدست آمده، که در شکل  %3/5داده شده در محلول کلریدسدیم 
توسط  دقیقه به دست آمده است. نتایج استخراج شده 20+ و به مدت Volts 1000تا  -230ی ها در پتانسیل مدار باز در بازهتست برروی نمونه

 است.آورده شده %ها در جدول از این منحنی CorrViewنرم افزار 
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 17و  16نتایج حاصل شده از نمودارهای پالریزاسیون تافلی شکل  -7جدول

Electrochemical parameters Sample 

روز قرار گیری  53)بعد از 
 (NaCl 3.5%درمحلول 

(mV/dec)cβ- (mV/dec) aβ 
-

Ecorr(V/Calomel) 
Icorr (A/cm2) 

6%2 133 685./ 03-e 33/1 نمونه 

52% 181 395/0 03-e  93/1 اپوکسی 

128 249 369/0 08-e  66/2  نانوذره %2اپوکسی با 

15% 133 332/0 08-e  12/2  نانوذره %4اپوکسی با 

236 292 3%6/0 10-e  5%/2  نانوذره %6اپوکسی با 

140 481 658/0 06-e  44/2 SBR 
163 91 612/0 0%-e  00/2 SBR  نانوذره %2با 

140 284 3%6/0 06-e  68/1 SBR  نانوذره %4با 

1%8 21% 386/0  09-e %5/2 SBR  نانوذره %6با 

 
دهی سطح، دانسیته جریان کاهش یافته و پتانسیل خوردگی به آرامی گردد که با پوششمشاهده می 4با مقایسه اطالعات بدست آمده از جدول 

 محاسبه شد. 1افزایش یافته است. راندمان پوشانندگی طبق معادله  %50به سمت مقادیر مثبت میل کرده راندمان پوشانندگی سطح نیز تا حدود 

(%) Protection efficiency           1معادله =
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟−𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑐)

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟
× 100 

Icorr: جریان خوردگی بدون پوشش 
Icorr(c)[20]: جریان خوردگی با پوشش. 

های الریزاسیون تافلی مربوط به نمونهنمودار پ  -16شکل

SBR ، 3/3روز غوطه وری در محلول کلریدسدیم 33بعد از 

% 

 

های تافلی مربوط به نمونه نمودار پالریزاسیون -17شکل 

 3/3 روز غوطه وری در محلول کلریدسدیم33اپوکسی بعد از 

% 
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های شیمیایی ایجاد شده و در نتیجه وزن ها پیوندهای عرضی با واکنشبا ساختار حلقوی در اثر اعمال حرارت در آن SBRهای اپوکسی و رزین
است. در نتیجه این ساختار یکپارچه مقاومت باالتری نسبت به نفوذ الکترولیت به  ها باال رفته و به حالت یکپارچه صلب در آمدهمولکولی آن

های حلقوی بیشتر در رزین اپوکسی به دلیل داشتن گروهرداخل پوشش داشته در نتیجه مقاومت به پالریزاسیون پوشش نیز افزایش یافته است.
، مقاومت بیشتری نسبت به نفوذ محلول الکترولیت نشان داده SBRزین تر نسبت به رساختار شیمیایی خود و تشکیل پیوندهای عرضی قوی

 است.
 

 نتیجه گیری
هاایی باا سااختار شایمیایی و چگاالی      کنند، استفاده از رزیان های الکتروشیمیایی، آزمون سختی سنجی و خراش ثابت مینتایج تست .1

 دهند.های خورنده مقاومت متفاوتی از خود نشان میمحیطپیوندهای عرضی یکسان نیز دارای خواص نهایی متفاوت بوده و در مقابل 
 مانند اپوکسی بیشتر های آروماتیکهایی با ساختارحلقهکند، استفاده از رزیننتایج حاصل از آزمون سختی سنجی سطح ثابت می .2

 دارد. SBRمانند  آروماتیک- هایی با ساختار آلیفاتیکمقاومت به سایش بیشتری نسبت به رزین 

کند، پیوندهای شیمیایی و فیزیکی تاثیر بسزایی بر چسبندگی پوشش بارروی ساطح   نتایج حاصل از آزمون چسبندگی سطح ثابت می .5
 های حلقوی در ساختار خود دارای چسبندگی بیشتر به سطح فلز دارند.به دلیل داشتن گروه SBRهای اپوکسی و رزین زیرین دارد.

از  مانند رزین اپوکسی بیشتر های با ساختار شیمیایی حلقوی )آروماتیک(کند، رزینیایی ثابت میهای الکتروشیمنتایج حاصل از تست .4
-برخودار می SBR( مانند آروماتیک-)آلیفاتیک حلقوی-های با ساختار شیمیایی خطیمقاومت به خوردگی باالتری نسبت به رزین

 باشند.

 شود.می %50بهبود راندمان خوردگی تا حدود  های پلیمری باعثدهد استفاده از پوششنتایج نشان می .3

بوده که باعث بهبود چسبندگی پوشش به سطح و همچنین  %4ذرات اکسید مس در داخل پوشش تا  بهترین راندمان استفاده نانو .6
 افزایش مقاومت به سایش سطح شده است.

ر سطح منجر به تمرکز تنش در پوشش و کاهش استفاده از درصدهای باالی نانو ذرات درون پوشش به دلیل عدم توزیع مناسب د .%
 مقاومت در برابر پالریزاسیون شده است.

گردد. این امر با افزایش ها در یک نقطه میاستفاده از درصدهای باالتر نانو ذرات در پوشش باعث عدم توزیع مناسب و تجمع آن .8
 تنش در یک نقطه همراه بوده و خواص مکانیکی پوشش را کاهش داده است.
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Abstract 

 These days, most of the marine structures which are used in industry, are made of steel. The most typical 

way to prevention of corrosion is use of organic coatings. In this research a epoxy coatings and styrene 

butadiene rubber(SBR) which contains 0, 2, 4 and 6 % of  nanoparticles of Copper oxide (CuO) coated on 

surface steel plates. The surface morphology properties of these coatings were characterized by scanning 

electron microscopy. The effect of incorporating percent nanoparticles on the corrosion resistance of SBR 

and epoxy-coated steel was investigated by potentiodynamic polarization and electrochemical impedance 

spectroscopy. Abrasion and adhesion test was used to evaluate strength coatings. The electrochemical 

monitoring of the coated steel over 35 days of immersion in both 3.5 wt.% NaCl solutions suggested 

showed that the coating with 4% nanoparticles of Copper oxide have better corrosion resistance. It was 

obviously indicated that the existence of nanoparticles of Copper oxide can improve the resistance 

properties of the coatings at an optimize content of zinc which was 4% in this system. The coatings 

contains 6% of nanoparticles of Copper oxide had  the worse result was worse than the other samples. 

 Keywords: Corrosion, epoxy resin, styrene butadiene rubber(SBR), nanoparticles of Copper oxide 

 


