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بررسیهای آزمايشگاهی اثر بازدارنده خوردگی مشتقی از خانواده دیهيدروپيريدينها در محيطهای اسيدی
2

هما شفيعی خانی ,*1فاطمه رفيعی پور

 1دانشکده علوم پايه ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
 2دانشگاه آزاد اسﻼمی واحد ﻻمرد ،ﻻمرد ،ايران
)تاريخ دريافت1400/4/2 :

تاريخ پذيرش(1400/11/10 :

متداولترين روش تنظيم و کاهش ميزان خوردگی ،استفاده از بازدارندههای خوردگی است .به همين منظور ،يک ترکيب آلی جديد از خانواده بیپيريدينها با استخﻼف
آمينواسيد )گروهعاملی گليسين( انتخاب و سنتز گرديد که ويژگیهای اين ليگاند با طيفسنجیهای رزونانس مغناطيس هسته هيدروژن و زيرقرمز تاييد شد .دراين پژوهش،
رفتار خوردگی لوله کربنی ) (A105در محيطهای اسيدی )سولفوريک اسيد و هيدروکلريک اسيد با غلظتهای  0/1و  0/5موﻻر( در حضور بازدارنده  DHPNباروش
پﻼريزهکردن پتانسيوديناميک ) (PDPبررسی شد .تاثير غلظت بازدارنده در دامنه غلظتی  0/86تا  17/16 ppmارزيابی شد .نتايج نشان داد که بازده بازدارندگی با افزايش
غلظت بازدارنده افزايش يافته و در غلظت  5/15 ppmبازده خوردگی به بيشترين مقدار و به  78درصد میرسد .منحنیهای پﻼريزهکردن نشان میدهند که اين نوع
بازدارندهاز نوع مختلط آندی/کاتدی بوده اما بازدارندگی آندی آن بيشتراست .جذب سطحی مولکولهای بازدارنده بر روی سطح فوﻻد کربنی از همدمای ﻻنگموير تبعيت
میکند.
واژههای کليدی :پﻼريزهکردن الکتروشيميايی ،خوردگی ،دیهيدروپيريدين ،فوﻻد کربنی A105

مقدمه
يکی از مهمترين مشکلها در کشورهای صنعتی و توسعهيافته
خوردگی فلزات میباشد .نواحی مختلف مانند درياها ،خشکیها ،ساختمان-
ها ،پلها ،کارخانهها و صنايع پتروشيمی بهويژه در مناطق مرطوب،
بيشتر در معرض خوردگی میباشند ] .[1يکی از راههای عملی برای
جلوگيری از خوردگی فلزات ،استفاده از بازدارندههای خوردگی میباشد.
بازدارنده خوردگی ،يک ترکيب شيميايی است که درغلظتهای کم به
محيط خورنده اضافه میشود ومیتواند بهطور موثری واکنش فلز با محيط
را تنظيم و سرعت خوردگی فلزات را کاهش دهد ] .[2معموﻻ بازدارندهها
بر روی سطح فلزات جذب و مکانهای فعال را مسدود میکنند ].[3
بازذارندههای خوردگی به انواع متفاوتی از نوع ترکيبهای معدنی،
ترکيبهای آلی و مشتقهای آنها تقسيم میشوند که ساختار مولکولی
بازدارنده ،عامل اصلی در تعيين ويژگیهای آن است .بعضی از مؤثرترين
بازدارندههای معدنی شامل کرومات ،نيترات ،سيليکات و کربنات می
باشند .امروزه استفاده از کروماتها و نمکهای روی به دليل سمیبودن
بهطور چشمگيری کاهش يافته و بيشترتوسط بازدارندههای آلی جايگزين
شدهاند ] .[4معموﻻ ترکيبهای آلی در مقايسه با ترکيب های معدنی از
قدرت بازدارندگی بيشتری برخوردار هستند .ترکيب های آلی با هترواتم-
هايی مانند اکسيژن ،نيتروژن ،فسفر و گوگرد و يا ترکيب هايی با
پيوندهای چندگانه بعنوان مهمترين بازدارندههای خوردگی فلزات گزارش
شدهاند ] .[9-5اگر چه بيشتر ترکيب های بازدارنده بازده بازدارندگی
باﻻيی از خود نشان میدهند ،اما بيشتر آنها سمی و برای انسانها و محيط
زيست خطرناک میباشند .سمیبودن و خطرهای زيست محيطی
بازدارندهها ،پژوهشگران را به استفاده از ترکيب های ضدخوردگی
دوستدار محيط زيست و عاری از زيان تشويق می نمايد .اين ترکيب ها
شامل عناصر خاکهای نادر ] ،[12-10ترکيب های آلی ] [16-13و
آمينواسيدها میباشند .در سال  ،2020ترکيب -5)]-2متيلپيرازول
ايميل نويسنده مسئولshafieehoma@yahoo.com :

