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چکیده
طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( )Electrochemical impedance spectroscopy-EISروشی کارامد و پرکاربرد در
تعیین خصوصیات گستره وسیعی از سیستمهای الکتروشیمیایی است .در این روش ،یک سیگنال جریان متناوب با دامنه کوچک
به یک سلول الکتروشیمیایی (سلول خوردگی) اعمال شده و پاسخ سیستم به آن بررس بهی میشود .دلیل کوچک بودن این
دامنه ولتاژ تحریک ،روش  EISیک تکنیک غیرمخرب محسوب میشود .در این مقاله ،ابتدا به معرفی مختصر اصول  EISپرداخته
شده و در ادامه ،به ویژگی های دستگاهوری ،علی الخصوص ،پیکربندی های مختلف الکترود اشاره و در آخر ،کاربردهای گسترده
 EISدر مطالعات خوردگی معرفی شده اند .این کاربردهای شامل خوردگی اتمسفری ،خوردگی بتن ،بررسی عملکرد پوششها و
الیههای سطحی ،اثر ممانعت کنندهها ،خوردگی دماباال ،خوردگی در صنعت نفت و گاز ،خوردگی میکروبی (Microbiologically
 )Influenced Corrosion-MICو خوردگی تنشی ( )Stress Corrosion Cracking-SCCهستند .در هر کاربرد ،عالوه بر
بررسی قابلیتهای  ،EISمدلهای مدار معادل مرسوم نیز توضیح داده شدهاند .در این مقاله همچنین به محدودیتهای اعمال
روش  EISدر حوزههای مختلف نیز اشاره شده است.
واژگان کلیدي :پایش خوردگی ،طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ،بررسیهای غیرمخرب.
 -1اصول روش طیفسنجی امپدانس
الکتروشیمیایی
طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISیکی از
قدرتمندترین روشها در مطالعه خوردگی است .از روش
 EISمیتوان برای اندازهگیری نرخ یا سرعت خوردگی،
پایش خوردگی ،تعیین یکپارچگی پوشش و مطالعه بر روی
مکانیزم واکنشها استفاده کرد .در این مقاله که تدوین،
ترجمه و تخلیصی از مراجع ] [1و ] [2است ،به معرفی،
کاربردها ،محدودیتها و مزایای این روش پرداخته شده
است.
 EISمعموالً با اعمال یک سیگنال جریان متناوب ()AC
بر روی یک سیستم الکتروشیمیایی در وضعیت پایدار
( )steady-stateو سپس اندازهگیری پاسخ جریان صورت
می گیرد .ازآنجا که مقدار آشفتگی اعمالی یعنی سیگنال
 ،ACیک سیگنال تحریک کوچک است EIS ،اساس ًا یک
تکنیک غیر مخرب بهحساب میآید .برای اعمال این روش،
نیاز به یک سلول خوردگی با ابعاد هندسی مشخص است
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که شامل یک الکترود مرجع بوده و همچنین تجهیزاتی که
توانایی اعمال اندازهگیری و ضبط پاسخ الکتریکی سلول
الکتروشیمیایی در دامنه وسیعی از فرکانس های AC
اعمالی را داشته باشد.
وقتی بر روی یک سیستم الکتروشیمیایی ،یک ولتاژ
سینوسی کوچک بر اساس معادله  9اعمال شود ،یک پاسخ
بهصورت جریان سینوسی به شکل معادله  ۲مشاهده خواهد
شد .در اثر عدم پاسخ سریع فرایندهای ریلکسیشن
( )relaxationیا آزاد شدن دوقطبی ها (چرخش اجزاء
دوقطبی در پاسخ به میدان الکترویکی متناوب اعمالی)،
تغییر فازی حاصل می شود که در معادله  3آورده شده
است.

مقدار دامنه آشفتگی و پاسخ ( perturbation and

 Um ،)responseو  ،Imو میزان تغییر فاز ،φ ،بستگی به
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واکنشهایی که در سیستم رخ میدهد ،دارد ] .[3از تبدیل
الپالس برای تبدیل آشفتگی و پاسخ از یک تابع زمان ،به
تابعی از دامنه فرکانس استفاده میشود .امپدانس
الکتروشیمیایی وابسته به زمان ،(Z(s)) ،برابر با نسبت ولتاژ
و جریان حاصل از تبدیل الپالس یعنی )،ΔU(s)/ΔI(s
تعریف میشود ]:[4
در رابطه فوق s ،متغیر تبدیل الپالس بوده،ω=2πf ،
و ) j=√(-1است .امپدانس ) Z(jωیک عدد مختلط است
که آن را میتوان بهصورت مختصات دکارتی نمایش داد:
| |Zبرابر با مدول امپدانس است و  Z′و  Z″بخشهای
حقیقی و موهومی امپدانس هستند .رابطه بین این مقادیر
در روابط  6تا  8آورده شده است:

نمودار قسمت موهومی در برابر قسمت حقیقی امپدانس
که در فرکانسهای مختلف اندازهگیری شده باشند ،در
منابع مختلف بنام های نمودار نایکوئیست (،)Nyquist
نمودار مسطح مختلط ،نمودار  Argandو یا نمودار –Cole
 Coleنامیده میشود .در روش دیگر نمایش اطالعات و
محاسبه ،لگاریتم دامنه امپدانس (| )log|zو تغییر فاز ()φ
بهعنوان تابعی از لگاریتم فرکانس ( )fرسم شده و نمودار باد
( )Bodeنامیده میشود.

الکتروشیمیایی ،مواد مورد آزمایش بهعنوان الکترود کار
( )working electrodeتعبیه می شوند .الکترودهای مقابل
( )counter electrodeکه باید خنثی باشند و در واکنش
الکتروشیمیایی مشارکت نداشته باشند ،معموالً از جنس ،Pt
طال یا گرافیت ساخته میشوند .الکترود مرجع معموالً
الکترود های مرسوم کالومل اشباع ( )SCEو یا الکترود
 Ag/AgClدر نظر گرفته میشود .بااینحال ،در بسیاری از
کاربردها ،مانند الیههای الکترولیتی نازک یا در محیطهای
دما باال ،الکترودهای مرجع مرسوم به درستی کار نمیکنند.
در این حالتها ،باید از سیستمهایی بدون الکترود مرجع
متداول استفاده شود .بهعنوان مثال ،میتوان به سیستم دو
الکترودی اشاره کرد که معموالً از دو الکترود یکسان متشکل
از مواد آزمون تشکیل شده است (شکل -۲الف) و در پایش
خوردگی اتمسفر بسیار استفاده میشود ] .[5شکل -۲ب
سیستم دو الکترودی اصالحشده را نشان میدهد که برای
پایش خوردگی دماباال مورد استفاده میشود ].[6
الکترودهای شانه-مانند (یا الکترودهای انگشتی
 )Interdigitated electrodesیکی دیگر از سیستمهای دو
الکترودی است که برای پایش مؤثر خوردگی اتمسفری
استفاده میشود (شکل -۲د) .در نهایت اینکه ،میتوان از
آرایه چند الکترودی (شکل -۲ج) برای پایش  EISبهره برد.

