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کسید یا سولفید  کســید، هیدروا  خوردگی فلزات یک فرایند طبیعی اســت که موجب می شــود فلز به موادی نظیر ا
یجــی مواد )معمــواًل فلزات( با  کــه از لحاظ شــیمیایی پایدارتر هســتند. این امر موجــب تخریب تدر تبدیــل شــود 
کنش هــای شــیمیایی و الکتروشــیمیایی می شــود و خــواص مفید ماده مثل اســتحکام، ظاهــر و نفوذپذیری در  وا
گزافی را متحمل  کدام از این موارد و یا ترکیبی از آن ها می تواند هزینه های  گازها از بین می رود. هر  برابر مایعات و 
شــود. ایــن هزینه ها شــامل هزینه هــای جانی احتمالــی، هزینه های تعویض و یــا تعمیر قطعه خورده شــده، توقف 
کیفیت محصوالت می شــود. در ســال ۲۰۱۶ هزینه های  کاهش  کار، آتش ســوزی و انفجار، آلودگی مواد تولیدی و 
ســاالنه ناشــی از خوردگی در امریکا بیش از ۱٫۱  تریلیون دالر برآورد شــده اســت؛ بنابراین باید تمامی نقشه ها و مواد 
ی شــروع  مورداســتفاده در یک پروژه به وســیله مهندس خوردگی تأیید شــود و هیچ پروژه ای نباید بدون نظارت و

شود و تا زمان تکمیل پروژه نیز حفاظت در برابر خوردگی باید اعمال شود ]۱[.

پنجه نرم می کنند؛ از جمله ســازه های ســاختمانی، پل ها، خط لوله ها و  همه صنایع با معضل خوردگی دســت و
کنترل نشده است. عالوه بر آن به دلیل  کامل  یاد، هنوز به طور  راه آهن. این پدیده علی رغم پیشرفت های علمی ز
یاد، بسیاری از شرکت ها در ابتدای امر برای جلوگیری  بروز خسارات اقتصادی بعد از گذشت مدت زمان نسبتًا ز
از ایــن خســارات تمهیداتــی نمی اندیشــند و بعــد از بروز اولین نشــانه های خوردگی بــه فکر اســتفاده از روش های 
گاهــی به دلیــل نبودن نشــانه های خوردگــی واضــح، زمانی خوردگی مشــخص  کنتــرل خوردگــی می افتنــد. حتــی 

کنترل آن فایده ای ندارد و قطعات می بایست تعویض شوند و خسارات تحمیل می شود ]۱[. که دیگر  می شود 
روش هــای متعــددی برای حفاظــت فلزات در برابر خوردگی مورداســتفاده قرار می گیرد. از ایــن روش ها می توان به 
کرد. اســتفاده از پوشــش های محافظ  گــرم، حفاظت کاتدی یا ترکیبی از این روش ها اشــاره  گالوانیــزه  رنــگ زدن، 
معمول تریــن و مقرون به صرفه تریــن روش حفاظت در برابر خوردگی اســت. پوشــش های محافظ همانند یک ســد 
در مقابــل عبــور جریــان الکتریکــی و یون هــا مقاومت می کننــد. ترک های ریزی که در این پوشــش ایجاد می شــود 
کند. این ترک ها ممکن است در اثر نور ماورای بنفش، تغییرات دمایی، تنش های  می تواند عملکرد آن را مختل 

مکانیکی و لرزش ایجاد شود ]۲[.

 شکل 1- زنگ آهن آشناترین شکل خوردگی است.
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کارخانه نمک  شکل 2- نمایی از محیط یک 

یون های کلر که در کارخانه نمک به صورت معلق در هوا هستند با ترکیب با یون های آهن باعث ایجاد FeCl2 می شوند.
کشــور  کثــر نقــاط  کــه در ا کارخانــه نمــک اســت  کســیژن دو جــزء اصلــی فراینــد خوردگــی در  حضــور رطوبــت و ا
یــای خــزر و خلیج فــارس این دو جــزء به وفور وجــود دارند و فراینــد خوردگی اتفــاق می افتد.  به ویــژه در حاشــیه در
کلــر نیــز می توانــد مرتبــًا اســتفاده شــود و  کمــی یــون  کلــر بســیار حســاس اســت و حتــی میــزان  نقــش یون هــای 
کلــر در محیط، نــرخ خوردگی به شــدت افزایــش می یابد؛ کنــش خوردگــی انجــام شــود. در صــورت افزایــش یون   وا

کاتالیست  کلریدهای آزاد به عنوان  کارخانه، همیشگی بوده و  کلرید در محیط  بنابراین خوردگی آهن با یون های 
عمل می کنند. 

