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پوشش ها بر پایه روي به دو روش قادرند مقاومت به خوردگي سطوح آهني را افزایش دهند؛ این روش ها عبارتند از 
قابليت محافظت کاتدي و سازوکار سدکنندگي که این موارد بخوبي به روش اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميایي 
)EIS( قابل بررسي مي باشند. در این تحقيق پوشش های پودري بر پایه اپوکسي- پلي استر که محتوي مقادیر 0، 20 ، 40 و %60  وزنی 
پودر روی بودند بر روي صفحه هاي کربن استيل و با استفاده از روش پاشش الكترواستاتيك کرونا اعمال شدند. عملكرد این پوشش ها 
به کمك آزمون امپدانس الكتروشيميایي و مه نمكي مورد بحث و ارزیابي قرار گرفت. حضور روي با درصدهاي مختلف در بهبود پوشش 
پودري اپوکسي- پلي استر تْاثير داشته و نمونه حاوي %40 روي، مقاومت به خوردگي بهتري نسبت به سایر نمونه ها از خود نشان داد. 
همچنين براساس بررسی های انجام شده ثابت شد که سازوکار حفاظت نيز از نوع سدکنندگي است. پوشش حاوي %60 وزنی روي بدترین 

عملكرد را نسبت به سایر نمونه ها حتي نسبت به نمونه شاهد از خود نشان داد.
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The coatings based on zinc powders can enhance the corrosion resistance of steel sub-
strates via two mechanisms which are known as barrier and cathodic protection. The 
mentioned capabilities can be evaluated using EIS technique. In this research a powder 

coating system based on epoxy-polyester hybrid system which contains 0, 20, 40 and 60 % of zinc was 
coated on carbon steel plates using Corona’s electrostatic spraying technique. The EIS and salt spray 
tests were used to evaluate the samples quality and performances. Almost all of mentioned tests showed 
that the coating with 40% zinc have better corrosion resistance. It was obviously indicated that the exis-
tence of zinc can improve the resistance properties of the coatings at an optimize content of zinc which 
was 40% in this system and its mechanism of protection is barrier. The coatings contains 60% of zinc 
had the worse result even in compared with the sample without zinc. 
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1- مقدمه

منحصر  خواص  بدليل  روي  از  غني  آستری  پوشش های 

خورنده ي    محيط هاي  در  فوالد  از   حفاظت  براي  بفرد شان 

استفاده  صنعتي  و  ساحلي  محيط هاي  قبيل  از  گوناگون 

مي شوند. این پوشش ها به دليل ماهيت عملكردشان حتي در 

صورت ایجاد عارضه ي مكانيكي نيز قادر به حفاظت از سطح 

فوالد مي باشند ]1و2[. آستری های غني از روي از دو سازوکار 

حفاظت کاتدي و سدکنندگي جهت حفاظت از خوردگي فوالد 

پوشش،  بداخل  الكتروليت  نفوذ  با  ابتدا  در  مي کنند.  استفاده 

ذرات روي فعال شده و باعث افت پتانسيل خوردگي زیرآیند 

تا محدوده ایمن مي گردد که به این مكانيسم، حفاظت کاتدي 

الكتروشيميایي  فعاليت  اوليه  دوره  یك  از  بعد  مي شود.  گفته 

در  شده  ایجاد  روي  خوردگي  محصوالت  کاتدي(  )حفاظت 

فرج پوشش شده  و  باعث مسدود شدن خلل  داخل پوشش، 

و خاصيت سدکنندگي آغاز می شود. عالوه بر آن، محصوالت 

خوردگي روي قادرند بدليل ماهيت قليایي و حالليت کم باعث 

فرآیند، حفاظت  این  نتيجه ي  در  که  مانعی شده]3و4[  ایجاد 

کاتدي کاهش مي یابد )یا از بين مي رود( و حفاظت از طریق 

سدکنندگي توسط پوشش وارد عمل مي شود ]5[.

