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پژوهشگاه مواد و انرژي   
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ژي سطح ایرانانجمن علوم و تکنولو  

 

 کم کربن 316نزن زنگبر مقاومت به خوردگی فوالد  زبري سطحتاثیر بررسی 

  آب دریاي ساختگیدر  

 

 2مهرداد منیعی ،1الحسینیآرش فتاح 

 
 )استادیار( ، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواددانشگاه بوعلی سیناهمدان، . 1

 )ی مهندسی موادکارشناسفارغ التحصیل ( واددانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مهمدان، . 2
 

 چکیده

علت مقاومت بـه خـوردگی عـالی آن، یکـی از پرکـاربردترین فوالدهـاي مـورد        کم کربن به 316نزن فوالد زنگ

ایـن  خـوردگی  مقاومـت بـه   بـر   زبـري سـطح  تـاثیر   در این تحقیق،. استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است

بـراي ایـن منظـور پـس از      .بررسـی شـد  ) درصـد وزنـی کلریـد سـدیم     5/3محلول ( تگیآب دریاي ساخدر فوالد 

سـنجی امپـدانس الکتروشـیمیایی    طیـف  هـاي ، آزمـون گیري تغییرات پتانسیل مـدار بـاز  و اندازهها وري نمونهغوطه

آب در   مـدار بـاز   پتانسیلمقادیر که  نشان داد کم کربن 316نزن فوالد زنگتغییرات پتانسیل مدار باز  .انجام شدند

کـه   کندتر میل میو با کاهش زبري سطح این مقادیر به سمت مثبت باشدمی تابعی از زبري سطحدریاي ساختگی 

آشـکار   سنجی امپـدانس الکتروشـیمیایی  طیف هاينتایج آزمون .دهنده بهبود مقاومت به خوردگی استخود نشان

 21/41بـه   9/20از  مقاومـت پالریزاسـیون   افـزایش باعث میکرون  05/0به  45/0از کاهش زبري سطح ساخت که 

کـه  نشـان داد   سـنجی امپـدانس الکتروشـیمیایی   طیـف  هـاي نتایج آزمونچنین هم .شودمی متر مربعکیلو اهم سانتی

 .گرددنیز مینواختی سطح یکضریب غیر یا همان nکاهش زبري سطح باعث افزایش 

 

 .زبري سطح، آب دریاي ساختگی ،کربنکم  316نزن فوالد زنگ :ي کلیديها هواژ
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 مقدمه

، وقوع داري نفت و گازپاالیش و نگه برداري، انتقال،  بهره استخراج، ترین مشکالت موجود در مهمیکی از 

حضور توان به خوردگی ناشی از  از جمله انواع خوردگی رایج در صنایع نفت و گاز می. استخوردگی پدیده 

خوردگی میکروبی و خوردگی   ،یگالوانیکخوردگی ، سولفید هیدروژنو  کربن داکسی گازهاي ديیون کلر، 

 ].1[توانند متاثر از خواص سطحی باشندهمگی مید که ناشی از نشست اکسیژن به محیط اشاره نمو

علت دارا بودن مقاومت به خوردگی عالی، یکی از پرکاربردترین فوالدهاي کم کربن به 316نزن فوالد زنگ

هاي مستقیم و که خوردگی آن سبب تحمیل هزینهتفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است مورد اس

بنابراین . شودهاي خورده شده و نیروي انسانی میها و پمپ، تعویض لولههاي تعمیراتغیرمستقیمی مانند هزینه

هاي الکتروشیمیایی ده از روشبا استفا پارامترهاي موثر بر آنو تعیین نزن فوالد زنگبررسی خوردگی این نوع 

 ]. 7-2[امري ضروري است  1سنجی امپدانس الکتروشیمیاییطیفمانند 

میالدي  1996در . نزن انجام شده استمتعددي در مورد تاثیر زبري سطح بر خوردگی فوالدهاي زنگ مطالعات

