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اسـتفاده از پوشـشهای پلیمـری ،یکـی از روشهای حفاظـت فلزات در برابـر خوردگی
مخرب باعـث ایجاد خسـارات اقتصادی
اسـت .خوردگـی در فلـزات به عنـوان فرایندی ّ
قابـل توجهـی میشـود .هزینهی سـاالنه ناشـي از پديـده خوردگی در جهـان بالغ بر 300
میلیـارد دالر در سـال تخمیـن زده میشـود .تنشهـای اعمـال شـده بـر پوشـش منجر به
بـروز ترکهـای ( )Crackریـز و درشـت در آن میشـود کـه موجب نفوذ بیشـتر رطوبت
و اکسـیژن در سـطح مشـترک ( )Interfaceفلز با پوشـش شـده ،منجر به خوردگی ،افت
چسـبندگی و در نهایت جدا شـدن پوشـش از سـطح فلز میشـود .معموالً قطعات آسیب
دیـده از طریـق روشهای مرسـومی مانند جوشـکاری ( ،)Weldingچسـباندن ()Gluing
یـا وصلـه زدن ( )Patchingترمیـم میشـوند .ايـن روشهـا بـراي ترمیـم پوشـشهاي
سـطح ،كاربـردي نیسـتند .اسـتفاده از سـامانه خودترمیمـی ،روش جدیـدی بـرای ترمیم
ناحیـه آسـیب دیده در پوشـش اسـت.خودترمیمی به معنـای توانایی مـواد و ترکیبات در
ترمیـم آسـیبدیدگی خـود بـا کمتریـن مداخلـه عوامـل خارجی اسـت .در ایـن مقاله به
معرفـی سـامانههای خودترمیـم شـونده ،نظریههـای مربـوط ،نـكات كليـدي در انتخـاب
آنهـا و آخريـن دسـتاوردها در ایـن زمینه پرداخته میشـود.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه

 2فرایند خودترمیمی

مخــرب ،ســاالنه موجــب
خوردگــی بــه عنــوان عاملــی
ّ
هزینههــای بســیار زیــادی میشــود و هزینــهای معــادل بــا
درصــد قابــل توجهــی از تولیــد ناخالــص کشــورها (بالــغ بــر
 300میلیــارد دالر) را بــر اقتصــاد آنهــا وارد میکنــد [.]1
ضعــف در خــواص مکانیکــی پوشــشهای پلیمــری منجــر
بــه بــروز عیوبــی از قبیــل آســیب دیــدن پوشــش در هنــگام
قرارگیــری در معــرض تنشهــای مختلــف شــده ،بــا گذشــت
زمــان در اثــر نفــوذ رطوبــت و اکســیژن ،افــت چســبندگی
پوشــش بــر ســطح فلــز و جداشــدگی پوشــش از ســطح فلــز
را بــه دنبــال خواهــد داشــت [ .]2اســتفاده از پلیمرهــای
خودترمیــم شــونده ،بــه عنــوان نســل جدیــدی از ترکیبــات
هوشــمند ،یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بــرای رفــع ایــن
مشــکل بــه کار مـیرود .ایــن ترکیبــات ،توانایــی خــود ترمیــم
شــوندگی بــدون نیاز بــه عوامــل خارجــی را دارنــد .خودترمیم
شــوندگی مزایایــی از قبیــل کاهــش احتمــال تخریــب پوشــش،
افزایــش زمــان خدماترســانی و کاهــش هزینــه نگهــداری
دارد [ .]2اغلــب پلیمرهــای تولیــد شــده در ســالهای اخیــر
جــزء ترکیبــات هوشــمند بــوده ،بــا هــدف کاهــش هزینههــای
حفــظ و نگهــداری و بازســازی ،طراحــی و ســاخته شــدهاند.
ویژگــی مهــم ســامانههای خودترمیمــی ،حضــور ســاختاری
پاســخگو بــه تحریکهــای خارجــی بــا توانایــی بازگردانــدن
خــواص اولیــه ترکیبــات اســت .پلیمــر قــادر بــه شناســایی
آســیب بــوده ،بــه صــورت خــودکار ناحیــه تخریــب شــده را
ترمیــم میکنــد [ .]3از دیــدگاه ترمودینامیکــی بــرای اینکــه
فراینــدی بــه صــورت خودبــه خــودی انجــام بگیــرد ،انــرژی
کل فراینــد (رابطــه  ،)1بایــد کمتــر از صفــر باشــد [.]4