-3ايل(متيل[بنزايميدازول برای بازدارندگی خوردگی در محلول
 5ميلیموﻻر هيدروکلريک اسيد بررسی شد که بازده عملکرد بازدارنده
 97درصد بود ] .[17همچنين در سال  ،2020يکی از مشتقهای -8
هيدروکسیکينولين برای جلوگيری از خوردگی هيدروکلريک اسيد استفاده
شد که بازده  90درصد در غلظت  3ميلیموﻻر اسيد مشاهده شد ].[18
هدف اصلی از اين پژوهش ،آزمايش بازدارندگی خوردگی يک ترکيب آلی
سنتزی جديد ،از مشتقهای دیهيدروپيريدين به نام دیهيدروپيريميدو5-]-
[1,6][b,4نفتريدين(1H,3H,7H,9H)-8،6،4،2-تتراان با بخش کوچکی
از آمينواسيد و نام مخفف ) (DHPNبرای فوﻻد کربنی در محيطهای
اسيدی )هيدروکلريک اسيد و سولفوريک اسيد( با غلظتهای  0/1و 0/5
موﻻر میباشد .بهطور ويژه ،اين مشتق دیهيدروپيريدين دارای گروه
عاملی گليسين ) (NH2-CH2-COOHاست که ويژگی ضدخوردگی آن
با استفاده از روش پﻼريزه کردن پتانسيومتری مورد ارزيابی قرار
گرفتهاست.

بخش تجربی
مواد شيميايی و دستگاههای مورد استفاده
در اين پژوهش ،برای ثبت طيف  1H NMRاز دستگاهطيفسنج
بروکر مدل  DRX-500و برای طيف زيرقرمز از دستگاه طيفسنج
جاسکو مدل  480استفادهشد .اندازهگيریهای الکتروشيميايی با يک دستگاه
پتانسيواستات/گالوانواستات ميکرواتولب  IIIمجهز به )(PGSTAT30
که با برنامه نرمافزار نوا نسخه  1.5که با يک رايانه کنترل میشود،
انجام شد .دراين کار يک سل الکتروشيميايی سهالکترودی شامل يک
الکترود کالومل اشباع ،ميله پﻼتينی و قطعه فلز فوﻻد کربنی  A105است
که به ترتيب بعنوان الکترودهای مرجع ،کمکی و کار استفاده میشوند.
همه آزمايشها در محلول ساکن انجام شدند .در ابتدای هر آزمايش ،برای
بهدست آوردن شرايط پتانسيل مدار باز ) (OCPيا پتانسيل خوردگی فلز
) ،(ECorrالکترود کار )نمونه فوﻻد کربنی  (A105به مدت  30دقيقه جهت
رسيدن به حالت تعادل درون  25ميلیليتر محلول مورد آزمايش غوطهور
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شد .منحنیهای پﻼريزهشدن پتانسيوديناميک با تغيير پتانسيل در محدوده
تافل با دامنه  ±250 mVنسبت به پتانسيل مدار باز و با سرعت روبش
پتانسيل يک ميلیولت بر ثانيه و بيشينه زمان تعيين پتانسيل مدار باز،
 5دقيقه )در شرايط دمايی يکسان( در دمای اتاق ثبت شدند .با استفادهاز
نرمافزار نوا ،منحنیهای پﻼريزهکردن تجزيه و تحليل شد .برای اطمينان
از تکرارپذيری نتايج آزمايشها ،اندازهگيریها حداقل سه بار تکرار شدند.

استون چربیزدايی و در پايان خشک شد .اين الکترود بهعنوان الکترود
کار در تمام آزمايشها مورد استفاده قرار گرفت .ترکيب شيميايی الکترود
کار شامل  0/35درصد کربن 0/35 ،درصد فسفر 1/05-0/6 ،درصد
منگنز 0/04 ،درصد گوگرد 0/3 ،درصد کروم 0/11-0/35 ،درصد
سيليکون 0/08 ،درصد واناديم 0/4 ،درصد نيکل 0/4 ،درصد مس،
 0/009درصد موليبدن و بقيه آن آهن است.

