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(تاریخ دریافت ،1394/05/29 :تاریخ پذیرش)1394/06/31 :

چکیده
در این پژوهش ،رفتار خوردگی بین دانهای فوالد زنگنزن دوپلکس  SAF 2205در محلول " 2موالر اسید سولفوریک  1 +موالر اسید کلریدریک"
در دمای  30 oCبا استفاده از آزمونهای پالریزاسیون پتانسیودینامیک ،راکتیواسیون پتانسیوکینتیک الکتروشیمیایی دو حلقهای ( ،)DLEPRتفرق
اشعهایکس و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISمورد بررسی قرار گرفت .طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ،برای نمونههایی با درجات
مختلفی از حساس شدن به مدت  1و  5ساعت در دمای  ،725 oCوجود سه رفتار متفاوت را در پتانسیل های مختلف ناحیه ترانس پسیو نشان داد .نتایج
بررسی حاکی از کاهش مقاومت انتقال بار ( )Rctو مقاومت پالریزاسیون ( )RPدر اثر افزایش زمان حساسشدن میباشد و این نتایج با تصاویر
میکروسکوپ نوری و الکترونی از سطح نمونههای خوردهشده همخوانی دارد.

واژههای کلیدی:
فوالد زنگ نزن دوپلکس  ،SAF 2205خوردگی بیندانهای ،امپدانس الکتروشیمیایی.

 -1مقدمه
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فوالد زنگنزن دوپلکس (آستنیتی-فریتی) به دلیل تعادل بین

و سایر ترکیبات بینفلزی مانند فاز سیگما و چای ،تضعیف

فازها از مقاومت به خوردگی باال و خواص مکانیکی مطلوبی

میشود [.]5-3

برخودار بوده و به طور متداول مورد استفاده قرار میگیرد [.]2-1

ارزیابی خوردگی بیندانهای فوالدهای زنگنزن به صورت

مقاومت به خوردگی فوالدهای زنگنزن دوپلکس در اثر

متداول با استفاده از استاندارد  ASTM A2626صورت میپذیرد

عملیات حرارتی یا فرایند جوشکاری در محدوده دمایی  400تا

که روشی کیفی برای ارزیابی رفتار این دسته از فوالدها میباشد.

 1000درجه سانتیگراد به دلیل تشکیل کاربید کروم ،نیترید کروم

مشکل اصلی این روش ،نیاز به مقدار زیادی فوالد ،اچانت و
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همچنین ناکارآمدی در تشخیص حساسشدن برای فوالدهایی با

جدول ( :)1ترکیب شیمیایی (درصد وزنی) برای فوالد زنگنزن دوپلکس
SAF 2205

درجه حساسشدن کم میباشد [ .]6-5بنابراین روشهای کیفی

کربن

کروم

نیکل

مولیبیدن

مس

و غیرمخربی مانند پالریزاسیون پتانسیودینامیک ،راکتیواسیون

0/023

22/30

5/42

3/13

0/17

پتانسیوکینتیک الکتروشیمیایی تک حلقه ( )EPRو دوحلقه

منگنز

نیتروژن

سیلیسیوم

آهن

( )DLEPRبه منظور بررسی میزان حساسشدن فوالدهای

1/47

0/19

0/46

Bal.

زنگنزن پیشنهاد شدند [ .]11-7 ,5عالوه بر این ،روشهای نوین
دیگری مانند طیفسنجی امپدانس موضعی ( )LISو طیفسنجی
امپدانس الکتروشیمیایی دینامیک ( )DEISنیز در خصوص بررسی
خوردگی بیندانهای فوالدهای زنگنزن آستینتی مورد استفاده
قرار میگیرند [.]14-12
طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ،اطالعات بسیار سودمندی
در ارتباط با خصوصیات سطحی و واکنشهای الکتروشیمیایی
مربوط به خوردگی در اختیار قرار میدهد .مزایای این روش
باعث گردیده که بسیاری از محققان ،مقاومت به خوردگی مواد
مختلف را با استفاده از این آزمون مورد بررسی قرار دهند [-15
 .]19بررسی خوردگی بیندانهای فوالدهای زنگنزن دوپلکس با
استفاده از طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی تنها در پتانسیل
مدار باز ( )OCPبررسی شده است [ .]20بنابراین در این
پژوهش ،پاسخ آزمون امپدانس الکتروشیمیایی برای نمونههای
فوالد زنگنزن دوپلکس  SAF 2205با درجات مختلفی از
حساسشدن در ناحیه ترانسپسیو مورد بررسی قرار گرفته تا
میزان خوردگی بیندانهای ارزیابی شود.
 - 2مواد و روشها
نمونههای فوالد زنگنزن دوپلکس  SAF 2205با ترکیب
شیمیایی که در جدول ( )1نشان داده شده ،در ابعاد 1×1×1

