
 

  
  
  

  یکی از مشتقات تریازول به نام معرفی
   (Z)-3-[(3-methyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)sulfanyl]-2-

propenoic acid   
  به عنوان بازدارنده جدید فوالدهاي کم کربن در محیط اسیدي

  
  4، علی داودي3، محمد هادي موید2، مجتبی مومنی1، نوشین سادات آیتی1سپیده خنداندل

  
  چکیده

  : این تحقیق عملکرد یکی از مشتقات تریازول به نامدر 

(Z)-3-[(3-methyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)sulfanyl]-2-propenoic-acid   به عنوان یک بازدارنده
آزمون هـا در شـرایط بـدون    . مورد مطالعه قرار گرفت M HCl1/0در محیط  CK15ي جدید خوردگی فوالد کم کربن 

بوسیله تکنیـک هـاي ثبـت پتانسـیل      ppm 500و  400، 300، 200، 50حضور بازدارنده با غلظت هاي  بازدارنده و همچنین
نتایج نشان می دهنـد کـه   . وپالریزاسیون با پتانسیل متغیر انجام شدند) LPR(، مقاومت خطی پالریزاسیون )OCP(مدار باز

می باشد که  ppm 500قدار بیشینه تاثیر بازدارنده در م. این بازدارنده بر روي هر دو شاخه آندي و کاتدي تاثیر گذار است 
کـاهش مـی    mA/cm2 2104/0 بـه  mA/cm2 75/0 شدت جریان خـوردگی از با افزودن این مقدار بازدارنده به محلول، 

مقاومت به خوردگی  ،است و انتظار می رود با افزایش غلظت بازدارنده% 72بیانگر بازدهی  این کاهش نرخ خوردگی  .یابد
عملکـرد ایـن بازدارنـده را مـی تـوان بـه       با بررسی انجام شده برو روي  مدل جذب بازدارنـده،  .فزایش بیشتري داشته باشد ا

  . حضور مراکز جذب سطحی چند گانه نیتروژن نسبت داد

  
  .محیط اسیدي ،فوالد کم کربن ،، تریازولها بازدارندهخوردگی، : واژه هاي کلیدي

  
  

 دانشجوي کارشناسی، گروه متالورژي و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد ١                                                
  دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه متالورژي و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد 2
 دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار، گروه متالورژي و مواد، 3
  استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تربیت معلم سبزوار 4



 ...معرفی یکی از مشتقات تریازول

  مقدمه
معموالً براي اسید ) HCl(اسید هیدرو کلریک .  [1,2] می باشند گوناگونرد هاي فراوانی در صنایع کاربداراي اسید ها 

یکی از روش هاي معمول براي محافظت فلزات در محیط هاي اسیدي . [4-2]شویی فلزات و آلیاژ ها استفاده می شود
ختار مولکولی آن ها یک یا چند حلقه به همراه اتم بازدارنده ها ي آلی که در سا. [2,5]استفاده از بازدارنده ها می باشد 

بازدهی بازدارنده هاي آلی . [10-3,5-1]هاي اکسیژن، نیتروژن و گوگرد باشد معموالً براي این هدف استفاده می شوند 
ع نو:  [13-11]می تواند به یکی از دو نوع زیرباشد ها جذب بازدارنده. [7] به خصوصیات جذبی آن ها مربوط می شود

 هبین بار یون ها و یا دوقطبی ها بر روي جزء جذب شوندبار الکترواستاتیکی که می تواند ناشی از  است جذب فیزیکیاول 
که ناشی از به اشتراك گذاشتن یا  می باشد جذب شیمیایینوع دوم . محلول باشد -و بار الکتریکی در فصل مشترك فلز

ذب شیمیایی انرژي جذب بیشتري نسبت به جذب فیزیکی دارد و بر خالف ج.  تبادل بار بین بازدارنده و سطح فلز است
ترکیبات آلی به یکی . [11]جذب فیزیکی که در دماهاي باالتر ناپایدار می شود، پایداري آن در دماهاي باالتر بیشتر است 

برهم ) و بازدارنده ببرهم کنش الکترواستاتیک بین سطح ) الف: از چهار شکل زیر می توانند بر سطح فلز جذب شوند
ترکیبی از تمام موارد ذکر شده ) با سطح فلز و ت πبرهم کنش ) الکترون هاي غیر پیوندي بازدارنده با سطح فلز پکنش 

. اکثر بازدارنده هاي موجود خاصیت هاي سمی دارند که باید بوسیله ي ترکیبات غیر سمی جایگزین شوند. [14,15]
ت ها، نیترات ها و اکسید ها با توجه به فعالیت شیمیایی باالیشان و سمیت پایین می توانند به ترکیبات چند اتمی مانند سولفا