کــروم، نیکل )در  گالوانیزه شــده نیز علی رغم داشــتن عناصــر آلیاژی نظیر   حتــی فــوالد زنگ نــزن و ســطوح فوالدی 
گالوانیزه( دچار خوردگی می شــوند. در فوالد زنگ نزن یــک الیه نازک در حد اتمی از  ی )فوالد  فــوالد زنگ نــزن( و رو
کلر  ی از خوردگی محافظت می کند. زمانی که غلظت یون ها بیشــتر شود، طولی نمی کشد که یون های  کســیدرو ا

ی ایجاد می شود ]3[. کلرید رو از این الیه بسیار نازک عبور می کنند و 
کنــد؛ اما زمانی که  کــه غلظــت یون های کلر کم باشــد این الیــه به خوبی می توانــد از خوردگی محافظت  زمانــی 
کلر  کسیل بیشتر از ۰٫۶ باشد، یون های  کلر به یون هیدروا که نسبت یون  یاد باشد  کلر آن قدر ز غلظت یون های 
از محیــط بــا غلظت بیشــتر به محیط با غلظت کمتر حرکت کرده و از ایــن الیه محافظ عبور می کنند و به آهن 
یا به وفور دیده  کارخانه های نزدیک به در کارخانه های نمک و  می رسند تا فرایند خوردگی شروع شود. این امر در 

می شود ]3[.

خوردگی در محیط های مختلف، سرعت های متفاوتی دارد؛ اما در صنایعی که در محیط گرم و مرطوب حاشیه 
یای خزر هســتند، شــدت بیشــتری دارد و ســریع تر باعث تخریب سازه های فلزی  یای عمان و در خلیج فارس، در
یاد است، صنایع  یا همچنان دارای خوردگی بســیار ز می شــود. یکی از صنایعی که علی رغم نبودن در حاشــیه در

کلر در محیط موجب ایجاد خوردگی می شود. تولید نمک است. در این صنایع، وجود یون های 
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کارخانه هــای تولیــد نمــک در ایــران. ســطوح آســیب دیده در اثــر خوردگی   شــکل 3- یکــی از 
قابل مشاهده است.

بــرای محافظــت از ایــن نوع خوردگی عمومًا از پوشــش ها برای محافظت ســطوح در برابر محیط خورنده اســتفاده 
می شــود. پوشــش دهی بــا رنــگ بیشــترین روش محافظت از خوردگی اســت. در ایــن روش مانعی بیــن مواد فلزی 
و محیــط خورنــده ایجاد می شــود. اجرای پوشــش ها عمومًا ســاده و زمان خشک شــدن ســریع اســت؛ البته میزان 

رطوبت و دمای محیط تأثیرگذار است ]۱[.
عمومًا صنایع برای پوشــش دهی و رنگ قطعات جهت کنترل خوردگی از رنگ های اپوکســی۱ و پلی اوره۲ استفاده 
گرچــه رنگ هــای اپوکســی از ســال ۱۹۲۰ مورداســتفاده قــرار می گرفتند اما ابــداع پلی اوره از ســال ۱۹۸۰  می کننــد. ا

نتوانست جایگاه اپوکسی را بگیرد ]4[.

از خوردگــی  رنــگ در محافظــت  از  اســتفاده   شــکل 4- 
سازه ها
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اســتفاده از فناوری نانــو در ســاخت رنگ های اپوکســی ضدخوردگــی می تواند در حفاظت خوردگی عملکرد بســیار 
ک رس با داشــتن ســاختار  یــادی را بــه همــراه داشــته باشــد. نانوصفحات خا باالتــری داشــته و مزایــای اقتصــادی ز
کلر و همچنین اکسیژن و رطوبت را بسیار طوالنی می کنند و از رسیدن آن ها  نانومتری الیه الیه، مسیر عبور یون های 
بــه فلــز جلوگیــری می کنند؛ بنابراین نســبت یــون کلر به یون هیدرواکســیل که در نمونــه غیرنانو برابر ۰٫۶ بوده اســت، 
در نمونه نانویی بســیار بیشــتر اســت و اختالف غلظت بســیار باالتری برای یون های کلر نیاز اســت تا بتوانند از الیه 
ک رس به صورت شــکل ۵  محافظ گفته شــده عبور کنند و فرایند خوردگی شــروع شــود. ســاختار نانوصفحات خا

است.