آزمونهای

الکتروشیمیایی

با

استفاده

از

دستگاه

پتانسیواستات/گالوانواستات ( )μAutolab3در محلول "2موالر
اسید سولفوریک  1 +موالر اسیدکلریدریک" در دمای 30 oC
انجام شدند .میله پالتینی به عنوان الکترود کمکی و الکترود
نقره/کلرید نقره به عنوان الکترود مرجع مورد استفاده قرار
گرفت .آزمایش  DLEPRمطابق با شرایط پیشنهادی توسط جین
لی و همکارانش ( ]5[ )Jin Li et. al.با نرخ روبش پتانسیل
 1/66 mV/sدر محلول مذکور صورت گرفت .آزمون
پالریزاسیون آندی در محدودهی پتانسیل مدار باز تا  2 Vنسبت
به پتانسیل مدار باز با نرخ روبش پتانسیل  ،1/66 mV/sانجام شد.
آزمون پالریزاسیون سیکلی نمونهها از  OCPشروع گردیده و با
نرخ روبش  1/66 mV/sتا پتانسیل  1 Vنسبت به  OCPادامه یافته
و سپس بازگشت داده شدند .آزمونهای امپدانس الکتروشیمیایی
با دامنه پتانسیل  5 mVو محدوده فرکانس  100کیلوهرتز تا 10
میلیهرتز صورت پذیرفت .به منظور تحلیل نتایج حاصل از
آزمونهای الکتروشیمیایی ،از نرمافزار  GPESو  FRAمدل 4,9
استفاده گردید.
بررسی میکروسکوپی و متالوگرافی نمونهها نیز با استفاده از
میکروسکوپ نوری ( )Leitzو میکروسکوپ الکترون روبشی
( )SEMمدل  Cambridge 360انجام شد.

سانتیمتر برش زده شدند .نمونهها به مدت  1ساعت در دمای

 - 3نتایج و بحث

 1050درجه سانتیگراد آنیل محلولی و سپس به مدت  1و 5

 -3-1تعیین درجه حساسشدن

ساعت در دمای  725 oCحساس گردیده و کوئنچ شدند .نمونهها

منحنی  DLEPRنمونههای فوالد زنگنزن  SAF 2205در شکل

با استفاده از کاغذ سمباده تا زبری  3000سمبادهزنی شده و

( )1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،هر

سپس مانت گردیدند.

منحنی شامل روبش آندی از  OCPتا پتانسیل  0/35 Vولت و
بازگشت آن به پتانسیل اولیه میباشد .نسبت دانسیته جریان
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راکتیواسیون ( )Irبه دانسیته جریان اکتیواسیون ( )Iaبر حسب

نتایج حاصل از آزمون  DLEPRبا عکسهای  SEMحاصل از

درصد ،بیانگر درجه حساسشدن هریک از نمونهها میباشد.

متالوگرافی مطابق با استاندارد  ]21[ ASTM A923همخوانی

برهمین اساس ،نمونههایی که درجه حساسشدن آنها کمتر از

دارند (شکل ( .))2بدین صورت که نمونه آنیل محلولی دارای

 1%باشد غیرحساسشده و نمونههایی با بیش از  %1را حساسشده

ساختاری بدونتغییر بوده و نمونه با  5ساعت حساسشدن دارای

درنظر میگیرند.

ساختاری حساسشده است که در آن ،فاز فریت (رنگ تیره)
دچار خوردگی در نواحی مرز مشترک با آستنیت (رنگ روشن)
و قسمت داخلی فاز شده است.

شکل ( :)1نمودار  DLEPRبرای فوالد  SAF 2205با درجات مختلفی از
حساسشدن
جدول ( :)2درجه حساسشدن نمونههای فوالد  SAF 2205با زمانهای
مختلف عملیات حرارتی در 725 oC
زمان

آنیل محلولی

 1ساعت

 5ساعت

حساسشدن
)Ir (A/cm2

1/94 × 6-10

1/76 × 6-10

1/47 × 4-10

)Ia (A/cm2

3/12 × 4-10

1/52 × 4-10

9/47 × 4-10

درصد

0/62

1/16

15/52

حساسشدن

نتایج حاصل از آزمون  DLEPRدر جدول ( )2آورده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،با افزایش زمان عملیاتحرارتی،
میزان حساسشدن افزایش یافته و نمونه با  5ساعت حساسشدن
در دمای  725 oCبیشترین میزان حساسشدن را دارا میباشد .این
میزان باال از حساسشدن به نواحی تخلیهشده از کروم در مرزدانه
و مجاورت آن مربوط میشود.

