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بررسی کاربرد پوشش پودری اتیلن کلرو تری فلورو اتیلن در واحد جداسازی
هافنیوم و زیرکونیوم
خلوجینی ،میلاد* ( -)1صمدفام ،محمد( – )1کوهی ،صالح( - )2فرهادی ،امیرحسین

()2

()1دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی انرژی ،گروه مهندسی هستهای
()2شرکت سوره (سوخت راکتورهای هستهای)

چکيده:
در این پژوهش امکان استفاده از پوششدهی کوپلیمر اتیلن کلرو تری فلورو اتیلن برای کاربرد در محیط بسیار خورنده
واحد جداسازی زیرکونیوم و هافنیوم کارخانه تولید زیرکونیوم مورد بررسی قرار گرفته است .نتتای بدست .دمتده از
انجام دزمونها در دزمایشگاه و محیط واقعی حاکی از کارائی مناسب ایتن پوشتش در محتیط بستیار خورنتده صتنعتی
میباشد
کلمات کليدي :کوپلیمر ،اتیلن کلرو تری فلورو اتیلن ،پوشش پودری الکترواستاتیک ،خوردگی

مقدمه:
نتوترونی پتایین 0/181

زیرکونیوم به لحاظ خواص برتر هستهای از جمله برخورداری از سطح مقطع جتب

بارن) وخواص مناسبی همچون استحکام کافی ،مقاوم .در برابر خوردگی و ضریب انتقتا حترار

مناستب

یک عنصر بسیار با اهمی .در صنایع هستهای به شمار میرود []1
در طبیع .همواره در داخل سنگ معدن حاوی زیرکونیوم خاک زیرکن) زیرکونیوم و عنصر هم گتروه دن در
جدو عناصر شیمیائی هافنیوم همراه هم وجود دارند سطح مقطتع جتب

نتوترون حرارتتی بترای هتافنیوم

برخلاف زیرکونیوم بالاس 101 .بارن) [ ]1بنابراین زیرکونیوم مورد استفاده در صنایع هستهای باید عتاری از
هافنیوم بوده و میزان دن کمتر از  100ppmباشد فردیند جداسازی هافنیوم از زیرکونیوم بته وستیله مخلتو
اسید نیتریک و هیدروکلریک اسید تیزا

سلطانی)  1نرما انجام میشود که این محیط جداسازی به شتد

خورنده اس .ویژگی پودرهای مختلف در جدو بیان گردیده اس .به نظر می رسد یکی از روشهای موثر
در مقابله با خوردگی در این محیط استفاده از پوشش پودری اس .که در جدو  1با یکدیگر مقایسه شتده و
پودر اتیلن کلروتریفلورواتیلن به دلایل داشتن شرایط عالی جه .کاربرد در این محیط انتخا

شد []2

هدف از انجام این پژوهش بررسی کارائی این پوشش در شرایط واقعی محیطی اس.
جدول  1مقایسه پوشش هاي متفاوت

پودر

ویژگی

پودر
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 مقاوم .شیمیایی خوپلی

 -مقاوم .خستگی خو

پروپیلن

 -مقاوم .در برابر حرار
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 چقرمگی بسیار بالا -مقاوم .شیمیایی خو

نایلون

 -مقاوم .حرارتی خو

خو

 مقاوم .مکانیکی عالی مقاوم .مکانیکی عالی -چقرمگی عالی

پلی
ونیل
فلوراید

 چقرمگی عالیاتیلنکلرو-

 مقاوم .شیمیایی خو -مقاوم .در برابر خزش خو

 -پایداری حرارتی خو

تریفلورو-

 مقاوم .در برابر سایش بالا -قدر

 مقاوم .شیمیایی بسیار عالی )pH 1-14 -مقاوم .ضربه بسیار عالی

اتیلن

 صافی سطح عالی استثنائی) -مقاوم .در برابر عوامل جوی خو

دی الکتریک بالا

 -مقاوم .سایشی بسیار عالی

روش کار:
پوشش اتیلن کلرو تتری فلتورو اتتیلن معمولتا از یتک زیرلایته پرایمتر )1و یتک پوشتش اصتلی یتا نهتایی
تاپکو  )2تشکیل میشود پرایمر چسبندگی پوشش اصلی به سطح مورد نظر را به حداکثر میرساند [ ]2و
حتی اگر پوشش اصلی دسیب ببیند ،مانع بلند شدن دن میشود علاوه بر این ،پرایمر میتواند هرگونته تفتاو
رنگ یا عیو