مـواد خودترمیـم شـونده ،گروهی از ترکیبات هوشـمند هسـتند
کـه از نظـر سـاختاری توانایی ترمیـم خودبهخودی آسـیبهای
ایجـاد شـده در اثـر عوامل مختلـف را در زمان خدماترسـانی
دارنـد [ .]4ترکیبـات خودترمیم شـونده ،میتوانند با بازگرداندن
یکپارچگـی سـاختاری پس از ایجاد ترک و آسـیب در پوشـش
و یـا خوردگـی ،باعـث افزایـش طـول عمـر مفیـد محصـول
شـوند [ .]5میکروتـرک در جایی که زنجیرهـای پلیمری مجاور
یکدیگـر صدمـه میبیننـد و آسـیب ایجاد شـده سـبب تضعیف
تمامـی زنجیرهـای پلیمـری میشـود ،بـه وجـود میآیـد.
ترکیبـات پلیمـری خودترمیم شـونده ،از فرایندی سـه مرحلهای
پیـروی میکننـد .مرحلـه اول تحریـک سـریع در ناحیه آسـیب
دیـده پـس از ایجاد صدمه اسـت .مرحله دوم شـامل انتقال مواد
ترمیـم کننـده بـه ناحیـه آسـیب دیده اسـت کـه این مرحلـه نیز
سـریع انجـام میگیـرد و مرحلـه سـوم کـه بسـته بـه سـازوکار
ترمیـم متفـاوت اسـت ،فراینـد ترمیـم شـیمیایی در ناحیه ترک
اسـت (به عنـوان مثال :پلیمره شـدن ،گـره خوردگی ،شـبکهای
شـدن برگشـتپذیر و .]4[ )...
اولین سـامانه ترمیمشـونده توسـط  Whiteو همکارانش [ ]5در
سـال  2001معرفی شـد .این سـامانه حاوی میکروکپسـولهایی
بـا هسـته دی سـیکلوپنتادیان ( )DCPDبـه عنوان مایـع ترمیم
کننـده و غشـایی از جنس پلـی اوره-فرمالدهیـد ( ،)PUFهمراه
بـا ذرات کاتالیـزور  Grubb'sبـود کـه فراینـد خودترمیمـی طی
فراینـد پلیمـره شـدن حلقهگشـایی دی سـیکلوپنتادیان انجـام
میشـود (شـکل .)1دو سـال بعـد همیـن محققـان از طریـق
پلیمـره شـدن درجـا ( ،)In Situ Polymerizationپوشـش
خودترمیمـی حـاوی میکروکپسـول بـا هسـته  DCPDوغشـای
 PUFرا سـنتزکردند [.]6
روشهـای فعالسـازی فراينـد ترميـم شـوندگی بـرای ايجـاد
خاصيـت خودترميمـی را میتـوان از جنبههـای مختلفـی
طبقهبنـدی و بررسـی كـرد .يكي از ايـن طبقهبندیها براسـاس
ذاتـی ( )Intrinsicيـا غيرذاتـی بـودن ( )Extrinsicفراينـد
خودترميمشـوندگي اسـت [7و .]8خودترمیمـی ذاتی براسـاس
برهمکنشهـای فیزیکـی (حرارتـی) ،شـیمیایی (واکنشهـای
معکوس و تشـکیل مجـدد زنجیرها) و سـوپرامولکولی صورت
میگیـرد .ترکیبـات دارای خاصیـت ترمیـم کنندگـی ،توانایـی
انجـام فراینـد ترمیم به صورت چند مرتبـهای را دارند و توانایی
آنهـا در بازگردانـدن خـواص ،ذاتـی اسـت .ایـن توانایـی بـه
صورت محسوسـی بـه فرایند گره خوردگـی ()Entanglement