شکل ( :)2تصاویر  SEMبر اساس استاندارد  ASTM A923برای
نمونههای حساسشده در دمای  725 oCبه مدت( :الف) :آنیل محلولی( ،ب):
 1ساعت و (ج) 5 :ساعت

با توجه به نتایج تفرق اشعهایکس در شکل ( )3میتوان مشاهده
نمود که در اثر حساسشدن نمونه در  5ساعت ،شدت پیکهای
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مربوط به فاز فریت کاهش یافته و همزمان ،پیکهای مربوط به

موضوع به دلیل تشکیل الیه پسیو ناپایدار در اثر عملیات حرارتی

فاز سیگما ( )σدر نمودار ظاهر شدهاند .این نتایج نیز مؤید

حساسشدن میباشد [ .]23-22عالوه بر این ،مشاهده میگردد

حساسشدن نمونه با افزایش دمای عملیات حرارتی میباشد.

که دانسیته جریان هر سه نمونه در ناحیه ترانسپسیو تفاوت
چندانی با یکدیگر نداشته و این ناحیه پتانسیل  0/95 Vشروع
میشود.
 -3-3طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی

طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی فوالد زنگنزن دوپلکس در
پتانسیلهای مختلفی از ناحیه ترانسپسیو ( 0/95 Vتا  )1/20 Vبا
گام پتانسیل  0/05 Vدر شکل ( )5نشان داده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،نمونهها در هر پتانسیل رفتار مشابه
با یکدیگر داشته و میتوان ناحیه ترانسپسیو را به سه قسمت
شکل ( :)3الگوی پراش اشعهایکس برای فوالد زنگنزن  SAF 2205با

تقسیم نمود:

درجات مختلفی از حساسشدن شامل فازهای گاما ( ،)γآلفا ( )αو سیگما

الف) ناحیه مربوط به پتانسیل  0/95 Vتا  1/00 Vکه به دلیل

()σ

انحالل آندی الیه پسیو تشکیل شده است .نمودار نایکوئیست

 -3-2پالریزاسیون آندی

نمونهها در این منطقه شامل یک نیمدایره لهیده با قطر بسیار

نمودار پالریزاسیون آندی نمونههای فوالد زنگنزن دولپکس با

بزرگ است که بیانگر مقاومت انتقال بار ( )Rctاست (شکل (-)5

درجات مختلفی از حساسشدن در شکل ( )4نشان داده شده

الف ،ب).

است.

ب) ناحیه دوم از پتانسیل  1/00 Vتا  1/05 Vبوده و دربرگیرنده
یک تکحلقه خازنی به همراه یک حلقه القایی در فرکانسهای
کم است .این حلقه القایی در پتانسیل  1/00 Vشروع به تشکیل
شده و در پتانسیل  1/05 Vکامل میشود (شکل ( -)5ب،ج).
تشکیل و تکمیل حلقه القایی به واجذبسطحی ()desorption
الیه پسیو در مناطق تخلیهشده از کروم در مجاورت مرزدانهها
مربوط است [ .]23-22بنابراین ،میتوان از  Rctدر پتانسیل تکمیل
حلقه القایی ( )1/05 Vبه عنوان معیاری برای ارزیابی
درجهحساس شدن نمونهها استفاده کرد.

شکل ( :)4نمودار پالریزاسیون آندی نمونههای فوالد زنگنزن SAF 2205
با درجات مختلفی از حساسشدن

میباشد .همانطور که مشاهده میگردد ،نمودار نایکوئیست در
این ناحیه شامل یک حلقه خازنی به همراه یک حلقه القایی در

هر سه نمونه دارای رفتار اکتیو-پسیو بوده و ناحیه ترانسپسیو در

فرکانسهای پایین است که با افزایش پتانسیل این حلقه القایی به

پتانسیلهای باال قابل مشاهده است .هرچه میزان حساسشدن

دو حلقه القایی تقسیم میگردد (شکل ( -)5د ،ه ،و).

