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چکیده
در این تحقیق ،اثر بازدارندگی یک باز شیف دارای سه گروه  C=Nو سه حلقۀ آروماتیک برای خوردگی کربن استیل  0101در
محیط هیدروکلریک اسید  0/1موالر به دو روش الکتروشیمیایی طیفسنجی امپدانس و پالریزاسیون ،در دمای  ،52 °Cمورد
بررسی قرار گرفت .درصد بازدارندگی با افزایش غلظت بازشیف از  011تا  211 ppmافزایش یافته و بیشترین درصد بازدارندگی
در دمای  52 °Cبرای غلظت  211ppmبازشیف حدود  69درصد به دست آمد .نتایج روش پالریزاسیون نشان دادند که باز شیف
در محلول اسیدی به عنوان بازدارندۀ مختلط عمل میکند .مقاومت انتقال بار ) (Rctبرای محلول  0/1موالر HClاز مقدار
 96/2 Ω.cm2به مقدار  646/7 Ω.cm2با افزودن  211ppmبازشیف افزایش مییابد .بررسی اثر دما بر عملکرد بازدارنده ،به
روش الکتروشیمیایی پالریزاسیون در محدودۀ دمایی  ،52 -92 °Cنشان دهنده کاهش درصد بازدارندگی با افزایش دما است.
جذب مولکولهای باز شیف بر روی سطح کربن استیل  0101در تمام دماهای مورد بررسی از همدمای جذبی النگمویر تبعیت
میکند .مقادیر ΔGadsدر دماهای  52 °Cو  92 °Cبه ترتیب  -95/51kJ mol-1و  -92/54kJ mol-1به دست آمدند که افزایش
در مقدار قدر مطلق مشاهده میشود .این نتایج نشان میدهد که جذب مولکولهای باز شیف بر سطح کربن استیل  0101از نوع
جذب فیزیکی ـ شیمیایی است.
کلیدواژه :بازدارندۀ خوردگی ،باز شیف  ،کربن استیل  ،0101هیدروکلریک اسید ،پالریزاسیون ،طیفسنجی امپدانس
الکتروشیمیایی
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Abstract
In this study, the inhibition effect of a Schiff base with three C=N groups and three aromatic rings on corrosion
of 1018 carbon steel in 0.1 M hydrochloric acid is investigated by two electrochemical methods, impedance
spectroscopy and polarization, at 25 °C. The inhibition efficiency increases by increasing the concentration of
Schiff base from 100 to 500 ppm and the highest inhibition efficiency was about 96% at 25 °C for the
concentration of 500 ppm of Schiff base. The results of the polarization method showed that the Schiff base in
acidic solution acts as a mixed inhibitor. The charge transfer resistance (Rct) for 1.0 M HCl solution increases
from 39.5 Ω.cm2 to 949.7 Ω.cm2 by adding 500 ppm of Schiff base. The effect of temperature on the inhibitor
performance is investigated by electrochemical polarization method in the range of 25-65 °C and it shows
decreasing of inhibition efficiency with increasing temperature. The adsorption of Schiff base molecules on the
surface of 1018 carbon steel at all temperatures follows the Langmuir adsorption isotherm. The values of ΔGads
obtain -32.122 kJ and -35.124 kJ mol-1 at 25 °C and 65 °C, respectively, which shows increment in its absolute
value. These results show that the adsorption of Schiff base molecules on the surface of 1018 carbon steel is a
physico-chemical adsorption.

Keywords: Corrosion inhibitor, Schiff base, 1018 carbon steel, Hydrochloric acid, Polarization,
Electrochemical impedance spectroscopy.
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وجود الکترونهای اضافی از گروه  C = Cمزدوج شده با گروه

1ـ مقدمه
مطالعه خوردگی به علت تخریب و زیانهای مستقیم و

 ،C = Nنسبت داده شده است [ .]6در تحقیقی دیگر ،سه

غیرمستقیم یکی از مهمترین مباحث و چالشها در علم شیمی

بازشیف با نامهای آیوپاک ،بیس ( 5ـ آمینوفلورین) گلیوکسال،

است .در سطح اقتصادی بیش از یک چهارم از تولید فوالد در

بیس ( 5ـ آمینوفلورین)  pـ فتاآللدئید و بیس ( 5ـ آمینوفلورین)

جهان به علت معضل خوردگی ،از بین رفته است [ .]0کنترل

 4′،4ـ بی فنیلدریک کارباکسالدئید ،به ترتیب با نامهای

خوردگی در سطوح مختلف محیطی و اقتصادی دارای اهمیت

مخفف L2 ،L1و  ،L3سنتز شده و به عنوان بازدارندههای کربن

زبادی است .ازآنجایی که واکنش خوردگی نمیتواند متوقف

استیل در محلول  0موالر هیدروکلریک اسید مورد استفاده قرار

شود کنترل سرعت خوردگی با استفاده از انواع بازدارندههای

گرفتند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بیشترین درصد

طبیعی یا شیمیایی ،از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است [ 5و