سطح زیرین را پنهان کند برای اعما پوشش پودری سه روش پاشتش الکترواستتاتیک ،بستتر

سیّالی ،بستر سیّالی الکترواستاتیک وجود دارد که در بین دنها روش الکترواستاتیک در صتنع .دارای کتاربرد
گستردهتری میباشد و در این تحقیق از این روش استفاده شده اس.
آمادهسازي نمونهها:
پوشش اتیلن کلرو تری فلورو اتیلن بر روی قطعا

کربن استیل با ابعتاد  3*10*10میلتیمتتر کته بته روش

لیزری  )CNC3برش داده شده بودند ،مطابق با مراحل  11گانه جدو  2اعما شد[]3

جدول  :2مراحل پوشش دادن نمونه

ردیف
1

عملیا
گاز زدایی

ردیف
8

عملیا
پاشش پوشش اصلی  -لایه دوم

1

Primer
Top-coat
3
Computer Numerical Control
2
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NACE

9

پخ .پوشش اصلی -لایه دوم

3

پیشگرمایش

10

پاشش پوشش اصلی – لایه سوم

1

پاشش پرایمر

11

پخ .پوشش اصلی -لایهسوم

1

پخ .پرایمر

12

پاشش پوشش اصلی-لایه چهارم

6

پاشش پوشش اصلی – لایه او

13

پخ .پوشش اصلی-لایه چهارم

7

پخ .پوشش اصلی – لایه او

11

خنک سازی در دمای اتاق

)No1/SSPC-SP5

آزمایشات:
 -1ضخام .سنجی :برای محاسبه ضخام .پوشش از دستگاه ضخام .سن رنگ پوشش 1استفاده
کردیم
 -2دزمون جرقه :برای اطمینان از پیوستگی سطح پوشش انجام شد
 -3زبری سنجی :این دزمون بر روی نمونه هائی قبل و بعد از قرار گرفتن در محتیط عملیتاتی خورنتده
تیزا

سلطانی به مد

 11روز و دمای عملیاتی) انجام شد

 -1دزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی :برای مطالعه سرع .خوردگی نمونه در محلو با
شرایط واقعی به مد

 1ساع .و در دمای عملیاتی انجام شد

 -1دزمون کاهش وزن :این دزمون برای بررسی خوردگی در محیط اسید نیتریک ،هیدروکلریک اسید و
تیزا

سلطانی سیستم بازگشتی با همزن مغناطیسی به متد

دیگری دزمون کاهش وزن در محیط واقعی تیزا

دو ستاع ).انجتام شتد در دزمتایش

ستلطانی در دمتای عملیتاتی) بته متد

 18روز

انجام شد
 -6دزمون مقاوم .سایشی :سطح ساینده سمباده شماره  60بوده که بر روی بخشتی از ستطح نمونته بتا
ابعاد  10/97*21/17 mm2و با بار  1000 gfاعما شد
 -7دزمون کراس کا  :2این دزمون در شریط محیطی با رطوب %11 .و دمایی  21درجه سانتیگراد و بتا
استاندارد  ASTM D3359-17انجام شد
 -8دزمون پو دف :3این دزمون در شریط محیطی با رطوب %11 .و دمایی محیطی  21درجه سانتیگراد
و با استاندارد  ASTM D4541-09انجام شد

Coating thickness gauge
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 -9دزمون  :SEMاین تس .بر روی نمونههای قبل و بعد از قرار گترفتن در مجتاور
شرایط عملیا

تیتزا

ستلطانی

واقعی) به مد  11روز انجام شد

نتایج:
 -1دزمون ضخام .سنجی :ضخام .پوشش اتیلن کلرو تری فلتورو اتتیلن در نمونته هتای نهتایی بتین
حدود  1000میکرون گزارش شد که برای چهار لایه پوشش به همراه پرایمر ضخام .مطلوبی اس.
 -2دزمون جرقه :نتیجه دزمون ،مبین پیوستگی پوشش عدم وجود حفره در نمونهی نهایی میباشد
 -3دزمون زبری سنجی :نتای این دزمون دن در جدو  3دورده شده اس.
جدول  :3نتایج آزمون زبري سنجی

نمونه نهایی قبل از محیط خورنده
میانگین زبری سطح
)(μm
Ra=0.23
Rq=0.29

عدم قطعی.

