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ABSTRACT
ABSTRACT

Cooling waters are used in many industries for lowering the working temperature of the machineries or parts. Corrosion inhibitors are used to mitigate corrosion of such metallic parts in contact with cooling water. In case these machineries are under
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بررسی اثر سیترات سدیم بر  SCCفوالد کمکربن در محیطهای آب صنعتی به روش SSRT
*محسن صارمی ،1زهرا نادری
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 -1استاد ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.

چکیده
نظر به اینکه در اکثر صنایع از آبخنککننده برای کاهش دمای تأسیسات و ماشینآالتاستفادهمیکنند این قطعات چنانچه در معرض تنش باشند احتمال دچار شدن
به پدیده خوردگیتنشی را خواهند داشت تأثیرممانعتکنندگی سیترات سدیم بر خوردگیتحتتنش فوالد کمکربن در محیط آبخنککننده صنعتی در دمای محیط
موردبررسیقرارگرفته است .آزمایش نرخ کرنش آهسته در مقادیر کرنش  8×10-5بر ثانیه انجام شد .تأثیرممانعتکنندگی سیترات سدیم بر خوردگی تحت تنش با ثبت
منحنیهای تنش-کرنش ،تنش–زمان و پتانسیل–زمان بعد از  45دقیقه غوطهوری الکترود در محلول خورنده ارزیابی شد .افزودن سیترات سدیم به آب صنعتی شبیهسازیشده
حاوی غلظتهای مختلف از سدیم کلرید برای بررسی پدیده خوردگی تحت تنش صورت گرفته است .نتایج نشان داد که یون سیترات زمان شکست را به تأخیر میاندازد
و در ضمن در غلظتهای باالی کلراید ( )1000 ppmسیترات مؤثر نبوده است .اما در غلظت  300ppmسیترات سدیم با  500ppmسدیم کلرید اثر مقاومت بخش یون
سیترات بر افزایش زمان شکست یا مقاومت در برابر  SCCکام ً
ال مشهود است.

واژههاي کلیدی :خوردگیتحتتنش؛ سیترات سدیم؛آبخنککننده؛ فوالد کمکربن؛ممانعتکننده

 .1مقدمه
فوالد کمکربن در محیطهای آبخنککننده صنعتی مستعد
به خوردگی تحت تنش است .خوردگی تحت تنش یک
فرآیند تخریبی برای فلزات و آلیاژها شناختهشده است.
گزارشها نشان میدهند که حدود  %30مشکالت مربوط به
شکست قطعات صنعتی به علت خوردگی موضعی ناشی از
خوردگی تحت تنش است .این فرآیند منجر به شکستهای
جبرانناپذیری خواهد شد و به سبب غیرقابلپیشبینی بودن
و نتایج فاجعهبار آن محققین همواره در تالش جهت کاهش
اثرات آن از روشهای مختلف هستند .آب صنعتی در اکثر
صنایع جهت خنک کردن قطعات مورداستفاده قرار میگیرد.
چنانچه این قطعات در معرض تنش باشند احتمال وقوع SCC
بسیار زیاد خواهد بود؛ بنابراین بررسی رفتار فوالد کمکربن در
آبخنککننده شبیهسازیشده صنعتی و در معرض تنش،
جهت جلوگیری از شکست ناگهانی ،بسیار ضروری خواهد
بود [.]1
جهت بررسی  SCCاز روشهای مختلف استفاده میشود که
از آن جمله میتوان به روشهای الکتروشیمیایی و روشهای
مکانیکی اشاره کرد که دراینبین استفاده از روش SSRT

یکی از مناسبترین روشهایی است که در شرایطی مشابه
محیط کاری مقاومت به  SCCرا ارزیابی مینماید .بسیاری
از اندازهگیریهای خوردگی بر پایه روش الکتروشیمیایی
است ،نویزالکتروشیمیایی شامل نوسانهای پتانسیل و جریان
است که توسط واکنشهای خوردگی ایجاد خواهدشد .روش
نویزالکتروشیمیایی بهطور گسترده در زمینههای تحقیقاتی
و کاربردی استفاده میشود [ .]2 ,3ارتباط بین فعالیتهای
خوردگی و پاسخهای نویزالکتروشیمیایی در مطالعاتی در
طی  30سال گذشته گزارششده است .مطالعات نشان داده
است که اندازهگیریهایی که بر پایه نویزالکتروشیمیایی است
جستجو و تمایز بین انواع مختلف خوردگی را میسر کرده
و این فن جهت ارزیابی فعالیت خوردگی قابلاستفاده است
[ .]4در سالهای اخیر زمانی که خوردگی تحت تنش ترکیبی
از فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی بود محققین زیادی
از روش نویزالکتروشیمیایی برای تحقیق درباره خوردگی
تحت تنش استفاده کردند .آنها دریافتند که شروع و اشاعه
خوردگی میتواند از طریق نویزالکتروشیمیایی بررسی شود.
همچنین نتایج حاصل از نرخ کرنش آهسته در منحنیهای
تنش-کرنش ،پتانسیل-زمان و تنش-زمان موردبررسی قرار