گازهــا و رطوبت از   شــکل 5- به دلیــل طوالنی شــدن مســیر حرکــت یون هــا، 
کند  درون ســاختار نانوکامپوزیتی اپوکســی و نانورس، فرایند خوردگی به شــدت 

می شود.

 شکل 6- سازه محافظت شده با استفاده از رنگ ضدخوردگی اپوکسی

کاری پوشــش اپوکســی را با پوشــش اپوکســی  کاربــرد رنــگ اپوکســی ضدخوردگــی می توان شــرایط  بــرای مقایســه 
کرد. تقویت شده با فناوری نانو بررسی و فواید استفاده از این نوع پوشش را به وضوح تجزیه وتحلیل 
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 جدول 1- مفروضات تحلیل

زینک ریچ

۵۲٬۰۰۰ تومانقیمت هر کیلو رنگ زینک ریچ ۸۵% غیرنانویی

۵4٬۰۰۰ تومانقیمت هر کیلو رنگ زینک ریچ ۸۵% نانویی

3 مترمربعمتراژ قابل رنگ با رنگ زینک ریچ ۸۵% نانو و غیرنانو

3۵۰ کیلوگرموزن موردنیاز برای سوله ۱٬۰۰۰ متری

اپوکسی

4۲٬۰۰۰ تومانقیمت هر کیلو آستر اپوکسی غیرنانویی

4۵٬۰۰۰ تومانقیمت هر کیلو آستر اپوکسی نانویی

۵ مترمربعمتراژ قابل اعمال توسط آستر اپوکسی نانو و غیرنانو

4۰۰ کیلوگرموزن موردنیاز برای سوله ۱٬۰۰۰ متری

عمر مفید

۲ سالعمر مفید سازه بدون استفاده از پوشش

۶ سالعمر مفید سازه در صورت استفاده از پوشش غیرنانویی

عمر مفید سازه در صورت استفاده از پوشش ضدخوردگی 
نانوساختار

۱۲ سال

تعمیرات

۲ ماهزمان تعمیر سازه

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت محصوالت هر ماه تولید

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت تعمیر تجهیزات تخریب شده در برابر خوردگی بعد از دو سال

برای تحلیل هزینه فایده اســتفاده از پوشــش های مقاوم به خوردگی نانوســاختار، اعمال این پوشــش ها بر روی سازه 
فلزی کارخانه تصفیه نمک هامر در نظر گرفته شــده اســت. این ســازه برای بار اول بدون پوشــش، بار دوم با پوشــش 
اپوکســی غیرنانویی و زیرالیه زینک ریچ غیرنانویی و بار ســوم با پوشــش اپوکسی نانویی و زیر الیه زینک ریچ نانویی 

موردبررسی قرار می گیرد.
مبانــی و مفروضــات ایــن تحلیــل در جدول ۱ آمده اســت. در این جدول قیمت های مربوط به پوشــش اپوکســی و 
یسا پوشش به دست  آمده است.  یچ با توجه به میانگین بازار و شرکت سازنده نانورنگ ضدخوردگی نانوآر ینک ر ز
طبــق آزمایش هــای انجام شــده، مقاومــت بــه خوردگی ســازه با پوشــش نانویی دو برابر ســازه با پوشــش غیرنانویی 

است. مساحت سوله ۱٬۰۰۰ مترمربع فرض شده است.
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)۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( +)۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰(-)4۰۰,۰۰۰,۰۰۰(+)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

×۱۰۰ = 4۹٫3%Pi =

طبق جدول شماره ۲، می توان دریافت که هزینه صرفه جویی شده در صورت استفاده از رنگ های محافظت کننده 
گرفت اســتفاده از رنگ های نانوســاختار  در برابر خوردگی نانوســاختار قابل مالحظه اســت؛ بنابراین می توان نتیجه 
محافظت کننده در برابر خوردگی بسیار سودآور بوده و باعث افزایش درآمد واحد تولیدی نمک تصفیه شده می شود. 
این پوشــش های محافظ خوردگی نانوســاختار برای همه صنایعی که در معرض خوردگی هستند به ویژه سازه های 
در مجاورت دریا در حاشیه خلیج فارس و دریای خزر و کلیه صنایعی که محیط آن ها آلوده به یون های کلر است و 

