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پوشـشهای هیبریـدی آلی-معدنـی نانوکامپوزیتـی تهیـه شـده به روش سـل-ژل مزایای
زیـادی دارنـد که باعث شـده کاربرد گسـترده ای پیدا کننـد .این پوشـشها قابلیت آن را
دارنـد کـه بـا وارد شـدن بازدارندههـای خوردگی به درون سـامانه به عنوان پوشـشهای
ضـد خوردگـی بـرای محافظـت از فلزات مختلـف مورد اسـتفاده قرار بگیرنـد .آلومینیوم
یکـی از انـواع فلزاتـی اسـت کـه بـه دلیـل خـواص منحصـر بـه فـرد از جملـه سـبکی،
اسـتحکام بـاال بـرای کاربردهایـی نظیـر هوافضا بسـیار مورد توجـه قرار گرفته اسـت .با
وجـود اینکـه آلومینیـوم به دلیـل ایجاد الیه اکسـیدی روی سـطح آن مقاومـت خوردگی
نسـبت ًا خوبـی دارد ،در شـرایط حـاد خورنـده ممکـن اسـت دچـار خوردگی شـود .برای
کاهـش احتمـال خوردگـی بـه ویـژه در کاربردهایی کـه نیاز بـه مقاومت باالیـی در برابر
خوردگـی دارنـد ،میتـوان از پوشـشهای سـل-ژل نانوکامپوزیتـی حـاوی بازدارنـده
خوردگـی اسـتفاده کـرد .از جملـه بازدارنـده های آلی کـه مورد اسـتفاده قـرار میگیرند
-2مرکاپتوبنزوتیـازول و -2مرکاپتوبنزیمیدازول هسـتند.
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 1مقدمه

