فرآیندهای نوین در مهندسی مواد سال  ،11شماره  ،4زمستان 96

استفاده از عصاره گیاه میرتکس به عنوان بازدارنده خوردگی فوالد در
محلول اسید کلریدریک
3

منصور بزرگ ،1تقی شهرابی فراهانی ،2*،فاطمه اکتفا

 -1استادیار ،دانشکده مهندسی شیمی و مواد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،سمنان ،ایران
 -2استاد ،بخش مهندسی مواد ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
*tshahrabi34@modares.ac.ir
(تاریخ دریافت ،1395/05/04 :تاریخ پذیرش)1395/08/04:

چکیده
در این مقاله به بررسی عملکرد بازدارندگی عصاره گیاه میرتکس به عنوان بازدارنده سبز روی خوردگی فوالد در محیط اسید کلریدریک یک موالر
توسط روش کاهش وزن ،پالریزاسیون الکتروشیمیایی ،امپدانس الکتروشیمیایی و محاسبات شیمی کوانتوم پرداخته شده است .نتایج آزمایشها نشان
داد این ماده عملکرد خوبی به عنوان بازدارنده داشته و درصد بازدارندگی روی خوردگی فوالد با افزایش غلظت افزایش خواهد یافت و درحضور 1000
میلیگرم/لیتر از این عصاره به  82درصد خواهد رسید .آزمونهای پوالریزاسیون بیانگر این موضوع بود که این ترکیب به صورت بازدارنده مختلط عمل
میکند .منحنیهای نایکوئیست نشان داد که اضافه شدن این ماده به محلول باعث افزایش مقاومت انتقال بار و کاهش ظرفیت الیه دوگانه شده است.
جذب عصاره میرتکس روی فوالد از ایزوترم جذب تمکین تبعیت کرده و مقدار انرژی آزاد جذب نشان از جذب خود به خودی این ماده با غالب بودن
جذب شیمیایی روی سطح را دارد .مطالعات شیمی کوانتوم نیز روی دو جز از عصاره میرتکس به منظور برقراری ارتباط بین مکانیزم جذب ساختار
الکترونی آنها انجام شد.

واژه های کلیدی:
عصاره میرتکس ،آنالیز الکتروشیمیایی ،ایزوترم جذب ،شیمی کوانتوم.

 -1مقدمه
امروزه معرفی و استفاده از عصارههای گیاهی به عنوان بازدارنده

دارای ترکیبات آلی مشترکی نیستند اما در برخی از آنها ترکیبات

به علت عدم سمیت و دسترسی آسان در سالهای اخیر افزایش

آلی نظیر پینن ،لیمونن -8 ،1 ،سینئول و ترپینئول و  ...به صورت

یافته است .تاکنون ترکیباتی مانند عصاره آلوئهورا [ ،]1عصاره گل

مشترک وجود دارند .عملکرد مناسب عصارههای گیاهی به عنوان

مریم [ ،]2عصاره کرفس [ ،]3رزماری [ ]4و چندین ماده دیگر به

بازدارنده را میتوان به عملکرد ترکیبی این ترکیبات آلی در کنار

عنوان بازدارندههای سبز معرفی شدهاند .لزوما مواد معرفی شده

همدیگر نسبت داد .این ترکیبات عموما ساختارهای مولکولی
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هستند که حضور پیوند دوگانه ،حلقه بنزنی ،هترواتم و غیره در

تهران صورت گرفته بود [ .]6اجزا اصلی عصاره میرتکس در

آنها مشاهده میشود .گیاه میرتکس1یکی از ترکیباتی است که

جدول  1آورده شده است .همان طور که در این جدول نشان داده

اثر بازدارندگی آن روی مس پیش از این میرتکس بررسی قرار

شده است این عصاره دارای ترکیبات مشترکی با سایر عصارههای

گرفته است [ .]5این عصاره عملکرد مناسبی به عنوان بازدارنده در

معرفی شده به عنوان بازدارنده است و با توجه به درصد باالی

محیط اسید سولفوریک  0/5موالر روی خوردگی مس را نشان

برخی از این اجزا ،میتوان عملکرد مناسب بازدارندگی از این

داده است .جذب این عصاره در این محیط از ایزوترم جذب

ماده را انتظار داشت .بنابراین در این مقاله با توجه به اجزا موجود

النگمیر تبعیت کرده است [ .]5در این تحقیق از عصاره گیاه

در عصاره میرتکس ،عملکرد بازدارندگی آن روی فوالد در

میرتکس به عنوان بازدارنده در محلول اسیدی برای فوالد استفاده

محیط اسید کلریدریک توسط آزمونهای خوردگی و مطالعات

شد .این عصاره پیش از این در کاربردهای پزشکی مورد استفاده

شیمی کوانتوم مورد بررسی قرار گرفته است.