آنها( در  از هر دوي  یا ترکيبي  پودر روي )کروي، الیه اي و 

معدني  یا  و  اپوکسي(  )عمومًا  آلي  پيوند  هاي  حالت  دو  هر 

)عمومًا ارتوسيليكاتها( پخش مي شوند ]6[. مسيرهاي هدایت 

فوالدي،  زیر الیه  و  پوشش  درون  روي  ذرات  بين  الكتریكي 

یعني پرکوالسيون، یكي از پارامترهاي اصلي براي آستری های 

غني از روي مي باشد ]7[. عملكرد آستری غني از روي بستگي 

به ریخت شناسي ذرات روي دارد، بطوریكه ذرات کوچكتر و 

از خود  بزرگتر وکروي  ذرات  به  نسبت  بهتري  نتایج  الیه اي 

نشان مي دهند ]8[.

پوشش هاي پایه حاللي مشكالت مربوط به پخش ترکيبات 

روي  از  غني  پودري  رنگ هاي  امروزه،  و  دارند  را  فرار  آلي 

با استانداردهاي  از بهترین روش هاي سازگار  به عنوان یكي 

محيط زیست، بطور فزاینده  اي در حال جایگزین شدن هستند. 

 70% تا  این رنگ ها غلظت روي بين 10  این، در  بر  عالوه 

وزني است، یعني کمتر از رنگ هاي غني از روي پایه حاللي 

و این قضيه منجر به کاهش خطر آزاد شدن روي در محيط 

ميزان  است  ممكن  اوقات  گاهي  اگرچه  مي شود،  زیست 

نباشد  کافي  کاتدي  حفاظت  ایجاد  براي  استفاده  مورد  روي 

]9و10[. چنانچه مقدار ذرات روي باالتر از %70 وزني باشد 

پراکنده  به طور همگن  از اکستروژن محصوالت پودري  بعد 

نمي شوند که این مسئله منجر به ایجاد مشكالتي در پوشش 

نهایي خواهد شد.

بطور  الكتروشيميایي  امپدانس  اسپكتروسكوپي  روش  از 

و  آلی  پوشش هاي  حفاظت  خواص  ارزیابي  در  گسترده اي 

اکثر  در   .]11[ مي شود  استفاده  خوردگي  حفاظت  سازوکار 

روي  از  غني  پوشش هاي  الكتروشيميایي  رفتارهاي  مقاالت، 

رنگ هاي  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد   EIS روش  با  مایع 

است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  کمتر  روي،  از  غني  پودري 

 EIS 12و13[. مارکبوئيس1 و همكارانش ]14[، با استفاده از[

خشك(  فيلم  )در  روي  وزني   70% ترکيب  که  کردند  ثابت 

حد  نمي تواند  اپوکسي  پودري  پوشش  فرموالسيون  یك  در 

فراهم  را  خوردگي  از  حفاظت  براي  نياز  مورد  پرکوالسيون 

نماید؛ زیرا پخش این ميزان روي بسيار مشكل است. در این 

پژوهش، رفتار امپدانس پيچيده با استفاده از مدار معادل خط 

ولـتاژ  اندازه گيري هاي  از  است.  شده  مدل  خوبي  به  انتقالي 

تایيد  براي  غوطه وري،  زمان  به  نسبت   )OCP( باز  مدار 

1 Marchebois
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و  سدکنندگي  نوع  از  حفاظت  مي شود.  استفاده   EIS تفسير 

امپدانس  کنترل  با  و   EIS از  استفاده  با  مي تواند  گالوانيك 

سدیم  کلرید  در  وري  غوطه  زمان  طول  در  پایين  فرکانس 

%3/5 مشخص گردد. در حالت اول، امپدانس فرکانس پایين 

با زمان غوطه وري کاهش مي یابد در صورتيكه در مورد اخير 

با زمان غوطه وري، افزایش تدریجي نشان مي دهد ]15[. در 

مطالعه حاضر، عملكرد آستری های پودري روي بر پایه هيبرید 

اپوکسي- پلي استر که حاوي مقادیر وزنی مختلف روي بودند 

 SEM و  نمكي  مه  آزمایش  و   EIS از روش هاي  استفاده  با 

مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين تاثير ميزان درصد روي بر 

کارایي این پوشش ها مورد مطالعه قرار گرفت.