بازدارندگی  61/5درصد برای  L3در دمای  92درجه سانتیگراد

 .]9ترکیبات آلی حاوی هترواتمهایی مانند  O ،Nو  ،Sگروههای

است [ .]01در سال  5101نیز دو باز شیف جدید (با نشانهای

عاملی الکترونگاتیو ،پیوندهای دوگانه و حلقههای آروماتیک به

اختصاری  Sb1و  )Sb2برای مهار خوردگی استیل نرم در

عنوان بازدارندههای خوردگی کارآمد برای فلزات و آلیاژها

محلول  0موالر هیدروکلریک اسید مورد ارزیابی قرار گرفته

گزارش شدهاند [ .]4-1ترکیبات بازشیف به عنوان بازدارندههای

است .در ساختار هر دو باز شیف مورد بررسی در این تحقیق،

خوردگی بویژه برای محیطهای اسیدی مورد توجه زیادی قرار

دو گروه  ،C=Nپیوند  ،S-Sچهار حلقه بنزن (دو تا حلقه متصل

گرفتهاند [ .]1-04ترکیبات بازشیف از ترکیب یک آمین با یک

به اتم نیتروژن گروه  C=Nو دو تا حلقه بنزن متصل به اتم کربن

آلدهید یا کتون به دست میآیند .سهولت تهیه و اقتصادی بودن

گروه  )C=Nوجود داشته و تنها تفاوت این دو باز شیف در

بازشیفها از بزرگترین مزیتهای استفاده از آنها است .باز

استخالفهای پارای حلقههای بنزن متصل به اتم کربن گروه

شیفها به دلیل وجود گروههای  ،C=Nهتروسیکلهای حاوی

 C=Nاست .این استخالف در  Sb1گروه متوکسی و در

هترو اتمها و الکترونهای  πبر روی سطح استیل جذب شده و به

گروه نیترو است .نتایج این تحقیق نشان داده است که مولکول

صورت خود به خود یک الیه را روی سطح تشکیل می دهند و

 Sb1دارای استخالف متوکسی در مقایسه با  Sb2دارای

در نتیجه ،به عنوان بازدارندههای خوردگی موثر عمل میکنند.

استخالف نیترو عملکرد بازدارندگی بهتری را نشان میدهد که

در سال  ،515اثر بازدارندگی  4باز شیف با نامهای آیوپاک (نام

دلیل آن به خاصیت الکترون دهندگی گروه متوکسی نسبت داده

مخفف) 9 ،ـ [( 9ـ هیدروکسی ـ  4ـ متوکسی ـ بنزیلیدین) ـ

شده است .در این تحقیق ،اثر بازدارندگی یک باز شیف جدید

آمینو] ـ بنزوئیک اسید ) 9 ،)HMAMBـ [-5هیدروکسی ـ

(شکل  )0با نام – Nʺ،Nʹ ، Nتریس[ 4ـ هیدروکسی-

نفتالین ـ  0متیلن) ـ آمینو] ـ بنزوئیک اسید ( 9 ،)HNCAMBـ

سالیسیلیدنواتیل]آمین ،بر خوردگی کربن استیل  0101در محیط

[ 9ـ ( 4ـ متوکسی ـ فنیل) ـ آللیدن آمینو] ـ بنزوئیک اسید

هیدروکلریک اسید 0/1موالر با استفاده از روشهای

( )TMCAMBو  4ـ [ 9ـ ( 4ـ متوکسی ـ فنیل) ـ آللیدن آمینو] ـ

پالریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار

 0،2ـ دی متیل ـ  5ـ فنیل ـ  0،5ـ دی هیدرو ـ پیرازول

گرفت .وجود  9گروه  C=Nو  9حلقه بنزنی ،با دو گروه

( )TMCATPبرای خوردگی استیل نرم در محلول  0موالر

هیدروکسی در موقعیتهای ارتو و پارا ،نظر ما را جهت بررسی

هیدروکلریک اسید با استفاده از روشهای تجربی و محاسباتی

این باز شیف به عنوان ترکیبی موثر در مهار خوردگی به خود

مطالعه شده است .نتیجه این مطالعه نشان داده است که اثر

جلب نمود .اثر غلظت بازدارنده و دما بر قدرت بازدارندگی نیز

ترتیب

بررسی شد .پارامترهای ترمودینامیکی از قبیل آنتالپی ،آنتروپی

TMCATP< TMCAMB< HNCAMB< HMCAMB
است .اثر بازدارندگی بیشتر  TMCAMBو  TMCATPبه دلیل

و انرژی آزاد گیبس با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در دماهای

بازدارندگی

بازشیفها

در

این

محیط

به

Sb2

مختلف محاسبه گردید .جهت بررسی مکانهای جذبی مولکول
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بر سطح فلز و چگونگی عملکرد آن در مهار خوردگی،

آنالیز عنصری برای باز شیف با فرمول عمومی  C27H30N4O6و

محاسبات شیمی کوانتومی انجام شدند.