		
()1

ΔG= ΔH-TΔS <0

در رابطــه  ΔG ،1تغییــرات انــرژی آزاد گیبــس ΔH ،تغییــرات
آنتالپــی T ،دمــا و  ΔSتغییــرات آنتروپــی (بــی نظمــی) اســت.
بدیــن ترتیــب الزمــه انجــام فراینــد خودترمیمــی آن اســت کــه
 ΔGچنیــن ســامانهای منفــی باشــد .تغییــرات آنتالپــی در طــول
چرخــه ترمیــم ΔG ،را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــرای
اینکــه ترمیــم روی بدهــد بایــد  ΔH<0باشــد .تغییــرات مثبــت
در مقــدار  ΔSعامــل مؤثــر دیگــر در رســیدن بــه خودترمیمــی
اســت ،زیــرا بــا افزایــش بینظمــی ،تعــداد احتمــاالت موجــود
بــرای بازآرایــی زنجیرهــای پلیمــری افزایــش یافتــه و مقــدار
 ΔS˃0و درنتیجــه تغییــرات انــرژی گیبــس منفــی میشــود و
ترمیــم روی میدهــد.
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شکل 1پلیمره شدن حلقه گشای  DCPDمعرفی شده به عنوان اولین سامانه خودترمیمی []4

زنجیرهـای پلیمـری در زمینـه پلیمـری بسـتگی دارد .اگر ترمیم
بـه صـورت خودبهخـودی و پـس از ایجـاد خـراش در زمینـه
پلیمـری ایجـاد نشـود ازیک تحریـک خارجی مانند فشـار ،نور
یـا حرارت و  ...اسـتفاده میشـود .پلیمرهای ترمیـم کننده ذاتی
بر اسـاس تشـکیل شـبکهی سـوپرامولکولی با پیوند هیدروژنی،
یونومرهـا ،برهمکنشهـای π–πیـا واکنشهـای برگشـتپذیر
حرارتـی از نـوع پیونـد فلـزی ایجـاد میشـوند [.]3
سـامانه خودترمیمـی طبیعـی غیرذاتـی ،آسـیبهای ناشـی از
شکسـت یـا خسـتگی را ترمیـم میکننـد .سـامانههای ترمیمـی
غیرذاتـی کـه بـر اسـاس سـامانههای زیسـتی(Biologic
 )Systemsطرحریـزی شـدهاند ،بـه هیـچ عامـل تحریـک
خارجـی بـرای ترمیـم نیـاز ندارنـد و ترمیـم در آنهـا بـه طور
ً
کاملا مسـتقل صـورت میگیرد .ترمیم مسـتقل آسـیبها باعث
افزایـش ایمنـی و نیـز اطمینان از عملکرد پوشـش میشـود و با
افزایـش عمـرکاری قطعـات ،هزینههای بازرسـی و نگهداری به
طـور محسوسـی کاهـش مییابـد .یکـی از مؤثرتریـن روشها
بـرای ترمیـم غیرذاتـی ،ذخیـره و پراکنـدن عامـل ترمیـم کننده
درون زمینـه کامپوزیـت اسـت ،بـه نحـوی که در حضـور ترک
بتوانـد وارد عمـل شـده ،عیـوب مـورد نظـر را ترمیـم نمایـد.
ذخیـره عامـل ترمیمـی درون الیـاف تـو خالـی ،شـبکههاي
مويرگـي و میکروکپسـولها ممکـن خواهـد بـود (شـکل )2
[ .]8علیرغـم نوپـا بـودن ایـده پلیمرهـای خودترمیـم شـونده،
روشهـای مختلفـی بـرای ایجـاد ایـن پلیمرها معرفی شـدهاند.
در همـه ایـن روشهـا عوامـل ترمیمدهنـده بایـد در داخـل
واسـطه ذخیـره و در داخـل ترکیبـات بـرای ترمیم تعبیه شـوند
کـه پـس از آسـیب سـطح ،امـکان خـروج آنهـا وجـود داشـته
باشـد و بتوانـد در مجـاورت کاتالیـزور ،آسـیب وارده را ترمیم
کنـد .روش اسـتفاده از میکروکپسـولها بـه دلیـل سـهولت تهيه