2- بخش تجربی

2-1- مواد

در این مطالعه از رزین هبيرید اپوکسي- پلي استر به نسبت 

رزین  نوع  است.  شده  استفاده  اپوکسي(  استر/  )پلي   40:  60

پلي استر، CC1690 محصول شرکت سی تك1 و نوع رزین 

فرآیند  و  بود  نانيا2  NPBS 903  محصول شرکت  اپوکسي 

اختالط پودرها، روش اختالط خشك در نظر گرفته شد. پودر 

بين  آن  ذرات  اندازه  و  کروي  نوع  از  نيز  استفاده  مورد  روي 

10-2 ميكرون با درصد خلوص %99 محصول شرکت کری 

 0/7 ضخامت  با  استيل  کربن  فلزي  صفحه هاي  بود.  والی3 

الیه  زیر  عنوان  به  مربع  سانتيمتر   10×15 ابعاد  و  متر  ميلي 

فلزي مورد استفاده قرار گرفت.

2-2- تجهيزات و روش كار

صفحه هاي فلزي با سمباده سيليسيوم کاربيد P-60 آماده شده 

1 Cytec
2 Nanya
3 Cray Vally

و پس از چربي زدایي با استون خشك گردید. اکسترودر مربوط 

پاششي مدل  نوع گان  از  فلزي  پودر روي سطوح  پاشش  به 

جما4 بود. پوشش هاي پودري در چهار غلظت روي تهيه شد. 

پوشش اول بدون روي که به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته 

شد و 3 نمونه دیگر به ترتيب حاوی 20، 40 و 60  درصد وزنی 

 C20، ،پودر روي بودند. پوشش ها به ترتيب به صورت شاهد

C40 و C60  نامگذاري شدند. اندازه گيري ضخامت پوشش، 

توسط دستگاه ضخامت سنج دیجيتال BYK-540 انجام شد 

که ضخامت پوشش ها در جدول 1 ارائه شده است.

اندازه گيري هاي EIS با دستگاه پتانسيو استات/ گالوانواستات 

در  اندازه گيري ها  شد.  انجام   302N مدل   AUTOLAB

پتانسيل مدار باز با اعمال یك ولتاژ سينوسي 20 ميلي ولت 

ميلي   10 بين  استفاده  مورد  فرکانس  محدوده ي  شد.  انجام 

هرتز و 100 کيلو هرتز بود. در تمام موارد امپدانس، فرکانس 

پایين نسبت به زمان کنترل شد. محلول %3/5 وزني نمك 

و  پالتين  الكترود  گردید.  استفاده  الكتروليت  عنوان  به  طعام 

کالومل )SCE( به ترتيب به عنوان الكترود کمكي و الكترود 

استفاده شدند.  الكتروشيميایي  مدار  کامل کردن  براي  مرجع 

گرفته  نظر  در  مربع  متر  سانتي   12/56 کار  الكترود  سطح 

شد. تحليل اندازه گيري هاي EIS با نرم افزار Zsim 3.30 و 

4 Gema

جدول 1: مشخصات پوشش هاي مورد آزمایش

ضخامت پوشش 
)ميكرون(

ميزان % روي موجود 
كد پوششدر پوشش

شاهد51-610

57-6520C20

58-6440C40

52-6060C60
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Zview انجام شد. همچنين براي تایيد نتایج EIS از آزمایش 

مه نمكي مطابق با استاندارد ASTM B 117 بهره گرفته شد.