وزن مولکولی  219/29به صورت زیر است:
: C, 64.02; H, 5.97; N, 11.06; O,مقدار تئوری
18.95

: C, 63.25; H, 5.54; N, 10.69; O,مقدار تجربی
17.85

طیفهای  IRباز شیف با استفاده از دستگاه طیفسنج مادون
قرمز تبدیل فوریه  ،FTIR-JASCOمدل  ،491 plusدر محدوده
فرکانس  4111-411 cm-1با استفاده از قرص  KBrبه دست
آمدند .نتایج حاصل به صورت زیر است:
شکل  -1ساختار شیمیایی و نام باز شیف مورد استفاده در
این تحقیق

-1

IR (KBr, cm ): O-H (3354 cm-1), C=N (1649 cm-1), C)O (1570 cm-1), C=C (1523 cm-1

برای تهیه محلولهای هیدروکلریک اسید حاوی ،511 ،011

2ـ روش تحقیق

 ،411 ،911و  211 ppmباز شیف ،به ترتیب  1/1152و 1/1121

 -1-2مواد و آمادهسازی نمونهها

و 1/1011 1/1172و  1/1052گرم از پودر باز شیف به طور

هیدروکلریک اسید با درصد خلوص  97درصد و چگالی 0/06

جداگانه توزین شدند و در ظروف جداگانه با  5میلی لیتر اتانول

کیلوگرم بر لیتر (ساخت شرکت مرک) جهت تهیه محلول

حل شدند .سپس محتوای هر ظرف با هیدروکلریک اسید 0/1

هیدروکلریک اسید  0/1موالر به عنوان شاهد و هیدروکلریک

موالر در بالن حجمی  52میلی لیتری به حجم رسید.

اسید  0/1موالر حاوی بازدارنده مورد استفاده قرار گرفت .مواد

در این تحقیق ،از فلز کربن استیل  0101با ترکیب شیمیایی

شییمیایی مورد نیاز برای تهیه بازشیف عبارت از  4 ،5دی-

(درصد وزنی) :کربن ( ،)1/01سیلیسیم ( ،1)/92منگنز (،1)/77

هیدروکسی بنزآلدهید و تریس (-5آمینواتیل)آمین هستند که به

فسفر ( ،)1/19گوگرد (  1)/192و آهن (باقیمانده از ،)011

ترتیب از شرکتهای مرک و سیگما آلدریچ خریداری و بدون

استفاده شد .ترکیب درصد قطعات استیل با استفاده از دستگاه

خالصسازی مورد استفاده قرار گرفتند .از اتانول تجاری با

کوانتومتر مدل  PMI-MASTER Smartدر پاالیشگاه اصفهان

درصد خلوص  69درصد به عنوان حالل استفاده شد.
جهت سنتز باز شیف 0/549 ،گرم ( 6میلیمول) از  5و  4ـ دی
هیدروکسی بنزآلدئید در  61میلیلیتر اتانول به صورت
سوسپانسیون در آمده و سپس  499میکرولیتر (معادل  9میلی-
مول) تریس ( 5ـ آمینو اتیل) آمین به آرامی به آن اضافه شد.
سپس ،محلول واکنش به مدت  1ساعت در دمای اتاق همزده
شد .رسوب حاصل صاف شد و تحت فشار کاهش یافته تا وزن

تعیین شد .قطعات استیل در ابعاد )0×0×1/0( cm3برش داده
شدند .سپس هر قطعه با استفاده از رزین اپوکسی دو جزئی به
گونهای پوشش داده شد که فقط یک سمت از سطح فلز با
محلول در تماس باشد .با اتصال سمت دیگر قطعه فلزی با سیم
مسی امکان اتصال فلز به دستگاه الکتروشیمی فراهم شد .سطح
بدون پوشش قطعه فلزی قبل از هز اندازهگیری با کاغذ سمباده-

ثابت در دمای  41درجه سانتیگراد خشک شد 0/95 .گرم جامد

هایی با شمارههای مختلف صیقل داده شد و سپس با آب دو بار

(بازده  71/41درصد) به رنگ نارنجی مایل به زرد حاصل شد.

تقطیر شسته شد و در نهایت با استفاده از استون چربیزدایی شد.

دمای ذوب این ترکیب 512-501ͦ Cتعیین شد .باز شیف سنتز
شده با استفاده از روشهای تجزیه عنصری و طیفسنجی مادون
قرمز ،IR ،مورد شناسایی قرار گرفت .آنالیز عنصری با استفاده
از دستگاه  2400 SERIES IIشرکت  Perkin Elmerانجام شد.

 -2-2اندازهگیریهای الکتروشیمیایی
آزمونهــای الکتروشیمیایی داخل سل ســه الکتـرودی با
استفاده از دستگاه پتانسیواستات /گالوانواستات
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مدل  PGSTAT35ساخت شرکت  ECOCHEMIEانجــام

 θدرجۀ پوشیدگی سطح توسط بازدارنده است و  ɳنیز

شدند .قطعات استیل آماده شده به عنوان الکترود کار ،الکتـرود

میزان بازدارندگی میباشد و با استفاده از روابط ( )0و ()5

نقره /نقرهکلرید به عنوان الکترود مرجع و میله پالتینی به عنوان

محاسبه میشود.

الکترود کمکی مورد استفاده قرار گرفتند .به منظور پایداری
پتانسیل ،با استفاده از روش کرونوپتانسیومتری ،تغییرات پتانسیل
مدار باز ( )OCPنسبت به زمان رسم شد و بالفاصله بعد از آن،
بدون خارج کردن الکترود از محلولها ،آزمونهای طیفسنجی

𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖𝜃 = 𝑖0𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 /

()0

0
𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖 = 𝑙𝑜𝑝𝜂
− 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 /𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 × 100

()2

امپدانس و پالریزاسیون انجام گرفت .منحنیهای تافل هر یک

0
𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖 چگالی جریان خوردگی در غیاب
در این رابطه

از محلولهای مورد آزمایش ،با سرعت روبشی  1/2 mV/sو

بازدارنده ،و  icorrچگالی جریان خوردگی در حضور بازدارنده

محدوده پتانسیلی  +1/2تا  -1/2 Vنسبت به  OCPرسم گردید.