 -2دستگاهوري
اندازهگیریهای معمول در  EISمعموالً در سیستم سه
الکترودی انجام میشود که در شکل  9آورده شده است .کل
مجموعه شامل سلول الکتروشیمیایی ،مولد فرکانس ،تحلیل
گر پاسخ فرکانس (frequency response analyzer-
 )FRAو یک کامپیوتر است که برای کنترل آزمایش و
ذخیره اطالعات استفاده میشود .یک پتانسیواستات برای
کنترل پتانسیل الکترود به کار گرفته میشود FRA .قلب
سیستم است که قسمت موهومی و حقیقی امپدانس را
محاسبه میکند .فرکانس مورد مطالعه معموالً در محدوده
) 0.01–100,000 Hz (cycles/sاست .در سلول
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شکل  -1نمودار تجهیزات آزمون طیف سنجی امپدانس
الکتروشیمیایی ][2

تحلیل دادههای امپدانس بر اساس برازش یا فیت کردن
اطالعات به یک مدار معادل انجام میشود .در صورت وجود
یک الیه سطحی میتوان از مدار معادل کالسیک ارائه شده
توسط  Beaunierو همکاران ]( [5شکل -3الف) و به
صورت کلی از شکل خالصه شده آن یعنی مدار معادل
( Randlesشکل -3ب) استفاده کرد .مدار Beaunier
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متشکل از اجزاء زیر است :یک مقاومت جبران نشده
الکترولیت ( ،)Rsیک مقدار خازنی ویژه مربوط به پوشش
اعمالی روی سطح فلز ( ،)Ccیک مقاومت حفره در پوشش
)( (pore solution resistance) (Rcpمقاومت مسیرهایی
در پوشش که محل انتقال یون هستند) ،یک مقدار خازنی
ویژه مربوط به الیه دوگانه (الیه مضاعف=)double layer
در محلول/فلز ( )Cdlو یک مقاومت ( )Rpکه مقاومت فرآیند
انتقال بار (یعنی خوردگی) ،و به عبارت دیگر ،مقاومت
پالریزاسیون در فصل مشترک محلول/فلز است .در مدارهای
اصالح شده  ،Beaunierمعموالً اجزاء اضافی دیگری مانند
جزء فاز ثابت )،(constant phase element) (CPE
اندوکتانس یا ضریب القا ( )Lو مقاومت )،Warburg (W
جایگزین مقاومت یا خازن میشوند .با جایگزینی CPE
بهجای مقدار خازنی ویژه ،دقت و کیفیت برازش دادههای
تجربی با این مدارها بهتر میشود؛ اما تفسیر فیزیکی نتایج،
با ابهام همراه خواهد بود .این امر به این دلیل است که
نمیتوان ماژول  CPEرا با ظرفیت خازن به سادگی به دست
آورد ،و محاسبه توان ظرفیت خازن از روی پارامترهای
 CPEبه دانش دقیق در مورد دالیل فیزیکی رفتار CPE
نیاز دارد ] .[7نمونه ای از نمودارهای نایکوئیست و نمودار
باد معادل آن در شکل  4آورده شده است .موقعیت اجزاء
مدار معادل در این نمودارها روی هر نمودار آورده شده است.
عالوه بر مدلهای مدار معادل رایج و ساده ،گاهی اوقات
از مدلهای فیزیکی پیچیده تری برای تفسیر دادههای EIS
ال
بهدستآمده از سیستمهای بغرنج تر استفاده میشود .مث ً
میتوان به مدل خط انتقال )(transmission line
) (TMLاشاره کرد که اولین بار توسط  de Levieدر
تحقیق خود روی الکترودهای متخلخل استفاده کرده است
] .[11مدل  TMLو مدلهای اصالحشده آن برای تحلیل
دادههای  EISدر خوردگی اتمسفری تحت الیههای
الکترولیتی نازک ] [5و همچنین خوردگی تنشی ][12
استفاده شده است.
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شکل  -2طرحوارهاي از سیستمهاي الکترودي مورد استفاده
در پایش خوردگی با .[5,6,8–10] EIS

شکل  -3مدل مدار معادل بائونیر (الف) و مدل مدار معادل
ساده شده رندلز (ب) .اقتباس از ] [1,2و بازترسیم.
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شکل  -4نمونه اي از نمودارهاي نایکوئیست (الف) و نمودار باد
معادل آن ].[2