3- نتايج و بحث 

)EIS( 3-1- اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميايي

در مقاالت، نمودارهاي آستری هاي غني از روي پایه حاللي 

عمومًا با یك، دو ]16[ و یا سه ثابت زماني گزارش شده اند 

]16-18[. نمودارهاي نایكوئيست1 )بخش موهومي امپدانس 

بر روي محور y و بخش حقيقي امپدانس  بر روي محور x( با 

استفاده از مدل هاي مدار معادل مختلف تفسير مي شوند. نمودار 

با  پوشش  یك  فرکانس(  حسب  بر  امپدانس  مطلق  )قدر  بُد2 

است.  با شيب 1-  باال، یك خط مستقيم  عملكرد محافظتي 

با نفوذ آب درون پوشش، شيب نمودار مذکور تغيير کرده و به 

فلز- پوشش  فلز در محل فصل مشترك  دنبال آن خوردگي 

آغاز مي شود. بررسي رفتار محافظتي پوشش و پایش پارامترهاي 

ارزیابي پوشش طي دوره انحراف شيب نمودار بُد انجام مي گيرد. 

نتایج نمودارهاي امپدانس با مدار معادل هاي مختلفي مانند مدار 

رندلز تا مدارهاي پيچيده )براي بررسي خلل و فرج پوشش( 

شبيه سازي شده  است. به طور کلی آستری هاي حاوي روي 

براي  اوقات  نشان مي دهند که گاهي  پيچيده اي  بسيار  رفتار 

بررسي نفوذ از آنها استفاده مي شود ]19[. در مقاله حاضر نيز، 

نمودارهاي نایكوئيست پوشش ها بسته به غلظت هاي مختلف 

روي در پوشش، رفتارهاي متفاوتي نشان مي دهند. در تمامي 

معادل  مدار  مدل هاي  با  امپدانس  داده هاي  شد  سعي  موارد 

و  شاهد  نمونه  در  لحظه صفر  در  شود.  سازي  شبيه  مناسب 

نمونه هاي حاوي %20 و %40 روي، امپدانس پوشش بسيار 

باال بوده و پوشش رفتار خازني خالص از خود نشان داد و زاویه 

1 Nyquist
2 Bode

فازي نيز حدود 90 درجه بدست آمد. در نتيجه مدار معادل آن 

بصورت شكل 1 در نظر گرفته شد.

نمونه هاي  و  شاهد  نمونه  نایكویست  نمودارهاي  شكل2  در 

حاوي 20، 40 و 60 درصد روي به طور مقایسه اي در لحظه 

 60% حاوي  نمونه  نایكوئيست  نمودار  مي شود.  مشاهده  صفر 

وزنی روي، در زمان صفر یك نيم دایره بود که نشان دهنده نفوذ 

الكتروليت در خلل و فرج پوشش در ابتداي زمان غوطه وري است.

 3/5% سدیم  کلرید  محلول  در  غوطه وري  زمان  گذشت  با 

مدل هاي  پوشش،  فرج  و  خلل  داخل  به  الكتروليت  نفوذ  و 

کالسيك مثل رندلز )شكل 3( و یا مدار معادل فيلم هاي متخلخل 

)شكل 4(، به خوبي با منحني ها همخوانی نشان داد.

شكل 1: مدار معادل براي پوشش با رفتار خازني

شكل 2: نمودارهاي نایكوئيست نمونه پوشش شاهد و نمونه هاي 
حاوي 20، 40 و %60 روي در زمان صفر

شكل 3: مدار معادل با یك ثابت زماني )سل رندلز(
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نمودارهاي نایكوئيست نمونه شاهد و آستری هاي غني از روي 

پودري %60-20 در زمان  7 روز در شكل 5 نشان داده شده 

است. بسته به نوع پوشش و غلظت روي موجود در پوشش، 

افتاده است.  اتفاق  نفوذ آب در پوشش در زمان هاي متفاوت 

با  الكتروليت زماني که پوشش  در طول زمان غوطه وري در 

ایجاد  یوني در پوشش  اشباع مي شود یك مسير هدایت  آب 

مي شود ]20[. نمودار نایكوئيست نمونه شاهد بعد از 1 ماه دو 

نيم دایره نشان داد که در واقع نشان دهنده 2 ثابت زماني بود 

که داللت بر نفوذ الكتروليت در زیر پوشش بعد از 1 ماه دارد. 