قرار گرفته است و آخرین تحقیقات در این زمینه در دانشگاه شاهد
جدول ( :)1اجزا عصاره میرتکس []6
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 -2مواد و روش انجام تحقیق

محیط کامالً شیشهای تحت تقطیر قرار گرفتند .عصاره با استفاده

در این پژوهش رفتار خوردگی نمونهها در محیط اسید

از دستگاه کلونجر2جدا شد .این فرآیند که بعد از خیساندن در

کلریدریک  1موالر بررسی شد .برای تهیهی اسید کلریدریک 1

 500میلی لیتر آب آغاز گردید ،به مدت  2ساعت به طول انجامید.

موالر ،رقیقسازی اسید کلریدریک مرک  37%با آب مقطر

تا زمان استفاده از روغنهای بدست آمده ازقرارگرفتنشان در

صورت گرفت و در ادامه محلولهای  1موالر اسیدکلریدریک

معرض نور جلوگیری شد [.]6

حاوی غلظتهای مختلف بازدارنده به کار گرفته شد .جهت حل

آزمونهای کاهش وزن بر اساس استاندارد  ASTM G31بر روی

شدن عصاره در محلول ،مخلوط اتانول/عصاره میرتکس با نسبت

نمونههای فوالدی صورت پذیرفت .به منظور انجام این آزمون،

 2به  1مخلوط شدند.

نمونهها به صورت ورق در ابعاد  2×2سانتیمتر با ضخامت  3میلی-

عصارهگیری گیاه میرتکس نیز در دانشگاه شاهد انجام شد .برای

متر تهیه شده و سطح آنها با سنباده درجه  80تا  1000صیقل داده

استخراج عصاره میرتکس ،مواد گیاهی به مدت  90دقیقه در یک

شد .سپس نمونهها به مدت زمان  48ساعت در محلول اسید
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کلریدریک با غلظتهای مختلف از بازدارندههای مورد نظر قرار

حاصل به عنوان ورودی برای محاسبه پارامترهای کوانتومی مورد

گرفتند .پس از گذشت زمان الزم سطح نمونهها بر اساس

استفاده قرار گرفتند.

استاندارد  ASTM G1تمیز شده و تغییرات وزن آنها محاسبه
گردید.

 -3نتایج و بحث

برای بررسی رفتارهای الکتروشیمیایی از یک سل شیشهای سه

 -1-3بررسی رفتار خوردگی توسط آزمون امپدانس

الکترودی شامل الکترود کاری ،کمکی و مرجع درون یک الگین

الکتروشیمیایی

شیشهای با لوله مویین استفاده شد .در سل الکتروشیمیایی نمونه-
های فلزی فوالد ساده کربنی به عنوان الکترود کاری با سطح 0/38
سانتیمتر مربع و نمونهای از جنس پالتین به عنوان الکترود کمکی
به کار گرفته شدند .به عالوه از الکترود اشباع کالومل ( )SCEبه
عنوان الکترود مرجع استفاده شد .تمام پتانسیلهای ذکر شده در
قسمت نتایج بر حسب الکترود مرجع کالومل اشباع است .به منظور
انجام آزمونهای الکتروشیمیایی از دستگاه  Autolabمدل 302 N