سـابقه کاربـرد پوشـشهای مقاوم بـه عوامل محیطی بـه هزاران
سـال پیـش برمیگـردد .در واقع از پوشـشها برای ایجـاد مانع
و جدایـی جسـم از محیـط اطـراف اسـتفاده میشـد .مصریها
پوشـشهای مقـاوم بـه شـرایط جـوی بـر پایه مـوم را توسـعه
دادنـد کـه در حالـت مذاب بـه کار برده میشـدند .قیـر طبیعی
نیـز بـه عنوان پوشـش بـرای محافظـت از بدنه چوبی کشـتیها
بـه کار گرفتـه میشـد .در ادامـه گسـترش انـواع پوشـشهای
سـطحی ،پوشـشهای هیبریـدی آلی-معدنـی کـه بـا فراینـد
سـل-ژل تهیـه میشـدند بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتنـد.
ایـن پوشـشها بـا داشـتن مـواد آلـی و معدنـی در کنـار هـم
امـکان رسـیدن بـه خواص ویـژه را مهیـا میکنند .پوشـشهای
هیبریـدی آلی-معدنـی کـه دارای ذرات معدنـی در مقیاس نانو
هسـتند بـه عنـوان پوشـشهای نانوکامپوزیتی مطرح میشـوند
[ .]1،2کامپوزیتهـا در واقـع حاصـل اختلاط فیزیکـی دو
یـا چنـد مادهانـد کـه در آنهـا دو فـاز اصلـی بـا عنـوان فـاز
زمینـه و فـاز پراکنـده مطـرح میشـوند .معمـوالً هـدف ازتهیـه
کامپوزیتهـا ایجـاد خواصـی اسـت کـه فازهـای تشـکیل
دهنـده بـه تنهایـی فاقـد آن خـواص هسـتند .نانوکامپوزیـت به
کامپوزیتهایـی گفته میشـود که یکـی از ابعاد فـاز پراکنده در
آن از  1تـا  100نانومتـر باشـد .یـک نانومتر در واقـع 1/80000
قطـر مـوی انسـان و یـا  10برابـر قطر اتـم هیدروژن اسـت .از
نظر تاریخی آنچه باعث ظهور نانوفناوری شـد ،نسـبت سـطح
بـه حجـم بسـیار بـاال در مـواد نانـو سـاختار اسـت کـه باعـث
میشـود مـواد نانویـی تولیـد شـده دارای خصوصیاتـی از قبیل
وزن بسـیار کـم و مقاومـت و سـختی بسـیار بـاال باشـند [.]3
نانوکامپوزیتهـای هیبریـدی آلی-معدنـی کـه بـه روش سـل-
ژل تهیـه میشـوند ،دارای ریختشناسـی یکنواخـت و خواص
خوبـی هسـتند و قابلیت اسـتفاده درکاربردهای متعـدد را دارند
[ .]1از جملـه بـه عنوان پوشـشهای ضد خراش ،ضد سـایش،
ضـد مهگرفتگـی ،ضـد چـرک ،ضـد انعـکاس ،ضـد خوردگی،
ضـد باکتـری و قارچ و حتـی در زمینههای دارورسـانی کاربرد
دارنـد [.]4–6
 3تعریف پوشش
پوشـش ،الیـهای بـا ضخامـت کمتـر از مـاده اصلـی اسـت کـه
خـواص ویـژهای بـه آن میدهـد .از پوشـشها و الیههـای
محافـظ بـه منظورهـای مختلفی اسـتفاده میشـود کـه مهمترین
هـدف ،جداسـازی جسـم از محیـط اطـراف اسـت .در عمـل،
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عاملـی بـه عنـوان پوشـش کامـل وجود نـدارد و هیچ پوششـی
نمیتوانـد محافظـت بـه مفهـوم کامـل را تأمیـن کنـد .بـه طور
کلـی هرچـه عمر موثـر و بازدهی سـامانه پوششـی افزایش یابد
مخـارج اجـرای آن نیـز زیادتـر میشـود .پوشـشها معمـوالً
بـرای سـطوح فلـزی ،سـرامیکی ،پلیمـری و شیشـهای مـورد
اسـتفاده قرار میگیرند .اسـتفاده از پوشـشها بـه دالیل مختلفی
صـورت میگیرد؛ معموالًپوشـشها خواص مکانیکـی ،فیزیکی
و شـیمیایی ویـژهای مثل مقاومـت در برابر خوردگـی ،مقاومت
در برابـر سـایش ،ایجـاد سـختی ،تغییـر خـواص الکتریکـی و
حرارتـی بـه مـاده اصلی میبخشـند .البتـه در بسـیاری از موارد
شـکل و نمـای ظاهـری و تزئینـی آنهـا نیـز مـد نظـر قـرار
میگیـرد .پوشـشها را براسـاس جنـس میتـوان بـه چهـار
دسـته تقسـیم کـرد [:]1،2،8
 1پوششهای فلزی
 2پوششهای آلی
 3پوششهای معدنی
 4پوششهای هیبریدی آلی-معدنی نانوکامپوزیتی
 2پوششهای هیبریدی آلی-معدنی نانوکامپوزیتی
سیلیکایی
دســته جدیــدی از مــواد هســتند کــه بــر اســاس ترکیــب
کــردن ســاختارهای آلی-معدنــی در انــدازه مولکولــی بــرای
تشــکیل مــواد پلیمــری کامپوزیتــی یــا مــواد شیشــه ماننــد بــه
منظورحفاظــت از ســطوح فلــزی مــورد توجــه بســیار قــرار
گرفت هانــد .ایــن ترکیبــات بــه دلیــل داشــتن ســاختار آلــی-
فپذیــر و متراکــم
یتواننــد الیــ های پایــدار ،انعطا 
معدنــی م 
تولیــد کننــد .همچنیــن بــه دلیــل داشــتن شــبک ههای آلــی–
معدنــی دارای مجموعــ های از خــواص مکانیکــی و شــیمیایی
شهای ســرامیکی نانــو
هســتند و امــروزه بــه عنــوان پوشــ 
ســاختار دریچــه تــاز های را بــه ویــژه بــرای کاربردهایــی چــون
حفاظــت از خوردگــی بــاز کرد هانــد [ .]2یکــی از انــواع
شهای بــر پایــه ســیلیکا اســت .ایــن
شها ،پوشــ 
ایــن پوشــ 
ترکیبــات بــا داشــتن فرمــول عمومــی Si(OR)3-R`- Si(OR)3
یتواننــد بــا ایجــاد پیوندهــای عرضــی بــا
 ،R`-Si(OR)3م 
ســطح فلــزی باعــث تقویــت چســبندگی فیلــم بــه ســطح فلــز
و افزایــش مقاومــت آن در برابــر شــرایط محیطــی شــوند .در
شهای نانوکامپوزیتــی فــاز آلــی بــه عنــوان
ایــن نــوع پوشــ 
فــاز زمینــه و نانــوذرات معدنــی ســیلیکایی بــه وجــود آمــده
یکننــد .نانــوذرات
تکننــده عمــل م 
بــه عنــوان عامــل تقوی 
ســیلیکا یکــی از مهمتریــن پرکنندههــا در کامپوزیتهــا
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محســوب میشــوند کــه میتواننــد بــه منظــور بهبــود
مقاومــت حرارتــی و مکانیکــی ،مقاومــت بــه خــراش ،ســایش
و افزایــش ســختی بــه طــور گســتردهای در پلیمرهــا اســتفاده
شــوند [ .]9پوشـشهای هیبریــدی آلی-معدنــی نانوکامپوزیتــی
معمــوالً بــه روش ســل-ژل تهیــه میشــوند.