است .پارامترهای حاصل در جدول  0آورده شده است.

اندازهگیریهای طیفسنجی امپدانس در محدوده فرکانسی Hz

 1/01تا  011 kHzبا اعمال پتانسیل  2 mVنسبت به پتانسیل
OCPانجام شد .برای محاسبۀ انرژی فعالسازی فرآیند
خوردگی ،اندازهگیری پالریزاسیون در دماهای  92و  42و 22
و  92درجه سانتیگراد برای محلول شاهد و محلول حاوی
غلظتهای مختلف بازشیف انجام شد .در این بررسیها از سامانه
دماپای دوار همراه با سل دوجدار استفاده شد.
شکل  -2منحنی پالریزاسیون حاصل از کربن استیل در محلول

 -3-2مطالعات شیمی کوانتومی

 1/0موالر هیدروکلریک اسید وغلظتهای متفاوت باز شیف در

به منظور بررسی اثر ساختار مولکولی روی مکانیسم بازدارندگی

دمای 52˚C

و اثرات بازدارندگی بازشیف مورد مطالعه ،محاسبات شیمی

شکل  5نشان میدهد که با اضافه کردن بازدارنده به محلول،

کوانتومی انجام گردید .جهت انجام محاسبات از نرم افزار

جریان خوردگی نسبت به محلول شاهد در هردو شاخه کاتدی

گوسین  16و ازروش تابعیت چگالی الکترونی با سری پایه

و آندی کاهش یافته ،که نشاندهندۀ مختلط بودن بازدارنده

** )B3LYP/6-31G**( 6-31Gاستفاده شد .شکل مولکول ،با
استفاده از نرم افزار  Gaussianترسیم شد .پارامترهای کوانتومی
نظیر انرژی باالترین اوربیتال مولکولی اشغال شده
( (EHOMOپایینترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده
) (E LUMOو ممان دو قطبی باز شیف محاسبه شدند.
 -3نتایج و بحث
دانسیته جریان خوردگی  ،icorrپتانسیل خوردگی ، Ecorrو
شیب خطوط تافلی ( baو  ، )bcپارامترهای حاصل از منحنیهای
تافل (شکل  )5هستند.

است به این معنا که بازدارنده ،هم انحالل آهن در آند راکاهش
داده و هم سرعت تولید گاز هیدروژن در کاتد را تقلیل میدهد
و بیشترین درصد بازدارندگی ،درغلظت  211 ppmاز بازدارنده،
مشاهده میشود.
شکل ( 9الف) نمودار نایکوییست کربن استیل  0101در
محلول  HClبدون بازدارنده و در غلظتهای متفاوتی از
بازدارنده را نمایش میدهد .پارامترهای مربوطه در جدول 0
ذکر شده است .همه نمودارها یک نیم دایره خازنی را نشان
میدهد که مربوط به مقاومت انتقال بار و خازن دو الیۀ
الکتریکی است .همانطورکه در شکل مشخص است ،با
افزایش غلظت ،شعاع نیم دایره افزایش مییابد.
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جدول  -1پارامترهای حاصل از روشهای الکتروشیمیایی پالریزاسیون و طیفسنجی امپدانس  ،در محیط هیدروکلریک اسید 1/0
موالر در غیاب و حضور باز شیف در دمای 22˚C
روش

پارامتر

پالریزاسیون

)-Ecorr(mV/SCE
)icorr (µA cm-2

غلظت بازدارنده ()ppm
شاهد

011

511

911

411

211

947

995

952

912

911

517

599/4

71/7

42/7

95/1

51/9

6 /5

)ba (mV dec-1

61

001

092

019

007

050

)-bc (mV dec-1

015

014

009

016

019

012

θ

-

1/97

1/10

1/19

1/60

1/69

)ɳpol (%

-

97

10

19

60

69

طیفسنجی

)Rs (Ω.cm2

1/15

0/74

0/66

5/17

5/54

9/59

امپدانس

) Rct (Ω.cm

96/2

2

056/1

061/4

572/6

646/7

464/9

) Cdl (μF cm

999/0

492/7

904/2

512/5

059/4

21/9

n

1/72

1/77

1/77

1/71

1/76

1/11

)ɳEIS (%

-

29/96

76/52

12/91

65/10

62/14

-2

(ب)

شکل ( -3الف) :منحنی نایکوییست کربن استیل 1011درمحلول  1/0موالر هیدروکلریک اسید درغیاب وحضورغلظتهای مختلف
باز شیف در دمای  22˚Cو (ب) :مدار معادل مورد استفاده جهت انطباق با طیفهای امپدانس

این موضوع نشان میدهد که با افزایش غلظت بازدارنده،

()9

مقاومت انتقال بار الکتریکی افزایش مییابد و در نتیجه آن

1
Y0 ( j ) n

Z CPE 

میزان خوردگی کربن استیل کاهش پیدا میکند .مدار معادل

در رابطه  Y0 9مقدار بزرگی  CPEو   1  n  1است و

مربوط به آزمایش ،در شکل ( 9ب) نمایش داده شده

نمادی از تمامی عوامل موثر در غیریکنواختی سطح میباشد.