در این تحقیق خواص بازدارندگی یکی از مشتقات تریازول بر  .[19-16]عنوان باز دارنده ها مورد استفاده قرار گیرند 
  .بررسی می شود CK15روي خوردگی فوالد کم کربن 

  
  مواد و روش تحقیق

  .یکی از مشتقات تریازول که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است را نشان می دهدساختار مولکولی  1شکل 

  

  

  

  

  

  

  3-[(3-methyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)sulfanyl]-2-propenoic acid-(Z)ساختار مولکولی : 1شکل 

  

 .Fe Balو  C  ،0.1%Si  ،0.4%Mn  ،0.02%S  ،0.13%P%0.16: با ترکیب شیمیاییفوالدکم کربن میله اي از 
در محلول )  SCE(کالومل اشباع نسبت به الکترود   کاريپتانسیلهاي الکترود  .مورد استفاده قرار گرفتدر این آزمایش 

M HCl 0.1  2با سطح الکترود پالتین .  شده استدر غیاب و حضور غلظتهاي گوناگون بازدارنده اندازه گیري cm2  به
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الکترود کاري در محلول آزمایش  پیش از انجام آزمون هاي الکتروشیمیایی،.شده استعنوان الکترود کمکی بکار کرفته 
پس از  .غوطه ور می شود تا زمانی که شرایط پایدار حاصل گردد و پتانسیل خوردگی  بدست آید min 20به مدت 

آزمون مقاومت خطی پالریزاسیون . دي پالریزه می شود حصول شرایط پایدار الکترود کاري در هردو جهت کاتدي و آن
)LPR ( پتانسیل  جاروبسرعت  بامیلی ولت نسبت به پتانسیل خوردگی + 15تا  -15محدوده تغییرات پتانسیل از در

mV/min10 چگالی جریان خوردگی  ادیرمق. انجام شد)icorr (پالریزاسیون با . از درونیابی خطوط تافل محاسبه شد
  mV/s 1برابر با نرخ جاروب میلی ولت نسبت به پتانسیل خوردگی و با سرعت + 200تا  -200ل متغیر در محدوده پتانسی

نتیجه حاصل از این تست نمودار پالریزاسیون است که . تمامی آزمونها در دماي محیط انجام شده است .یددگرانجام 
  .تغییرات شیب خطوط تافل از روي آن مشخص می شود

  بحثنتایج و 
  نمودار پالریزاسیون

در شرایط بدون حضور بازدارنده و غلظت  M HCl 1/0را در محیط 15CKنمودار پالریزاسیون فوالد کم کربن  2شکل 
، )Ecorr(پارامتر هاي الکتروشیمیایی شامل پتانسیل خوردگی . را نشان می دهد ppm 500و 400، 300، 200، 50هاي 

. آمده است 1اندازه گیري شده و در جدول ) aو  c(هاي تافل آندي و کاتدي و شیب ) icorr(شدت جریان خوردگی 
  .[11-3,10] می شودبوسیله روابط زیر محاسبه %) η(و بازدهی بازدارنده  )θ(پوشش سطح  درجه
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0که در آن 
corri  وcorri ر محلول بدون بازدارنده و در حضور بازدارنده می شدت جریان هاي خوردگی دیب به ترت  

  . باشد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در حضور غلظت هاي مختلف بازدارنده 15CKنمودار پالریزاسیون فوالد : 2شکل 
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ا همچنین ب. مشخص است، با افزایش غلظت بازدارنده شدت جریان خوردگی کاهش می یابد 1همان گونه که در جدول 
 نسبت ppm50مقدار پتانسیل خوردگی در . شیب تافل آندي و کاتدي روند کاهشی دارند افزایش غلظت بازدارنده هر دو

  نتایج حاصل  3شکل . به محلول بدون بازدارنده کاهش یافته و با افزایش غلظت بازدارنده پتانسیل خوردگی افزایش می یابد
  با توجه به اینکه در غلظت هاي کم بازدارنده . دهد که موید این مطلب می باشد از آزمون ثبت پتانسیل مدار باز را نشان می

  
  پارامتر هاي پالریزاسیون، درجه پوشش سطح و بازدهی بازدارنده در غلظت هاي مختلف: 1جدول 

  
نسبت به محلول بدون بازدارنده کاهش یافته و اینکه تاثیر این بازدارنده بر روي شیب هاي تافل آندي و  پتانسیل خوردگی

 کاتدي مثبت نیست، می توان نتیجه گرفت، عملکرد بازدارنده کاهش شدت جریان تبادلی واکنش هاي آندي و کاتدي
ه غلظت بازدارنده افزایش می یابد پتانسیل اما هرچ. که در غلظت هاي کم اثر آن روي شاخه کاتدي بیشتراستاست 