بسته به نوع حرارت

 4شیمی سل-ژل
سـل ،پراکندگـی کلوییـدی از ذرات جامـد نانویـی در محیـط
مایـع اسـت [ .]4ژل بـه عنـوان سـامانه کلوییـدی تعریـف
میشـود کـه بیشـتر ماننـد جامـد اسـت تا سـل .شـیمی سـل-
ژل بـه فراینـدی مربوط اسـت که در آن با انباشـته شـدن سـل،
ژل تشـکیل میشـود .در اثـر واکنشهـای آبکافـت بـه کمـک
کاتالیـزور اسـیدی یـا بازی ،سـل ،تشـکیل شـده و واکنشهای
تراکـم بـه ژل شـدن ایـن سـل میانجامنـد (شـکل  ،)1در واقع
در اثـر واکنشهـای تراکمـی ،مولکولهایـی بـا وزن مولکولـی
زیـاد تولیـد میشـود کـه بـه طـور پیوسـته بـه هـم میپیوندند.
عوامـل موثـر در فراینـد سـل-ژل عبارتند از  ،pHنسـبت مولی
واکنـش دهندههـا ،حالل و دمـا [ .]9،10از مزایای روش سـل-
ژل مـوارد زیـر را میتـوان نـام بـرد [:]4،9
 .1دمای فرایندی پایین (نزدیک دمای محیط)
 .2تنوع شیمیایی باال
 .3آسانی کارکرد
 .4امکان پوشش دادن اشکال هندسی مختلف
 .5برهمکنش قوی پوشش با سطح فلز یا زیرالیه
 .6رعایت مسائل زیستمحیطی
 .7پوشش متخلخل
 .8پایداری شیمیایی و فیزیکی
 .9ساده و ارزان قیمت بودن
همچنیـن در طـی فراینـد سـل-ژل ایـن امـکان وجـود دارد که
بـا اضافـه کـردن مـواد افزودنـی خـواص ویـژهای بـه پوشـش
داده شـود کـه بر این اسـاس پوشـشهای سـل بـا خواصی مثل
مقاومـت در برابـر ،UVضـد انعـکاس ،مقاوم در برابـر رطوبت
و بهبـود زیستسـازگاری و مقاومـت در برابـر خوردگـی تهیه
میشـوند [ .]4،6شیشـههای زیسـتفعال بـر پایه سـیلیکا نوعی
از سـرامیکهای زیسـتی هسـتند کـه بـه دلیل زیستسـازگاری
باال و تأثیرات زیسـتی مثبت ،محصوالت واکنشـی آنها در طی
 40سـال گذشـته بسـیار مورد توجـه قرار گرفتهانـد .اما خواص
مکانیکـی ضعیـف ،کاربردهـای بالینـی آنها را با مشـکل جدی
روبـرو کرده اسـت .شیشـههای زیسـتفعال برای اولیـن بار در
سـال  1969توسـط هنـچ ( )Henchبـرای کاربرد درکاشـتنیها

دهی و خشک

کردن محصول

دارای ویژگیهای
متفاوتی خواهد بود.