نتیجه گرفت که سطوح زبرتر  قرار داد و مطالعهدار شدن را مورد تاثیر زبري سطح بر پتانسیل حفره 2برستین

سطح و در نتیجه افزایش ها در دهند و علت را افزایش چگالی نقصتري را نشان میدار شدن کمپتانسیل حفره

 ]. 8[ها ذکر نمود حفره جوانه زنی

دار شدن اي براي حفرهانجام شد نتایج مشابهمیالدي  1997که در ] 9[ 3در تحقیق دیگري توسط هانگ و ناگومو

    دار شدن فوالدهايتحقیقات در مورد تاثیر زبري سطح بر حفره. دست آمده استبه 301نزن فوالد زنگ

 ].12-10[است  نزن در چند سال اخیر نیز در جریان بودهزنگ

سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، تاثیر زبري سطح بر رفتار خوردگی هاي طیف در این تحقیق با استفاده از آزمون

) ساز آب دریاعنوان محلول شبیهبه(درصد وزنی کلرید سدیم  5/3در محلول کم کربن  316نزن نگفوالد ز

 . مورد بررسی قرار گرفت

 

 روش تحقیقمواد و 

متر مربع در این سانتی 1عنوان الکترود کار با مساحت که به کم کربن 316نزن ترکیب شیمیایی فوالد زنگ

هاي الکتروشیمیایی، پس براي انجام آزمون .نشان داده شده است 1ر جدول د ،پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

سپس . زدایی انجام شدچربی و عملیاتزنی تر ها و مانت، عملیات سنبادهدار به نمونهاز اتصال سیم مسی روکش

 وشیمیاییي الکترهاسرعت تحت آزمونو پس از خشک کردن با دمش هوا، بهب دوبار تقطیر شسته ها با آنمونه

 .گرفتندقرار 

                                                
١ Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 
٢ Burstein 
٣ Hong & Nagumo 
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

درصد وزنی کلرید  5/3در محیط مورد نظر فوالد  مقاومت به خوردگی بربررسی تاثیر زبري سطح براي 

زنی تا کاغذ سنباده -2، 120زنی با کاغذ سنباده شمارهسنباده -1(زنی تر نوع عملیات سنباده چهار، سدیم

) 2000زنی تا کاغذ سنباده شمارهسنباده -4و  800شمارهزنی تا کاغذ سنباده سنباده -3، 400هسنباده شمار

برحسب میکرون سنج مورد بررسی و زبري متوسط سپس زبري سطوح توسط دستگاه زبري. انجام شد

 .مقدار میانگین آن نشان داده شده است 2که در جدول  گیري شداندازه

مل یک عدد الکترود کار، یک عدد الکترود استاندارد سه الکترودي که شاها با استفاده از سل تمامی آزمون

براي انجام . شدند انجام 2الکترود مرجععنوان کلرید نقره به/و الکترود نقره 1الکترود کمکیعنوان پالتین به

 .استفاده شدگراد درجه سانتی 25با دماي ] 8[ آب دریاي ساختگیاز هاي الکتروشیمیایی، آزمون

، آب دریـاي سـاختگی  در  کـم کـربن   316 نـزن رفتار خوردگی فوالد زنگ برطح تاثیر زبري سمنظور ارزیابی به

سـنجی امپـدانس   طیـف  هـاي سپس آزمـون . شدداري نگه دقیقه 20زمان مدت ابتدا هر نمونه در پتانسیل مدار باز به

بـا دامنـه طـول    ] 11-9[هرتز میلی 10کیلوهرتز تا  100در پتانسیل مدار باز و در محدوده فرکانسی (الکتروشیمیایی 

گالوانواسـتات  /پتانسیواسـتات  از دسـتگاه هـاي الکتروشـیمیایی،   براي انجام آزمون .ندانجام شد )ولتمیلی 10موج 

 .استفاده شد 4نووا افزارو نرم  3اتولب

 

 نتایج و بحث

ه نشان داده شدآب دریاي ساختگی در  کم کربن 316 نزنفوالد زنگتغییرات پتانسیل مدار باز  1شکل در 