دیهيدروپيريميدو[1,6][5-b,4]-نفتريدين-8،6،4،2-
سنتز
)(1H,3H,7H,9Hتتراان )(DHPN

محلولهای مورد استفاده
برای تمام محلول سازیها از آب دوبار تقطير استفاده شد.
محلولهای سولفوريک اسيد و هيدروکلريک اسيد ) 0/1و  0/5موﻻر( از
اسيدهای تجاری )شرکت مرک( به ترتيب با غلظت  98و  37درصد
)وزنی/وزنی( تهيه شدند .برای تهيه محلول بازدارنده با غلظت
 ،1000 ppmاز حل کردن مقدار  0/0043گرم از ليگاند  DHPNدر
حﻼل  DMFدر يک بالن حجمی  10ميلیليتری تهيه شد .برای تهيه
غلظتهای مختلف از  DHPNدر سل الکتروشيميايی ،حجمهای مناسبی
از اين محلول به سل اضافه شد.

در يک بالن تهگرد  10ميلیليتری مجهز به کندانسور يک ميلیمول
-3هيدروکسی-4-متوکسیبنزآلدئيد 2 ،ميلیمول باربيتوريکاسيد-12،
تنگستوفسفريکاسيد ) (0/1%بعنوان کاتاليست و  3ميلیليتر اتانول بعنوان
حﻼل با هم مخلوط شدند .اين مخلوط در دمای  80 °Cبه مدت  12ساعت
رفﻼکس شد .سپس يک ميلیمول گليسين به مخلوط واکنش اضافه و در
طول شب رفﻼکس گرديد .در پايان کار محصول رسوبی بدست آمده
صاف و سه مرتبه با  2ميلیليتر اتانول شستشو دادهشد .شکل  1ساختار
ترکيب  DHPNرا نشان میدهد.

نتايج و بحث
اندازهگيریهای الکتروشيميايی
برای بررسی اثر بازدارندگی ليگاند  DHPNبر روی خوردگی فوﻻد
کربنی ،پﻼريزهکردن پتانسيومتری انجام شد) .شکلهای  2تا .(5
منحنیهای پﻼريزه کردن تافل برای فوﻻد کربنی در محلول
هيدروکلريکاسيد و سولفوريکاسيد با غلظتهای  0/1و  0/5موﻻر شامل
غلظتهای مختلف بازدارنده  DHPNرا نشان میدهد.
سنجههای الکتروشيميايی از جمله پتانسيل خوردگی ) ،(Ecorrچگالی
جريان خوردگی ) ،(Icorrشيب کاتدی وآندی منحنیهای تافل ) (βa, βcو
بازده خوردگی ) (IE,%در جدولهای  1و  2نشان دادهشدهاست .درجه
پوشش سطحی )يعنی نسبت سطح پوشيدهشده توسط بازدارنده به کل سطح
فلز در دسترس برای جذب( و درصد بازده خوردگی بر اساس معادلههای
 1و  2به دست آمد.

شکل  .1ساختار ترکيب دیهيدروپيريميدو [1,6][5-b,4]-نفتريدين-
(1H,3H,7H,9H)-8،6،4،2تتراان ).(DHPN

ساختار محصول بهدستآمده )شکل  (1با طيفـسنجیهای زيرقرمز و
رزونانس مغناطيس هسنه هيدروژن و کربن  13شناسايی گرديد.
IR (KBr): 3258, 3247, 3089, 1728, 1671, 1410, 1356,
1323, 1275, cm-1. 1H NMR (DMSO-d6): δ 2.2 (2H, s), 2.7
(3H, s), 3.14 (2H, d), 5.53 (1H, t), (6.1-6.5) (3H, m), 8.2
(1H, s), 9.7 (4H, s), 16.95 (1H, s) ppm. 13C NMR
(DMSO-d6) δ (ppm) = 8.5, 29.5, 29.6, 45.6, 55.6, 91.1,
111.7, 114.4, 116.9, 117, 137.4, 144.6, 145.6, 150.6,
162.4, 163.7.

)(1
)(2
در اين  Icorrو  I°corrبه ترتيب چگالی جريان خوردگی در حضور و
عدم حضور بازدارنده میباشد .همانطور که در شکل  2ديده میشود،
بعدازافزودن بازدارنده ،هر دو جريان کاتدی وآندی به سمت چگالی جريان
کمتر تغيير میکند و اين نشان میدهد که حضور بازدارنده ،حل شدن آندی
کربن را کاهش و واکنشهای کاتدی را به تعويق میاندازد ] 19و .[20
همانطور که در مقالهها گزارش شدهاست ،اگر جابجايی پتانسيل خوردگی
در محلول حاوی بازدارنده نسبت به محلول شاهد کمتر از ±85 mV
باشد ،بازدارنده میتواند به صورت کاتدی يا آندی باشد ].[23-21
دراين پژوهش ،بيشينه جابجايی در پتانسيل خوردگی در حضور
بازدارنده حدود  18ميلیولت است که میتوان نتيجه گرفت که