* نویسنده مسئول:
دكتر محسن صارمي
نشانی :تهران ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه تهران.
تلفن+98 )21( 82081 :
پست الکترونیکیSaremi@ut.ac.ir :
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جدول  .1ترکیب شیمیایی فوالد کمکربن St37
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جدول  .2مشخصه مکانیکی فوالد کمکربن
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جدول  .3شمایی از مشخصات ابعادی نمونههای کشش
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شکل  .1شماتیکی از نمونههای کشش [.]9

گرفتهشده است .از طریق منحنیهای تنش-کرنش میتوان
کرنش شکست و استحکام کشش نهایی را به دستآورد [.]5
افزودن بازدارندهها ازجمله روشهایی است که برای
حفاظت از فلزات و آلیاژها در برابر حمالتی که در بسیاری
از محیطهای صنعتی صورت میگیرد ،استفاده میشود [,7
 .]6مورالیدهارن 1و همکارانش[ ]8با انجام اندازهگیریهای
الکتروشیمیایی بر روی فوالد غوطهور در محیط کلریدی
دریافتند که سیترات سدیم یک ممانعتکننده بسیار مؤثر،
حتی در حضور  %3وزنی یونهای کلر به شمار میرود و بیان
کردند که مکانیزم عملکرد سیترات بهعنوان ممانعتکننده
خوردگی تشکیل یک فیلم کمپلکس پایدار از طریق جذب
شیمیایی بر روی سطح فلز است .با توجه به اینکه کنترل
خوردگی میتواند منجر به کاهش یا کنترل خوردگی تحت
تنش نیز بشود و ازآنجاکه تاکنون پژوهشهای محدودی
درزمینه تأثیر بازدارندهها بر  SCCفوالد کمکربن صورت
گرفته است خصوصاً در مورد اثر ترکیب سیترات پژوهشی
مشاهده نشد ،لذا در این مقاله اثر سیترات سدیم بهعنوان
ممانعتکننده خوردگی برای به تعویق انداختن خوردگی
تحت تنش فوالدهای کمکربن در آب صنعتی به روش نرخ
کرنش آهسته موردبررسی قرار میگیرد.
1. Muralidharan

234

 .2مواد و روش تحقیق
در این تحقیق از فوالد کمکربن  St37برای بررسی رفتار
خوردگی تحت تنش استفادهشده است .ترکیب شیمیایی
فوالد کمکربن در جدول  1و مشخصه مکانیکی مربوط به آن
در جدول  2ارائهشده است.
نمونههایی با ابعادی که در شکل  1بهطور شماتیکی نشان
دادهشده است مورداستفاده قرارگرفتهاند .مشخصات ابعادی
نمونههای کششی مورداستفاده در طی آزمایش در جدول 3
آورده شده است.
سطح همه نمونهها قبل از انجام آزمایش  SCCبهوسیله
کاغذهای کاربید سیلیسیوم با درجه  600و  1000پولیش شده،
با استون چربی زدایی گردیده و با آب مقطر شستشو دادهشده
است .محلول مورداستفاده جهت بررسی پدیده  SCCبرای فوالد
کمکربن ،آبخنککننده شبیهسازیشده صنعتی است.
ترکیب شیمیایی محلول مورداستفاده در جدول  4آورده
شده است .از سیترات سدیم بهعنوان ممانعتکننده خوردگی
در غلظت  300 ppmاستفادهشده و همچنین برای انجام
آزمایشهای  SCCدستگاهی که بر اساس استاندارد ASTM
 G129در آزمایشگاه ساختهشده به کار گرفتهشده است و
آزمایش تحت کرنش آهسته S-1 8×10-5انجام میگیرد.
برای اندازهگیری نویزالکتروشیمیایی پتانسیل نمونهها در

محسن صارمی و همکاران232-238 :

جدول  .4ترکیب شیمیایی آبخنککننده شبیهسازیشده
سدیم کلرید
سولفات سدیم
سدیم بیکربنات
سدیم کربنات
pH

500 ppm
520 ppm
170 ppm
25 ppm
8/5

حین فرآیند  SCCاز یک مولتی متر دیجیتالی مدل MS-8218

با قابلیت اتصال به کامپیوتر استفادهشده است .همچنین از
یک دستگاه  Load cellمدل  DWI-300با قابلیت اتصال به
کامپیوتر برای بررسی و ثبت نیرو در طول آزمایشها بکار
گرفتهشده است .تمامی آزمایشها در دمای اتاق انجام
گرفتهشده است.