شکل 1مراحل تهیه پوششهای سل-ژل [.]9

( )implantsاسـتفاده شـد .ایـن مـواد بـا بافت اسـتخوانی زنده
ارتبـاط برقـرار کـرده بـه آن متصـل میشـوند ،بـدون اینکـه
عفونـت یا سـمیتی ایجـاد کننـد .واکنشپذیـری بـاالی آنها از
مهمتریـن مزایـای شیشـههای زیسـت فعـال اسـت .علاوه بـر
ایـن ،محصـوالت واکنشـی حاصـل از این شیشـههای زیسـت
فعـال ،موجـب بلـور شـدن فـاز مشـابه آپاتیـت میشـوند و
محصـوالت یونـی حاصـل از تخریـب ،خـواص استخوانسـاز
نشـان میدهنـد .بـه طـور کلـی از شیشـههای بـر پایـه سـیلیکا
بـه عنـوان سـومین نسـل زیسـتمواد بـرای پیونـد و داربسـت
اسـتفاده میشـود .در سـال  1990بـرای اولیـن بـار شیشـههای
زیسـتفعال توسـط فرایند سـل-ژل تهیه شـدند [ .]5بعضی از
تحسـگرها قابلیت کشف
لهای بر پایه زیس 
شهای سـل-ژ 
پوشـ 
گازهـای مختلـف ،مواد سـمی ،مواد اسـیدی ،رطوبـت ،آنزی مها و
تشـناختی را از خـود نشـان داد هاند [.]6
عوامـل فعـال زیس 
بـا وجـود مزایای ذکر شـده ایـن روش همچنیـن دارای معایبی
اسـت؛ از جملـه اینکـه مـواد اولیه مـورد اسـتفاده در این روش
از لحـاظ اقتصـادی گـران قیمـت بوده ،بـه عوامـل محیطی مثل
رطوبـت حسـاس هسـتند .علاوه بـر ایـن ،احتمـال باقیماندن
حلال در پوشـش و ایجـاد تـرک در پوشـشهای بـا ضخامت
زیـاد از دیگـر مواردی اسـت کـه میتوان در مورد پوشـشهای
تهیـه شـده به روش سـل-ژل به آن اشـاره کـرد [.]9
 5خوردگی
پدیـده خوردگـی طبـق تعریـف ،واکنـش شـیمیایی یـا
الکتروشـیمیایی بیـن مـاده ،معمـوالً فلـز و محیـط اطـراف آن
اسـت کـه بـه تغییـر خـواص مـاده منجـر خواهـد شـد .پدیده
خوردگـی در تمامـی دسـتههای اصلـی موادشـامل فلـزات،
سـرامیکها ،پلیمرهـا و کامپوزیتهـا اتفـاق میافتـد ،امـا وقوع
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آن در فلـزات چنـان شـایع و فراگیـر بوده ،آثـار مخربی به جای
میگـذارد کـه هنگام صحبت از خوردگی ،ناخـودآگاه خوردگی
فلـزات بـه ذهـن متبـادر میشـود .خوردگـی معمـوالً فرایندی
زیـانآور اسـت ،امـا گاهـی اوقات مفیـد واقع میشـود .به طور
مثـال آلودگـی محیط بـه محصـوالت خوردگی و آسـیب دیدن
عملکـرد سـامانه از جنبههـای زیـان آور خوردگـی و تولیـد
انـرژی الکتریکـی در باطـری و حفاظـت کاتـدی سـازههای
مختلـف از فوایـد آن هسـتند؛ امـا تأثیرات مخـرب و هزینههای
بـه بـار آمـده به واسـطه ایـن فرایند به مراتب بیشـتر اسـت .در
اثـر ایـن پدیـده خودبهخـودی ،فلـز از درجـه اکسـایش صفـر
بـه گونـهای بـا درجـه اکسـایش بـاال تبدیـل میشـود .درواقـع
واکنـش اصلـی درتخریـب فلزات ،اکسـایش اسـت (شـکل .)2
بـا توجـه بـه اینکـه از لحـاظ ترمودینامیکـی مواد اکسـید شـده
نسـبت بـه مـواد در حالـت معمولـی در سـطح پایینتـری از
انـرژی قـرار دارنـد ،بنابرایـن تمایـل رسـیدن بـه سـطح انرژی
پایینتـر سـبب اکسـید (خـورده) شـدن فلـز میشـود .بـا ایـن
توضیـح میتـوان گفـت کـه هیچـگاه نمیتـوان بـه طـور کامل
مانـع خوردگـی شـد ،بلکـه باید بـه نحـوی میـزان خوردگی را
بـه حـد قابـل قبولی رسـانید.
بـه طـور کلی هـر واکنشـی را که بتوان بـه دو واکنـش جداگانه
آنـدی و کاتدی تقسـیم کرد ،واکنـش الکتروشـیمیایی مینامند.
بـرای انجـام واکنـش خوردگـی سـه عامـل آنـد (قسـمتی کـه
الکتـرون تولیـد میکنـد یـا به عبـارت دیگر اکسـید میشـود)،
کاتـد (قسـمتی از فلـز که الکتـرون میگیـرد یا واکنـش کاهش
در آن صـورت میگیـرد) و در نهایـت الکترولیـت (مکانی برای
برقـراری اتصال یونـی بین آند و کاتد) الزم اسـت .درواقع باید
بیـن آنـد و کاتد هـم اتصـال الکتریکی (بـرای مبادلـه الکترون)
و هـم اتصـال الکترولیتـی (بـرای مبادلـه یـون) برقرار باشـد .با
از بیـن بـردن هـر کـدام از این اتصـاالت واکنـش خوردگی نیز
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متوقف میشـود.
پیامدهـای اقتصـادی خوردگـی فلـزات بسـیار زیـاد اسـت ،از
جملـه از دسـت رفتـن مقـدار قابـل توجهـی مـاده ،تأثیـر روی
ایمنـی و عـدم اطمینـان از مـواد کـه میتوانـد منجـر بـه توقف
واحدهـای صنعتـی مختلف شـود [ .]12بـرآوردی کـه درمورد
خوردگـی انجـام گرفتـه ،نشـان میدهـد کـه سـاالنه هزینههای
زیـادی صـرف موضـوع خوردگـی میشـود .بیشـترین
ضررهـای خوردگـی ،هزینههایـی اسـت که بـرای جلوگیری از
وقـوع خوردگـی تحمیـل میشـود .در زیـر بـه چنـد مـورد از
آسـیبهایی کـه خوردگـی ایجـاد میکنـد اشـاره میشـود:
 .1کاهـش ضخامت فلـز که منجر به کاهش اسـتحکام مکانیکی
و سـاختاری میشـود ،وقتـی خوردگـی در یـک ناحیـه از فلـز
روی میدهـد مشـابه نقـص سـاختاری بـه طـور قابـل توجهی
فلـز را تضعیـف میکند.
 .2در اثـر تخریـب سـاختاری ً
مثلا پلهـا و هواپیماهـا ممکـن
اسـت صدمـات و جراحـات به افـراد وارد شـود.
 .3کاهش عمر مفید تجهیزات صنعتی
 .4کاهش ارزش کاالها به دلیل افت در خواص ظاهری
 .5آلودگی سیاالت در مخازن و لولهها
 .6سـوراخ شـدن مخـازن و لولههـا کـه سـبب ایجـاد نشـتی و
ایجـاد آسـیب و خسـارات احتمالـی بـه اطـراف میشـود.
 .7از دسـت رفتـن خـواص سـطحی مهـم اجـزای فلـزی مثـل
خـواص اصطکاکـی
.8آسـیبهای مکانیکـی بـه شـیرها ،پمپهـا یـا مسـدود شـدن
لولههـا بـر اثـر انباشـته شـدن محصـوالت خوردگی
 6روشهای جلوگیری ازخوردگی
شهای کنترل خوردگی عبارتند از:
مترین ومعمولترین رو 
مه 
 .1حفاظت کاتدی
 .2حفاظت آندی
 .3دقت در انتخاب مواد
 .4طراحی مناسب دستگاهها
 .5استفاده از مواد بازدارنده یا کندکننده
 .6پوششها
 7بازدارندههای خوردگی