 2همان گونه که شکل  که نشان دهنده این مطلب است که  )3شکل (خوردگی به سمت مقادیر مثبت تر حرکت می کند 
  .  می شودبیشتر شاخه آندي  آن برتاثیر  مشاهده می شود با افزایش غلظت بازدارنده نیز 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تانسیل خوردگی با تغییر غلظت بازدارندهنمودار تغییرات پ: 3شکل 

C (ppm) 
Ecorr  

(mV vs. SCE) 

icorr 

 (mA/cm2) 

βc 

(mV/decade) 

βa 

(mV/decade) 
θ %η 

blank -522 0.75 183.92 180.42 - - 

50 -543.53 0.63 188.51 186.78 0.16 16 

200 -527.13 0.33 156.66 142.73 0.56 56 

300 -520.78 0.25 149.64 139.28 0.66667 66.667 

400 -517.8 0.2204 141.26 137.65 0.70613 70.613 

500 -511.82 0.2104 149.24 134.14 0.71947 71.947 
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  )LPR(مقاومت خطی پالریزاسیون 
همان گونه کـه  . نمودار تغییرات مقاومت خطی پالریزاسیون را با تغییرات غلظت بازدارنده در محلول نشان می دهد 4شکل 

را می توان  جه پوشش سطح در. مشخص است، با افزایش غلظت بازدارنده، مقاومت خطی پالریزاسیون نیز افزایش می یابد
  :مقاومت خطی پالریزاسیون بر اساس رابطه زیر محاسبه کردمقادیر با استفاده از 

0

                           (3)p p

p

R R
R




  

0و  pRکه در این رابطه 
pR و محلول بدون بازدارنده می  به ترتیب مقادیر مقاومت خطی پالریزاسیون در حضور بازدارنده

  . باشند
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نمودار تغییرات مقاومت خطی پالریزاسیون با تغییر غلظت بازدارنده: 4شکل 

  
  .آمده است 2و همچنین بازدهی بازدارنده در جدول ) θ(، درجه پوشش سطح )LPR(مقادیر مقاومت خطی پالریزاسیون 

  
  درجه پوشش سطح و بازدهی بازدارندهمقادیر مقاومت خطی پالریزاسیون، : 2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

C(ppm) Rp θ %η 

blank 42 - - 

50 48.83 0.1399 13.99 

200 74.599 0.4370 43.70 

300 91.127 0.5391 53.91 

400 102.95 0.5920 59.20 

500 107.61 0.6097 60.97 
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باعث افزایش در مقـدار مقاومـت پالریزاسـیون و بـه     مشخص است، افزایش غلظت بازدارنده  LPRهمان گونه که از نتایج 
اختالفی که در میـزان پوشـش سـطح و در نتیجـه      .تبع آن کاهش شدت جریان خوردگی و بازدهی بیشتر بازدارنده می شود

ی حالت LPRآن بازدهی بازدارنده دیده می شود را می توان به اینکه داده هاي پالریزاسیون با درونیابی بدست آمده است و 
  . می گیرد که ممکن است در واقعیت خطی نباشد توجیه کرد رخطی در نظ

  
  جذب هم دما

جذب مولکول . [12,20]جذب هم دما اطالعاتی را در باره برهم کنش مولکول جذب شونده و سطح فلز بیان می کند 
حل شده در محلول و  محلول را می توان بوسیله فرآیند جذب جایگزینی بین مولکول آلی/ آلی در فصل مشترك فلز

  . [11,14]مولکول آب روي سطح فلز بیان کرد 

( ) 2 ( ) ( ) 2 ( )              (4)sol ads ads solOrg xH O Org H O �  
نسبت اندازه و  xبه ترتیب ماده آلی حل شده در آب و جذب شده بر روي سطح هستند و  Org(ads)و  Org(sol)که در آن 

داده هاي حاصل از آزمون می توان بازدارنده ها اکثر براي . بیانگرتعداد مولکول هاي آب جایگزین شده با ماده آلی است
جه پوشش سطح را می ربر این اساس د. [11]منطبق کرد  Langmuirهاي الکتروشیمیایی را با قانون جذب هم دماي 

  .[10,12] به صورت زیر مربوط دانستغلظت بازدارنده  اتوان ب

.                          (5)
1 adsK C





  

  :داریم 5له با دوباره مرتب کرده معاد
1                           (6)
ads

C C
K

   