نمونه بیشتر باشد ،دانسیته جریان در ناحیه پسیو بیشتر است که این
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شکل ( :)5نمودار نایکوئیست فوالد زنگنزن دوپلکس  SAF 2205با درجات مختلفی از حساسشدن در پتانسیلهای مختلف برای دادههای تجربی (نقاط) و نتایج
حاصل از فیت توسط مدارهای معادل (خطوط)( :الف) 0/95 :ولت( ،ب) 1/00 :ولت( ،ج) 1/05 :ولت( ،د) 1/10 :ولت( ،ه) 1/15 :ولت و (و) 1/20 :ولت
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تقسیم حلقه القایی به دلیل واجذبسطحی الیه پسیو در نواحی

تشکیل دهد که دلیل ایجاد حلقه القایی دوم در نمودار

تخلیهشده از کروم و همچنین جذب سطحی ذرات بر روی الیه

نایکوئیست میباشد [.]25

پسیو در حال انحالل است [ .]26-22کروم ششظرفیتی در الیه

نتایج حاصل از طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی با توجه به

پسیو در غلظتهایی بیش از غلظت بحرانی میتواند دچار انحالل

مدارهای معادل شکل ( ،)6در جدول ( )3آورده شده است.

گردیده و درنتیجه ،فیلمی متشکل از  CrO42-را بر روی سطح
جدول ( :)3نتایج طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونهها در پتانسیل آندی مختلف در ناحیه ترانسپسیو
پتانسیل

زمان
)Rs (Ω.cm2

)Rct (Ω.cm2

)Y0 (F/cm2

n

-

1/15

22030

0/128 × 3-10

0/84

 1ساعت

1/14

12730

0/180 × 3-10

0/82

7979

0/313 × 10

0/78

0/95
ولت

1/76

 5ساعت

) Rs (Ω.cm

) Rct (Ω.cm

) Y0 (F/cm

n

-

1/94

2548/7

0/183 × 3-10

0/89

 1ساعت

1/70

2365/7

0/455 × 3-10

0/75

1/53

2104/1

0/317 × 10

0/81

2

1/00
ولت

 5ساعت

) Rs (Ω.cm
2

1/05
ولت

3-

-

1/55

 1ساعت

1/51

 5ساعت

1/64

2

Y0
)(F/cm2
× 3-10

2

3-

n

) Rct (Ω.cm

) RP (Ω.cm

) L (H.cm

0/78

158

93/8

316/4

2

2

2

0/495
× 3-10

134/3

0/75

295/7

75/3

0/678
× 3-10

120/0

0/73

218/2

67/7

0/858
)Rs (Ω.cm2

)Rct (Ω.cm2

)Y0 (F/cm2

n
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المانهای مدار معادل شامل مقاومت محلول ( ،)Rsمقاومت انتقال

پتانسیل ،ناحیه سوم از منطقه ترانسپسیو ایجاد میگردد که از دو

بار ( ،)Rctالمان فاز ثابت ( CPEیا  ،)Y0مقاومت پالریزاسیون

حلقه القایی در ادامه حلقه خازنی تشکیل شده است .مقاومت

( ،)RPالمان القاگر ( )Lمیباشد .المانهای  L1 ،R2 ،R1 ،Rtو L2

انتقال بار در ناحیه سوم ( )Rtبا درجه حساسشدن هر نمونه

در مدار معادل نیز به تقسیم حلقه القایی در ناحیه سوم از پتانسیل

متناسب است.

ترانسپسیو مربوط میشود.
 -3-4مطالعات میکروسکوپی

تصاویر میکروسکوپ نوری پس از انجام آزمون  EISدر پتانسیل
 1/05 Vو  1/20 Vدر شکل ( )7و شکل ( )8نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،مرزدانههای غیرپیوسته در
در مرز فاز فریت (فاز تیره) و فاز آستنیت (فاز روشن) و همچنین
در مرز فاز آستنیت با آستنیت برای نمونه آنیل محلولی در
پتانسیل  1/05 Vقابل رؤیت است (شکل ( – )7الف).
مرزدانههای با افزایش درجه حساسشدن در این پتانسیل پیوسته
شده (شکل ( – )7ب) و مرزدانههای کامالً پیوسته به همراه حمله
خوردگی در فاز فریت برای بیشترین درجه حساسشدن مشاهده
میشود (شکل ( – )7ج).
شکل ( :)6مدار معادل به منظور استخراج دادههای نمودار نایکوئیست در
نواحی مختلف از پتانسیلهای آندی ترانسپسیو( :الف) :ناحیه اول( ،ب):
ناحیه دوم و (ج) :ناحیه سوم