کلیه کارخانه های تصفیه نمک پیشنهاد می شود.
فرمول محاسبه درصد حجمی بهینه شده برابر است با: 

Pi: درصد حجمی بهینه شــده زمینه موردبررســی، CW: هزینه مورد تحت بررســی بدون فناوری نانو، CN هزینه مورد 

کل هزینه ها بدون استفاده از فناوری نانو  :Ct ،تحت بررسی با فناوری نانو
مثاًل در بررسی در حجمی بهینه شده هزینه خسارات ناشی از تعمیرات و توقف خط تولید خواهیم داشت:

)هزینه تعداد دفعات تعمیرات در ۱۲ سال در رنگ غیرنانویی: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان. هزینه تعداد ماه تلف شده در 
توقف خط تولید در استفاده از رنگ غیرنانویی: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان. هزینه اپوکسی غیرنانویی موردنیاز ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ 
یــچ غیرنانویی موردنیــاز ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومــان. هزینه تعــداد دفعات تعمیرات در ۱۲ ســال در  ینــک ر تومــان. هزینــه ز
صورت اســتفاده از رنگ نانویی ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان. هزینه تعداد ماه تلف شــده در توقف خط تولید: 4۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

تومان(

(ΣCW-ΣCN)
 ΣCt

× ۱۰۰Pi =

مطابق جدول شــماره 3، به دلیل دو برابر بودن عمر پوشــش های نانویی نســبت به پوشش های غیرنانویی در طی ۱۲ 
که  ســال ۵۰% در هزینه ها معادل ۱,4۰۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان صرفه جویی شــده اســت. البته این عدد در صورتی اســت 
کارخانه های تصفیه نمک به دلیل عدم دانش کافی  از پوشــش های غیرنانویی هم اســتفاده شــود. در بســیاری از 
گر مقایســه ای  مدیــران در رابطــه با روش های محافظت از خوردگی فلزات، هیچ گونه محافظتی انجام نمی شــود. ا
بین اســتفاده از پوشــش های نانویی و عدم اســتفاده از پوشــش انجام دهیم، درصد بهینه شــده اقتصادی بســیار 
بیشــتر خواهد بود که در جدول 3 نشــان داده شده است. مطابق این جدول درصد بهینه شده در ۱۲ سال معادل 
گر این پوشــش های فقط در ۱۰۰  کل هزینه در ۱۲ ســال اســت. ا که ۸3 درصد از  ۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود 
کارخانه تصفیه نمک در ســطح کشــور اجرا شــود صرفه جویی آن معادل صادرات حدود ۲٫۵  میلیون بشــکه نفت 

گرفته شده است(. خواهد بود )قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دالر و قیمت دالر ۱۶,۰۰۰ تومان در نظر 
بنابرایــن اســتفاده از ایــن پوشــش های نانویــی مقــاوم به خوردگی بــه همه کارخانه هــای در محیط هــای مرطوب، 
کارخانه هــای تصفیه نمک  کلــر معلق در هــوا و به ویــژه  کارخانه هــای بــا یون های  کارخانه هــای صنایــع غذایــی، 

توصیه می شود.

مجموعه گزارش های  
نانورنگ های ضدخوردگی210صنعتی فنـاوری نـانـــــو
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نتیجه بررسی شرکت نمک هامر در استفاده از رنگ های مقاوم در برابر خوردگی برای پوشش غیرنانویی و 
کارخانه به مدت 12 سال نانویی )قیمت ها به تومان( برای تولید نمک تصفیه شده در محیط 

تعداد
قیمت واحد

)تومان(
قیمت کل

)تومان(

درصد حجمی بهینه شده

خسارت ناشی 
از تعمیرات و 

زمان تلف شده

ایجاد 
پوشش

ی
گ مقاوم به خوردگی غیر نانوی

استفاده از رن

تعداد دفعات 
تعمیرات در ۱۲ سال

۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

+4۹٫۰3%-۰٫۰۶%

تعداد ماه تلف شده 
در توقف خط تولید

4۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اپوکسی غیرنانویی 
موردنیاز

