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 چكیده
اپوکسی استر بدون برپایه پوشش پلیمری دو در درصد  5/3کلرید سدیم  نمکی محلولنفوذ  پدیده مقالهدر این 

از مدل های تغییر ظرفیت خازنی بدین منظور . استشده پلی آنیلین بررسی بازدارنده درصد  1بازدارنده و دارای 

ارایی کمی شود سپس مقدار جذب محلول در پوشش استفاده  تعیینپوشش برای بررسی پدیده نفوذ و در نتیجه 

نجی طیف سدقیق . برای محاسبه تغییرات ظرفیت خازنی پوشش از روش می شوداین مدل ها با یکدیگر مقایسه 

. نتایج بدست ه استاستفاده شدروز غوطه وری پوشش ها  77در مدت زمان  EIS)(1امپدانس الکتروشیمیایی 

 بینی مقدار جذب آب در پوشش هستند،مدل های ارائه شده دارای رفتار یکسانی در پیش که  می دهدآمده نشان 

اگرچه مقادیر محاسبه شده برای جذب آب در پوشش در مدل های مختلف دارای تفاوت زیادی است. عالوه 

 درصد بازدارنده پلی آنیلین کمتر از پوشش بدون بازدارنده است. 1مقدار جذب آب در پوشش دارای براین، 
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 مقدمه -3

به  ق میکرو روزنه هایقرار می گیرند، مولکول های حالل از طر محلولهنگامیکه پوشش های پلیمری در معرض یک 

یش پ    ظتی پوشش می شود. لذا پوشش سبب تغییر خواص فیزیکی و حفاجذب حالل در  نفوذ می کنند.ساختار پوشش داخل 

را در واقع جذب محلول درون پوشش نسبت به زمان در یک پوشش از اهمیت زیادی برخوردار است.  محلولبینی میزان جذب 

در  محلولجذب  مقدار محاسبهبرای  زیادیتالش های تاکنون . درنظر گرفتمایع در جامد ناپایدار ه نفوذ پدیدمی توان بصورت 

 بیه سازیشپوشش تغییر ظرفیت خازنی  روی محلولب اثر جذ این تحقیقاتیشتر بدر  پوشش های پلیمری صورت گرفته است.

 را می توان از رابطه زیر محاسبه کرد:ظرفیت خازنی . مقدار [1]شده است
 

(3) 𝐶 =
𝜀𝜀0𝐴

𝑑
 

می       ، . بنابراینثابت دی الکتریک پوشش دارددرون پوشش بیشترین تاثیر را بر تغییر  محلولجذب ، فوق رابطه در  

برای  پوشش در طول زمان غوطه وری تعیین کرد. 1جذب شده در پوشش را با اندازه گیری ثابت دی الکتریک محلولتوان میزان 

پوشش ثابت دی الکتریک  رابطه ساده شده براییک  2هارتشورن، پوشش و محلول جذب شده در آنسیستم دو جزئی شامل 

 :[2]دادائه اربرحسب اجزای تشکیل دهنده بصورت زیر 
 
 

(8) 𝜀𝑚 = 𝜀𝑝

V𝑝𝜀𝑤
𝑉𝑤 

ا از تی را برای پیش بینی و محاسبه جذب آب در پوشش ارائه کرده اند، که چند یبراساس رابطه فوق، محققین مدل ها

 در بخش تئوری مورد بررسی قرار می گیرد.ترین این مدل ها مهم

می شود. اخیراً، برای افزایش مقاومت پوشش در برابر نفوذ محلول از بازدارنده های خوردگی استفاده اغلب عالوه براین، 

بب س ته است. این بازدارنده به دو روشقرار گرف دانشمندانمورد توجه به عنوان بازدارنده در پوشش ها  پلی آنیلیناستفاده از 

خاصیت سدکنندگی پوشش از طریق کاهش میکرو حفرات ثانیاً؛ بواسطه افزایش شود: اوالً؛ در پوشش می  محلولکاهش نفوذ 

بررسی منابع  . [1]از طریق یک مکانیسم هوشمند ضدخوردگیبه سطح پوشش اسطه تغییر محل انجام واکنش های خوردگی بو