 -3کاربردهاي رایج EIS

 -9-3خوردگی اتمسفری
خوردگی اتمسفری یک فرایند الکتروشیمیایی است که
معموالً در زیر یک الیه سطحی الکترولیتی نازک ،در حضور
یا عدم حضور آالیندههای نمکی و گازهای حلشده در این
الیه ها رخ میدهد .نشان داده شده است که نرخ خوردگی
اتمسفری فلزات بستگی به ضخامت الیه نازک الکترولیتی
دارد .ضخامت الیه الکترولیتی بر روی نرخ انتقال اکسیژن از
طریق الیه الکترولیتی و انحالل محصوالت خوردگی تاثیر
می گذارد .نرخ انتقال اکسیژن تعیین کننده نرخ واکنش
کاتدی (در محلولهای خنثی و قلیایی) بوده و انحالل
محصوالت خوردگی تعیین کننده فرایند آندی است.
مانیتورینگ یا پایش خوردگی فیلمهای الکترولیتی نازک با
استفاده از روشهای الکتروشیمیایی مرسوم ،چالشبرانگیز
است؛ زیرا مقاومت محلول در حالتی که الیه الکترولیتی
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نازک است ،بسیار باال است .این شرایط منجر به افت شدید
پتانسیل اهمی و یک توزیع جریان غیریکنواخت میشود که
اندازهگیری سرعت خوردگی را با مشکل همراه میکند ].[5
با این وجود EIS ،را میتوان برای اندازهگیری میزان
خوردگی فلزات در شرایط فوق استفاده کرد ،زیرا مقاومت
محلول در حین اندازهگیریها مشکلی ایجاد نمیکند.
مقاومت محلول از امپدانس اندازهگیری شده در دامنه
فرکانس باالی طیف  EISتخمین زده میشود ،و مجموع
پالریزاسیون مقاومتی ( )Rpو مقاومت محلول ( )RSاز
امپدانس در محدوده فرکانس پایین به دست می آید (شکل
 4ب) .پالریزاسیون مقاومتی محاسبهشده در ادامه به نرخ
خوردگی فلز تبدیل میشود.
برای مطالعه خوردگی اتمسفری سطح فلز در زیر الیههای
نازک الکترولیتی ( )~10-1000 µmبهوسیله  ،EISمیتوان
از قرار دادن سلول خوردگی در معرض اتمسفر هوای بیرون
استفاده کرد یا از چرخههای شبیهسازی خشک-تر
آزمایشگاهی بهره برد ] .[5,9,10,13–19قبل از انجام
آزمون باید یک قطره یا الیه نازک الکترولیت روی سطح
الکترود تعبیه شود و معموالً از سیستم دو یا سه الکترودی
محصور شده در رزین اپوکسی (شکل -۲الف) برای ساخت
سلول استفاده میشود .مطالعه به دو صورت قابل انجام
است :یا طیف امپدانس در محدوده وسیع فرکانس اعمالی
ضبط میشود و یا اینکه مقدار امپدانس در دو فرکانس ثابت،
بهصورت پیوسته چک میشود.
مطالعه طیف  EISدرگستره وسیع فرکانسی نشان داده
است که میتوان از یک مدل مدار معادل یکبعدی بنام
 TMLبرای مدلسازی نرخ خوردگی در این سیستمها
استفاده کرد ] .[5در روش اعمال فرکانس ثابت ،دو فرکانس
 10 mHzو  10 kHzانتخاب شده و مقدار مقاومت
پالریزاسیون از اختالف امپدانس اندازهگیری شده در دو
فرکانس فوق محاسبه می شود .نرخ خوردگی در ادامه با
استفاده از مقاومت پالریزاسیون حساب می شود].[5
 Nishikataو همکاران ] [5همچنین از الکترودهای
شانهای شکل نیز برای مطالعه خوردگی اتمسفریک به EIS
استفاده کردند .اطالعات امپدانس در دو فرکانس 10 mHz
و  10 kHzپایش شد .نتایج نشان داد که عکس میانگین
ال با نرخ خوردگی حاصل از
امپدانس در فرکانس کم کام ً
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وزن سنجی مطابقت دارد .همچنین تر شدن وقتی رخ می
دهد ( )Time of Wetting- TOWکه مقدار هدایت
محلول یا عکس امپدانس در فرکانس باال (عکس  )Rsاز یک
مقدار آستانه فزونی یابد.
از معایب این روش در مطالعه خوردگی اتمسفری نیز
آنست که اگر سطح فلز با الیه ضخیمی از محصوالت
خوردگی پوشیده شده باشد ،نمیتوان امپدانس فرکانس
پایین را معادل مقاومت پالریزاسیون گرفت .دست آخر
اینکه Ma ،و همکاران] [20از سیستم چند الکترودی
پیچیدهای برای مطالعه خوردگی اتمسفری استفاده کردند
و نتایج آن را دقیقتر از سیستمهای دو الکترودی یافتند.
 -۲-3خوردگی بتن
خوردگی آرماتور (میلگرد) در بتن دلیل اصلی کاهش عمر
سازههای بتون آرمه ای است که در معرض محیطهای
خورنده قوی (بهعنوان مثال محیط دریایی) قرار دارند.
بنابراین ،پایش خوردگی آرماتور برای ارزیابی وضعیت
سالمت بتنآرمه بسیار مهم است .روشهای مختلفی برای
ارزیابی خوردگی در بتنآرمه استفاده میشود و روشهای
الکتروشیمیایی جزء متداولترین روشها هستند .در این
میان EIS ،یک تکنیک جذاب است؛ چرا که همانطور که
قبال نیز اشاره شد ،تقریباً روشی غیر مخرب است (آشفتگی
بسیار کوچک در محدوده 5-20 mVدر این روش اعمال
میشود) .عالوه بر این EIS ،برای محیطهایی با مقاومت
بسیار باال مانند بتن مناسب است؛ زیرا اساساً یک روش گذرا
است و نیازی به اینکه سیستم در وضعیت پایدار باشد ندارد
] .[21در سیستمهای فوالد (آرماتور)/بتن ،اطالعات
پارامترهای مختلفی ازجمله وجود فیلمهای سطحی،
خصوصیات بتن ،خوردگی فصل مشترک و پدیدههای انتقال
جرم را میتوان از روش  EISبه دست آورد ] .[21میزان
خوردگی آرماتور را میتوان از مقادیر  Rpحاصل از
اندازهگیری  EISبا معادله  Stern-Gearyتعیین کرد ].[22
عالوه بر این ،امپدانس با فرکانس باال اطالعاتی در مورد
خصوصیات دیالکتریک بتن ارائه داده ،و امپدانس با
فرکانس پایین در مورد ویژگیهای فیلمهای پسیو (الیههای
اکسیدی سطحی) بر روی فوالد اطالعات می دهد.