استفاده گردید .آزمایشهای امپدانس الکتروشیمیایی با دامنه
پتانسیل  10میلی ولت در پتانسیل مدار باز ( )OCPو در بازه
فرکانس  100کیلو هرتز تا  10میلی هرتز روی نمونهها صورت
گرفتند .آزمون پالریزاسیون الکتروشیمیایی پس از آزمایشهای
امپدانس روی یک نمونه صورت گرفتند .این آزمایش با روبش
سطح نمونه از پتانسیل  250میلی ولت کمتر از پتانسیل خوردگی
تا  250میلی ولت بیشتر از پتانسیل مدار باز با سرعت روبش  1میلی
ولت بر ثانیه انجام شدند.
برای انجام محاسبات شیمی کوانتوم ابتدا با نرم افزارهای گرافیکی
 Gauss Viewساختار اولیه برای مولکول رسم و این ساختار به
عنوان ورودی به نرم افزار  Gaussian 98داده شد .قبل از انجام
هرگونه محاسبه بر روی ساختار ،میبایستی ساختار بهینه شود به
این معنا که فواصل و زوایا به فواصل و زوایای واقعی مولکول
نزدیک گردد به طوریکه ساختار در پایینترین سطح انرژی قرار
گرفته و ساختار پایداری ایجاد گردد .به این منظور بهینهسازی
ساختار بازدارنده مورد بررسی به روش تابع همبستگی-تبادلی
( )B3LYP DFTو با مجموعه پایه ** 6-31 Gبر روی همه اتمها
و بدون هرگونه محدودیت تقارنی انجام شد .سپس ساختار بهینه

آزمون امپدانس الکتروشیمیایی به منظور بررسی فصل مشترک
الکترود /الکترولیت و فرآیندهای صورت گرفته روی سطح در
حضور و عدم حضور عصاره گیاه میرتکس در محلول  1موالر
اسید کلریدریک صورت گرفت .شکل  1منحنیهای نایکوئیست
بدست آمده در حضور و عدم حضور غلظتهای مختلف عصاره
میرتکس روی الکترود فوالدی را نشان میدهد .این آزمایشها
بعد از یک ساعت پایداری نمونهها در محلول انجام شده است.
همان طور که در این شکل پیداست با افزایش غلظت بازدارنده
قطر منحنیهای نایکوئیست افزایش یافته است که بیانگر افزایش
مقاومت پالریزاسیونی [ ]7و در پی آن افزایش درصد بازدارندگی
است .همان طور که در نمودارهای نایکویست مشاهده گردید
این نمودارها دارای فشردگی هستند ،به گونهای که نشانگر یک
حلقه خازنی ایدهآل نیستند .این موضوع بیانگر انحراف از حالت
ایدهآل بوده که معموال توسط یک عنصر فاز ثابت تحلیل میشود.
به منظور ارزیابی و آنالیز آزمایشهای امپدانس الکتروشیمیایی از
آنالیز غیر خطی و مدار معادل رندلز (شکل  )2استفاده شد .این
مدار انتخاب شده میبایست ضمن دارا بودن قابلیت انطباق با
منحنیهای امپدانس ،بیانگر خصوصیتهای فیزیکی سطح
الکترود (یکنواختی فیلم ،خواص الیه دوگانه الکتریکی) نیز باشند
[.]8
در این مدار  Rsبیانگر مقاومت محلول بین الکترود کار و الکترود
مرجع Rp ،مقاومت پالریزاسیون مربوط به فرآیند خوردگی در
پتانسیل مدار باز و  CPEعنصر فاز ثابت که بیانگر ظرفیت خازنی
الیه دوگانه الکتریکی در فصل مشترک الکترود  /الکترولیت می-
باشد .نتایج حاصل از آنالیز این منحنیهای امپدانس
الکتروشیمیایی در جدول  2ارائه شده است .براساس این جدول،
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در محلول شاهد ،مقاومت پالریزاسیونی  222 Ω.cm2بوده که با

بدست آمده از این آزمون ،کاهش ظرفیت خازن الیه دوگانه را

افزایش  300 mg/Lاز عصاره میرتکس تا  790 Ω.cm2افزایش

میتوان ناشی از جذب بازدارنده روی سطح فلز دانست.

یافته است و با افزایش بیشتر این ماده تا  ،1000 mg/Lمقاومت تا

درحقیقت با افزایش غلظت بازدارنده ،ظرفیت الیه دوگانه کاهش

 1243 Ω.cm2تغییر کرده است .مقادیر ظرفیت خازن الیه دوگانه

یافته است.