شکل  2واکنشهای خوردگی در آهن [.]11
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مـواد کندکننده یا بازدارنده ،آن دسـته مواد شـیمیایی هسـتند که
بـا افـزودن آنهـا به میـزان خیلی کـم در محیطهـای خوردنده،
میـزان خوردگـی بـه طـور قابـل مالحظـهای کاهـش مییابـد.
تأثیـر ایـن مـواد بـه علـت کندکـردن واکنشهـای آنـدی یـا

پوششهای نانوکامپوزیتی سل-ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی

تشـکیل فیلم سـطحی ،محافظی اسـت کـه مقاومـت الکترولیت
را افزایـش میدهد.
انواع بازدارندههای خوردگی عبارتند از:
الف) بازدارندههای آلی

بعضـی از مـواد آلـی غیـر یونـی معموالً بـا جذب شـدن روی
سـطح فلـز و تشـکیل الیـه آبگریـز روی آن از خوردگـی
ممانعـت میکننـد ،امـا بـه طـور کلـی سـازوکار بازدارندگـی
آنهـا بـه ایـن صـورت اسـت کـه بـا افزایـش مقاومـت قطبـی
کاتـدی و آنـدی و همچنیـن بـه تأخیـر انداختـن نفـود اجـزای
خورنـده و رسـیدن آنها به سـطح فلـز از خوردگـی جلوگیری
میکننـد .میـزان بازدارندگـی ایـن اجـزا بـه ترکیـب شـیمیایی،
سـاختار مولکولـی و پیوسـتگی آنهـا بـه سـطح فلـز بسـتگی
دارد و رهایـش آنها براسـاس  pHاسـت بنابرایـن این اجزا به
طـور هوشـمند در نقاطـی کـه مـورد خوردگی واقع میشـوند
آزاد میشـوند کـه ایـن یکـی از مزیتهـای ایـن بازدارندههـا
اسـت [.]13
ب) بازدارندههای معدنی

بسـیاری از بازدارندههای معدنی با سـمیت کم مثل فسـفاتها،
واناداتهـا و عناصـر نـادر خاکـی تاکنـون مـورد اسـتفاده قرار
گرفتهاندکـه تأثیـر مثبتـی در مقابـل خوردگـی نشـان دادهانـد.
یونهـای سـریم و النتانیـوم نیز بـه عنـوان بازدارندههای معدنی
شـناخته میشـوند کـه سـازوکاربازدارندگی آنها هنـوز به طور
کامل مشـخص نیسـت [.]19-13،15
 8بازدارندههای مرکاپتانی
بازدارندههـای آلـی مثـل مشـتقات تیازولهـا و تریازولهـا در
مـورد آلیاژهـای آلومینیوم بسـیار به کار میرونـد [ .]15در واقع
تیـول ترکیبـی اسـت کـه شـامل گـروه عاملـی  –SHاسـت .به
صـورت عمومـی تیولهـا معمـوالً مرکاپتـان نامیـده میشـوند.
یکـی از کاربردهـای مهـم مرکاپتانهـا در بـودار کـردن گاز
طبیعـی مـورد اسـتفاده در منـازل بـرای جلوگیـری از خطـرات
احتمالـی اسـت .مشـخصه اصلـی ایـن ترکیبـات بوی بد شـبیه
بـه تخم مـرغ گندیده اسـت .به علـت اختلاف الکترونگاتیوی
کـم بیـن گوگـرد و هیـدروژن ،پیونـ د  –SHنسـبت ًا غیرقطبـی
اسـت .بنابرایـن پیونـد  –SHدرتیولهـا دارای ممـان دوقطبـی
کوچکتـری نسـبت بـه الکلهـا اسـت و تمایـل کمتـری
بـه تشـکیل پیونـد هیدروژنـی بـا آب یـا بـا خودشـان دارنـد.
درنتیجـه نقطـه جوش پایینتـر و قابلیت انحلال کمتری درآب

شکل 3ساختار شیمیایی دو بازدارنده مرکاپتو بنزوتیازول ()MBT
و مرکاپتو بنزیمیدازول(]20[ )MBI