با افزایش پتانسیل به  ،1/20 Vمرزدانهها در نمونه غیرحساس به
صورت پیوسته مشاهده شده و در نمونههای حساسشده ،عالوه
بر وجود مرزدانههای پیوسته ،فاز فریت دچار خوردگی شده که
میزان حمله خوردگی به درجه حساسشدن وابسته است (شکل

با توجه به جدول ( ،)3مقاومت انتقال بار در ناحیه مربوط به

( .))8هرچه میزان حساسشدن نمونه بیشتر باشد ،فاز فریت دچار

انحالل آندی الیه پسیو (ناحیه اول) بسیار باال میباشد ،زیرا الیه

خوردگی بیشتری گردیده و سیاهتر دیده میشود .نتایج تصاویر

پسیو یکنواختی بر روی سطح وجود دارد .با این وجود ،نمونه با

میکروسکوپ نوری در تطابق با  EISاست.

درجه حساسشدن بیشتر ،مقاومت انتقال بار کمتری از خود نشان

عالوه بر این مشاهده میشود که بر روی سطح نمونهها حفرهای

میدهد که با مطالعات پیشین مطابقت دارد [ .]24-22با افزایش

وجود ندارد که این موضوع به دلیل وجود حلقه منفی در نمودار

پتانسیل آندی در ناحیه ترانسپسیو ،حلقه القایی در ادامه حلقه

پالریزاسیون سیکلی نمونهها میباشد (شکل (.))9

خازنی تشکیل گردیده که به خوردگی بیندانهای در نواحی
تخلیهشده از کروم مرتبط است .هرچه میزان درجه حساسشدن
نمونه بیشتر باشد ،مقاومت انتقال بار و مقاومت پالریزاسیون آن
کمتر است .بنابراین از مقادیر  Rctو  RPدر پتانسیل 1/05 V
میتوان به عنوان معیاری برای ارزیابی درجه حساسشدن فوالد
زنگنزن دوپلکس  SAF 2205استفاده کرد .با افزایش بیشتر
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شکل ( :)9نمودار پالریزاسیون سیکلی برای نمونههای حساسشده فوالد
زنگنزن SAF 2205

شکل ( :)7تصویر میکروسکوپنوری پس از  EISدر پتانسیل  1/05Vبرای
نمونه( :الف) :آنیل محلولی( ،ب) 1 :ساعت و (ج) 5 :ساعت حساسشدن

 –4نتیجهگیری
نمونههای فوالد زنگنزن دوپلکس  SAF 2205به مدت  1و 5
ساعت در دمای  725 oCحساس شدند تا رفتار خوردگی آنها با
استفاده از آزمون  ،DLEPRپالریزاسیون آندی و  EISمورد
بررسی قرار گیرد .با توجه به نتایج آزمون  ،DLEPRدرجه
حساسشدن تابعی از زمان عملیات حرارتی بوده و نمونه با 5
ساعت حساسشدن ،بیشترین مقدار حساسشدن را به خود
اختصاص داده است .آزمون پالریزاسیون آندی حاکی از دانسیته
جریان پسیو باالتر برای نمونه با حساسشدن بیشتر بود که دلیل
آن ناپایداری الیه پسیو در این ناحیه میباشد .با انجام آزمون
 EISدر منطقه ترانسپسیو ،سه منطقه مجزا از یکدیگر قابل
شناسایی بوده که شامل :انحالل آندی الیه پسیو ،واجذب

شکل ( :)8تصویر میکروسکوپنوری پس از  EISدر پتانسیل  1/20Vبرای
نمونه( :الف) :آنیل محلولی( ،ب) 1 :ساعت و (ج) 5 :ساعت حساسشدن

سطحی الیه پسیو در نواحی تخلیهشده از کروم و تشکیل الیه
سطحی بر روی سطح میباشند .عالوه بر این ،در ناحیه دوم از
منطقه ترانسپسیو ،حلقه القایی در پتانسیل  1/05 Vتکمیل
میشود که  Rctو  RPدر این پتانسیل معیاری از درجه
حساسشدن نمونهها هستند ،بدین صورت که هرچه این
مقاومتها بیشتر باشند ،درجه حساسشدن کمتر است.
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