پوشـشهاي خودترميـم شـونده ،معمولتریـن و مرسـومترین
روش اسـت [.]9
 3میکروکپسوله کردن () Micro-Encapsulation
میکروکپسـوله کـردن فرایندی اسـت کـه در آن ذرات یا قطرات
ریـز توسـط پوشـش ( ،)Coatingاحاطـه شـده ،کپسـولهای
کوچکـی را بـا خـواص مفیـد متعـدد فراهـم مـیآورد .از ایـن
فراینـد میتـوان بـرای محاط کـردن جامدات ،مایعـات یا گازها
در درون غشـا با ضخامت میکرونی سـاخته شده از مواد سخت
یا نرم اسـتفاده کرد .در سـادهترین شـکل ،میکروکپسـول ُکرهای
کوچـک با قطـر میکرونی و ضخامت پوسـته مشـخص تعریف
میشـود .مـواد داخـل میکروکپسـول بـه عنـوان هسـته یـا فـاز
داخلـی شـناخته میشـوند و دیـوارهی آن ،پوشـش ،محافـظ یا
پوسـته نامیـده میشـود[ .]10میکروکپسـولها قطـری بین چند
میکرومتـر تا چنـد میلیمتر دارنـد .کاربردهای میکروکپسـولها
بسـیار گسـترده اسـت کـه میتوانـد شـامل تهیـه کاغـذ کپـی