با افزایش غلظت بازدارنده کاهش یافته است .با توجه به اطالعات

شکل ( :)1منحنیها امپدانس الکتروشیمیایی فوالد در محیط اسیدکلریدریک  1موالر در غلظتهای مختلف عصاره میرتکس

جدول ( :)2وابستگی پارامترهای مدار معادل الکتروشیمیایی به غلظت
بازدارنده میرتکس

شکل ( :)2مدار معادل میرتکس استفاده جهت تحلیل آزمایشهای امپدانس
الکتروشیمیایی

η%

n

-

0/839

CPE
)(μFcm-2
93/4

Rp
)(Ω.cm2
222

71

0/845

75/3

790

300

76

0/856

63/5

938

450

79

0/872

49/7

1080

700

82

0/893

44/0

1243

1000

)C(mg/L
Blank
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کاهش در ظرفیت الیه دوگانه میتواند به عنوان نشانهای از جذب

میکند .مقادیر پتانسیل خوردگی با افزایش غلظت بازدارنده روند

این بازدارنده بر سطح فلز و حضور آن در الیه دو گانه باشد .بدین

پیوستهای را از خود نشان نمیدهد و از سیر صعودی یا نزولی

ترتیب که بازدارنده با دی الکتریک پایینتر جایگزین مولکول-

یکنواخت تبعیت ندارد .این امر نیز بیانگر عملکرد عصاره

های آب و یا یونهای هیدروکسیل (که ثابت دی الکتریک

میرتکس به عنوان بازدارنده مختلط میباشد [.]5

باالیی دارند) در الیه دوگانه شده است .با درنظر گرفتن این مورد
میتوان کاهش ظرفیت خازن الیه دوگانه الکتریکی با افزایش
غلظت عصاره میرتکس در محلول را انتظار داشت که به وضوح
در جدول  2مشاهده میشود .افزایش مقادیر فاکتور  nنیز بیانگر
کاهش ناهمگنی سطحی به علت جذب مولکولهای بازدارنده
روی نقاط فعال سطح است.
 -2-3بررسی رفتار خوردگی توسط پالریزاسیون
الکتروشیمیایی

آزمونهای پالریزاسیون تافلی برای تکمیل اطالعات بدست آمده

شکل ( :)3منحنیهای پالریزاسیون فوالد در محیط اسید کلریدریک در

از آزمایشهای امپدانس الکتروشیمیایی در غلظتهای گوناگون

غلظتهای مختلف عصاره میرتکس

از عصاره میرتکس در محلول اسید کلریدریک  1موالر انجام شد.
شکل  3منحنی های پالریزاسیون فوالد در محیط اسید
کلریدریک یک موالر حاوی غلظتهای مختلف بازدارنده را

جدول ( :)3اطالعات مربوط به منحنیهای پالریزاسیون نمونههای فوالدی در
محیط اسید کلریدریک در حضور غلظتهای گوناگون عصاره میرتکس
IE
%

βa
βc
)(mV/dec

-

121

147

99/8

70

87

110

29/9

-491

در پتانسیل خوردگی و دانسیته جریان خوردگی با هم تقاطع

74

93

116

26/9

-483

450

78

123

152

22/1

-484

700

خواهند داشت.

81

75

133

18/3

-472

1000

نشان میدهد .در این شکل ،شاخه آندی و کاتدی دارای ناحیه
خطی بوده که نشان میدهد خوردگی تحت کنترل پالریزاسیون
اکتیواسیون است .این دو ناحیه خطی بیانگر خطوط تافلی بوده و

icorr
)(µA/cm2

E
)(mV

C
)(mg/L

-492

بدون
300
بازدارنده

با توجه به شکل  ،3با افزایش غلظت عصاره میرتکس در محلول،
دانسیته جریان آندی و کاتدی کاهش یافته است که میتواند به
علت پوشیده شدن سطح نمونه فوالدی با این ماده و عدم دسترسی
محلول به قسمتی از آن میباشد .خطوط تافلی آندی و کاتدی در
غلظتهای مختلف از عصاره میرتکس شبیه یکدیگر بوده و با
افزایش غلظت تغییرات آشکاری از خود نشان نمیدهند .این
موضوع بیانگر اینست که این ماده تغییری در مکانیسم خوردگی
ایجاد نکرده و با جذب شدن روی سطح و کاهش نواحی آندی و
کاتدی عملکرد بازدارندگی داشته و فرآیند خوردگی را کنترل