نمونه حاوي %20 روي  بعد از 1 هفته و نمونه حاوي 60%  

روي  بعد از 24 ساعت نيم دایره دوم یا نفوذ را نشان دادند.

ماه  یك  از  بعد  نمونه ها  نایكوئيست  نمودارهاي  مقایسه 

غوطه وري نشان مي دهد که قطر کلي نيم دایره نمونه حاوي 

آن  از  است که مي توان  بيشتر  نمونه ها  از سایر  %40 روي، 

استنتاج کرد که این پوشش از سایر پوشش ها مقاومت بهتري 

به  نسبت  کمتري  مقاومت  روي   60% حاوي  نمونه  دارد. 

  40% نمونه  در  دارد.  شاهد  پوشش  حتي  دیگر  آستری هاي 

تا 2 ماه زمان غوطه وري در محلول کلرید سدیم %3/5 در 

نمودار نایكوئيست فقط یك ثابت زماني مشاهده شد )شكل 

تاولي مشاهده  تا 2 ماه هيچ   40% %20 و  نمونه  برای   .)6

نشد که داللت بر مقاومت خوب نسبت به تاول این نمونه ها و 

حفاظت سدکنندگي بهتر این دو پوشش دارد. ليكن در نمونه 

%60 بعد از 2 هفته زنگ و تاول مشاهده شد.

در جدول2 پارامترهاي امپدانس بدست آمده از اندازه گيري هاي 

امپدانس در طول زمان غوطه وري در محلول کلرید سدیم  

%3/5 مربوط به نمونه هاي حاوي 0، 20، 40 و %60 وزنی 

روي با استفاده از نرم افزار Zsim 3.30  ارائه شده است.

تابعي  به صورت  امپدانس  بُد  نمودار   11 تا   8 شكل هاي  در 

غوطه وري  اوليه  مراحل  در  است.  شده  داده  نشان  زمان  از 

 -1 شيب  با  راست  خط   ،40% و   20 شاهد،  بُد  نمودارهای 

دليل  به  راست  خط  مسير  از  کوچك  انحراف هاي  مي باشد. 

آستری های  پایين  فرکانس  امپدانس   .]21[ است  آب  نفوذ 

شكل 4: مدار معادل فيلم هاي متخلخل

شكل 6: نمودار نایكوئيست مربوط به نمونه حاوي %40 روي 
بعد از 60 روز غوطه وري

شكل 5: نمودارهاي نایكوئيست نمونه پوشش شاهد و نمونه هاي 
حاوي 20، 40 و 60 درصد روي بعد از 7 روز غوطه وري در 

محلول کلرید سدیم 3/5%
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 ،10E12 ohm cm2 شاهد، 20، 40 و %60 در ابتدا به ترتيب

ساعت   1440 از  بعد  که  بود   10E8 و   10E12  ،10E12

  ،10E7 ،10E5 غوطه وري در محلول کلرید سدیم %3/5 به

10E8 و  10E4 رسيد. این مشاهدات داللت بر این دارد که با 

افزایش محتواي روي بيش از %40 بازده حفاظت سدکنندگي 

کاهش پيدا مي کند.

كد نمونه زمان

)روز(

CPE1 R1

(Ω.cm2)