یاحاللهـای قطبـی دارنـد .از جملـه کاربردهـای ایـن ترکیبات
در صنعـت میتـوان بـه اسـتفاده از آنهـا در صنایـع دارویـی و
همچنیـن بـه عنـوان افزودنـی در تهیه خـوراک دام اشـاره کرد.
امـا یکـی از کاربردهـای مهـم ایـن ترکیبـات اسـتفاده از آنهـا
تحـت عنـوان بازدارنـده خوردگـی اسـت .مرکاپتـو بنزوتیازول
( )MBTو مرکاپتـو بنزیمیـدازول ( )MBIدو ترکیب مرکاپتانی
هسـتند کـه ازبازدارندههـای آلـی به شـمار میروند (شـکل .)3
ایـن دو ترکیـب ،واکنشپذیـری کمـی با فلزات دارنـد در حالی
کـه میتواننـد بـا یونهـای فلـزی مختلـف تشـکیل کمپلکـس
داده و مانـع خوردگـی محیـط بـه وسـیله آنها شـوند [.]19
 9سازوکارپوششهای حفاظتی خوردگی
پوشـشهای صنعتـی بـرای مقاصـد گوناگـون بـه کارگرفتـه
میشـوند کـه به طور حتـم یکـی از مهمترین دالیل اسـتفاده از
آنهـا در صنعـت ،جلوگیـری از خوردگی اسـت .عمل حفاظتی
پوششهابراسـاس یـک یا چند سـازوکار اسـت .این پوشـشها
میتواننـد بازدارنـده ،سـدکننده یـا از بینرونـده یـا فداشـونده
( )ablativeباشـند .در واقـع سـازوکار حفاظتی این پوشـشها
را میتـوان به شـکل زیـر تقسـیمبندی کـرد [:]4،22
 .1ایجاد چسبندگی قوی برای جلوگیری از الی هالیه شدن فلز
 .2ایجاد مانع برای کاهش انتقال مواد خورنده به سطح فلز
 .3حاوی رنگدانههای از بین رونده (قربانی شونده)
 .4حاوی بازدارنده خوردگی
بـه دلیـل خـواص شـیمیایی و الکتروشـیمیایی منحصـر بـه فرد
کرومـات  VIایـن ترکیـب بـه طـور گسـتردهای در پوشـشها
بـرای جلوگیـری از خوردگی در فلزات آهنـی و غیرآهنی مورد
اسـتفاده قرار گرفته شـده اسـت ،اما خطـرات ترکیبات کرومات
 VIبـرای سـامانه ایمنـی بـدن و سـرطان زا بـودن آن باعـث
تلاش جـدی بـرای حرکت بـه سـوی گسـترش جایگزینهای
جدیـدی بـرای ایـن ترکیـب سـمی شـده اسـت .در طـی
برنامـهای ،آژانـس حفاظـت از محیطزیسـت آمریـکا بـه طـور
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کلـی اسـتفاده از کروماتهـا را بـه دلیـل آثـار فوقالعاده سـمی
آن در پوشـشها ممنـوع کـرد و طیـف وسـیعی از تحقیقـات
برای گسـترش پوشـشهای مقاوم در برابر خوردگی غیرسـمی
و سـازگار بـا محیـط زیسـت فعـال شـد [.]1،4،15-17،19،23
 10گسـترش پوشـشهای سـل-ژل مقـاوم در برابر
خوردگی بـه ویـژه بـرای آلومینیوم
سـطح تـازه آلومینیـوم وقتی در شـرایط جوی قـرار میگیرد،
بالفاصلـه الیـه اکسـیدی با ضخامـت  2تا  3نانومتـر بر روی
آن تشـکیل میشـود .ایـن الیـه در شـرایط خورنـده مالیـم
(  )9-5= pHیـا همـان شـرایط جـوی از سـطح آلومینیـوم
محافظـت میکنـد اما در شـرایط حـاد خورنـده ،مقاومت کافی
نـدارد .از سـوی دیگـر ،برخلاف آلومینیـوم خالـص ،آلیاژهای
آن کـه شـامل عناصـر مـس ،منیزیـوم و سـیلیکون هسـتند بـه
خوردگیهـای جـوی نیـز حسـاس هسـتند و بـا وجـود الیـه
اکسـیدی در بسـیاری از محیطهـای خورنـده مثـل کلرید دچار
خوردگـی حفـرهای میشـوند .بنابرایـن آلومینیـوم و آلیاژهـای
آن بـه دلیـل کاربردهـای گسـتردهای کـه در بسـیاری از زمینهها
از جملـه صنایـع سـاختمان ،خـودرو و هوافضـا دارنـد در
مـورد مطالعـات مربـوط بـه خوردگـی بسـیار مورد توجـه قرار
میگیرنـد [ .]4-30،24اولیـن تالشهـا بـرای یافتـن جایگزینی
برای پوشـشهای تبدیلـی کروماته که برای آلیاژهـای آلومینیوم
نیـز بـه طـور گسـترده اسـتفاده میشـد در سـال  1970شـروع
شـد .پوشـشهای آلـی پلیمـری نیز بـه دلیل ضعف چسـبندگی
حاصـل از الیـه اکسـیدی موجـود روی سـطح آلومینیـوم
نمیتواننـد بـه تنهایی مورد اسـتفاده قـرار بگیرند .پوشـشهای
هیبریـدی آلی-معدنـی بـه دلیـل عملکـرد ترکیبـی از گروههای
آلـی و معدنـی در کنـار هم توجـه محققان را درسـالهای اخیر
بـه خـود جلـب کردهانـد .مزایـای پوشـشهای هیبریـدی کـه
بـه روش سـل-ژل تهیـه میشـوند از جملـه طراحـی سـاختار
شـیمیایی مناسـب و ایجاد زمینهای برای گسـترش پوشـشهای
بـادوام و در عین حال سـازگار با محیطزیسـت ،این پوشـشها