با توجه به منحنیهای بدست آمده ،پارامترهای خوردگی در
حضور و عدم حضور بازدارنده توسط روش برونیابی تافل بدست
آمده و درجدول  3لیست شدند .این جدول پارامترهای
الکتروشیمیایی شامل پتانسیل خوردگی ( ،)Ecorrدانسیته جریان
خوردگی ( ،)icorrشیب تافلی آندی ( ،)βaشیب تافلی کاتدی ()βc
و درصد بازدارندگی حاصل از انجام آزمایشهای پالریزاسیون را
نشان میدهد .دانسیته جریان خوردگی با افزایش غلظت عصاره
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میرتکس به شدت کاهش یافته و از  99/8به  26/9 µA/cm2رسیده

حاصل از آزمایشهای کاهش وزن در شکل  4ارائه شده است.

و در پی آن سرعت خوردگی تا  33/0 mpyکم شده است.

این مقادیر با کمک تغییرات سرعت خوردگی در حضور
بازدارنده بدست آمد .مطابق این شکل ،با افزایش عصاره میرتکس

 -3-3بررسی رفتار خوردگی توسط آزمونهای کاهش

در محلول ،درصد بازدارندگی از  71درصد تا  79درصد افزایش

وزن

یافته است.

نتایج ارائه شده در قسمتهای قبل با استفاده از دو تکنیک
الکتروشیمیایی ( ACو  )DCبدست آمدهاند .با مقایسه این

85

تکنیکها با روش کاهش وزن و محاسبه سرعت خوردگی،

81

اطالعات دقیقتری بدست خواهد آمد.
نمونه فوالدی در محلول اسید کلریدریک حاوی غلظتهای

73

مختلف عصاره میرتکس ،حاصل از آزمونهای کاهش وزن را

69

نشان میدهد .این اندازهگیریها در دمای محیط صورت گرفته

65

است .مقدار سرعت خوردگی در این جدول با رابطه زیر بدست

1200

1000

800

600

400

200

I.E %

جدول  4مقادیر میانگین کاهش وزن و سرعت خوردگی روی سه

77

0

)C (mg/L

آمده است:

شکل ( :)4نمودار تغییرات درصد بازدارندگی عصاره میرتکس روی فوالد بر

ΔW

()1

DAt

اساس آزمایش کاهش وزن

C.R=534

 -4-3ایزوترم جذب

که در این رابطه  ∆Wتغییرات وزن D ،دانسیته A ،سطح در تماس

آزمایشهای امپدانس الکتروشیمیایی و نتایج حاصل از آن بیانگر

با محلول و  Tبیانگر زمان غوطهوری است.

این موضوع است که عصاره میرتکس با جذب شدن روی سطح
فوالد و ایجاد الیه محافظ سرعت خوردگی را کاهش میدهد.

جدول ( :)4اطالعات حاصل از آزمونهای کاهش وزن روی نمونههای

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از آزمونهای پیشین ،تعیین

فوالدی در محلول اسید کلریدریک در غلظتهای مختلف از عصاره

ایزوترم جذب میتواند اطالعات کاملتری را در مورد جذب این

میرتکس
1000
0/65
12

ماده و مکانیسم عملکرد آن در اختیار قرار دهد.

700

450

300

0

)C(mg/L

0/76

0/86

0/98

3/39

)W(mg/cm2

با در نظر گرفتن اینکه درصد پوشش سطحی رابطه مستقیم با

13

15

18

64

)C.R (mpy

درصد بازدارندگی بازدارنده در محلول دارد ،از نتایج آزمایش-
های الکتروشیمیایی و کاهش وزن به منظور بررسی ایزوترم جذب

جدول  4نشان میدهد که با افزایش غلظت عصاره میرتکس در

استفاده شد .ایزوترمهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و در

محلول ،سرعت خوردگی کاهش مییابد .سرعت خوردگی ارائه

نهایت ایزوترم جذب تمکین بیشترین انطباق را با نتایج حاصل از

شده در این جدول میانگین سرعت خوردگی سه نمونه میباشد.

خود نشان داد.