است.در شکل ( 9ب) Rs ،مقاومت محلول Rct ،مقاومت

برای منحنیهایی که ظاهر نیم دایره تورفته دارند

انتقال بار ،و  Cdlظرفیت خازن الیه دوگانه الکتریکی است.
جهت انطباق صحیح مدار معادل ارائه شده برروی
دادههای آزمایشگاهی امپدانس الزم است که عنصر خازنی

 0.5  n  1است.

ظرفیت الیه دوگانه  Cdlبرای مداری حاوی  CPEاز معادله
زیر محاسبه میشود:

با عنصر فاز ثابت جایگزین شود [ .]6امپدانس  CPEبا رابطه
زیر بیان میگردد.

()4

Cdl  Y0 (max ) n1
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در رابطه  m a x  2f m a x ،4فرکانسی است که در آن

17

دادههای جدول نشان میدهند که افزایش دما تاثیر قابل

فرکانس بخش موهومی امپدانس بیشترین مقدار است.

مالحظهای برروی پتانسیل خوردگی ندارد اما جریان

نتایج جدول  0نشان میدهند که با افزایش غلظت باز شیف،

خوردگی افزایش یافته است.

مقدار مقاومت انتقال بار افزایش و مقدار خازن الیه دوگانه
کاهش یافته است .افزایش مقاومت انتقال بار نشاندهندۀ

 -2-3همدمای جذب

افزایش جذب بازدارنده روی سطح استیل و افزایش قدرت

بعد از اینکه مشخص شد بازشیف با جذب بر روی سطح

بازدارندگی است .کاهش خازن الیه دوگانه نشان میدهد

فلز باعث کاهش سرعت خوردگی میشود برای درک

که مولکولهای بازدارنده جایگزین مولکولهای آب بر

مکانیسم کنترل خوردگی ،انواع مختلف همدماهای جذب

روی سطح فلز میشوند .در این حالت ثابت دی الکتریک

بررسی شد .میزان بازدارندگی ) (ɳ%به کمک نمودارها و

خازن الیه دوگانه در اثر جذب بازدارنده کاهش مییابد

محاسبات پالریزاسیون تافل حاصل شد و از روی آن میزان

که تاییدی بر جذبی بودن بازدارنده است [.]01

پوشش سطح  θمحاسبه گردید.
باید مشخص شود که پوشش سطح )θ( ،با کدام یک از

 -1-3اثر دما

هم دماهای جذب همخوانی بیشتری دارد ،به این دلیل که از

نمودارهای پالریزاسیون در حضور و غیاب بازشیف در

نتایج حاصل از همدماها ،برای تعیین پارامترهای

دماهای مختلف به دست آمد و پارامترهای سینتیکی حاصله

ترمودینامیکی بازدارنده استفاده میشود .در این تحقیق

در جدول  5آورده شده است .واضح است که با افزایش

مدلهای همدمای جذب فرامکین ،فروندلیچ ،تمکین ،فلوری

دما ،چگالی جریان خوردگی افزایش یافته است.

هاگینز و النگمویر مورد بررسی قرار گرفت .از ضریب هم

بازدارنده در دمای باال خاصیت بازدارندگی خود را حفظ

بستگی  R2برای انتخاب بهترین هم دمای جذب استفاده شد.

کرده است اما بازدهی عملکرد بازدارنده کاهش یافته است.
جدول  -2پارامترهای پالریزاسیون و درصد بازدارندگی برای خوردگی کربن استیل درمحلول  1/0موالر هیدروکلریک اسید در
دماهای متفاوت در غیاب و حضور غلظتهای متفاوت باز شیف
غلظت بازدارنده ()ppm
) (̊Cدما

پارامتر

92

42

22

92

شاهد

100

200

000

300

200

)icorr (µA cm-2

491/9

027/2

16/1

95/6

49/2

50/6

θ

-

1/94

1/11

1/12

1/61

1/62

)ɳpol (%

-

94

11

12

61

62

)icorr (µA cm-2

749/9

516/7

092/9

055/5

77/6

45/9

θ

-

1/90

1/71

1/14

1/16

1/64

)ɳpol (%

-

90

71

14

16

64

)icorr (µA cm-2

0905/7

225/4

956/9

521/9

027/4

12/5

θ

-

1/21

1/72

1/11

1/11

1/64

)ɳpol (%

-

21

72

11

11

64

)icorr (µA cm-2

0706/9

101/0

217/1

965/4

594/4

09/6

θ

-

1/22

1/75

1/71

1/17

1/69

)ɳpol (%

-

22

75

71

17

69
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پس از رسم منحنیهای همدمای مختلف برای باز شیف مورد

اشغال میکند [ .]05همچنین با توجه به جدول  9مقادیر

مطالعه ،مقادیر  R2در همدمای جذب النگمویر (شکل )4

 ∆Gadsمنفی است و بیان کنندۀ آن است که جذب باز شیف

بیشتر به یک نزدیک بوده و با دادههای تجربی همخوانی

مورد مطالعه فرآیندی خودبهخودی است [ .]09اگر مقادیر

بیشتری داشت .معادلۀ النگمویر به صورت زیر بیان میشود.