ب

را به سـمت اسـتفاده به منظـور محافظت از آلیاژهـای آلومینیوم
سـوق داده اسـت .اسـتفاده از پوشـشهای نانوهیبریـدی آلـی-
معدنـی بـرای آلیاژهـای آلومینیـوم در هوافضا اولین بار توسـط
بالبیشـو( )Balbyshevو همکاران در سـال  2003پیشـنهاد شد
[ .]1،2،27ایـن پوشـشها بـر مبنـای حضور یا فقـدان بازدارنده
خوردگـی به دو دسـته تقسـیم میشـوند:
الف) پوششهای فاقد بازدارنده خوردگی
ب) پوششهای حاوی بازدارنده خوردگی
الف) پوششهای فاقد بازدارنده خوردگی

از ایـن پوشـشها معمـوالً در شـرایطی کـه خوردگـی ،شـدید
نیسـت اسـتفاده میشـود و آنچـه که نقـش کلیدی ایفـا میکند
نحـوه آمادهسـازی سـطح زیرالیـه اسـت .بـه طـوری کـه اگـر
آمادهسـازی سـطح زیرالیـه بـه طـور مناسـب و موثـری انجام
شـود پوشـش میتوانـد بـا سـطح فلـز پیوندهـای کواالنسـی
ایجـاد کـرده و بـا سـازوکارهایی مثـل جلوگیـری از الیهالیـه
شـدن و کاهـش تمـاس مـواد خورنـده بـا سـطح فلـز از
خوردگـی جلوگیـری کنـد.
ب) پوششهای حاوی بازدارنده خوردگی

هرچنـد پوشـشهای هیبریـدی بـا ایجـاد الیـه یکنواخـت،
بـدون تـرک و نسـتب ًا متراکم ،سـد فیزیکی در مقابـل خوردگی
تشـکیل میدهنـد امـا یونهـای خوردگـی همچنـان میتوانند
از میـان تخلخلهـا نفـوذ کرده ،سـطح مشـترک فلز و پوشـش
را دچـار خوردگـی کننـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه در عمـل
نمیتـوان بـه طـور کامـل تخلخلهـا را حـذف کـرد ،بنابراین
بـا اضافـه کـردن بازدارندههـای خوردگی به سـامانه سـل-ژل
در طـی مراحـل تهیه پوشـش میتـوان باعث افزایـش مقاومت
خوردگی شـد .شـکل  4مقاومت خوردگی دو پوشـش حاوی
بازدارنـده و فاقـد آن را مقایسـه میکنـد .بازدارندههـای آلـی
بـا پوشـشهای هیبریـدی ،سـازگار بـوده ،از این جهت بسـیار
مناسـب هسـتند .شـکل  5تصویـر کلـی پوشـش همـراه بـا

الف

شکل 4مقایسه خوردگی در پوششهای فاقد بازدارنده و حاوی بازدارنده ،الف) بدون بازدارنده ،ب) در حضور بازدارنده [.]14
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پوششهای نانوکامپوزیتی سل-ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮاي دراز ﻣﺪت
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺐ
زﯾﺮﻻﯾﻪ ﻓﻠﺰي

شکل5تصویرکلی پوششهای حاوی بازدارنده خوردگی [.]15

اسـت نتوانـد بـه طور کافـی از خوردگـی جلوگیری کنـد و اگر
از غلظـت زیاد بازدارنده اسـتفاده شـود باعث ایجـاد نقصهایی
در پوشـش سـل-ژل شـده ،در نتیجه مقاومت در برابر خوردگی
کاهـش مییابـد [.]21
شها عدم بـه کارگیری
از مهمتریـن مزایـای ایـن دسـته از پوشـ 
برخی بازدارند ههای شـیمیایی نظیر کرومات هاسـت که به شـدت
سـرطان ز ا هسـتند .اسـتفاده از بازدارند ههایـی نظیرکرومـات ها در
پوشـشهای غیرهوشـمند بـه دلیـل آزادسـازی مـداوم آنهـا
حتـی هنـگام انجام نشـدن واکنـش خوردگی ،موجـب مصرف
مقادیـر بسـیار زیـاد و بـی رویه کرومات میشـود کـه خطرات
زیسـت-محیطی بسـیاری را بـه دنبـال دارد .نانوپوشـشهای
ضدخوردگـی هوشـمند بـه ویژه بـرای اعمال بر داخـل مخازن
ذخیـره سـوخت هواپیماهـا که دسترسـی به سـطح داخلی آنها
دشـوار اسـت ،بسـیار کاربردی هستند.
 11بررسی خواص مقاومت در برابر خوردگی پوششها

شکل  6سازوکار عملکرد پوششهای حاوی بازدارندههای خوردگی.