نمودار تغییرات درصد بازدارندگی بر حسب غلظت براساس نتایج

براساس رابطه ایزوترم جذب تمکین که در زیر ارائه شده است،
از رسم منحنی تغییرات  Өبر حسب  ln Cو شیب خط مقدار فاکتور
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 fبدست خواهد آمد و در ادامه با کمک عرض از مبدا ،مقادیر

با توجه به معادله ( )3و معادله خطوط ارائه شده در شکل  ،4مقدار

ثابت جذب محاسبه خواهد شد [.]9

انرژی آزاد فرآیند جذب عصاره میرتکس روی فوالد در محیط
اسید کلریدریک براساس آزمون کاهش وزن ،امپدانس
1
1
θ= lnK ads + lnC
f
f

()2

شکل  5نمودار تغییرات درصد همپوشانی سطحی بر حسب
لگاریتم غلظت عصاره میرتکس روی فوالد در محلول اسید
کلریدریک در دمای محیط را نشان میدهد .با کمک عرض از
مبدا معادله خطوط ارائه شده ،مقادیر ثابت جذب بدست آمد .از
طرفی رابطه ( )3ارتباط بین مقدار انرژی آزاد جذب با ثابت تعادلی
فرآیند جذب را نشان میدهد [:]10

الکتروشیمیایی و پالریزاسیون به ترتیب  -40/05 ،-41/5و
 -38/18کیلوژول بر مول بدست آمد .مقدار منفی بدست آمده
برای انرژی آزاد میتواند نشان دهندهی خودبخودی بودن فرآیند
جذب روی سطح فلز باشد .با توجه به اعداد بدست آمده میتوان
مقدار انرژی آزاد جذب عصاره میرتکس را حدود

Kj/mol

 -39/8در نظر گرفت.
بطور کلی مقدار انرژی آزاد جذب تا  -20 Kj /molبه معنای بر
همکنش الکترواستاتیک مولکول های بازدارنده و سطح فلز است
(جذب فیزیکی) و مقادیر منفیتر از  -40 Kj /molبیانگر انتقال یا

()3

)

-ΔG ads
RT

(exp

1
55.5

= K ads

در این رابطه  ∆Gadsبیانگر انرژی آزاد جذب T ،دما R ،ثابت
تعادلی و  Cغلظت آب در محلول میباشد.
در برخی تحقیقات صورت گرفته بر روی عصارههای گیاهی
انرژی آزاد جذب بر اساس این رابطه محاسبه نشده است [.]11
علت این موضوع عدم مشخص بودن وزن مولکولی مشخص برای
عصارههای گیاهی است .اما در بسیاری تحقیقات دیگر این
محاسبات صورت گرفته است [.]12

به اشتراک گذاشتن الکترون برای ایجاد پیوند (جذب شیمیایی)
است [ .]13بنابراین مقدار بدست آمده برای جذب عصاره
میرتکس یک مقدار مرزی بین جذب شیمیایی و فیزیکی-
شیمیایی ترکیبات این عصاره بر روی سطح فلز میباشد و تمایل

بیشتر به جذب شیمیایی را نشان میدهد [.]15-14
 -5-3مکانیسم جذب و مطالعات کوانتومی عصاره میرتکس

همان طور که به وسیله آزمونهای خوردگی نشان داده شد عصاره
میرتکس سرعت خوردگی را با کاهش دسترسی یونهای محلول
به سطح و کاهش مکانهای آندی و کاتدی کاهش میدهد .اجزا
این عصاره در جدول  1ارائه شده است .از آنجایی که عصاره

0.84

Polarisationy = 0.0959x + 0.8157
eis
y = 0.0888x + 0.8224
W.L. y = 0.0816x + 0.8033

0.82

بازدارندگی آن میتواند به جذب این ساختارهای مولکولی روی

0.8

0.79

Ө

0.76

0.76

میرتکس مخلوطی از ساختارهای آلی مختلف است ،عملکرد
سطح نسبت داده شود .این ترکیب به صورت عمده از ساختارهای
مولکولی نشان داده شده در شکل  6تشکیل شده است .تعداد

0.72
0.71
0.68
0

-1

-0.5

-1.5

)ln C(g/L

شکل ( :)5تطابق ایزوترم جذب تمکین با جذب عصاره میرتکس روی فوالد
در محیط اسیدکلریدیک