( Gadsبه صورت قدر مطلق) کمتر از  51kj/molباشد،

C/θ = 1/Kads + C

مربوط به نوع جذب فیزیکی و بر هم کنش الکترواستاتیکی

()2

بین مولکولهای بازدارنده و فلز میباشد .در صورتی که
مقادیر  Gadsبیشتر از  41kj/molباشد مربوط به انتقال

ثابت تعادل جذب  Kadsبا انرژی آزاد جذب ،ارتباط دارد:

الکترون از مولکولهای بازدارنده به سطح فلز و تشکیل پیوند
()9

)Kads = 1/55.5exp(-ΔGads/RT

در این رابطه  Rثابت عمومی گازها ،1/904 JK-1mol-1

کئوردینانسی میباشد و نوع جذب ،شیمیایی خواهد بود .اگر
مقادیر  Gadsدر محدوده بین  51kj/molتا 41kj/mol

T

باشد ،جذب بازدارنده روی سطح ،جذب فیزیکی و شیمیایی

دمای مطلق ( )Kو عدد  22/2غلظت آب در محلول (mol L-

خواهد بود [ ]04و میتوان جذب بازدارنده را از نوع فیزیکی

 )1است بنابراین واحد  L mol-1 ،Kadsاست.

ـ شیمیایی اعالم نمود .با توجه به نتایج جدول  9میتوان نتیجه

از بررسی نمودارهای همدمای جذبی در محیط اسیدی ،دیده

گرفت که جذب باز شیف بر سطح فلز از نوع فیزیکی ـ

میشود رابطه  C/θنسبت به  Cکامالً خطی است ،بنابراین

شیمیایی است.

نتیجه میشود که بازدارنده از هم دمای جذب النگمویر

بر اساس معادله آرنیوس ،انرژی فعالسازی خوردگی فلز

پیروی میکند .شیب خط همدمای جذب النگمویر بازدارنده

( )Eaدر هر دو محیط) بدون بازدارنده و در حضور

باز شیف در دماهای مورد مطالعه به یک نزدیک میباشد و

بازدارنده) از رابطه زیر بدست می آید [:]02

این بدان معناست که هیچ بر همکنشی بین مولکولهای
جذب شده بازدارنده وجود ندارد و هم چنین سطح فلز حاوی

()7

تعداد ثابتی از مکانهای جذبی بوده و هر مولکول بازدارنده

)r=λ exp(-Ea/RT

یک سایت جذبی موجود در سطح فلز کربن استیل  0101را

شکل  -0همدمای جذب النگمویر بدست آمده از جذب باز شیف  ،روی سطح کربن استیل  ،1011در دماهای مختلف در
اسید
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جدول  -3پارامترهای ترمودینامیکی حاصل از بررسی جذب باز شیف بر روی سطح کربن استیل در محلول  1/0موالر
هیدروکلریک اسید
)(̊C
52

R2

ΔGads
)(kJ. mol-1

1069/75

1/6614

-95/51

92

7755/10

1/6616

-99/50

42

9210/71

1/6617

-99/19

22

2107/94

1/6699

-94/26

92

2141/95

1/6627

-92/54

دما

Kads
)(L mol-1

 Eaانرژی فعالسازی R ،ثابت گازها T ،دمای مطلق λ ،فاکتور

فعالسازی در غیاب و در حضور بازدارنده ثابت است .اگر

فرکانس و ( )icorrچگالی جریان خوردگی است و چون با r

انرژی فعالسازی ،در حضور بازدارنده نسبت به محلول شاهد

رابطۀ مستقیم دارد میتوان به جای  rاز  icorrاستفاده نمود.در

با افزایش دما افزایش یابد ،نشان دهنده جذب فیزیکی خواهد

رسم نمودار تغییرات لگاریتم طبیعی چگالی جریان

بود و در صورتی که انرژی فعال سازی در حضور بازدارنده

خوردگی ) (Ln icorrنسبت به  1/Tخط راست به دست خواهد

نسبت به محلول شاهد با افزایش دما کاهش یابد ،نشان دهنده

آمد که شیب خط حاصل از آن ،برابر  –Ea/Rمیباشد و

جذب شیمیایی بازدارنده روی سطح ،خواهد بود [.]09

میتوان با استفاده از آن  Eaرا به دست آورد.

نتایج جدول  4نشان میدهد که مقادیر * ∆Hمثبت است .این

با استفاده از نظریۀ حالتگذار ،میتوان آنتالپی و آنتروپی

نتایج بیانگر آن است که فرآیند انحالل کربن استیل  0101در

فعالسازی را محاسبه کرد.

محلول هیدروکلریک اسید گرماگیر است و انحالل کربن

()8

)r = (RT/Nh)exp(ΔS*/R)exp(ΔH*/RT

استیل  0101به آسانی انجام پذیر نیست [ .]07همچنین نتایج
جدول  4نشان دهنده مقادیر منفی برای * ∆Sاست .در نتیجه،

در این رابطه  hثابت پالنک و  Nعدد آووگادرو است .از

کمپلکس فعال در مرحله تعیینکننده سرعت به تجمع نسبت

رسم نمودار تغییرات ) ln(icorr/Tنسبت به  1/Tخط راست به

به انحالل تمایل بیشتری دارد .به عبارت دیگر با عبور از

دست میآید .شیب خط راست حاصل برابر با  -ΔH*/Rو
عرض از مبدأ آن برابر  ln(R/Nh)+ΔS*/Rخواهد بود.
بنابراین مقادیر * ΔHو * ΔSاز شیب و عرض از مبدأ محاسبه
میگردد .شکلهای  2الف و ب به ترتیب نمودارهای
تغییرات  Ln icorrنسبت به  1/Tو  Ln icorr /Tنسبت به  1/Tرا
برای بازدارنده نشان میدهد .اگر با افزایش دما میزان و درصد
بازدارندگی افزایش یابد ،انرژی فعالسازی در حضور
بازدارنده کمتر از انرژی فعالسازی محلول شاهد است و اگر
با افزایش دما درصد بازدارندگی کاهش یابد ،انرژی
فعالسازی در حضور بازدارنده بیشتر از محلول شاهد است.
حال ،اگر با تغیرات دما درصد بازدارندگی تغییر نکند ،انرژی

