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 يو بررس L 316فوالد زنگ نزن يا بر رويركونيز يپوشش  ده

  آن يمقاومت به خوردگ

  
  4،محمدحسين فتحي3محمدعلي گلعذار ،2كيوان رئيسي ،1الهام ستاره

  

  :دهيچك      

يكي از .فوالدهاي زنگ نزن در محيط هاي كلريدي دچار خوردگي موضعي مي شوند     
در اين . ، استفاده از پوشش هاي سراميكي استدهاروشهاي بهبود خوردگي موضعي اين فوال

ايجاد    ال316 روي فوالد زنگ نزنالكتريكي بر  رسوببه روش  ZrO2پژوهش، پوشش 

جريانهاي  �����پوشش دهي بر روي نمونه هايي با آماده سازي متفاوت سطح و در.شد
به . قرار گرفتندت عمليات حرارتي ، نمونه ها تحپس از انجام آبكاري.مختلف صورت گرفت

 ر، قبل از عمليات حرارتي، نمونه ها به مدت دو ساعت دمنظور حصول نتيجه مطلوب تر
مورفولوژي پوشش هاي به دست آمده توسط ميكروسكوپ .خشك شدند 0C 175دماي 

 mA/Cm27/1جريان  �����پوشش به دست آمده در  .الكتروني روبشي بررسي شد
تافل جهت ارزيابي  پالريزاسيون زمونآ. لخل كمتر داشتساختار بهتر و يكنواخت تر با تخ

و تاثير نحوه آماده سازي سطح و  در محيط كلريدي، انجام شد مقاومت به خوردگي نمونه ها
مشخص شد كه نمونه  .، بررسي شدجريان پوشش دهي بر مقاومت به خوردگي �����

  . تري داردمقاومت به خوردگي باال، پوشش دار با آماده سازي مكانيكي سطح

  
  ال316 فوالد زنگ نزن رسوب الكتريكي، زيركونيا، :واژه هاي كليدي        

  

  :مقدمه-1      

                                                
  star31@ma.iut.ac.ir اصفهان  دانشگاه صنعتي -دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي مواد  -١

 k_raeissi@cc.iut.ac.ir   دانشگاه صنعتي اصفهان -استاديار دانشكده مهندسي  مواد  - 2

  golozar@cc.iut.ac.irاستاد دانشگاه صنعتي اصفهان  -3

	- �
�� fathi@cc.iut.ac.ir  ا���ن  ا�
�د دا����� 
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مهمترين دليل براي استفاده وسيع از فوالدهاي زنگ نزن در  صنايع شيميايي مقاومت به      

لم خوردگي باالي آن ها در محيط هاي آبي است كه اين مقاومت به خوردگي را مديون في

سراميكي غني از كرم چسبنده روي سطحشان هستند كه به طور ترميم پذير در محيط هاي 

با اين وجود، درمحيط هاي حاوي هالوژنها از جمله . مختلف حاوي اكسيژن تشكيل مي شود

كلر، فيلم روئين پايداري چنداني ندارد، لذا فوالد زنگ نزن دچار خوردگي موضعي مي 

هاي محافظت فوالد زنگ نزن از خوردگي موضعي استفاده از يكي از روش ].2و1. [شود

پوشش است كه امروزه به دليل خصوصيات خوب سراميك ها، توجه ويژه اي به پوشش 

اعمال پوشش سراميكي روي زيراليه فلزي، مقاومت به خوردگي .هاي سراميكي شده است

وسايش را 
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سراميك زيركونيا ].3و1[گاري ايفا مي كندافزايش داده و نقش مهمي در بهبود خصوصيات زيست ساز

به علت داشتن همزمان پايداري حرارتي و شيميايي، مقاومت به خوردگي و سايش باال و استحكام زياد، 

از نظر تكنولوژيكي ماده مهمي است و در بسياري از موارد از جمله كاربردهاي دماي باال يا محيط هاي 

ريب انبساط حرارتي زيركونيا به فلزات و آلياژهاي دماي باال همچنين ض.خورنده استفاده وسيعي دارد

از سوي .ساخته است سراميكي مناسب هاي اين داليل، زيركونيا را براي توليد پوشش]. 7-2[نزديك است

ال به دليل قيمت نسبتا پايين و سهولت ساخت و تهيه، متداول ترين ماده براي  316ديگر فوالد زنگ نزن

با اين وجود اين فوالد در .محسوب مي شودو كاربرد گسترده اي در پزشكي دارد كاربرد كاشتني ها