ر استفاده از تغییروش این پوشش ها ب در محلولجذب شبیه سازی پدیده علمی نشان می دهد که تاکنون تحقیقی در زمینه 

دل های م    با استفاده از  محلولظرفیت خازنی انجام نشده است. در این تحقیق اثر حضور بازدارنده پلی آنیلین بر میزان جذب 

 .  شده استمقایسه  محلولظرفیت خازنی مختلف بررسی و سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی میزان جذب 

 متن اصلی مقاله -8

 ی تغییر ظرفیت خازنیدل هامروری بر م -8-3
اندازه گیری تغییرات ظرفیت خازنی پوشش نسبت به زمان براساس جذب شده در همه این مدل ها،  محلولکسر حجمی 

 .محاسبه می شودو سپس مقایسه مقدار آن با زمان شروع غوطه وری 

                                                      
1 Permittivity 

2 Hartshorn 
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  3کینگزبری -مدل برشر: 

شده  جذب محلولبا فرض اینکه تغییر ظرفیت خازنی پوشش فقط به مقدار  کینگزبریبرشر و  1553اولین بار در سال 

 و با در نظر گرفتن تورم پوششظرفیت خازنی پوشش  برای محاسبه کسر حجمی محلول جذب شده برحسب مدلی ،وابسته است

 :[3]ارائه دادنددر اثر جذب آب، 
 
 

(3) V𝑤 =
log(1 + 𝑉𝑤) × log(

𝐶𝑚

𝐶𝑚,0
)

log 𝜀𝑤
 

 8مدل کستال 

با استفاده از ترکیب روابط امپدانس مدل ساده زیر را  ،پوشش 3و عدم تورمبا فرض همگن بودن ، 2003در سال کستال 

 :[4]ارائه دادخازنی و تغییر اندازه حفرات در طی غوطه وری 
 
 

(4) V𝑤 =
𝐶𝑚 − 𝐶𝑚,0

𝐶𝑤 − 𝐶𝑚,0
 

 4مدل سیكس 

کینگزبری را اصالح کرد و در -رابطه ی برشر ،کسر حجمی پوشش با زمانفرض متغیر بودن با  2004در سال  سیکس

 :[5]نهایت رابطه ی زیر را ارائه داد
 
 

(5) V𝑤 =
log(

𝐶𝑚

𝐶𝑚,0
)

log(
𝜀𝑤

𝜀𝑝
)

 

 

 آزمایشگاهی و بحثتایج ن -8-8
جذب شده در پوشش از نتایج اندازه گیری ظرفیت خازنی پوشش در تحقیقات عارفی نیا و  محلولبرای بررسی مقدار 

استفاده شده است. نحوه آماده سازی سطح، اعمال پوشش ها و اندازه گیری ها در این مقاله بطور کامل توضیح  ]1[همکاران 

 درصد وزنی بازدارنده 1 بهمراه وکسی استر و اپ( EPE)اپوکسی استر  شاملداده شده است. اما بطور خالصه، از دو پوشش 

(EPE/PANI ) .طیف از روش روز غوطه ور شده و  77درصد کلرید سدیم بمدت  5/3پوشش ها در محلول استفاده شده است

 امپدانس الکتروشیمیایی برای تعیین ظرفیت خازنی پوشش در زمان های مشخص استفاده شد. سنجی

    EPE/PANIو  EPEپوشش دو فیت خازنی و نتایج اندازه گیری ظرفیت خازنی برای با استفاده از مدل های تغییر ظر

بترتیب ، 2و  1 شکل شماره . نتایج این محاسبات درشدمی توان مقدار کسر حجمی محلول جذب شده در پوشش ها محاسبه 

 ارائه شده است: EPE/PANIو  EPEبرای پوشش 

                                                      
1 Brasher-Kingsbury 

2 Castela 

3 Swelling 

4 Sykes 
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 .بر اساس مدل های مختلف EPEمحلول در پوشش تغییرات کسر حجمی محاسبه شده : 3شكل 

 