واکنشدهندهها به کمپلکس فعال ،بینظمی کاهش مییابد
[.]01
 -0مطالعات شیمی کوانتومی
برای بررسی اثر ساختار مولکولی ،بر روی مکانیسم و اثر
بازدارندگی باز شیف محاسبات کوانتومی انجام شدEHOMO .

اغلب نشان دهنده توانایی دهندگی الکترون است و درصد
بازدارندگی با افزایش مقدار  EHOMOافزایش مییابد.
( )∆E=ELUMO-EHOMOپارامتر دیگری است که مقادیر کم
آن موجب افزایش در اثر بازدارندگی مولکول می شود.
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جدول  -0پارامترهای سینتیکی بدست آمده از خوردگی کربن استیل در محلول  1/0موالر هیدروکلریک اسید در غیاب و حضور
غلظتهای مختلف باز شیف

غلظت بازدارنده ()ppm

پارامتر
شاهد

011

511

911

411

211

)Ea (kj.mol-1

49/55

46/97

20/94

29/42

20/19

29/94

)ΔH* (kj.mol-1

41/21

25/90

29/61

49/79

45/76

42/61

)ΔS* (kj.mol-1

-65/69

-90/60

-21/99

-52/69

-41/62

-92/21

شکل (-2الف) نمودار آرنیوس پس از رسم تغییرات  Ln icorrنسبت به  1/Tو (ب) رسم ) ln (icorr/Tدر مقابل  1/Tبه منظور محاسبۀ
پارامترهای فعالسازی فرآیند خوردگی در غیاب و حضور باز شیف در محلول  1/0موالر هیدروکلریک اسید

ساختار بهینۀ شدۀ مولکول باز شیف در شکل  -9الف نشان

()6

I= -EHOMO

داده شده است.
پارامترهای محاسبه شده از قبیل انرژی باالترین اوربیتال

()01

مولکول اشغال شده ، EHOMOپایینترین اوربیتال مولکولی
اشغال نشده  ،ELUMOفاصلۀ انرژی بین  HOMOو

LUMO

یونیزاسیون

(،)I

(،)∆E=ELUMO-EHOMO

پتانسیل

الکترونخواهی ( ،)Eaالکترونگاتیویتی ( ،)χسختی ( )ξو

()00
()05

( ΔNبخشی از الکترونها که از مولکول به سطح فلز انتقال

Ea=-ELUMO

χ=(I+Ea)/2

ξ=(I-Ea)/2

)ΔN=(χFe-χinh)/2(ξFe+ξinh

مییابد) برای مولکول باز شیف به ترتیب برابر با -1/95441

()09

الکترون ولت -1/11714 ،الکترون ولت  1/90994 ،الکترون

 ΔNپارامتر کوانتومی مهمی در بررسی بازدارندههای

ولت 1/02195 ،1/09909 ،1/11714 ،1/95441 ،و 1/4091
به دست آمدند .این پارامترها ،با استفاده از روابط زیر بدست
میآیند.

خوردگی است .مطابق گزارشات موجود در مقاالت ،مقادیر
مثبت  ΔNنشانگر انتقال الکترون از مولکول بازدارنده به
سطح فلز و مقادیر منفی  ΔNبیانگر انتقال الکترون از سطح
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شکل ( -6الف) ساختار بهینه شده (ب) شکل اوربیتالهای  HOMOو (ج) شکل اوربیتالهای  LUMOبرای مولکول باز شیف

فلز و مقادیر منفی  ΔNبیانگر انتقال الکترون از سطح فلز به

توزیع اوربیتالهای  HOMOو  LUMOنیز میتواند جهت

به مولکول بازدارنده است .همچنین گزارش شده است که

بررسی چگونگی جذب مولکولهای بازدارنده بر سطح فلز

مقادیر کمتر از  9/9نشان دهنده الکترون دهندگی بیشتر

استفاده شود .توزیع اوربیتالهای  HOMOو LUMO

مولکول و در نتیجه عملکرد بازدارندگی بهتر مولکول است.

برای مولکول باز شیف ،در شکل ( 9ب و ج) نشان داده شده

بر اساس نتایج ذکر شده ،مقادیر  ΔNبرای مولکول باز شیف

است .از مشاهده توریع اوربیتالهای  HOMOو LUMO

مثبت است و مقدار آن کمتر از  9/9است .بنابراین ،این

میتوان نتیجه گرفت که اوربیتالهای  HOMOبر روی

مولکول توانایی تشکیل پیوند کوئوردینانسی با سطح فلز را

اتمهای نیتروژن ،پیوندهای  C=Nهمچنین اتمهای اکسیژن

دارد و نقش موثری در حفاظت استیل در برابر خوردگی ایفا

و حلقه آروماتیک متمرکز بوده و نقش انتقال الکترون از

میکند.