مطالعاتی که از سه دهه پیش آغاز شده ،اعتبار  EISرا
بهعنوان تکنیک مطالعه خوردگی میلگرد در بتن ،هم
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بهصورت آزمایشی و هم از لحاظ تئوری اثبات کرده است.
جان و همکاران ( ،)9189خوردگی میلگرد در بتن با تخلخل
باال را با استفاده از  EISتحت پایش قرار دادند .آنها هم نرخ
خوردگی میلگردهای فوالدی و هم اطالعات مربوط به
الیههای سطحی فوالد را به دست آوردند .بعداً ،کار
بنیادیتری توسط مک دونالد و همکاران انجام شد تا کاربرد
 EISدر تشخیص خوردگی میلگرد در بتن تثبیت شود ].[3
در این کار ،میلگرد بهعنوان یک خط انتقال الکتریکی
یکبعدی شبیهسازی شد .نتایج آنها نشان داد که از اجزای
موهومی و حقیقی امپدانس و زاویه فاز میتوان برای
تشخیص خوردگی میلگرد تعبیه شده در بتن استفاده کرد،
اما این کار فقط در فرکانسهای بسیار کم (بهعنوان مثال،
 )<1 mHzممکن است .همچنین کشف شد که پایش پیک
ال در تشخیص
ولتاژ در سطح بتن درست باالی میلگرد کام ً
خوردگی کمک میکند .از طریق اندازهگیری  ،EISالی و
همکاران نه تنها نرخ خوردگی میلگرد در بتن را معلوم
کردند ،بلکه کیفیت بتن ،وضعیت تر شدن ،خشک شدن و
تبادل الکترولیت در داخل بتن را نیز مشخص نمودند ].[23
تالشهای گستردهای نیز برای برازش دادههای  EISبتن
آرمه بر مدلهای مختلف مدار معادل انجام شده است .برای
شبیهسازی سیستم فوالد  /بتن از یک مدار معادل ساده،
متشکل از مقاومت الکترولیت ( )Reبهصورت سری با یک
شاخه  RCموازی استفاده شده است R .نشاندهنده
مقاومت انتقال بار ( )Rtدر فرایند خوردگی بوده و  Cظرفیت
ویژه الیه دوگانه ( ،Cdlیا عضوفاز ثابت  CPEغیر ایده آل)
] [22,24است .هنگامی که طیفهای امپدانس بیش از یک
نیمدایره در نمودارهای ( Nyquistیعنی ثوابت زمانی) نشان
دهد ،مدارهای معادل با بیش از یک ترکیب  RCالزم است.
وقتی طیف امپدانس یک دنباله در ناحیه با فرکانس پایین
نشان دهد ،باید از یک عنصر ) Warburg (Wکه نماینده
پدیده نفوذ است ،استفاده شود.
شکل  2یک مدار معادل شامل سه جزء موازی  RCکه
مربوط به الیه دوگانه ،الیه فصل مشترک و زمینه بتنی است
را نشان میدهد ] .[25بعد از مدت زمان خاصی ،یک نیم
دایره در محدوده با فرکانس متوسط در طیف امپدانس دیده
شد که مربوط به خواص دیالکتریک الیه دوگانه تشخیص
داده شد .این پدیده با موفقیت با استفاده از یک جزء میانی
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 RCدر مدار معادل نشان داده شده در شکل -2الف معادل
سازی شده است .مدارهای معادل مشابهی توسط سایر
محققان مورد استفاده قرار گرفته است ] Feliu .[24و
همکاران اجزائی به مدار  Randlesاضافه کردند که معادل
نفوذ ( )Wو رفتار خازنی غیر ایده آل ( )CPEباشند و
بهاینترتیب توانستند فصل مشترک فوالد  /بتن را مدل
کنند].[24
مدارهای معادل پیچیدهتری برای شبیهسازی فصل
مشترک در بتن ارائه شده است ] .[24نوع دیگری از مدار
معادل حاوی اجزائی است که رفتار اکسیداسیون سطحی
فوالد را شبیهسازی کند .در مدار معادل پیشنهادی ،که در
شکل -2ب نشان داده شده است( Rcem ،ضبطشده در
فرکانسهای باالی  )10 kHzعبارت است از مقاومت کل
جسم شامل مقاومت فرکانس باالی بدنه یا جسم و مقاومت
فصل مشترک جامد  /مایع جسم .این جزء متاثر از تخلخل
ماده ،توزیع اندازه حفرات ،و هدایت الکتریکی حفرات است.
سایر اجزاء مدار عبارتند از  Cdlکه ظرفیت خازنی فصل
مشترک فوالد  /بتن بوده Rnc ،مقاومت انتقال بار سطحی،
 Ccorrظرفیت خازنی کل در ناحیه خورده شدهRcorr ،
مقاومت خوردگی و  Wمقاومت انتقال بار (شکل -2ب)
هستند Koleva et al .دریافتند که  EISرا میتوان برای
برآورد رفتار سطح فوالد در معرض حفاظت کاتدی استفاده
کرد ،هرچند که تفسیر نتایج چندان ساده نبوده است ].[24
یک مدار معادل نسبتاً پیچیده نیز با در نظر گرفتن همه
فصل مشترکها در این سیستم ،شامل فوالد/محصول
خوردگی/بتن/الکترولیت پیشنهاد شده است (شکل -2ج).
اجزاء  Rp,netwو  Cp,netwمربوط به خواص زمینه بتنی و با
در نظر گرفتن آن بهصورت شبکهای از حفرات هستند .اجزاء
 Rctو  Cfمربوط به واکنشهای الکتروشیمیایی در سطح
فوالد بوده و  Rredو  Credمربوط به فرایندهای ردکس
( )redoxدر الیه محصوالت واکنشی هستند ].[26
به غیر از مطالعه خوردگی ،کاربردهای دیگر  EISدر بررسی
یکپارچگی بتن نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .مثالً از
این روش برای تشخیص رطوبت در بتن و الیهالیه شدن
کامپوزیتهای پلیمری تقویتشده با الیاف کرین استفاده
شده است .اندازهگیری ساده با تک فرکانس برای تشخیص
رطوبت مناسب است .برای مطالعه الیه ای شدن کامپوزیت
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پلیمری باید از مدلسازی با مدار معادل استفاده کرد و برای
تشخیص دقیقتر رطوبت نیز باید از این مدارها بهره برد
] .[27,28روش  EISهمچنین برای مطالعه اثر تنشهای
کششی و فشاری روی تخریب سازههای بتنی استفاده شده
است ] .[29این نتایج نشان داده است که میلگرد در
نمونههای تحتفشار بتن با شدت بیشتری نسبت به
نمونههای تحت کشش خورده میشوند.