حالت مدار باز با زمان   تغییرات پتانسیل ثانیه ابتدایی 800در شود،  مشاهده می این شکلطور که در همان. است

  که یابدبسیار کاهش می مدار باز با زمان  پتانسیل که پس از آن شیب تغییراتدر حالی دهدنمی پایا را نشان

هاي  لول و ایجاد شرایط مناسب براي انجام آزمونمح/ شرایط پایا در فصل مشترك فوالدحصول دهنده نشان

  .الکتروشیمیایی است

  فوالد  سنجی امپدانس الکتروشیمیاییحاصل از طیف 7فاز -و باد 6، باد 5نایکویست هايمنحنی 2در شکل 

طور همان. سیل مدار باز نشان داده شده استشرایط پتانتحت آب دریاي ساختگی در  کم کربن 316 نزنزنگ

 2در شکل  .داراي رفتار مشابهی هستندفاز  -، باد و بادهاي نایکویستمنحنیشود میدر این شکل مشاهده  که

که  افزایش یافته استدایره ناقص نیمقطر  05/0 به 45/0از  شود که با کاهش زبري سطحمشاهده می) الف(

 .باشدمقدار مقاومت پالریزاسیون میش افزایدهنده نشان

                                                
١ Auxiliary Electrode  
٢ Reference Electrode 
٣ Autolab 
٤ NOVA 
٥ Nyquist Plot 
٦ Bode 
٧ Bode-phase 
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معادل شکل مدار از دهند که وجود یک ثابت زمانی را نشان می فاز -، باد و بادنایکویستاي هنحنیبا توجه به م

جاي است که به 1در حقیقت این مدار معادل، همان مدار معادل رندلس .استفاده شد براي یافتن بهترین برازش 3

شود که منحنی لس زمانی استفاده میاز مدار معادل رند. استفاده شده است 2خازن در آن از المان فاز ثابت

 هنگامیاما . آل انحرافی نداشته باشددایره کامل بوده و از حالت ایدهبه شکل نیم 3نایکویست با یک ثابت زمانی

جاي خازن از یک المان فاز ثابت استفاده با یک خازن نشان داد به طور مناسبیکه یک رفتار خازنی را نتوان به

گیري امپدانس سازي فرایندهاي خوردگی گوناگون در هنگام اندازهمدلگاهی اوقات در  این وضعیت. شودمی

دهد که براي انحراف نشان می 4گیري شده از رفتار یک خازن خالصدر این وضعیت خازن اندازه. آیدپیش می

صورت معادله ز ثابت بهامپدانس ناشی از المان فا. شودجاي خازن استفاده میحل این مشکل از المان فاز ثابت به

 :]14-12[آید دست میبه 1

 nCPE
jY

Z
٠

١
                                                                                                                          (1) 

٢١ر با است و واحد آن براب المان فاز ثابت 5ادمیتانس Y0، فوق معادلهدر  sec  cmn است،  n ضریب غیر    

١١کهطوريارامتر مستقل از فرکانس هستند بهنواختی سطح است و هر دو پیک  n یک  طور کلیبه .است

ترتیب رفتار خازنی خالص، مقاومتی خالص و القایی خالص را به -1و  0، 1برابر  nمقدار  المان فاز ثابت به ازاي

 .]14-12[دهد نشان می

و  فاز -، باد و بادنایکویست آلی بین منحنیانطباق بسیار ایدههد که سازي با این مدار معادل نشان میمدل نتایج

 سازي با مدار معادلمدلاز  حاصلهاي المان روند تغییرات .وجود داردها زبريسازي شده براي تمامی مدل

کاهش زبري شود که در این جدول مشاهده می. شده استنشان داده  3در جدول ، کاهش زبري سطحرندلس با 

متر مربع کیلو اهم سانتی 21/41به  9/20میکرون باعث افزایش مقاومت پالریزاسیون از  05/0به  45/0سطح از 