 .3نتایج و بحث
شکل  2تغییرات روند شکست فوالد در محیط آب صنعتی در
حضور و عدم حضور سیترات را نشان میدهد .مشاهده شد
که  pHمحلول در غیاب سیترات  8/5بوده و با حضور سیترات
سدیم به  8/3کاهش و زمان شکست قطعه در حضور سیترات
 %10افزایشیافته که نشاندهنده تأثیر ممانعتکنندگی
سیترات بر خوردگی قطعه فوالدی است.
این تأثیر در شکل  -2ب هم دیده میشود که پتانسیل
به سمت پتانسیلهای مثبتتر تغییریافته و از فعالیت سطحی
جلوگیری نموده است اما با توجه به شکل -2الف با افزودن
سیترات سدیم میزان چقرمگی قطعه کاهش مییابد که
میتواند به دلیل یکنواختی سطح و نبود حفرههای کوچک
خوردگی که خود میتواند به ازدیاد طول کمک کنند باشد.
نظر بهاینکه وجود یون کلراید تأثیر مستقیمی بر شکست

زمستان  . 1395دوره  . 19شماره 4

فوالد دارد و با توجه به اینکه در آب برجهای خنککننده با چند
سیکل غلظتی میزان کلراید افزایش مییابد در آزمایش بعد اثر
افزایش یون کلراید تا  1000 ppmبر شکست فوالد بررسیشده
که در شکل  3نشان دادهشده است .نمودار نشان میدهد
که در این غلظت باال سیترات نتوانسته زمان شکست قطعه
را کاهش دهد و اگرچه در این شرایط پتانسیل قطعه بدون
حضور سیترات مقدار مثبتتری نشان داده است ،مشاهده شد
که مقادیر باالتر یون کلر تأثیر کمتری بر شکست قطعه داشته
است که میتواند به دلیل تحرک کمتر یون کلر در غلظت
باالتر بر طبق قانون دبی هوکل باشد .برای اثبات این پدیده،
ن کلراید
آزمایش صورت گرفته در حضور مقادیر متفاوت یو 
در شکل  4نشان دادهشده است .همانطور که مشخص است
زمان شکست در حضور مقادیر کمتر یون کلراید کمتر است
که این پدیده که قب ً
ال گزارش نشده میتواند در صرفهجویی در
آب و جلوگیری از هدررفت آن مؤثر باشد .مقدار تعویض آب در
برجهای خنککننده صنعتی بر اساس میزان غلظت یون کلراید
مشخص میشود که چنانچه به دو یا سه برابر میزان اولیه برسد
مقداری آب خارج و آب جدید به سیستم وارد میشود.
در انتها اثر سیترات در حضور  500 ppmو 1000 ppm
سدیم کلرید موردبررسی قرارگرفته است که نتیجه جالبتوجه
آنکه شکل  5نشان میدهد ترکیب  500 ppmکلراید با سیترات
ترکیب مناسبی بوده است .بر اساس پژوهشهای سایرین[]6
مشاهده میشود که حساسیت فوالد کربنی به خوردگی
( = )airτ
تحت تنش بهوسیلهی زمان شکست  f(sol.) / tf t
و همچنین تنش ماکزیمم )r = σmax(sol.) / σmax(air
قابلاندازهگیری است .نتایج و رفتار بهدستآمده در هوا برای
مقایسه در جدول  5آورده شده است .افزایشی در نسبت زمان
شکست و تنش ماکزیمم با افزودن سیترات به 500 ppm
سدیم کلرید مشاهدهشده است .همچنین محققین در بررسی

شکل  .2نمودارهای مربوط به فوالد کمکربن در محیط آبخنککننده حاوی  500 ppmسدیم کلرید در حضور و غیاب سیترات الف) منحنی تنش-کرنش
ب) منحنی پتانسیل-زمان.
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شکل  .3نمودارهای مربوط به فوالد کمکربن در محیط آبخنککننده حاوی  1000 ppmسدیم کلرید در حضور و غیاب سیترات الف) منحنی تنش-کرنش
ب) منحنی پتانسیل-زمان.