مولکول به سطح فلز را بر عهده دارند .در حالی که
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اوربیتالهای  LUMOبر روی دو حلقۀ آروماتیک ،و

باعث منفی شدن سطح فلز نسبت به محلول میشوند .بر اساس

پیوندهای  C=Nو اکسیژنهای دو بخش از مولکول ،توزیع

این مطالب ،مکانیسم بازدارندگی باز شیف در سطح کربن

شده است بنابراین مولکول باز شیف ،از این قسمت پذیرای

استیل  0101در شکل  7نشان داده شده است .از تصویر

الکترون از سطح فلز خواهد بود .با استفاده از نتایج توزیع
اوربیتالهای  HOMOو  LUMOبر روی مولکول باز
شیف میتوان نتیجه گرفت که اوربیتالهای  HOMOبر کل
مولکول توزیع شده ولی اوربیتالهای  LUMOبر دو قسمت
از مولکول متمرکز شده است.

موجود در این شکل مشخص است که این بازدارنده میتواند
طی سه مرحله مانع از خوردگی سطح فلز شود .ابتدا،
مولکولهای پروتوندارشده باز شیف جذب یونهای

Cl-

سطح میشوند و از این طریق به سطح فلز نزدیک میشوند.
به این مرحله جذب الکترواستاتیک یا جذب فیزیکی گفته

 -2مکانیسم بازدارندگی باز شیف
مکانیسم عمل بازدارنده را می توان بر اساس جذب آن بر
سطح فلز توضیح داد .جذب تحت تأثیر ساختار شیمیایی باز
شیف ،ماهیت و بار سطحی آن ،توزیع بار در مولکول است.
به طور کلی ،بار موجود در سطح فلز ،نوع برهم کنش با سطح
فلز و ساختار شیمیایی بازدارنده بر پدیده جذب تأثیر می
گذارد .اثر اساسی بازهای شیف به عنوان بازدارندههای
خوردگی ،به دلیل گروه  C=Nدر مولکول های باز شیف،
الکترون  πبر روی حلقههای آروماتیک ،نحوه برهمکنش با
سطح فلز و تشکیل کمپلکسهای فلزی است [.]06-50
الکترونهای غیر پیوندی و  πبا اوربیتالهای  dآهن برهمکنش
داده و یک فیلم محافظ ایجاد میکنند .باز شیف مورد مطالعه
در این تحقیق ،دارای  9گروه  9 ،C=Nحلقه آروماتیک9 ،
گروه هیدروکسی و یک اتم نیتروژن مرکزی است .مولکول-
های باز شیف در محلول آبی  0/1موالر هیدروکلریک اسید
پروتوندار میشوند .در محلولهای هیدروکلریک اسید بار
سطح فلز استیل مثبت گزارش شده است ،بنابراین در این
محلولها ،ابتدا یونهای هیدراته  Cl-جذب سطح شده و

میشود .فرم پروتوندار شده مولکولهای باز شیف با یون-
های  H+آبی در واکنش کاتدی رقابت میکند و در اثر آزاد
شدن گاز  H2به فرم مولکول خنثی باز میگردد .در مرحله
بعدی انتقال جفت الکترونهای آزاد روی اتمهای اکسیژن و
نیتروژن به اوربیتالهای خالی اتمهای  Feانجام میشود.در
این مرحله انتقال الکترون از اوربیتالهای  πحلقههای
آروماتیک به اوربیتالهای  9 dخالی اتمهای  Feنیز صورت
میگیرد .این فرآیند جذب شیمیایی است .آخرین مرحله،
مرحلهای است که با انتقال الکترون از اوربیتالهای پر شده
آهن به اوربیتالهای ضد پیوندی * πخالی در حلقههای
آروماتیک انجام میشود .این مرحله دهندگی برگشتی یا
 back-donationاست [ .]6در نتیجه بدین ترتیب ،مولکول
باز شیف مورد مطالعه میتواند یک الیه نازک محافظ بر
روی سطح کربن استیل تشکیل دهد .این الیه نازک میتواند
سطح را از حمالت تهاجمی خورنده محلول جدا کند .این
پدیده توسط فعالیتهای جذب متقابل فیزیکی و ترکیبی
شیمیایی انجام می شود.
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شکل  -7نمایش مکانیسم بازدارندگی باز شیف مورد مطالعه بر سطح کربن استیل

نتیجهگیری


باز شیف بررسی شده در این تحقیق ،بازدارنده مناسبی در محیط هیدروکلریک اسید 0/1موالر میباشد.



درصد بازدارندگی این ترکیب با افزایش غلظت آن به علت تشکیل فیلم افزایش مییابد .باز شیف جریان را در
شاخه کاتدی و آندی کاهش میدهد بنابراین بازدارندۀ مختلط است.



جذب بازدارنده بر روی سطح ،از مدل جذبی النگمویر تبعیت میکند و جذب فیزیکی–شیمیایی است.



مقاومت انتقال بار در حضور بازدارنده افزایش و خازن الیه دو گانه الکتریکی کاهش مییابد که نشان دهنده جذبی
بودن بازدارنده است.



مقادیر منفی انرژی آزاد گیبس بیانگر جذب خودبه خودی مولکولهای بازدارنده بر سطح فلز میباشد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور اصفهان صمیمانه تشکر مینمایند.
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