شکل .2روشهای خودترمیمی غیرذاتی با استفاده از :الف)میکروکپسولها
ب) الیاف توخالی ج) شبکههای مويرگي []3
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بـدون کربـن ،چسـبها ،وسـایل آرایشـی ،آفتکشهـا و
 ...باشـد .ميكروكپسـوله كـردن در صنايـع متفاوتـي از قبيـل
كشـاورزي ،ريسـندگي ،كامپوزيتهـا ،داروسـازي ،صنايـع
بهداشـتي و پوشـشها كاربردهـاي فراوانـي دارد [ .]7نظریـه
تشـکیل کپسـولی از یـک مایـع در مایـع دیگر اساسـ ًا بـر مبنای
تفـاوت انـرژی سـطحی دو مایـع اسـتوار اسـت .بـه طوریکه،
ترکیب تشـکیل دهنده هسـته ،انرژی سـطحی بیشـتری نسـبت
به ترکیب دیواره دارد .هسـته با داشـتن انرژی سـطحی بیشـتر،
اسـتحکام داخلـی بیشـتری دارد کـه توانایی کپسـوله شـدن این
ترکیـب را ایجـاد میکند.
 4روشهای کپسوله کردن
در حالـت کلـی تهیـه میکروکپسـولها بـه دو روش فیزیکـی
و شـیمیایی انجـام میگیـرد .اگـر در راکتـور مربـوط بـه تولیـد
میکروکپسـول ،فـاز مایـع باشـد فراینـد ،شـیمیایی و اگـر فـاز
گاز باشـد فراینـد ،فیزیکـی یـا مکانیکـی اسـت .بـه بیـان دیگر
فرایندهـای شـیمیایی شـامل روشهایـی اسـت کـه مـواد
واکنشـگر بـه صورت منومـر یا پیشپلیمر هسـتند و بـرای تهیه
میکروکرههـا واکنشهای شـیمیایی انجـام میگیـرد .فرایندهای
فیزیکی شـامل روشهایی اسـت کـه مواد واکنشـگر به صورت
پلیمـری بـوده ،بـدون دخالـت واکنشهـای شـیمیایی تشـکیل
ً
کاملا فیزیکی انجـام میشـود [.]11
میکروکرههـا بـه صـورت
روشهـاي مختلفي بـراي ايجـاد قابليت خودترميمشـوندگي با
اسـتفاده از ميكروكپسـولها در تـوده مواد وجـود دارد ،اما تمام
آنهـا بـر يـك اصل مشـترك اسـتوار هسـتند؛ مـاده ترميمكننده
درون فضايـي كـه اطـراف آن را پوسـتهاي از مـاده پليمـري
فراگرفتـه ،محبوس ميشـود .فرایندهـای متعددی ماننـد پلیمره
شـدن بینسـطحی ( ،)Interfacial Polymerizationانباشـته
شـدن ( ،)Coacervationپلیمـره شـدن درجـا ،جدايـي فازي
( )Phase Separationو  ...برای تولید میکروکپسـولها اسـتفاده
میشـود .یکـی از مهمتریـن سـامانههای مصرفـی بـرای فرایند
تـودهای پیچیـده ،سـامانه ژالتیـن -صمغ اسـت .ژالتین و صمغ
عربـی بـه عنوان ماده غشـا یـا دیواره اسـتفاده میشـوند [.]11
بـار سـطحی ژالتیـن وابسـته بـه  pHاسـت .همیـن امـر باعـث
میشـود کـه فراینـد سـاخت میکروکپسـولها وابسـته بـه pH
بوده ،به سـادگی قابـل کنترل باشـد [12و .]13از بین روشهای
مختلـف ،پلیمره شـدن درجا ،آسـانترین و بهتریـن روش برای
تهیـه میکروکپسـولها اسـت ،زیـرا نیـاز بـه تجهیـزات بسـیار
مدرن و پیشـرفته نـدارد [8و.]14
اسـتفاده از میکروکپسـولها در پوشـشهای سـطح ،در کنـار
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مزایـا ،معایبـی را هـم بـه همـراه دارد کـه در برخـی مـوارد
کاربـرد آنهـا را محـدود کـرده اسـت .وجـود میکروکپسـولها
میتوانـد منجـر به افـت خـواص مکانیکی و کاهـش عمر مفید
پوشـشها شـود .یکـی دیگر از معایـب اینگونه پوشـشها عدم
وجـود اطمینـان کافـی در اسـتفاده مجـدد آنهـا پـس از اولیـن
ترمیمدهندگـی اسـت [.]14
بهزادنسـب و همکارانـش [ ،]15میکروکپسـولهایی حـاوی
روغـن بـزرک بـا پوسـته اوره-فرمالدهیـد را از طریـق پلیمـره
شـدن درجـا تهیـه کردنـد (شـکل ،)3و بـه بررسـی خـواص
مکانیکـی پوشـش اپوکسـی حـاوی ایـن میکروکپسـولها
پرداختنـد .تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه افزایـش هـر
چـه بیشـتر میکروکپسـولها سـبب کاهـش خـواص کششـی
پوشـش میشـود بـه طـوری کـه پوشـش حـاوی  %3وزنـی از
میکروکپسـولهای بـا قطـر  53میکـرون باعـث کاهـش % 8/6
مـدول االسـتیک پوشـش میشـود.
اسـحاقی و همکارانش [ ،]16در سـال  2015به بررسی خواص
خودترمیمـی و مکانیکـی پوشـش آب پایـه اکریلیـک حـاوی
میکروکپسـولهایی از جنس اتیل سـلولز با هسـته روغن بزرک
پرداختند .در این تحقیق نشـان داده شـده اسـت که اضافه شدن
میکروکپسـولهای اصالح سـطح شـده با سـیالن تأثیر مثبتی بر
خـواص مکانیکی پوشـش دارد .میـزان این تأثیر به نوع سـیالن
و درصـد وزنـی میکروکپسـولهای اسـتفاده شـده در پوشـش