تغییرات مقاومت  مانی، روند تغییرات مقاومت انتقال باربا توجه به وجود یک ثابت زدر حقیقت  .شودمی

یا  nشود که کاهش زبري سطح باعث افزایش چنین مشاهده میهم 3در جدول  .دهدیزاسیون را نشان میپالر

 .شودنیز مینواختی سطح یکضریب غیر همان

 

 گیري نتیجه

نشان داد که پس از گذشت دریاي ساختگی  آبدر  کم کربن 316 نزنفوالد زنگتغییرات پتانسیل مدار باز ) 1

محلول / دهنده ایجاد شرایط پایا در فصل مشترك فوالدنشان کهشود تغییرات پتانسیل اندك میشیب ثانیه،  800

 .است

                                                
١ Randles 
٢ Constant phase element (CPE) 
٣ Time constant 
٤ Pure capacitance 
٥ Admittance 
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در آب کم کربن  316 نزنفوالد زنگ  مدار باز پتانسیلمقادیر که  تغییرات پتانسیل مدار باز نشان دادچنین هم) 2

 .کندتر میل میباشد و با کاهش زبري سطح این مقادیر به سمت مثبتمی تگی تابعی از زبري سطحدریاي ساخ

 که  نشان داد کم کربن 316 نزنفوالد زنگبراي  سنجی امپدانس الکتروشیمیاییحاصل از طیفنتایج ) 3

 .دداراي رفتار مشابهی هستنآب دریاي ساختگی در  فاز -، باد و بادنایکویستهاي منحنی

 96/20از  مقاومت پالریزاسیون مقدار 05/0به  45/0با کاهش زبري سطح از که  ندچنین این نتایج نشان دادهم) 4

 ایشتاثیر مخرب افزایش زبري سطح مانند افزطور کلی به. یابدمتر مربع افزایش میکیلو اهم سانتی 21/41به 

 . خوردگی گرددبه اومت تواند باعث کاهش چشمگیر مقغلظت کلرید سدیم است که می
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 .)برحسب درصد وزنی( کم کربن 316نزن زنگ ترکیب شیمیایی فوالد :1جدول

 مس سیلیسیم فسفر مولیبدن منگنز نیکل کروم کربن صر آلیاژياعن

 09/0 38/0 02/0 01/0 47/0 16/0 5/12 24/0 درصد وزنی

 

 .هاي متفاوتدر سنباده کم کربن 316نزن زنگفوالد گیري شده براي میانگین زبري اندازه :2جدول 

 2000 800 400 120 زنی تر تا شمارهسنباده

 05/0 19/0 31/0 45/0 )میکرون(زبري 

 
 .3دست آمده از مدار معادل شکل هاي بهمقادیر المان  :3 جدول

Roughness 
(µm) 

RS 
(Ω.cm2) 

R 
(kΩ.cm2) 

CPE 

(µΩ-1.cm-2.s-n) 
n 

45/0  51/7  96/20  7/216  89/0  

31/0  26/7  56/30  1/207  90/0  

19/0  42/7  48/39  4/173  91/0  

05/0  21/7  21/41  1/160  93/0  
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

 .آب دریاي ساختگیدر کم کربن  316نزن زنگ فوالدبر تغییرات پتانسیل مدار باز  زبري سطحتاثیر : 1شکل
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 وجود یک ثابت زمانی

 رفتار خازنی

 رفتار مقاومتی

هاي ناقص لهیدهدایرهنیم  
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 .... زبري سطحتاثیر ررسی ب

 

 

 

 کم کربن 316نزن زنگ فوالد فاز -باد) ج(باد و ) ب(، نایکویست) الف(هاي منحنیبر  سطح زبريتاثیر  :2شکل

 .آب دریاي ساختگیدر  

 
 

 .در آب دریاي ساختگی کم کربن 316 نزنفوالد زنگ رفتار خوردگیسازي الکتریکی براي مدلمعادل مدار  :3 شکل
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