آماده سازی نمونه
قبل از انجام آزمايشهای مختلف الکتروشيميايی ،آمادهسازی نمونه
فوﻻد کربنی ) (A105انجام شد .آمادهسازی نمونه فوﻻدی به اين صورت
است که ابتدا قطعه فلز در ابعاد  1×1×0/5سانتیمتر برش و به يک سيم
مسی لحيم شد .سپس سطوح پشت و جانبی نمونه و همچنين محل اتصال
نمونه فوﻻد و سيم مسی با رزين اپوکسی کامﻼً پوشانده شد به گونهای که
مساحت فلز در تماس با محلول 1 cm2 ،باشد .آنگاه سطح الکترود کار
)فوﻻد  (A105با کاغذ سمباده ساييده شد و سپس در حمام فراصوت با
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شکل  .2منحنی پﻼريزهکردن تافل فوﻻد ) (A105در محلول هيدروکلريک
اسيد  0/1موﻻردر غلظتهای مختلف بازدارنده DHPNدر دمای
 30 °Cو سرعت جاروب  1ميلیولت بر ثانيه.

شکل . 5منحنی پﻼريزهکردن تافل فوﻻد ) (A105در محلول سولفوريک
اسيد  0/5موﻻر در غلظتهای مختلف بازدارنده  DHPNدر
دمای  30 °Cو سرعت جاروب  1ميلیولت بر ثانيه.

مولکولهای  DHPNبهعنوان بازدارنده مختلط عمل میکند اما
بازدارندگی آندی آن بيشتر است .همچنين  ،وقتی که غلظت بازدارنده
افزايش میيابد ،چگالی جريان خوردگی فوﻻد کربنی از  0/166تا
 0/036ميلیآمپر بر مترمربع کاهش و بازده خوردگی تا  78درصد
افزايش میيابد .اين رفتار ،پوشش سطحی ) (θعالی سطح فلز را با
مولکولهای  DHPNتاييد کرده و نشان میدهد که مکانهای فعال واکنش
در سطح فلز مسدود شدهاند.

همدماهای جذب
تاثير ترکيب های آلی به عنوان بازدارندههای خوردگی میتواند
براساس جذب سطحی مولکولها از طريق گروههای عاملی آنها بر روی
سطح فلز توصيف شود .برای درک بهتر ساروکار جذب بازدارنده و
فرايندهای الکتروشيميايی بر روی سطح فلز ،همدماهای جذب بررسی
شدند .همدماهای جذب ﻻنگموير ،تمکين و فروندليچ برای توصيف
خوردگی بازدارنده ،مورد آزمايش قرارگرفت .گفتنی است که جذب
DHPNبر روی سطح فلز در محلول هيدروکلريک اسيد و سولفوريک
اسيد  0/1موﻻر از همدمای جذب ﻻنگموير تبعيت میکند.
الگوی جذب ﻻنگموير با معادله زير نشان داده میشود ]:[24

شکل . 3منحنی پﻼريزهکردن تافل فوﻻد )  (A105در محلول
هيدروکلريک اسيد  0/5موﻻر در غلظتهای مختلف
بازدارنده  DHPNدر دمای  30 °Cو سرعت جاروب
 1ميلیولت بر ثانيه.

)(3
غلظت بازدارنده بر حسب = mg l-1
 = θدرجه پوشش سطحی بر روی سطح فلز
 =Kadsثابت تعادل فرايند جذب-واجذب
تغييرات خطی

درمقابل  Cinhليگاند  DHPNدر محلول

هيدروکلريک اسيد و سولفوريک اسيد ) 0/1موﻻر( در شکلهای  6و 7
نشان دادهشدهاست .ضريب همبستگی خوب و خطی بودن نمودار پيشنهاد
میدهد که جذب بازدارنده از همدمای جذبی ﻻنگموير تبعيت میکند پس

شکل  .4منحنی پﻼريزهکردن تافل فوﻻد ) (A105در محلول سولفوريک
اسيد  0/1موﻻر در غلظتهای مختلف بازدارنده  DHPNدر
دمای  30 °Cو سرعت جاروب  1ميلیولت بر ثانيه.
143

بررسیهای آزمايشگاهی اثر بازدارنده خوردگی /...جلد چهارم ،شماره دوم ،سال 1401

جدول  .1نتايج آزمونهای پﻼريزه کردن و نتايج محاسبات خوردگی فوﻻد  A105در محيط سولفوريک اسيد  0/1موﻻر
غلظت بازدارنده
)(ppm