شکل  3تصویر میکروسکوپ الکترونی میکروکپسول اوره-فرمالدهید
حاوی روغن بزرک []15

پوششهای مقاوم در برابر خوردگی برپایه سامانههای خودترمیم شونده

بسـتگی دارد .پوشـش اپوکسـی حـاوی میکروکپسـولهای
اصلاح شـده با سـیالن بر پایـه آمین خـواص مقاومتـی بهتری
از خـود نشـان داد کـه بـه خاطـر برهمکنش مناسـب بیـن آمین
و زمینـه پلیمری اسـت .حقایـق و همکارانش[ ،]17نشـان دادند
کـه بـا افزایـش درصـد میکروکپسـولهای پلـی یورتانـی از 1
بـه  10درصـد وزنـی در پوششـی از جنـس اپوکسـی خـواص
مکانیکـی پوشـش کاهـش مییابـد کـه ایـن پدیـده میتوانـد
بـه علـت تجمـع یـا توزیـع نامناسـب میکروکپسـولها و نیـز
حضـور هرچـه بیشـتر حبابهـای هوا در پوشـش باشـد.
يكـي از عواملـي كه در پوشـشها بـه خصـوص در كاربردهاي
مقـاوم در برابـر خوردگي همـواره مورد توجه بوده اسـت ،تأثير
رطوبـت بـر جدايـش فيلـم محافظت كننـده از سـطح زيرين و
ايجـاد خوردگي اسـت .در اغلب پوشـشهايي كه بـرای کاربرد
در محيطهـاي مرطـوب طراحي ميشـوند ،سـعي بر اين اسـت
كـه زمـان عبـور رطوبـت از فيلـم و رسـيدن بـه سـطح زيريـن
تـا حـد ممكـن طوالني شـود .بـرای بهبـود کارایی سـامانههای
خودترمیمـی از طریـق تعبیـه میکروکپسـولها ،تالشهـا در
راسـتای تهیـه سـامانههای عـاری از کاتالیـزور اسـت .يكـي از
تركيباتـي كـه تمايـل زيـادي بـه واكنـش بـا رطوبت وتشـكيل
فيلـم دارند ،ايزوسـياناتها هسـتند .از ترکیبات ایزوسـیاناتی به
عنـوان ترکیب هسـته اسـتفاده میشـود کـه در حضـور رطوبت
توانایـی پخـت دارنـد .به عبـارت سـادهتر ،عامل پخـت در این

سـامانهها ،رطوبـت موجود در محیط اسـت .به عنـوان مثال ،در
سـال  2008یانـگ و همکارانـش [ ،]18توانسـتند از طریق تهیه
پیشپلیمـر پلـی یورتانـی دارای ترکیبـات فعـال ایزوسـیاناتی،
میکروکپسـول پلـی یورتانی با هسـته ایزوفورندی ایزوسـیانات
( )IPDIتهیـه کننـد .این سـامانه عـاری از کاتالیزور اسـت و در
حضـور رطوبـت پخت میشـود .پوسـته ایـن میکروکپسـولها
از طریـق تهیـه پیشپلیمری که از 1و -4بوتـان دی اُل و تولوئن
دی ایزوسـیانات تهیه شـده بود ،به دسـت آمد (شـکل .]19[ )4
 5بررسی خواص خودترمیمی و ضدخوردگی در
پوششهای حاوی میکروکپسولها
شـکل  ،5تصاویـر  SEMپوشـش اپوکسـی تـازه خـراش داده
شـده فاقـد میکروکپسـول (الـف) و حـاوی میکروکپسـولها
(ب) ،بـر روی سـطح فلـز کـه بـه مـدت  48سـاعت در داخـل
آب نمـک قـرار گرفتـه بـود را نشـان میدهـد .تصاویـر نشـان
دهنـده این مطلب اسـت که پوشـش فاقـد ترکیـب ترمیمدهنده
پـس از خـراش بـه همـان حالت باقـی مانـده اسـت (ج) ،ولی
پوشـش دارای عامـل ترمیمدهنـده (د) محل خـراش را پرکرده
و ترمیـم یافته اسـت]20[ .
بـراي بررسـي مقاومـت در برابـر خورگي پوشـشهاي پليمري
بـه طـور معمول از دو آزمون پاشـش مـه نمـک ()Salt-Spray
و طیفسـنجی الکتروشـیمیایی امپدانـس (Electrochemical
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شکل 4پیشپلیمر پلی یورتانی برپایه تولوئن دی ایزوسیانات []19