شکل  -4مدارهاي معادل استفاده شده براي شبیهسازي فصل
مشترک فوالد  /بتن

 -3-3پوششها و الیههای سطحی
یکی از روشهای مهم در حفاظت سطح فلزات ،استفاده
از عملیات سطحی مانند اعمال یک الیه یا پوشش سطحی
است .روشهای مختلفی برای تعیین عملکرد پوشش وجود
دارد .در بین این روش ها EIS ،یک تکنیک ساده بهحساب
میآید که اطالعات مفیدی را در مورد قابلیت حفاظت سطح
توسط پوشش و افت خواص پوششها به دست میدهد.
بررسی سیستم با استفاده از این روش معموالً به صورت
دورهای و در محیطهای خوردگی شتاب داده شده یا
معمولی (خنثی) انجام میشود .از روش  EISمیتوان برای
تعیین دقیق میزان افت خواص پوشش ،رتبهبندی عملکردی
پوشش ،و پیشبینی عمر خدمتدهی پوشش استفاده کرد
که مزایای بارزی نسبت به روشهای ( DCمثالً روش تفاوت
پالریزاسیون خطی) داشته است .از اطالعات  EISهمچنین
برای توسعه مدلهای معنیدار و قابل تفسیر در تحلیل رفتار
فیزیکی افت پوشش استفاده کرد .پارامترهای مهمی نظیر
مقاومت پوشش ،ظرفیت خازنی و جذب آب را میتوان با
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تفسیر طیفهای  EISو از طریق مدارهای معادل به دست
آورد.
انتقال اجزاء خورنده مثل آب ،اکسیژن و یونهای مخرب
به محل فصل مشترک پوشش/زیرالیه ،عمر پوششهای آلی
را تحت تأثیر قرار میدهد .با نفوذ اجزاء خورنده به طرف
پوشش و به داخل آن ،پوشش با آب و یونها نفوذپذیر شده
و درنهایت خوردگی شروعشده و در فصل مشترک
پوشش/زیرالیه گسترش مییابد .نرخ خوردگی در فصل
مشترک وابسته به انتقال اجزاء خورنده به پوشش است که
این خود شامل نفوذ آب و تجمع آن در فصل مشترک
پوشش/فلز (جذب آب) ،نفوذ و انتقال یونها از طریق
پوشش و همچنین وابسته به ماهیت واکنشهای خوردگی
است.
از  EISمیتوان برای تعیین میزان افت خواص پوشش،
استفاده کرد .این روش بهعنوان یک روش آزمون غیر مخرب
در تعیین میزان پیشروی فرایندهای نفوذ آب و یونها و
خوردگی در فصل مشترک در بین محققان کامالً شناخته
شده است .معموالً از تنظیمات شامل  3الکترود در آزمون
استفاده میشود .سلول الکتروشیمیایی شامل الکترود کار
(یعنی فلز پوشش داده شده) ،الکترود مقابل ،و الکترود
مرجع است .محدوده فرکانس روبش در مطالعات پوششها،
معموالً در محدوده  10-2تا 105هرتز با تعداد ده نقطه در
هر مرتبه بزرگی (هر توان ده) و با استفاده از یک آشفتگی
برابر با 10 mV ACبوده و در شرایط پتانسیل مدارباز ocp
اعمال میشود .همانطور که اشاره شد ،پاسخ سلول
الکتروشیمیایی به این آشفتگی کوچک در ولتاژ در
فرکانسهای مختلف اطالعات ،مفیدی در رابطه با خواص
پوشش سطحی به ما میدهد .معموالً نتایج  EISدر
پوششها به شکل نمودار باد یا نمودار نایکوئیست نمایش
داده میشود .نمودار باد تغییرات امپدانس و یا تغییرات
تغییر فاز پوشش را بهعنوان تابعی از فرکانس نمایش
میدهد .مدول امپدانس طیف  EISدر فرکانسهای پایین
معموالً نشانگر موفقی از مقاومت خوردگی پوشش است
] .[30,31نیمدایرههای نمودار نایکوئیست را میتوان
نمایانگر افت خواص پوشش در نظر گرفت :وقتی قطر این
نیمدایرهها کم شود و یا یک نیمدایره دیگر ظاهر شود،
نشانگر تحلیل رفتن پوشش است .در مطالعه رفتار فیزیکی
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پوشش در حین تخریب و افت خواص آن ،کاربرد همزمان
نمودار نایکوئیست به همراه برازش اطالعات امپدانس روی
ال رایج است.
مدل مدار معادل ،کام ً
برای تفسیر اطالعات  EISو توضیح فیزیکی سیستم مورد
مطالعه از مدلسازی با مدار معادل استفاده میشود .اغلب
از یک مدل مدار معادل ساده ( Randlesشکل -3ب) برای
پوششهای تمیز روی فلزات استفاده شود ] .[32,33وقتی
یک پوشش در معرض نفوذ آب و یونها قرار گرفته و شروع
به تحلیل رفتن میکند ،و درنتیجه خوردگی در محل فصل
مشترک فلز و پوشش رخ میدهد ،باید از اجزاء دیگری در
مدار استفاده کرد تا این تغییرات فیزیکی را نمایندگی کنند.
یک مدار معادل شامل دو جزء  RCبهصورت موازی را
میتوان برای نمایندگی کردن پدیده خوردگی در نظر گرفت
] .[33–42در این مدل ،تحلیل رفتن پیوسته پوشش با
تجمع آب در پوشش و ایجاد یک فصل مشترک جدید مایع
 /فلز در پوشش در نظر گرفته میشود .در این سناریوC1 ،
ظرفیت خازنی پوشش بوده R1 ،مقاومت حفره ،که مقاومت
مسیرهایی در پوشش است که محل انتقال یون هستندC2 ،
ظرفیت خازنی الیه دوگانه است که وقتی تولید میشود که
یونهای محلول به سطح فلز میرسند ،و  R2مقاومت انتقال
بار است که وضعیت واکنشهای الکتروشیمیایی که با
سینتیک کنترل میشوند را مشخص میسازد .وقتی آب به
داخل پوشش نفوذ میکند ،یک مساحت کوچک از پوشش
جداشده و یک فضای کوچک در زیر پوشش توسط محلول
پر میشود .بنابراین فصل مشترک بین این بسته از محلول
و فلز زیرین را میتوان با ترکیبی از یک ظرفیت خازنی برای
الیه دوگانه ،موازی با یک مقاومت انتقال بار مدلسازی کرد.
اگر نفوذ اجزاء خورنده گام کنترلکننده نرخ واکنش باشند،
یک امپدانس نفوذی را میتوان در طیف امپدانس مشاهده
کرد؛ و لذا میتوان یک جزء  (W) Warburgبه دو جزء
موازی  RCاضافه کرد (شکل -6الف) .اگرچه اغلب اطالعات
 EISدر مورد پوششها را میتوان با استفاده از مدارهای
معادل شکل -3الف و ب مدل سازی کرد ،اطالعات حاصل
از بعضی پوششهای ضخیم ،نویز زیادی دارد و نمیتوان
آنها را به درستی برازش کرد .در این حالت باید از مدلی
شامل دو یا بیشتر مدار  RCبهصورت سری استفاده کرد تا
برازش اطالعات بهتر انجام شود (شکل -6ب) ].[43
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مدلهای پیچیدهتری نیز برای سیستمهای پوششی
پیچیدهتر شامل چند الیه مختلف ] [44,45و پوششهای
کامپوزیتی پیشنهاد شده است ] .[46بااینحال این موضوع
همچنان مورد مناقشه است که وقتی مدلهای ساده
میتوانند برازش خوبی را نشان دهند ،آیا الزم است از
مدارهای معادل پیچیده استفاده شود یا خیر.