CPE2 R2

(Ω.cm2)Yo

(S.secn.cm-2)
n

Yo

(S.secn.cm-2)
n

شاهد

0 3/459 E-11 1
7 5/176 E-11 1 4/009 E10 3/378 E-10 1 4/353 E10
30 6/23 E-11 1 4/623 E6 6/806 E-7 0/7164 8/654 E6

60 7/551 E-11 1 1/023 E5 9/136 E-6 0/4577 5/395 E5

C20

0 4/143 E-11 0
7 6/311 E-11 1 1/978 E8 2/207 E-8 0/567 4/883 E8
30 6/941 E-11 1 3/894 E7 9/75 E-8 0/2871 4/682 E8

60 8/656 E-11 0/9804 5/978 E7 1/054 E-7 0/3335 6/81 E8

C40

0 4/881 E-11 0
7 4/812 E-11 1 4/663 E11
30 1/064 E-10 0/9695 7/347 E9
60 1/009 E-10 0/9778 7/555 E8

C60

0 1/059 E-9 1 4/092 E8 1/001 E-10 1 1/808 E8

7 1/227 E-10 1 2/137 E7 3/971 E-8 0/6771 2/429 E8
30 1/12 E-9 0/8822 5241 2/868 E-5 0/5381 6/333 E5

جدول 2: پارامترهاي امپدانس بدست آمده از اندازه گيري هاي امپدانس در طول زمان غوطه وري در محلول کلرید سدیم %3/5 مربوط به 
نمونه هاي حاوي 0، 20، 40 و 60 درصد روي

شكل 7: نمودار بُد مربوط به نمونه حاوي %40 روي بعد از 60 
شكل 8: تغييرات نمودار بد نسبت به زمان مربوط به نمونه روز غوطه وري

پوشش شاهد



67 Journal of Advanced Materials and Novel Coatings 2 (2012)67 Journal of Advanced Materials and Novel Coatings 2 (2012)

علي صالح و همکاران

با توجه به نتایج فوق تمام نمونه ها حفاظت از نوع سدکنندگي 

امپدانس  کاهش  به  توجه  با  و  زمان  گذشت  با  که  داشته 

فرکانس پایين، کارآیي آن ها کاهش یافته است. براي اینكه 

داشته  خوبي  محافظتي  سدکنندگي  ویژگی های  پوشش  یك 

به  سی1  وی  پی  رنگدانه  حجمي  غلظت  نسبت  باید  باشد، 

از  کمتر  سی2  وی  پی  سی  رنگدانه  بحراني  حجمي  غلظت 

یك باشد. در مقادیر باالتر از این نسبت خواص مكانيكي و 

نفوذپذیري پوشش تحت تاثير می گيرد]22[. با توجه به نتایج 

1 PVC
2 CPVC

فوق مي توان گفت غلظت %60 حجمي پوشش حاوي روي 

باشد که  رنگدانه  بحراني  به غلظت حجمي  نزدیك  مي تواند 

حفاظت سدکنندگي ضعيفي از خود نشان داده است.

3-2- آزمون مه  نمكي

 ASTM B 117 استاندارد  مطابق با روش  مه  نمكي  آزمون 

محافظ  پوشش هاي  خوردگي  از  حفاظت  ارزیابي  جهت 

بخوبي قابل قبول مي باشد. در این پژوهش براي تایيد نتایج 

ارزیابي هاي الكتروشيميایي از این روش استفاده شده است. در 

شكل هاي 12 تا 15 تصویر نمونه ها پيش از آزمون و پس از 

1000 ساعت قرارگيری در شرایط آزمون مه نمكي نشان داده 

شده است.

شكل 9: تغييرات نمودار بُد نسبت به زمان مربوط به نمونه 
پوشش حاوي %20 روي

شكل 10: تغييرات نمودار بُد نسبت به زمان مربوط به نمونه 
پوشش حاوي %40 روي

شكل 11: تغييرات نمودار بُد نسبت به زمان مربوط به نمونه 
پوشش حاوي %60 روي

شكل 12: پوشش  شاهد قبل و بعد از آزمون مه  نمكي )تصویر 
سمت راست: قبل از آزمون، تصویر سمت چپ: بعد از آزمون، 
تصویر باال: محل خراش نمونه و تصویر پایين: سطح نمونه(

شكل 13: نمونه C20 قبل و بعد از آزمون مه  نمكي )تصویر 
سمت راست: قبل از آزمون، تصویر سمت چپ: بعد از آزمون، 
تصویر باال: محل خراش نمونه و تصویر پایين: سطح نمونه(
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بر  و  شده  مشاهده  تاول  شاهد  نمونه  در  خراش  اطراف  در 