شکل 5تصاویر  SEMسطح پوشش اپوکسی الف) بالفاصله پس از ایجاد
خراش در فیلم فاقد میکروکپسول ب) بالفاصله پس از ایجاد خراش
در فیلم حاوی میکروکپسول ج) خراش داده شده فاقد میکروکپسول

پس از  48ساعت قرارگیری در آب-نمک د) خراش داده شده حاوی
میکروکپسول پس از  48ساعت قرارگیری در آب-نمک []20
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 ،)Impedance Spectroscopyاسـتفاده ميشـود .در آزمـون
پاشـش مه نمـک ،نمونههاي خراش داده شـده و بـدون خراش
در معـرض مـه نمـك قـرار داده میشـوند و در زمانهـای
مختلـف تغییـرات ناشـي از بـروز خوردگـي در زيـر اليـه از
قبيـل تـاول زدگـي ،جداشـدگي ،وجـود زنـگ و محصـوالت
خوردگـي در نمونـه مـورد آزمـون بررسـی ميشـود .در شـکل
 ،6تصاوير نمونه پوشـش اپوکسـی عاری از میکروکپسـولهای
پرشـده و حـاوي میکروکپسـولهای پرشـده از هگزامتیلـن دی
ایزوسـیانات ( ،)HDIپـس از  48سـاعت قرارگيـري در معرض
آزمـون مـه نمـك (10درصـد )NaClنشـان داده شـده اسـت.
چنانچـه در شـكل مشـاهده ميشـود ،پوشـش ترميـم شـونده،
عـاری از زنـگ زدگـی و خوردگـی اسـت ،درحالـی کـه نمونه
پوشـش اپوکسـی فاقـد میکروکپسـول ،دچار خوردگـی و زنگ
زدگـي شـده اسـت [.]20
آزمـون دوم بـرای بررسـی خوردگـی در فلـزات ،آزمـون
طیفسـنجی الکتروشـیمیایی امپدانـس ( )EISاسـت .در ایـن
روش ميتـوان قابليـت حركـت و انتقـال يونهـا از الكتروليـت
بـه سـطح فلز و تشـكيل جريان خوردگـي را قبـل از اينكه آثار
خوردگـي در زيراليـه قابـل رويت باشـد ،بطور كمي شناسـايي
کـرد .اسـاس کار ایـن روش ،اعمال جريـان متناوب بر سـامانه
متشـكل از الكتروليـت ،الكترود مرجع و سـطح فلز پوشـشدار
و اندازهگیـری امپدانـس متنـاوب در محـدودهاي از فرکانـس
اسـت [ .]21آزمـون  EISدر بحـث خوردگـی فلـزات ،بسـیار
کاربردیتـر از آزمـون پاشـش مـه نمـک عمـل میکنـد ،زیـرا
قبـل از پدیـدار شـدن آثـار خوردگـی در سـطح فلـزEIS ،
میتوانـد فراینـد خوردگـی را ارزیابـی کنـد .بررسـی فراینـد

(الف)

(ب)