باالی ساختارهای موجود در این ترکیب ،بررسی مکانیسم دقیق
جذب را دشوار میسازد.
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به صورت مثبت باردار شده و جذب یون کلر سطح میشود .این
ترکیب با انتقال جفت الکترون ناپیوندی اتم اکسیژن به اوربیتال
خالی آهن و ایجاد پوشش محافظ نیز سرعت خوردگی را کم
میکند.
Pinene

Uracil

Limonene

Terpineol

Linanyl
Acetate

1,8-cineole

شکل ( :)7باردار شدن ترکیب لیمون در محیط اسید کلریدریک

شکل ( :)6اجزا اصلی عصاره میرتکس[]6

به علت اثرات هم افزایی و آنتاگونیسم باالی این ترکیبات روی
همدیگر در محلول اسیدی امکان معرفی یکی از این ترکیبات به
عنوان عامل اصلی جذب روی سطح فرآیندی دشواری است.
شکل  6نشان میدهد که عموم این ترکیبات اتم اکسیژن را در
گروه عاملی خود ( )C=O ،O-H ،C-Oو حلقه آروماتیک داشته
که در کنار پیوندهای دوگانه مراکز جذب مناسبی را فراهم می-
کنند .از طرفی این ترکیبات در محلول اسیدی از طریق اتم
اکسیژن یا نیتروژن و فعل و انفعال با یون هیدروژن میتوانند به
صورت مثبت باردار شوند .سطح فوالد نیز به علت بار مثبت ایجاد
شده روی آن در محلول اسیدی میتواند یونهای کلر موجود در
محلول را جذب کند .در پی این موضوع یونهای کلر همانند یک
پل عمل کرده و موجب جذب ساختارهای پروتونه شده روی
سطح و در پی آن کاهش سرعت خوردگی میشوند.
لیمون به عنوان یکی از اجزا عصاره میرتکس در محیط اسیدی به
صورت زیر (شکل  )7پروتونه میشود .در ساختار این ترکیب
هترواتم وجود ندارد اما الکترونهای  πحلقه بنزنی به عنوان مراکز
جذب روی سطح نمونه فوالدی عمل خواهد میکند .این موضوع
توسط هموتی نیز عنوان شده است [ .]16در  1و  8سینئول ،حلقه

اوراسیل نیز در محیط اسیدی از طریق اکسیژن گروه هیدروکسیل
به صورت مثبت باردار میشود و یونهای کلر روی سطح موجب
جذب فیزیکی آن روی سطح میشوند .به منظور درک بهتر
ارتباط بین ساختار مولکولیِ اوراسیل و اثر بازدارندگی آن،
مطالعات شیمی کوانتوم صورت گرفت .بر اساس تئوری فرونتیر
انرژیهای  LUMOو  HOMOبه منظور پیشبینی مراکز جذب
که مسئول واکنش با اتمهای سطح فلزند ،استفاده میشود .ساختار
مولکولی بهینه و توزیع دانسیته اوربیتالهای مولکولی این ترکیب
در شکل  8ارائه شده است.
شکل  8نشان میدهد که دانسیته الکترونی  HOMOبرای ساختار
اوراسیل روی جفت الکترون  πپیوند  C-Cقرار دارد .این موضوع
بیانگر اینست که این مرکز میتواند عامل جذب این مولکول روی
سطح فوالد باشد .ازآنجایی که پیوند  N-Hگروه دهنده و پیوند
 C=Oکشنده الکترون است ،الکترونهای نیتروژن روی اتم نیتروژن
مستقر نمیباشند و در شکل  -8ب توزیع باری روی آن وجود
ندارد و جذبی توسط این اتم صورت نمیگیرد.
ساختار پینن نیز حاوی اتمهای کربن و هیدروژن است .مکانیسم
جذب این ماده به این صورت است که در ابتدا ،تعدادی از
مولکول های پینن در حضور اسید کلریدریک پروتونه شده و
کربوکاتیون پایداری تولید میکنند که میتواند از طریق جاذبه
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های الکتروستاتیکی با یونهای کلر به سطح فلز نزدیک شده و
حتی روی سطح فلز تولید پیوند کربن-کلر نماید.