بازدارنـده را نشـان میدهد.
تیازولهـا و مشـتقات آنهـا ،هـم نـرخ خوردگی کاتـدی و هم
آنـدی را کاهـش میدهنـد [ .]15از سـوی دیگـر ،نانـوذرات با
توجـه بـه برخـورداری از ویژگیهایـی نظیـر سـطح جانبـی و
واکنـش پذیـری شـیمیایی بـاال قادرنـد درصـد باالیـی از ذرات
بازدارنـده خوردگـی را روی خـود حمـل کننـد .اصـل مهم در
اسـتفاده از نانـو ذرات بـرای پوشـشهای هوشـمند ،انتخـاب
نوعـی از نانـوذره اسـت کـه بتوانـد گونـهای از اتصـاالت
موقـت بـا بازدارندههـا را ایجـاد کنـد که بـه محض آزاد شـدن
محصـوالت جانبـی خوردگـی ،ایـن اتصـاالت شکسـته شـده،
آزادسـازی بازدارنـده در محیـط ممکـن شـود .در دسـتهای از
نانوپوشـشهای هوشـمند ضدخوردگـی ،اتصاالت ایجاد شـده
میـان نانـوذره و بازدارنـده نسـبت بـه یونهای هیدروکسـید که
از محصـوالت جانبـی عمـده در فرایندهـای خوردگـی فلـزات
هسـتند حسـاس بـوده ،بـه محـض آزاد شـدن آن در محیـط،
اتصـاالت شکسـته شـده ،بازدارنـده به طرف محل آسـیب دیده
حرکـت میکنـد .بازدارنـده در واکنش بـا عوامل خورنـده احیا
شـده ،اکسـیدهای نامحلولـی ایجـاد میکنـد که بر روی سـطح
فلـز رسـوب و از نفـوذ الکترولیـت بـه سـطح فلـز جلوگیـری
میکنـد و موجـب غیرفعال شـدن آن میشـود که ایـن عملکرد
در شـکل  6دیـده میشـود .غلظـت بازدارندههـای خوردگـی
بایـد بهینـه شـود؛ بـه طـوری که اگـر غلظـت کم باشـد ممکن

بـرای بررسـی مقاومـت در برابـر خوردگـی معمـوالً از
آزمونهای پتانسـیومتری و پاشـش مه-نمک اسـتفاده میشـود.
در آزمـون پتانسـیومتری هرچـه نمـودار در ناحیه پتانسـیلهای
باالتـر و جریـان کمتر باشـد ،مقاومت خوردگـی بهتری خواهد
داشـت .همانطـور کـه در شـکلهای  7و  8مشـاهده میشـود،
ب

الف

شکل 7تصویر نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته به وسیله آزمون پاشش

مه-نمک ،الف)نمونه پوشش داده شده ،ب) نمونه بدون پوشش [.]27

شکل  8مقایسه پتانسیومتری مربوط به نمونه بدون پوشش و
حاوی پوشش سیلیکایی [.]27

سال دوم ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،7پاییز 1396
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شکل  9تصویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMاز پوششها پس از آزمون پتانسیومتری،

الف) نمونه بدون بازدارنده ،ب) نمونه دارای بازدارنده  ،MBIج) نمونه دارای بازدارنده .]25[ MBT

پوشـشهای نانوکامپوزیتـی سـیلیکایی بـه خودی خـود و حتی
بـدون حضـور بازدارنـده نیز در برابـر خوردگی مقاومت نشـان
می دهند.
امـا بـا افـزودن بازدارند ههـای آلـی مثـل  MBIو MBTبـه
شهای نانوکامپوزیتـی بر پایه سـیلیکا خواص سـدکنندگی
پوشـ 
ییابـد [.]14،25
مکنندگی پوشـش افزایش م 
و قابلیـت خود ترمی 
ایـن دو ترکیـب آلـی به طور گسـترده بـه عنـوان بازدارندههای
ضدخوردگـی و جمعکننـده ذرات شـناورمورد اسـتفاده قـرار
میگیرنـد .مطالعـات تجربـی نشـان داده کـه اتمهـای نیتروژن،
اکسـیژن و گوگـرد موجـود در سـاختار ایـن مـواد میتوانند در
تشـکیل پیونـد شـیمیایی بـا اتمهای فلزی روی سـطح شـرکت
کننـد و درواقـع کمپلکسهای فلزی تشـکیل داده ،بدین ترتیب
از خوردگـی جلوگیـری کننـد [ .]19در طـی پژوهشـی اثـر
ضخامـت پوشـشهای حـاوی ایـن دو بازدارنـده روی خواص
ضدخوردگـی بررسـی شـد کـه مطابـق انتظار ،مشـاهده شـد با
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افزایـش ضخامـت به دلیـل افزایش خاصیت سـدکنندگی ،رفتار
ضدخوردگـی بهتر شـده اسـت [.]25
 12نتیجهگیری
اسـتفاده از پوشـشهای ضدخوردگـی برای آلومینیـوم به ویژه
در کاربردهای حسـاس تحت شـرایط محیطی دشـوار ،ضروری
اسـت .از اینرو با توجه به مزایای متعدد پوشـشهای هیبریدی
نانوکامپوزیتـی بـر پایه سـیلیکا میتـوان از این پوشـشها برای
محافظـت آلومینیوم اسـتفاده کـرد .بازدارندههـای خوردگی آلی
بـه دلیـل سـازگاری با پوشـش هیبریـدی بـه راحتـی میتوانند
در سـاختار پوشـش وارد شـده ،در شـرایط خوردگـی مقاومت
پوشـش را بـه طـور موثـری بهبـود دهنـد .ایـن بازدارندهها در
محیـط خوردگـی بـا محصـوالت ناشـی از خوردگـی تشـکیل
کمپلکـس داده ،از ادامـه خوردگی جلوگیـری میکنند.

ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی-پوششهای نانوکامپوزیتی سل
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