شکل 6الف) صفحه فلزی با پوشش اپوکسی فاقد میکروکپسول و ایجاد

محصوالت ناشی از خوردگی ب) صفحه فلزی با پوشش اپوکسی حاوی
میکروکپسول بدون زنگزدگی .نمونهها به مدت  48ساعت در معرض
محلول 10درصد آب-نمک قرار گرفتند[]20
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خوردگـی از طریـق انداز هگیـری تغییـرات امپدانـس پوشـش
صـورت میگیـرد.
حقایق و همکارانش [ ،]17آزمون  EISرا برای پوشش اپوکسی
خالـص و حـاوی  %5وزنی از میکروکپسـولهای حاوی IPDI
در محلـول الکترولیـت  %3/5از  NaClانجام دادند .نتایج نشـان
داد کـه امپدانـس پوشـش فاقـد میکروکپسـول بـه دلیـل عـدم
وجـود الیـه محافظتـی (مانـع تحـرک یونهـای انتقـال بـار)،
بیشـتر از پوشـش حـاوی میکروکپسـول کاهـش یافتـه اسـت.
پوشـش دارای میکروکپسـول بـا هسـته  IPDIکاهـش امپدانس
کمتـری را در طـول زمانهـای مختلـف در معـرض محلـول
الکترولیـت ،نشـان داد .در شـكل  ،7منحنی هـاي  Bodeبرای
نمونـه فاقـد و حـاوي  %5وزنـي ميكروكپسـول ايزوسـياناتي
در زمانهـاي مختلـف غوطـهوري در محلـول  % 3/5وزنـي
 NaClنشـان داده شـده اسـت .نتايج نشـان ميدهد كه حضور
ميكروكپسـول در پوشـش خراشدار ،موجـب افزايش امپدانس
پوشـش در فركانسهـاي پاييـن در اثـر ترميـم محـل خـراش
توسـط مواد ايزوسـياناتي شـده است.

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

شکل  7منحنیهاي  Bodeبرای نمونه پوششهای خراشدار در طول

 720ساعت غوطهوری در محلول الکترولیت  NaCl %3/5الف) اپوکسی

خالص ب)اپوکسی حاوی  %5وزنی میکروکپسولهای حاوی ]17[ IPDI

پوششهای مقاوم در برابر خوردگی برپایه سامانههای خودترمیم شونده

 6نتیجهگیری
یکـی از مهمتریـن انـواع پوشـشهای هوشـمند ،پوشـشهای
خودترمیـم شـونده هسـتند کـه همزمان یـا پس از ایجـاد ترک،
بـا آزادسـازی محتویـات فعـال درون کپسـولها ،باعـث ترمیم
خودبهخـودی پوشـش میشـوند .سـامانههای خودترمیـم
شـونده در دو نـوع دوجزئـی و تکجزئـی تهیـه میشـوند .نوع
دوجزئـی ،حـاوی هسـته و کاتالیـزور اسـت و نـوع تکجزئـی
شـامل میکروکپسـولهای دارای هسـته ایزوسـیاناتی اسـت کـه
پـس از رهاسـازی با رطوبـت هوا واکنـش داده ،باعث ترمیم در
پوشـش میشـود و همچنیـن با ممانعـت از رسـیدن رطوبت به
سـطح فلـز ،از ایجاد خوردگی در سـطح فلـز جلوگیری میکند.
قطـر و غلظـت میکروکپسـولها نقـش مؤثـری در میـزان

ترمیمشـوندگی پوشـش مـورد نظـر دارنـد .هرچـه قطـر
میکروکپسـولها بزرگتـر باشـد و غلظـت آنهـا در پوشـش
بیشـتر باشـد ،عامـل ترمیمدهنـده بیشـتری در پوشـش ذخیـره
شـده ،ترمیـم بـه صـورت مؤثرتـری انجـام میشـود ،در نتیجـه
زنگزدگـی و خوردگـی در سـطح فلـز کمتـر اتفـاق میافتـد.
بـراي بررسـي مقاومت در برابـر خوردگي پوشـشهاي پليمري
بـه طـور معمـول از دو آزمـون پاشـش مه نمک و طیفسـنجی
الکتروشـیمیایی امپدانـس اسـتفاده ميشـود .آزمـون  EISدر
بحـث خوردگی فلزات ،بسـیار کاربردیتر از آزمون پاشـش مه
نمـک عمـل میکنـد؛ زیرا قبـل از پدیدار شـدن آثـار خوردگی
در سـطح فلـز EIS ،میتوانـد فراینـد خوردگـی را از طریـق
اندازهگیـری تغییـرات امپدانـس پوشـش ارزیابـی کنـد.
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