روي سطح خراش محصوالت خوردگي به وضوح قابل رویت 

بود.  همچنين نفوذ آب در تمامی سطح دیده شده و در زیر 

و سطح پوشش و همچنين در اطراف خراش، آثار زنگ زدگي 

آثار  روي   40% و   20% حاوي  نمونه  در  گردید.  مشاهده 

زنگ زدگي در محل خراش دیده شد. برای نمونه حاوي 60% 

روي در تمامی سطح، لكه هاي خاکستري به وضوح دیده شد 

تاول  ميزان  بود.  نمایان  خوردگي  آثار  آن  خراش  روي  بر  و 

،ISO 4628 -2 EN استاندارد  با  مطابق  نمونه ها  زنگ   و 

EN ISO 4628-3 و EN ISO 4628-8  اندازه گيري شد 

)جدول 3(.

4- نتيجه گيري

دارای  روي،   40% حاوي  نمونه  که  داد  نشان   EIS آزمون 

سد  نوع  از  خوردگی  برابر  در  کنندگی  حفاظت  اثر  بيشترین 

کنندگی دارد. این نتيجه با آزمون انجام شده بوسيله مه  نمكي 

مورد تأیيد قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که حفاظت 

در برابر خوردگی پوشش های پودری حاوي %40 روي مشابه 

پایه  سيستم های  در  روی   40% حاوی  پوشش های  حفاظت 

حاللی است]15[. این نتایح نشان مي دهد که در این غلظت 

پایه حاللي  و  پودري  پوشش هاي  در  روي  عملكرد حفاظتي 

نتایج  تحليل  به  توجه  با  کلي  بطور  مي باشد.  یكسان  تقریباَّ 

با  روي  حضور  که  گفت  می توان  شده،  انجام  آزمون هاي 

درصدهاي مختلف در بهبود پوشش پودري اپوکسي پلي استر 

شكل 14: نمونه C40 قبل و بعد از آزمون مه  نمكي )تصویر 
سمت راست: قبل از آزمون، تصویر سمت چپ: بعد از آزمون، 
تصویر باال: محل خراش نمونه و تصویر پایين: سطح نمونه(

شكل 15: نمونه C60 قبل و بعد از آزمون مه  نمكي )تصویر 
سمت راست: قبل از آزمون، تصویر سمت چپ: بعد از آزمون، 
تصویر باال: محل خراش نمونه و تصویر پایين: سطح نمونه(

نام نمونه
ضخامت
)ميكرون( محتواي روي

)%(

تاول عمومي
زنگ عمومي مقدار ميزان خزش

)دانسيته( اندازه

شاهد 51-61 0 2 2(S3) Ri5 3/45
C20 57-65 20 0 - Ri0 2/60
C40 58-64 40 0 - Ri0 1/95
C60 52-62 60 0 - Ri0 2/95

جدول 3: نتایج اندازه  گيري ميزان تاول و زنگ زدگي نمونه هاي حاوي 0، 20، 40 و %60 روي پس از 1000 ساعت قرارگيری در آزمون مه  نمكي
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پوشش  مي توان  آمده،  بدست  نتایج  ارزیابي  با  و  داشته  تْاثير 

پودري اپوکسي- پلي استر حاوي %40 پودر روي را بعنوان 

بهترین گزینه براي یك پوشش محافظ خوردگي در مصارف 

صنعتي  معرفي نمود. 

تشكر و قدرداني

دانشگاه  فني  دانشكده  تكميلي  تحصيالت  واحد  از همكاري 

پليمر  و  رنگ  پژوهشكده  جنوب،  تهران  واحد  اسالمي  آزاد 

دانشگاه صنعتي امير کبير، موسسه پژوهشی علوم و فناوری 

رنگ، پژوهشگاه صنعت نفت و  شرکت رنگسازی باژاك در 

این پروژه سپاسگزاریم. 
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