(ج)

(ب)

شکل (( :)9الف) :ساختار بهینه مولکولی پینن و توزیع دانسیته اوربیتال
مولکولی فرونتیر( ،ب) HOMO :و (ج)LUMO :
(الف)

(ب)

(ج)

شکل ( :)10شماتیک مکانیزم جذب پینن روی فوالد درمحیط اسیدی

شکل (( :)8الف) :ساختار بهینه مولکولی اوراسیل و توزیع دانسیته اوربیتال
مولکولی فرونتیر( ،ب) HOMO :و (ج)LUMO :

مطالعات کوانتومی روی ترکیب پینن نیز صورت گرفت .شکل 9
ساختار مولکولی بهینه و توزیع دانسیته الکترونی این ترکیب را
نشان میدهد .با توجه به شکل  9توزیع دانسیته الکترونی HOMO

بیشتر روی جفت الکترون  πپینن قرار داشته و جذب مولکول بیشتر
از این ناحیه صورت میگیرد .درواقع مولکولهای پینن میتوانند
از طریق برهم کنشهای دهنده-گیرنده بین اربیتالهای  ᴨو
اربیتالهای خالیِ  dاتمهای سطحی فلز ،روی سطح جذب شوند.
این دو مکانیزم جذب در شکل  10نشان داده شده است.

پارامترهای حاصل از مطالعات شیمی کوانتوم شامل انرژی
باالترین اوربیتال مولکولی اشغال شده ) (EHOMOو انرژی پایین-
ترین اوربیتال مولکولی اشغال شده ) (ELUMOو دوقطبی لحظهای
) (μبرای دو ترکیب اوراسیل و پینن در جدول  5ارائه شده است.
از آنجایی که عموما  EHOMOوابسته به توانایی اهدا الکترون
مولکول است مقادیر باالی انرژی  HOMOبیانگر اینست که
مولکول به واگذاری الکترون به گیرندههای مناسب با انرژی
پایین و اوربیتال مولکولی خالی تمایل دارد .برعکس مقادیر پایین
انرژی  LUMOنشاندهنده تمایل مولکول به جذب الکترون است
[.]19–17
ممان دو قطبی معیاری از قطبیت شبکة مولکولی است .مقدار ممان
دوقطبی باالتر انتقال راحتتر الکترون از مولکول به فلز را نشان
میدهد .نحوة محاسبة آن طبق رابطة زیر با ضرب اندازه بار
الکتریکی ( )Qدر حدفاصل مابین آنها در دو انتهای دوقطبی ()r
صورت میپذیرد:

(الف)
()4

µ=Q×r
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گوالرت و همکارانش [ ]20نشان دادند مقادیر پایینتر  ΔEو باالتر
ممان دوقطبی یک مولکول بازدارنده میتواند جذب بهتر و درصد
بازدارندگی باالتر ماده را نشان دهد .پس با توجه به جدول  5می-
توان گفت اگر عملکرد اوراسیل و پینن به صورت مجزا به عنوان
بازدارنده مورد بررسی قرار گیرد ،اوراسیل بازدارنده موثرتری
خواهد بود.
جدول ( :)5پارامترهای کوانتومتری مربوط به ترکیب اوراسیل و پینن
)µ(D

ΔE
)(eV

ELUMO
)(eV

EHOMO
)(eV

Compound

4/27

5/704

-7/112

-1/408

Uracile

0/70

5/668

-6/169

-0/500

Pinene
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اسید کلریدریک یک موالر عمل نموده و درصد حفاظت آن با
افزایش غلظت زیاد میشود .آزمونهای پالریزاسیون
کاتدی و ایجاد فیلم محافظ به صورت مختلط عمل مینماید.
آزمونهای امپدانس الکتروشیمیایی بیانگر این بود که با افزایش
غلظت این ماده در محلول ،مقدار مقاومت پالریزاسیونی افزایش
مییابد .جذب این ماده روی سطح فوالد در محیط اسید
کلریدریک از ایزوترم جذب تمکین پیروی نموده و با توجه به
این ایزوترم ،مقدار انرژی آزاد جذب  -40 kj/molبدست آمده
که جذب شیمیایی این ماده را نشان داده است .مطالعات شیمی
کوانتوم روی دو ترکیب اوراسیل و پینن نشان داد این ترکیبات با
کمک جفت الکترون  πجذب سطح شده و انتظار میرود در
بررسی جداگانه این دو ترکیب اوراسیل عملکرد بازدارندگی
بهتری را نشان دهد.
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