 
 .بر اساس مدل های مختلف EPE/PANI در پوششتغییرات کسر حجمی محاسبه شده محلول : 8شكل 

زمان غوطه وری نتایج شکل های فوق نشان می دهد که کسر حجمی محلول جذب شده در هر دو پوشش با افزایش 

سبب نفوذ بیشتر محلول در  ،افزایش می یابد زیرا وجود میکرو حفرات در پوشش و افزایش تعداد و اندازه آنها با زمان غوطه وری

این است که  EPE/PANIبیانگر جذب کمتر محلول در پوشش  ،پوششدو مقایسه کسر حجمی محلول در . پوشش می شود

کاهش تعداد و اندازه حفرات پوشش مربوط در برابر نفوذ مولکول های محلول بواسطه بازدارنده ممانعت فیزیکی به تاثیر رفتار 

ول های مولک  . عالوه براین، پلی آنیلین بدلیل ویژگی هوشمند ضد خوردگی می تواند به روش شیمیایی نیز از جذب می شود

خارج از پوشش ) سطح تماس پوشش و محلول( منتقل واکنش های احیای اکسیژن و یون های کلر را به محلول جلوگیری و 
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از سه مدل دارای تفاوت نسبتاً زیادی است. اگرچه  محلول، مقادیر محاسبه شده کسر حجمی  2و  1در شکل های شماره 

ل درنظر یسیکس به یکدیگر نزدیک ترند اما در هر دو پوشش مدل سیکس بدل و کینگزبری -دو مدل برشرنتایج محاسبه شده از 

در  WVمی کند. مقایسه نتایج محاسبه شده  پیش بینی بیشتررا  WV، مقادیر محلولنگرفتن پدیده تورم پوشش در اثر جذب 

با استفاده از مدل کستال تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند زیرا این مدل  EPE/PANIو  EPEبرای دو پوشش  2و  1شکل شماره 

 زبریکینگ -برحسب تغییرات ظرفیت خازنی پوشش را بصورت خطی درنظر می گیرد. در حالیکه در مدل های برشر WVتغییرات 

، مقادیر محاسبه شده کسر حجمی محلول برحسب تغییرات ظرفیت خازنی پوشش WVتغییرات بدلیل بیان لگاریتمی و سیکس، 

ار کمتر ظرفیت خازنی، بیانگر نفوذ و جذب کمتر آب در در پوشش های پلیمری مقددر دو پوشش دارای تفاوت زیادی است. 

دارای تفاوت زیادی است پس مقدار  EPE/PANIو  EPEپوشش است و از آنجا که  مقادیر ظرفیت خازنی برای دو پوشش 

 و سیکس کینگزبری -جذب محلول در پوشش ها نیز تفاوت زیادی خواهند داشت. پس می توان نتیجه گرفت، دو مدل برشر

 ای دقت بیشتری در پیش بینی میزان جذب محلول در پوشش هستند.دار

با توجه به درنظر گرفتن پدیده تورم در پوشش بدلیل جذب محلول که یک پدیده معمول برای پلیمرها است، می توان 

های  شدر بین سایر مدل ها دارای دقت بیشتری در پیش بینی مقدار محلول جذب شده در پوش کینگزبری -گفت مدل برشر

 پلیمری است. 

 نتیجه گیری -0
. ردکپدیده نفوذ محلول در پوشش های پلیمری را می توان با استفاده از مدل های تغییر ظرفیت خازنی شبیه سازی 

سر ک       کینگزبری دارای بیشترین دقت در محاسبه مقدار  -برشرنتایج نشان داد که از بین مدل های مختلف ارائه شده، مدل 

نفوذ کرده در پوشش است. عالوه براین، حضور بازدارنده در پوشش تاثیر زیادی در کاهش مقدار جذب محلول و  حجمی محلول

  افزایش کارایی پوشش در کاربردهای مختلف دارد.
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خال و  ،، پوشش کل ثابت دی الکتریک

 محلول 
w𝜀 & 
,0 𝜀,p𝜀, m𝜀 

و محلول جذب  پوشش یحجمکسر 

 شده

wV & pV 

 ، اولیه و محلول کل خازنیظرفیت 
)2(F/cm 

wC &  , mC

 0,mC 
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