Niمحيط داخل بدن يون هايي از قبيل 
2+ ،Cr

Crو  +3
آزاد مي كند كه منجر به حساسيت زايي، ايجاد  +6

زيركونيا نيز به عنوان يك بيوسراميك خنثي مي تواند رفتار . آماس و التهاب و ضايعات بافت مي شود

از اين رو، روش هاي متفاوت براي رسوب .دگي فوالد زنگ نزن مصرفي در پزشكي را بهبود بخشدخور

يكي از اين روش ها ]. 9و8و2[اليه هاي زيركونيا روي فلزات به ويژه سطح فوالد مطالعه شده است

 رسوب الكتريكي زيركونيا از يك محلول آبي يا غير آبي است كه يك روش نسبتا جديد است و امكان

تشكيل پوشش هاي حفاظتي اليه نازك نانو ساختار، پوشش هاي كمپلكس و ايجاد پوشش برروي 

مشكل عمده رسوب فيلم زيركونيا، ترك ]. 11و10و5. [زيراليه با شكل هاي مختلف را فراهم مي كند

- 2/0زماني كه ضخامت رسوب بيش از ]. 12و4[خوردگي رسوب و چسبندگي كم آن به زير اليه است

چسبندگي كم فيلم ]. 13[كرون باشد در حين خشك شدن فيلم احتمال ترك خوردن وجود داردمي 1/0

در تحقيقي در اين زمينه  ].5[هاي زيركونيا به بار منفي ذرات هيدروكسيد زيركونيم نسبت داده مي شود

 توسط كابررا و همكاران پوشش دهي زيركونيا از يك الكتروليت آبي در يك زمان و چگالي جريان 

وژي پوشش و رفتار ، بر مورفولمعين انجام شده و تاثير دماي عمليات حرارتي بعد از پوشش دهي

خوردگي بررسي شده است و مشخص شده كه ميزان افزايش مقاومت به خوردگي فوالد با پوشش 

زيركونيا به مورفولوژي و يكنواختي ضخامت پوشش بستگي دارد كه با عمليات حرارتي  در دماي  پائين 

جريان پوشش  �����در اين پژوهش تاثير نحوه آماده سازي سطح و .تر نتايج بهتري به دست آمده است

  .دهي بر مورفولوژي و مقاومت به خوردگي پوشش بررسي شده است

  

  :روش تحقيق- 2 

به عنوان زير اليه  mm2و ضخامت تقريبي  Cm1*Cm1ال به ابعاد 316نمونه هايي از جنس فوالد زنگ نزن 

 1200تعدادي از نمونه ها تا سنباده . آماده سازي سطح نمونه ها به دو صورت انجام گرفت.اده شداستف

 ...پوشش  دهي زيركونيا بر
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اسيد % 25، در محلول 600سنبادهپوليش مكانيكي شدند و تعدادي از نمونه ها پس از پوليش تا 

ك و يلد اگزاياس% 5ش و سپس در محلول يپول دقيقه الكترو 5/2-3ولت به مدت  5/2سولفوريك و ولتاژ 

/mACmان يجر ����� سطح در  ينمونه ها پس از آماده ساز. ك ساعت الكترواچ شدنديبه مدت  21

mMمحلول  ZrOCl  25  يانهايجر �����و mACm/ پوشش .قرار گرفتند يتحت پوشش ده 7/1،3و21

QI( يطبق قانون فاراد يانجام شد و زمان پوشش ده 197/1در كولن ثابت  يده t= ه نمون. محاسبه شد) .

پوشش به دست آمده  يشدند و مورفولوژ يات حرارتيعمل Cº400 يدر دما ياز پوشش ده پسها 

آزمون  ،يمقاومت به خوردگ يجهت بررس.شد يبررس) SEM(يروبش يكروسكوپ الكترونيتوسط م

/mACmان يجر �����پوشش داده شده در  ينمونه ها يتافل براپالريزاسيون  توسط دستگاه   27/1

EG&G   263مدلA  انجام شد .  
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  :ج و بحثينتا-3

ZrOClبا انحالل  شوند و به فرم تترامر يم يآب همپوشان يونها توسط مولكول هايدر آب، كات 2

Zr( 4 OH( )8 HO( 2  يديدروكسيز شده و رسوب هيدروليان هيتترامر در اثر اعمال جر .نديآ يدر م +8(16(

Zr 4Ox8 OH( ) x2   يات حرارتيد شده پس ازعمليتول يديدروكسيرسوب ه.شود يجاد ميكاتد ا يرو  

 �����سطح، در  ييايميالكتروش يدو نمونه پس از آماده ساز .شود يم  ZrO2 يديل به رسوب اكسيتبد