شکل  -4نمودار مدارهاي معادل براي برازش اطالعات EIS
حاصل از سیستمهاي پوششی ].[43,44

جذب آب توسط پوشش یک فلز ،فاکتور بسیار مهمی در
عملکرد محافظتی پوشش است .آب به درون پوشش نفوذ
کرده و باعث ایجاد تاول ،جداشدگی پوشش از زیرالیه
(ورامدن) و درنهایت تخریب پوشش میشوند .ازآنجاکه ثابت
دیالکتریک پلیمر معموالً در مقایسه با آب خیلی کوچک
است ( 2-8در مقابل  ،)80.4جذب آب میتواند باعث
افزایش شدید ثابت دیالکتریک پوشش شود .لذا جذب آب
منجر به تغییر شدید خواص دیالکتریک شده و باعث
افزایش قابلیت قابلیت گذردهی پوشش و در نتیجه افزایش
ظرفیت خازنی پوشش شود.
با فرض جذب یکنواخت آب توسط پوشش ،قابلیت
گذردهی در زمان  tکه آن را با  Ktنشان میدهیم با استفاده
از معادله زیر به دست میآید:
که در آن Kp ،و  kwبه ترتیب قابلیت گذردهی پلیمر و
آب بوده و  کسر حجمی آب جذب شده است.
کسر حجمی آب جذب شده را میتوان از رابطه زیر به
دست آورد:

که در آن Ct ،ظرفیت خازنی پوشش در زمان  tبودهC0 ،

ظرفیت خازنی پوشش در لحظه فروبری و  εwقابلیت
گذردهی نسبی آب است .در این معادله فرض شده است که
پارامترهای هندسی پوشش درگذر زمان ثابت هستند؛ یعنی
آماس یا تاول رخ نمیدهد ].[47
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محققان بسیاری از معادالت فوق و بر اساس ظرفیت
خازنی پوشش که از اندازهگیریهای  EISبه دست میآید،
برای تعیین کسر حجمی آب در پوشش استفاده کردهاند
] .[48,49ظرفیت خازنی پوشش با برازش اطالعات طیف
 EISبا مدلهای مدار معادل مناسب به دست میآید .باید
توجه کرد که از آنجا که خواص پوشش در حین فروبری
تغییر میکند ،مدلهای مختلفی در مراحل مختلف فروبری
در محلول خورنده استفاده شده است ].[50,51
تالش زیادی برای بهبود و اصالح مدل فوق
(مدل .)[47] Brasher and Kingsburyصورت گرفته
است .یکی از مهمترین نتایج توسط Castela and Simões
] [52بهدستآمده که تخمین مدل اولیه را در مورد آب
جذب شده در پوششهای تجاری پیش از میزان واقعی
میداند .میتوان از روش Attenuated total reflection
 spectroscopy (ATR-IR) infraredبرای چک کردن
دقیق میزان آب جذبشده در پوشش استفاده کرد ] [32و
نتایج حاکی از آن است که جذب آب در پوشش در دو
مرحله صورت میگیرد .محاسبه ضریب نفوذ آب از هر سه
روش وزن سنجی EIS ،و  ATR- IRتقریباً عدد یکسانی
را به دست داده و مقدار مربوط به امپدانس کمی کوچکتر
بوده است.
مطالعه دیگری که با  EISدر مورد جذب آب در پوششها
انجامشده ] [53نشان میدهد که ضریب نفوذ آب در پوشش
درحالیکه پوشش تحت حفاظت کاتدی است ،کمتر از
پوشش بدون حفاظت کاتدی است.
وقتی پوششهای آلی در معرض طوالنیمدت آب قرار
میگیرند ،پوشش ور میآید (ورامدگی یا الیهای شدن
 .)delaminationاز  EISبرای پایش و اندازهگیری
ورامدگی پوشش استفاده کرد ] .[54,55در این حالت باید
از روشهای فرکانس شکست ( BF: breakpoint
 )frequencyو روش مدار معادل محتملترین امپدانس
(  )MPI: the most probable impedanceاستفاده کرد.
در روش  BFطیف امپدانس در گستره وسیعی از فرکانسها
اندازهگیری میشود که الزمه آن پایدار بودن سیستم در
طول آزمایش است .مدار معادل پوششهای ورآمده در شکل
--7الف نشان داده شده است که شامل اجزاء مربوط به
پدیده ورآمدگی بوده و اجزا مربوط به عیوب کامالً از هم
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جدا شدهاند .در روش  MPIاز مدار معادل متفاوتی که در
شکل --7ب آورده شده استفاده میشود که در آن ،اجزا
مربوط به ورآمدگی پوشش بهصورت سری آمدهاند و یک
جزء مربوط به امپدانس پوشش نیز اضافه شده است .نتایج
این تحقیق نشان داد که مدل  MPIدر شبیهسازی
پوششهای ورآمده بهتر عمل میکند.

شکل  -4مدارهاي نسبتاً پیچیده مورد استفاده در شبیهسازي
پوششهاي حاوي ورآمدگی ][56

از روش  EISموضعی یا نقشهبرداری موضعی امپدانس
الکتروشیمیایی ( local electrochemical impedance
) )mapping (LEIMنیز برای مطالعه ورآمدگی و سایر
عیوب پوششهای پلیمری استفاده شده است ].[57–61
مشخص شده که این روش قادر به تشخیص تاولها قبل از
آنکه بهصورت چشمی و اپتیکال قابلرؤیت بشوند ،است.
روش پایش خوردگی با  EISکه در باال شرح داده شد ،اغلب
مستقیماً روی نمونههای پوشش داده شده انجام میشود.
یک راه دیگر ،امکان تعبیه حسگرهایی در پوشش است که
تغییرات در پوشش و خوردگی زیر پوشش را مورد پایش.
قرار دهند ] .[30,62–66در یک تحقیق ] ،[62,63از یک
شبکه فلزی شانه مانند (انگشتی) نازک ( )1-3 µmاز جنس
طال یا پالتین بین دو الیه از پوشش استفاده شد.
بهاینترتیب ،بین قسمت داخلی پوشش که در تماس با
سطح پایه است و قسمت بیرونی آن که در تماس با محلول
است ،حائل ایجاد میشود .الکترودهای شانه مانند فوق به
روش  PVDتولید شده و به عنوان الکترود مرجع یا الکترود
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مقابل در اندازهگیریهای  EISاستفاده شدند .نتایج این
تحقیق نشان داد که از این روش میتوان با موفقیت در
تعیین میزان جذب آب در بین دو الیه یک سیستم پوشش
فوقانی و آستر استفاده کرد .از روش تعبیه حسگر همچنین
برای میزان چسبندگی میان الیهها در پوشش ] ،[64پایش
تحلیل رفتن پوشش در اثر اعمال جریانهای الکتریکی
] [65و یا پایش برخط تحلیل رفتن پوشش در اثر جریان
سیال ] [67,68استفاده شده است.
سرانجام اینکه ،پوششهای فلزی و الیههای اکسیدی
پسیو نیز با روش  EISمورد پایش قرار گرفتهاند .از
پوششهای فلزی میتوان به پوشش گالوانیزه روی فوالد
] [69و پوشش Ni-Wروی فوالد کربنی ] [70اشاره کرد.
پوششهای پسیو نیز در فوالدهای زنگ نزن ] [7و آلومینیوم
] [71بررسی شدهاند.
 -4-3ممانعت کنندهها
از روش  EISبرای مطالعه عملکرد ممانعت کنندهها نیز
استفاده شده است .مثالً دوام الیه ممانعت کننده با این
روش قابل پایش است .به عنوان نمونه ،مطالعه وسیعی روی
سیستم فوالد کربنی و ممانعت کننده نشان داد که طیف
 EISحاصله را میتوان به یک مدار معادل ساده شامل یک
جزء  ،RCمثل شکل -3ب برازش کرد ] .[20,72,73از
برازش اطالعات  EISمیتوان مقاومت محلول  ،RSمقاومت
انتقال بار  RCTو ظرفیت خازنی الیه مضاعف  Cdlرا به دست
آورد .از مقاومت انتقال بار میتوان برای محاسبه میزان
کارایی ممانعت کننده با فرمول زیر بهره برد:

که در معادله فوق ،باالنویس صفر ،مقاومت انتقال بار در
حالت بدون ممانعت کننده را نشان میدهد.
 Tanو همکاران ] [74از  EISبرای مطالعه مکانیزم
تشکیل الیه ممانعت کنده و همچنین تخریب آن و برآورد
دوام الیه ممانعت کننده در ایمیدازولین که یک ممانعت
کننده تجاری است ،استفاده کردند .آنها دو نوع مدار معادل
پیشنهاد دادند که شامل اجزاء  RCاضافی برای تمام چهار
الیه ممانعت کننده غیر هادی بود .این تحقیقات نشان داده
است باید از اجزاء اضافی در مدار معادل برای در نظر گرفتن
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و مدلسازی امپدانس ناشی از ممانعت کننده که منجر به
ایجاد یک الیه جذبی ثانویه میشود ،استفاده کرد.
در مطالعه سیستمهای ممانعت کننده ،استفاده از اجزاء
غیر از  RCدر مدارهای معادل و ایجاد مدلهای پیچیدهتر
با اجزائی مثل ضریب القا ( )Lو مقاومت )Werburg (W
ال خالد و همکاران ] [75در مطالعه
نیز آزموده شده است .مث ً
تأثیر سه نوع ممانعت کننده بر پایه تیازول برای فوالد ساده
کربنی در محلول نیم موالر اسید سولفوریک ،مشاهده کردند
که طیف  EISعالوه بر یک حلقه مرسوم خازنی که در
محدوده فرکانسی باال نشان داد ،شامل یک حلقه القایی در
ناحیه فرکانس پایین بود .حلقه محدود شده موجود در
فرکانس باال ،نشاندهنده ناهمگنی سطحی بوده است.
تشکیل حلقه القایی ،به فرایند ریلکس شدن سطحی به


دلیل جذب اجزائی مثل  H adsبر روی سطح و یا حل شدن
مجدد الیه پسیو ] [76,77نسبت داده شد.
امپدانس ناشی از  Warburgبه فرایندهای نفوذ نسبت
داده میشود و به طبیعت متخلخل الیههای ممانعت کننده
برمیگردد ].[78
 -2-3کاربردهای دماباال
خوردگی دماباال در شرایطی نظیر بخار دماباال ،آب دماباال
و نمکهای مذاب رخ میدهد .نشان داده شده است که
روش  EISروش مؤثری در مطالعه و پایش خوردگی داغ
تحت شرایط فوق است.
در مطالعه سیستمهایی مثل رآکتورهای بخار آب
] [8,79–81و آب تحت فشار ] [82–86و راکتورهای آب
زیر بحرانی ] ،[85,87–89از سیستم  EISسه الکترودی
مرسوم استفاده میشود؛ ولی الکترود مرجع مورد استفاده
الکترود مخصوصی است که برای کاربردهای دماباال ساخته
میشود .مواد مورد مطالعه معموالً فوالد زنگ نزن ،آلیاژهای
ال  Kimو
پایه نیکل ،و آلیاژهای زیرکنیوم بوده است .مث ً
همکاران ] [8گزارش کردهاند که فوالد زنگ نزن در دمای
باال ،یک الیه سطحی نسبتاً همگن اکسیدی در سطح خود
داشته و بنابراین ،یک مدار معادل ساده رندلز برای فیت
کردن اطالعات کفایت میکند Fulger .و همکاران ][87
بهسادگی مقادیر کامالً تثبیتشده | |Zرا از بخش فرکانس
پایین به دست آورده و آن را به عنوان معیار مقاومت
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خوردگی سیستم بکار بردهاند Bojnov .و همکاران ][79