4۰۰4۲٬۰۰۰۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰

زینک ریچ غیرنانویی 
موردنیاز

3۵۰۵۲٬۰۰۰۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰

ی
گ مقاوم به خوردگی نانوی

استفاده از رن

تعداد دفعات 
تعمیرات در ۱۲ سال

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

تعداد ماه تلف شده 
در توقف خط تولید

۲۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰4۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اپوکسی نانویی 
موردنیاز

4۰۰4۵٬۰۰۰۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰

زینک ریچ نانویی 
موردنیاز

3۵۰۵4٬۰۰۰۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰

۱٬4۰۱٬۹۰۰٬۰۰۰ )تومان(درصد ریالی بهینه شده

4۹٫4%قیمت کل بهینه شده

 جدول 2- بررسی استفاده از رنگ مقاوم به خوردگی نانویی و غیرنانویی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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از  بــا حالــت اســتفاده  کارخانــه نمــک هامــر  از هیچ گونــه پوششــی در   جــدول 3-بررســی اســتفاده نکردن 
پوشش های نانویی

نتیجه بررســی شــرکت نمک هامر در اســتفاده از رنگ های مقاوم در برابر خوردگی برای هر دو حالت بدون 
کارخانه به مدت 12 سال پوشش و با پوشش نانویی برای تولید نمک تصفیه شده در محیط 

تعداد
قیمت واحد

)تومان(
قیمت کل

)تومان(

درصد حجمی بهینه شده

خسارت ناشی 
از تعمیرات و 

زمان تلف شده

ایجاد 
پوشش

ی
گ مقاوم به خوردگی نانوی

استفاده از رن

تعداد دفعات 
تعمیرات در ۱۲ سال

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

+۸3%-۰٫۰۵%

تعداد ماه تلف شده 
در توقف خط تولید

۲۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰4۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اپوکسی نانویی 
موردنیاز

4۰۰4۲٬۰۰۰۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰

زینک ریچ نانویی 
موردنیاز

3۵۰۵۲٬۰۰۰۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰

ش
بدون استفاده از هر نوع پوش

تعداد دفعات 
تعمیرات در ۱۲ سال

۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

تعداد ماه تلف شده 
در توقف خط تولید

۱۲۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬4۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۰-۰اپوکسی موردنیاز

۰-۰زینک ریچ موردنیاز

۶٬۹۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانقیمت کل بهینه شده

%۸3درصد ریالی بهینه شده

مجموعه گزارش های  
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شرکتهایایرانیفعالدرزمینهرنگضدخوردگینانوساختار
 شرکت نانوآریسا پوشش

گیالن، واحد ۵ کیلومتر ۱۰ اتوبان رشت-قزوین، مجتمع پارک علم و فناوری  گیالن،  نشانی: 
شماره های تماس: ۰۹۱۱۲۸۱433۰، ۰۱33۱۸۸4۹۹۸، ۰۱33۱۸۸4۹۹۹

www.nanoarisa.com :وب سایت

مراجع

پینوشتها

1  B. D. Craig “Fundamental aspects of corrosion films in corrosion science” Springer 
Science+business Media,LLc ISBN 978-1-4899-2559-6.
2  M. G. S. ferreira et al “Self-healing nanocoatings for corrosion control” Woodhead 
Publishing Limited, 2012.
3  Hausmann D.A. (1967) Steel corrosion in concrete. How does it occur?, Materials 
protection, 6, pp.19-23.
4  www.corrosionpedia.com

1  Epoxy
2  Polyurea

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



12

ازمجموعهگزارشهایصنعتیفناورینانودرصنعترنگمنتشرشدهاست

 مــزایــای اقــتــصــادی اســتــفــاده از فــنــاوری نــانــو در 
رنگ های ترافیکی نانوکامپوزیتی

 نانوافزودنی های رنگ
کوره ای  کاربرد فناوری نانو در رنگ های 

 کاربردهای فناوری نانو در رنگ های ضدحریق
 کاربرد های فناوری نانو در رنگ های آنتی فولینگ

ــرد فــنــاوری نــانــو در رنــگ هــا و پــوشــش هــای  ــارب  ک
آب گریز

 رنگ های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناوری نانو در رنگرزی منسوجات 

کتریال  رنگ های آنتی ا
 رنگ های ضد خش

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های خودتمیز شونده
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