/mACmانيجر ساعت خشك شده  2به مدت  Cº175 ياز نمونه ها ابتدا در دما يكي. پوشش داده شدند 21

نمونه دوم بدون خشك شدن در . دگردي يات حرارتيساعت عمل 2به مدت  Cº400  يو سپس در دما

مشخص است كه .آمده است 1ن نمونه ها در شكليا يمورفولوژ. شد يات حرارتيعمل Cº400 يدما

كنواخت تر دارد و ينسبتا  يشده است ساختار يات حرارتيكه ابتدا خشك شده و سپس عمل ينمونه ا

لذا . پوشش است ياز سطح دارا يشتريب، قسمت يا به عبارتيپوشش كمتر است و  يضخامت تكه ها

 Cº175 يك مرحله خشك كردن در دمايشامل  ه نمونه هايكل يانتخاب شده برا يات حرارتيكل عمليس

قت رسوبات يدر حق. باشد يساعت م 2به مدت Cº400  يساعت وسپس قرار دادن در دما 2به مدت 

 يد ها رويكلوئ يات حرارتيعمل رند و در اثريگ يسطح قرار م يرو يديا به صورت ذرات كلوئيركونيز

  .ي بر مورفولوژي پوشش تاثير داردات حرارتينحوه عمل لين دليبه هم.شوند يسطح پهن م

  
 

/mAmAmAmACmCmCmCm انيجر چگاليپوشش داده شده در ينمونه ها -1شكل 21.aaaa(يشده دردما يات حرارتيعمل CCCCº400  bbbb(يخشك شده در دما 

CCCCº175 يشده در دما يات حرارتيو سپس عمل CCCCº400  

  

/mACm يانهايجر �����پوشش داده شده در  ينمونه ها SEMر يتصاو 2شكل  يباآماده ساز.7/1،3و21

/mACm ان يجر �����پوشش حاصله در  يمورفولوژ. دهد يرا نشان م ييايميسطح الكتروش به  21

/mACm انيجر �����در . است يوستگيم و بدون پيمجزاو نسبتا ضخ يصورت تكه ها ه ز پوشش بين 23

b a 

 نهمين سمينارملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي ايران  
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/mACmان يجر �����با مشابه با يدست آمده تقر پوشش درشت تر و  ين تفاوت كه تكه هاياست با ا 21

/mACmان يجر �����به دست آمده در  ياما مورفولوژ. م ترنديضخ گر يد يمتفاوت با حالت ها 27/1

 يحاو دارد و يوسته است و ضخامت كمتريو پكنواخت تر يان، پوشش حاصله يجر �����ن يدر ا. است

 يان هايجر �����به دست آمده، تفاوت  يها يعلت تفاوت در مورفولوژ. وسته استيپ ييتركها

  .است يپوشش ده

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
/a( mAmAmAmACmCmCmCm يانهايجر چگاليپوشش داده شده در  ينمونه ها SEMر يتصاو-2شكل 21  ،(b mAmAmAmACmCmCmCm/ 23 ،c( mAmAmAmACmCmCmCm/ 27/1  

  

a b 

c 

 ...پوشش  دهي زيركونيا بر
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ان يجر �����، پوشش داده شده در زيراليه سطح يكيمكان يماده سازنمونه با آ يمورفولوژ 3شكل 

mACm/ ساختار . دارد يمناسبتر يط مورفولوژين شرايپوشش به دست آمده در ا.دهد يرا نشان م  27/1

 يشتريب يكنواختيقبل برخوردار است و  ينسبت به ساختارها يشتريب يوستگيط از پين شرايحاصله در ا

جه يسطح  نت يكيمكان يتوان گفت كه آماده ساز يبه دست آمده م يها يورفولوژبا توجه به م. دارد

  .دهد يرا ارائه م يمطلوب تر
 

 
/mAmAmAmACmCmCmCmان يجر چگاليسطح پوشش داده شده در  يكيمكان ينمونه با آماده ساز SEMريتصو  - 3شكل 27/1  

  

  
  

/mACmان يجر �����پوشش داده شده در  ي، نمونه هايمقاومت به خوردگ يجهت بررس با دو نوع  27/1

نگر يتافل در محلول ر پالريزاسيون تافل قرار گرفتند آزمون پالريزاسيون سطح تحت آزمون يآماده ساز

سطح مشابه و بدون پوشش  يبا آماده ساز يسه از نمونه ايجهت مقا. انجام شد  Cº 1±37يو در دما

 4سطح در شكل ييايميالكتروش يبا آماده ساز تافل مربوط به نمونه پالريزاسيونج آزمونينتا. استفاده شد

/ACmدر حالت بدون پوشش  يان خوردگيجر �����.آمده است  و در حالت پوشش دار   2/1*8-10  2