پتانسيل خوردگی
)(V vs. SCE

شيب آندی
)(V dec-1

شيب کاتدی
)(V dec-1

چگالی خوردگی
)(mA cm-2

سرعت خوردگی
)(mpy

بازده بازدارندگی
)(%

0
0/86
1/72
2/57
5/15
8/58
17/16

-0/658
-0/646
-0/639
-0/631
-0/621
-0/614
-0/609

0/412
0/276
0/229
0/195
0/175
0/143
0/161

0/384
0/247
0/179
0/178
0/148
0/129
0/133

0/422
0/221
0/200
0/174
0/138
0/101
0/098

193/41
101/36
91/46
79/96
63/23
46/28
44/98

47/59
52/70
58/66
67/31
76/10
76/75

درجه
پوشانندگی
سطحی )(θ
0/476
0/527
0/587
0/673
0/761
0/765

جدول  .2نتايج آزمونهای پﻼريزه کردن و نتايج محاسبات خوردگی فوﻻد  A105در محيط هيدروکلريک اسيد  0/1موﻻر
غلظت
بازدارنده
)(ppm
0

پتانسيل خوردگی
)(V vs. SCE

شيب آندی
)(V dec-1

شيب کاتدی
)(V dec-1

چگالی خوردگی
)(mA cm-2

سرعت خوردگی
)(mpy

-0/649

0/347

0/339

0/166

76/15

0/86

-0/637

0/202

0/220

0/082

37/52

50/68

1/72

-0/636

0/126

0/099

0/037

16/82

77/90

2/57

-0/636

0/173

0/169

0/078

35/85

52/88

0/529

5/15

-0/633

0/132

0/109

0/046

16/73

78/01

0/78

8/58

-0/633

0/119

0/0903

0/036

16/73

78/01

0/78

17/16

-0/631

0/122

0/0848

0/032

16/38

78/47

0/78

يک تک ﻻيه جذبی بر روی سطح فلز ايجاد میشود ] .[25ثابت
تعا دل فرايند جذب سطحی ) (Kadsعکس عرض از مبداء همدمای
ﻻنگموير میباشد .همچنين ،مقدار انرژی آزاد استاندارد جذب سطحی
میتواند از رابطه زير بهدست آيد ]:[26

بازده
بازدارندگی
)(%
-

درجه
پوشانندگی
سطحی )(θ
0/507
0.779

نشان میدهد که جدب ضعيفی بين مولکولهای بازدارنده و سطح فلز انجام
شدهاست که اين فرايند جذب از نوع جذب فيزيکی میباشد ].[27

)(4

= مقدار انرژی آزاد استاندارد جذب سطحی
 = Rثابت عمومی گازها و برابر با 8/314 J mol-1 K-1
 = Tدمای مطلق برحسب کلوين
 = 55/5تعداد مولهای آب بر حسب  Mدر محلول نمونه
با استفاده از رابطه باﻻ ،مقدارانرژی آزاد استاندارد جذب سطحی
برابر  -10کيلوژول بر مول بهدست میآيد که عﻼمت منفی نشانه
خودبهخودی بودن جذب بازدارنده بر روی سطح فلز است .همچنين،
کوچک بودن ثابت تعادل جذب و انرژی آزاد استاندارد جذب

شکل  .6همدمای جذب ﻻنگموير برای جذب بازدارنده بر روی سطح
فوﻻد کربنی در محلول هيدروکلريک اسيد  0/1موﻻر.
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( با گروه عاملی گليسينDHPN)  يک بازدارندهآلی،در اين پژوهش
A105 برای عملکرد بازدارنده خوردگی بر روی لولههای فوﻻد کربنی
 و0/1 در محلول سولفوريک اسيد و هيدروکلريک اسيد با غلظتهای
 موﻻر با استفاده از روش الکتروشيميايی پﻼريزهکردن پتانسيومتری0/5
 نتايج اين مطالعه نشان داد که اين بازدارنده.مورد آزمايش قرارگرفت
 از خود نشان میدهد که5/58 ppm باﻻترين بازده خوردگی را در غظت
 جذب.به دليل جذب سطحی بر روی سطح نرم فوﻻد کربنی میباشد
 افزايش. از همدمای ﻻنگموير تبعيت میکندDHPN سطحی بازدارنده
 خوردگی را کنترل میکند اما بر روی سازوکارDHPN بازدارنده
 افزايش، بر اساس اندازهگيریهای پتانسيومتری.خوردگی تاثير نمیگذارد
 چگالی جريان خوردگی را کاهش میدهد و سازوکار،مقدار بازدارنده
.کاتدی میباشد/عملکرد آن به صورت بازدارنده مختلط آندی
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