مدلهای پیچیدهتری را استفاده کردند .ایشان از روی مدل
خاص خود ،پارامترهای سینتیکی فرایند اکسیداسیون
شامل ثابت سرعت اکسیداسیون در فصل مشترک ،ضریب
نفوذ جاهای خالی اکسیژنی و شدت میدان الیه اکسیدی
داخلی را به دست آوردند.
خوردگی فلزات در تماس با نمکهای مذاب نیز با مکانیزم
های الکتروشیمیایی رخ میدهد و روش  EISیکی از
روشهای الکتروشیمیایی است که در تعیین مکانیزم این
واکنشها کامالً مفید است .تحلیل رفتن فلز در محیطهای
نمک مذاب در شرایط متفاوت مطالعه شده است :شرایط
ال مغروق (فروبری کامل) یا اعمال الیه نازک نمک مذاب.
کام ً
این مطالعات معموالً در سولفاتهای مذاب ،کربناتهای
مذاب و یا کلریدهای مذاب انجام شده و اغلب از سیستمهای
دو الکترودی استفاده میشود .این دو الکترود معموالً از یک
جنس ساختهشده و یکی به عنوان الکترود کار و دیگری به
عنوان هم الکترود مرجع و هم الکترود مقابل عمل میکند.
در شرایط مختلف ،مدارهای معادل متفاوتی انتخاب شده
است .مثالً  Zengو همکاران ] [90چهار مدل مدار معادل
در سیستمهای مختلف پیشنهاد کردهاند و نشان دادند که
وقتی یک الیه محافظ سطح روی فلز تشکیل شود ،فرایند
انتقال بار فرایند کنترلکننده است و این در حالی است که
اگر پوشش سطحی غیر محافظ باشد نفوذ کنترلکننده
خواهد بود.
 Aungو همکاران ] [6,91,92یک حسگر
الکتروشیمیایی دماباال بر اساس روش  EISطراحی کرده و
از آن برای پایش خوردگی داغ مثل خوردگی در محیط بویلر
با سوخت زغالسنگ استفاده کردند .آنها از یک سیستم
چهار الکترودی شکل -۲ب با دو الکترود کار یکسان که از
جنس ماده آزمون تهیه شده بودند ،استفاده کردند .الکترود
مرجع از نوع /Ag+/Agکوارتز گداخته شده ( fused
 )quartzشامل یک سیم نقرهای مغروق در الکترولیت
سولفاتی بود .آنها با این حسگر موفق به پایش سینتیک
واکنش در فرایند خوردگی داغ شدند .مثالً دیده شد که در
خوردگی داغ اینکونل  742در دمای  ،750-800 °Cفرایند
تا  50ساعت اول با مکانیزم انتقال بار کنترل شده و در باقی
زمان آزمون ،نفوذ عامل کنترلکننده است .در دمای
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 700 °Cفقط انتقال بار کنترلکننده است که دلیل این
موضوع احتماالً تشکیلِ با تأخیرِ الیه زود-ذوب مخلوط
یوتکتیک سولفات قلیایی است.
 -6-3سایر کاربردها
از  EISبرای بررسی سایر سیستمها نیز استفاده شده
است .در این مبحث به کاربرد این روش در کاربردهای
مرتبط با نفت و گاز ،خوردگی میکروبی و خوردگی تنشی
پرداخته میشود .محدودیتهای روش در این کاربردهای
خاص نیز شرح داده شده اند.
در صنایع نفت و گاز از  EISدر مطالعه پدیدههای مختلف
خوردگی استفاده میشود که شامل موارد زیر است)9 :
خوردگی فوالد کربنی در محلول آب شور توسط دیاکسید
کربن ،و  )۲خوردگی لولههای مدفون در خاک .در مطالعه
خوردگی دیاکسید کربن ،از  EISبرای مونیتور کردن
پیوسته تشکیل و رشد الیه محصوالت خوردگی (عمدت ًا
کربناتی) در روی سطح فوالد استفاده میشود .از مدارهای
معادل مختلفی برای برازش اطالعات  EISاستفاده شده
است که ناشی از چندمرحلهای بودن فرایند بوده است .دلیل
چندمرحلهای بودن فرایند ،غیریکنواخت بودن الیه تشکیلی
در ابتدای خوردگی و سپس کامل شدن آن درگذر زمان
است ].[93
مطالعه خوردگی خطوط لوله در خاک شبیه خوردگی در
محلولها است ،زیرا وقتی فلز در تماس با محلولهای خاکی
قرار میگیرد ،خوردگی آبی رخ میدهد .لذا مدارهای معادل
نیز شبیه به خوردگی در محلولها هستند .مثالً  Choiو
همکاران ] [94–96از مدار معادل شکل -3ب برای برازش
طیف  EISدر مراحل ابتدایی خوردگی که هنوز الیه زنگ
روی فلز تشکیل نشده استفاده کردند .بعد از تشکیل الیه
زنگ ،دو ثابت زمانی در طیف دیده شد و بنابراین باید از
مدل شکل -3الف استفاده میشد.
خوردگی میکروبی نیز توسط  EISبررسی شده است .دلیل
ایجاد این خوردگی ،وجود اجزاء زنده میکروبی در تماس با
فلز است که معموالً الیه بیو (بیوفیلم) روی سطح فلز ایجاد
میکنند .ازآنجاکه این فرایند ،یک فرایند بیو-
الکتروشیمیایی است ،میتوان از اندازهگیریهای
الکتروشیمیایی مثل  EISبرای پایش لحظهای این نوع
خوردگی استفاده کرد .بااینحال ،مطالعات اخیر ] [97نشان
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داده است که اعمال این روش میتواند منجر به تأخیر در
ایجاد بیوفیلم شده و مشاهدات را با خطا همراه سازد .لذا
استفاده از روشهای تکمیلی مثل نویز الکتروشیمیایی
توصیه شده است.
در نهایت ،از روش  EISبرای مطالعه خوردگی تنشی نیز
استفاده شده است؛ هرچند که اطالعات حاصل از روش به
دلیل وجود پدیدههای متعدد در این پدیدهها حاوی خطا
خواهد بود .مثالً  Petitو همکاران ] [97یک شیفت یا انتقال
در فرکانسهای خاص طیف  EISمشاهده کردند که آن را
به تشکیل ترک نسبت دادند [98] Bosch .یک مدل برای
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این تغییر موقعیت فازها میتواند بسیار کوچکتر از حد
تشخیص سیستمها باشد.
 -4نتیجهگیري
 EISدر بین روشهای متعدد الکتروشیمیایی که در پایش
خوردگی استفاده میشوند ،یکی از کم تخریبترین آنها
است که ناشی از دامنه بسیار پایین ولتاژ اعمالی است.
همچنین خصوصیت  ACاین روش ،آن را برای مطالعه
سیستمهای با مقاومت باال ایده آل کرده است .این مزایا
منجر به کاربرد وسیع و موفقیتآمیز روش  EISدر پایش
خوردگی شده است .در این مقاله ،به کاربرد روش  EISدر
مطالعه و پایش خوردگی اتمسفری ،خوردگی در بتن،
عملکرد پوششها و فیلمهای نازک ،عملکرد ممانعت
کنندهها ،خوردگی دماباال ،خوردگی در صنایع نفت و گاز،
خوردگی میکروبی و خوردگی تنشی پرداخته و پیکربندی
سیستمهای الکترودی مختلف در شرایط متفاوت توضیح
داده شد .درنهایت باید تأکید کرد که اگرچه کاربرد این
روش نسبتاً آسان است ،تحلیل و برازش اطالعات EIS
معموالً کاری پیچیده بوده و لذا باید دقت بسیاری در انتخاب
مدلهای مدار معادل مناسب برای تحلیل اطالعات لحاظ
کرد و مدلهای ریاضی ای که بر پایه خواص فیزیکی واقعی
سیستمها هستند ،پیشنهاد شوند.
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Abstract:
Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is a powerful method for investigating various
electrochemical systems. The technic involves application of a small amplitude alternative current (AC)
perturbation to the electrochemical system and recording its response, and therefore it is considered a
non-destructive monitoring technic. This article describes the scientific fundamentals for the EIS
method, instrumentation of the method, especially different electrode configurations (2 or 3 electrode
systems and comb-shaped or interdigitated electrodes), and also various fields where corrosion
monitoring and analysis has been carried out by EIS. These include: atmospheric corrosion, concrete
corrosion, analysis of performance of surface films and coatings, study of inhibitors, high temperature
corrosion and oxidation, corrosion in gas and oil industries, microbiologically influenced corrosion
(MIC) and stress corrosion cracking (SCC). The most recently published literature has been surveyed
and typical equivalent circuit models, capabilities of the EIS technic and limitations of the technic are
highlighted for each application. This article is a free translation and re-composition of two chapters
about IES from references [1] and [2].
Keywords: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Corrosion monitoring, Non-destructive
evaluations.
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