شکل  .4نمودارهای مربوط به فوالد کمکربن در محیط آبخنککننده حاوی  500 ppmو  1000 ppmسدیم کلرید الف) منحنی تنش-کرنش ب) منحنی
پتانسیل-زمان.
جدول  .5پارامترهای خوردگی تحت تنش فوالد کمکربن در محیط آبخنککننده حاوی غلظتهای مختلف از سدیم کلرید و در حضور سیترات
S

τ

r

0/00
0/14
≤0/00

00/1
1/21
0/93

1/00
1/09
1/02

tf

ثانیه
68
21
88

دقیقه
67
82
62

آلیاژ برنج نشان دادهاند که میتوان زمان شکست و تنش
شکست را در بیان مقداری پدیدهها برای بررسی حساسیت
( )Sب ه خوردگی تحت تنش ترکیب کرد ،که به نظر میرسد
بتوان از این رابطه در مورد فوالد کمکربن نیز استفاده کرد که
نتایج آزمایشها کاربرد آن را برای فوالد تائید نمود.
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الکترولیت
انجام آزمون در هوا
محلول حاوی  500 ppmسدیم کلرید و در حضور سیترات
محلول حاوی  1000 ppmسدیم کلرید و در حضور سیترات

معادله .1

1
2

])[(1 − r)(1 − τ

=S

نتایج نشان داد که فوالد کمکربن در محلول حاوی
 1000 ppmو در حضور سیترات  Sیا حساسیت بیشتری
به خوردگی تحت تنش دارد؛ و همچنین افزودن سیترات به

محسن صارمی و همکاران232-238 :
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شکل  .5نمودارهای مربوط به فوالد کمکربن در هوا و در محیط آبخنککننده حاوی  500 ppmو  1000 ppmسدیم کلرید و در حضور سیترات الف)
منحنی تنش-کرنش ب) منحنی پتانسیل-زمان.

شکل  .6تصاویر میکروسکوپ نوری از سطح شکست فوالد کمکربن در محیط آبخنککننده حاوی الف)  1000 ppmسدیم کلرید ب)  1000 ppmسدیم
کلرید و در حضور سیترات.

محلول حاوی  500 ppmسدیم کلرید تحت شرایط باال مقدار
 Sیا حساسیت کم میشود .همانگونه که مشاهده شد محلول
حاوی  500 ppmسدیم کلرید در حضور سدیم سیترات
غلظت مناسبی است که میزان باالیی از اثر ممانعتکنندگی
بر خوردگی تحت تنش فوالد کربنی را ایجاد میکند و با توجه
به شکل  5مشاهده میشود که زمان شکست را بسیار افزایش
داده است.
سطح زیر منحنی تنش-کرنش معیار مناسبی برای
ارزیابی به خوردگی تحت تنش است و شکل  5نشان میدهد
که مقدار چقرمگی بهدستآمده از افزودن سیترات سدیم به
 500 ppmسدیم کلرید بیشتر است.
شکل  6تصاویر میکروسکوپ نوری از سطح شکست نمونه
در محیط آب صنعتی حاوی  1000 ppmسدیم کلرید در
حضور و غیاب سیترات را نشان میدهد .در شکل -6الف تجمع
محصوالت خوردگی بر سطح نمونه مشاهده میشود ،این امر را
میتوان ناشی از تأثیر افزایش غلظت یونهای کلر در محلول
دانست .میتوان احتمال داد که در محلول کلریدی ،مقاومت به

 ،SCCازدیاد طول و استحکام نمونه کاهشیافته و رفتار مکانیکی
نمونه در حضور ممانعتکننده بهبود پیداکرده است [.]10

 .4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،از سیترات سدیم بهعنوان ممانعتکننده
خوردگی تحت تنش فوالد کمکربن در محیطهای
آبخنککننده صنعتی استفاده شد که نتایج ذیل بهدستآمده:
 .1با توجه به آزمایشهای انجامشده میتوان نتیجهگیری نمود
که یون سیترات بهعنوان ممانعتکننده خوردگی قادر به
جلوگیری از شکست  SCCحتی در حضور یون کلراید است.
 .2مشاهدات نشان داده است که وجود یون کلراید در غلظت
 1000 ppmاثر کمتری بر شکست قطعه در مقایسه با
غلظت  500 ppmکلراید دارد.
 .3وجود  300 ppmیون سیترات در حضور  500 ppmیون
کلراید تأثیر چشمگیری در کاهش شکست و افزایش
مقاومت به  SCCنشان میدهد.
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