ACm/  يخوردگان يجر �����دهد كه در حالت پوشش دار   يج  نشان مين نتايا. محاسبه شد  2*10- 27

همانطور كه گفته شد، پوشش . ه استيشش قابل توجپو ين موضوع با توجه به مورفولوژيشتر است و ايب

. بدون پوشش هستند يقت تركها مناطقيدر حق. وسته استياد و به هم پيز يتركها يط حاوين شرايدر ا

گر يان ديبه ب. شود ياد ميز يجه خوردگيسطح و در نت يرو يموضع يجاد آند و كاتد هاين امر باعث ايا

وجود دارد ) بدون پوشش ينواح(سه با سطح كوچك آند يدر مقا) پوشش دار ينواح( كاتدسطح بزرگ 

  . دهد يعتر رخ ميسر يط خوردگين شرايو در ا

 نهمين سمينارملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي ايران  
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نمونه بدون ) a، ) سطح ييايميالكتروش يآماده ساز(  CCCCº 1±37 ينگر در دمايدر محلول ر يج آزمون خوردگينتا -4شكل

/mAmAmAmACmCmCmCmان يجر چگالينمونه پوشش داده شده در )  bپوشش،  27/1  

  
در . آمـده اسـت   5سـطح در شـكل   يكيمكان يتافل مربوط به نمونه با آماده ساز پالريزاسيون ج آزمونينتا

/ACmدر حالت بـدون پوشـش    يان خوردگيجر ������ ط ين شرايا  و در حالـت پوشـش دار     5*7-10  2

ACm/  ������  ب تـر اسـت و  يـ سه با نمونه بدون پوشـش نج يمحاسبه شد نمونه پوشش دار در مقا  5*29-10

همـانطور كـه   .دارد يپوشش حاصـله، همخـوان   يز با مورفولوژيجه نين نتيا. دارد يكمتر يان خوردگيجر

وسته اسـت و لـذا سـطح را در برابـر     يكنواخت و پي يط پوششين شرايگفته شد  پوشش به دست آمده در ا

 ز نظـر اتمـي  سـطحي صـاف ا  جاد يسطح، باعث ا ييايميالكتروش يآماده ساز .كند يمحافظت م يخوردگ

احتمـاال   ن امريدن است و هميسطح با چشم قابل د خراش هايسطح  يكيمكان يشود اما در آماده ساز يم

ت يـ فيموجب بهبـود ك  مانعي در برابر جمع شدن پوشش از روي سطح در حين عمليات حرارتي است كه 

  .پوشش شده است

  

  

  

  

  
  

a 

b  

a 

 ...پوشش  دهي زيركونيا بر
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)  bنمونه بدون پوشش، ) a، ) سطح يكيمكان يآماده ساز(  CCCCº 1±37 ينگر در دمايدر محلول ر يج آزمون خوردگيانت - 5شكل

/mAmAmAmACmCmCmCmان يجر چگالينمونه پوشش داده شده در  27/1  

  

  

  :يريجه گينت

 يساختار مناسـبتر  رسوب الكتريكي زيركونياپوشش، يات حرارتيك مرحله خشك كردن قبل از عملي -

  .دهد يجه ميرا نت

/mACmان يجر �����در  -   باشد يوسته تر ميكنواخت تر و پيپوشش به دست آمده    27/1
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Electrodeposition of zirconia on AISI 316L stainless steel and its  corrosion 
behaviour 

  
E.Setare١ ,K.raeissi٢ ,M.A.Golozar٣ ,M.H.Fathi٤

  

  

Abstract:  

in the presence of chloride ions, stainless steel can lose its passivity properties and could 
present pitting corrosion. An alternative method for protecting stainless steels from 
localized corrosion can be the use of ceramic materials as coating. In the present work, 
thin films of zirconia on 316L stainless steel were obtained using the electrodeposition 
method. Electrodeposition was performed on the sample with different surface 
preparation and at different current density. After the electrodeposition process, the 
samples were exposed to temperature of thermal treatment. For achieve to better 
properties, before heat treatment, the samples was dried at 1750C for 2h.Scanning electron 
microscopy (SEM), performed morphology characterization of zirconia electrodeposited 
films. When current density was 1.7 mA/Cm2, the obtained film had  homogeneous 
structure with lower porosity.potentiodynamic anodic polplnpsdklarization curves for 
film-protected stainless steel samples was performed and effect of surface preparation and 
current density was studied.sample with Mechanical surface preparation show high 
corrosion resistance. 
 
Keywords:zirconia, electrodeposition, 316Lstainless steel 
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