Cنمودار  5شکل . ثابت تعادل واکنش جذب بازدارنده است Kadsکه در آن 


نسبت انطباق . را نشان می دهد Cبر حسب  

2(باال  0.975R  (بر اساس این قانون می توان فرض . کند می دهد که این بازدارنده از قانون هم دما تبعیت می نشان
  . [20]کرد که این بازدارنده تنها یک محل را اشغال می کند و با دیگر اجزاي جذب شده واکنشی ندارد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار جذب هم دماي بازدارنده: 5شکل 
  

y = 1.0255x + 0.0028
R2 = 0.975
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 پ ب الف

با استفاده از این ثابت تعادل مـی  . ردبا استفاده از عرض از مبداء نمودار محاسبه ک 6را می توان بر اساس معادله  Kadsمقدار 
0(توان انرژي آزاد استاندارد جذب 

adsG ( بدست آوردرا بر اساس رابطه زیر .  
0 ln(55.5 )                  (7)ads adsG RT K    

0مقـدار   C 27?و با توجه به اینکه دماي آزمایش بر این اساس . دماي آزمایش است Tثابت گاز ها و  Rکه در آن 
adsG 

KJبراي این بازدارنده برابر با 
mol نشـان دهنـده جـذب خـود بـه خـودي       عالمـت منفـی آن   خواهد بـود کـه    -28.68

0معموالً وقتی مقدار . [6,20]بازدارنده بر روي سطح است 
adsG  20-برابر با KG/mol  کمتـر اسـت،   فـی  مقادیر منیا

 KG/mol 40-مقـادیر  ). جذب فیزیکی(نشان دهنده بر هم کنش الکترواستاتیک میان بازدارنده و بار بر روي سطح است 
مقـدار  . [12,21-9]) جـذب شـیمیایی  (یا مقادیر منفی بیشتر بیانگر به اشـتراك گذاشـتن بـار بـین بازدارنـدو سـطح اسـت        

0
adsG  نیز این مطلب را که جذب این بازدارنده بیشتر به شکل فیزیکی است را تایید می کندبدست آمده.  

وجود اتم هاي . دنسبت داو گوگرد عملکرد این بازدارنده را می توان به حضور مراکز جذب سطحی چند گانه نیتروژن 
همان گونه باعث می شود ه است، نشان داده شد 1همچنان که در شکل  ،نیتروژن و گوگرد در ساختار مولکول بازدارنده

کنش الکترواستاتیک بین سطح فلز و مولکول بازدارنده، جذب  ، در اثر برهم[10-3,5-1]که قبالً توضیح داده شد 
  .به صورت شماتیک رفتارجذبی بازدارنده در غلظت هاي مختلف را نشان می دهد 6شکل . سطحی بوجود می آید

  
  

    
  
  
  
  
  
  

غلظت )پ و غلظت هاي متوسط) غلظت هاي پایین ب) هاي جذب بازدارنده بر سطح فلز الف مکانیزمشماتیک : 6شکل 
  [4]هاي زیاد 

  
مولکولی و مجزا بر تک شکل به ي بازدارنده که در محلول بصورت یک سر باردار هستند ها  مولکول ،در غلظت هاي کم

و در غلظت ) ب.6شکل (به صورت جزیره اي غلظت هاي متوسط  حالیکه در، در)الف.6شکل (روي سطح قرار می گیرند 
  .[4]جذب سطح می شوند) پ.6شکل (هاي خیلی زیاد به صورت چند الیه 

  
  
  
  



 ...معرفی یکی از مشتقات تریازول

  نتیجه گیري
-3-[(3-methyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)sulfanyl]-(Z)در این تحقیق یکی از مشتقات تریازول به نام 

2-propenoic acid  قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمدبه عنوان بازدارنده مورد بررسی:  
 .این ترکیب آلی داراي خاصیت بازدارندگی در محیط اسید هیدرروکلریک است .1

 %72و به میزان  ppm500بیشترین اثر بازدارندگی این بازدارنده در  .2

ر اثر این بازدارنده بر روي هر دو شاخه آندي و کاتدي تاثیر گذار است و با کاهش جریان تبادلی واکنش ها د .3
 .مسدود کردن مکان هاي موجود انجام واکنش نرخ خوردگی را کاهش می دهد

0مقدار  .4
adsG  است که نشان می دهد بازدارنده بیشتر به شکل  28.68-جذب براي این بازدارنده برابر با

  .فیزیکی جذب می شود
  

  تشکر و قدردانی
ت تامین مواد اولیه و امکانات در طول دوره انجام پروژه و همچنین آقایان دکتر نویسندگان از دانشگاه فردوسی مشهد جه

به خاطر سنتز و در اختیار قرار دادن مشهد رحیمی زاده و دکتر شیري از گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی 
  .بازدارنده تشکر و قدردانی می نمایند
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