نمونه نهایی پس از محیط خورنده
میانگین زبری سطح
)(μm
Ra=0.23
Rq=0.28

0.06
0.03

عدم قطعی.
0.06
0.03

 -1دزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی :با توجه به اشکا  1و 2مشخص می شتود کته بتا تغییتر
فرکانس زاویهای دستگاه ،مقاوم .واقعی تغییتر نمیکنتد و فقتط مقاومت .موهتومی زیتاد میشتود،
بنابراین سطح مورد نظر به مانند یک خازن عمل میکند و جریان خوردگی صفر میباشتد؛ در نتیجته
پوشش به کار رفته به خوبی در برابر نفوذ اسید و خوردگی مقاوم .میکند و اجازه انتقتا بتار را در
حین فرایند اعما ولتاژ و فرکانس زاویهای نمیدهد

شکل  :1نمودار

)ʺ(Zʹ,Z

شکل  :2نمودار ( )Fr,Zو()Fr,phase
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اسید :نتای دزمون کاهش وزن در در هر سه محیط دزمایش موید

مقاوم .بسیار بالای پوشش اتیلن کلرو تری فلورو اتیلن در برابر خوردگی اس .برای نمونه نتای
این تس .در محیط اسید نیتریک در جدو  1و شکل  3دورده شده اس.
جدول  :4اثر نيتریک اسيد بر روي وزن نمونهها

وزن ثانویه

وزن اولیه

درصد خورده

تغییرا

نسب .به

شده()%

سطح

()g/h.cm2

وزن خورده

()g

()g

11/11

0/3100

9/9222

7/9689

17/8911

0/03

0/0001

0/0060

19/1381

19/1111

شده

()g

شاهد
کو

HNO3

شده

الف

ج

د

شکل  :3اثر نيتریک اسيد بر روي نمونهها (الف -نمونه کوت شده(قبل از محيط خورنده) ،ب -نمونه کوت شده(بعد از محيط
خورنده) ،ج -نمونه شاهد(قبل از محيط خورنده) ،د -نمونه شاهد(بعد از محيط خورنده)

 -6دزمون مقاوم .سایشی :نتای دزمون مقاوم .سایشی در جدو  1دمده اس .این نتتای نشتاندهنده
مقاوم .سایشی عالی پوشش میباشد
جدول  :5نتایج آزمون مقاومت سایشی

ردیف

مسافت()m

وزن نمونه()gr

نسبت کاهش وزن به وزن اوليه()%

1

200

21/1826

0/97

2

100

21/2371

1/93

3

600

21/0171

2/86

1

800

21/8161

3/11

1

1000

21/7317

3/89

 -7دزمون کراسکا  :بر مبنای انجام دزمون چسبندگی به روش برش × ،میزان کنده شدن پوشتش صتفر
درصد بوده و چسبندگی پوشش در کلاس  5Aقرار دارد
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 -8دزمون پو دف :با انجام این دزمتون %100 ،گستیختگی در فصتل مشتترک چستب و پوشتش رنتگ
مشاهده شد؛ به عبارتی استحکام پوشش از استحکام چسب استاندارد بیشتر اس.
 -9دزمون  :SEMدر به ترتیب از راس .نتای دزمون قبل و بعد از قرار گرفتن قطعه در محیط خورنده بتا
شرایط واقعی را مشاهده میکنیم نتای به وضوح نشان می دهد هیچ تغییری در سطح نمونه هتا بعتد
از قرار گرفتن در محیط خورنده مشاهده نشد

شکل  :4نتایج  SEMراست :قبل از محيط واقعی چپ :پس از محيط واقعی

بحث و نتيجه گيري:
با توجه به نتای چسبندگی سطح ،پو دف ،کراسکا  ،مقاوم .سایشی،کاهش وزن در حضور استید EIS ،و
 SEMکه از نمونهها گرفته شد ،پودر اتیلن کلرو تری فلورو اتیلن مقاوم .به ختوردگی بستیار بالتا و شترایط
مناسب مکانیکی برای استفاده محیط خورنده واحد جداسازی هافنیوم و زیرکونیوم تایید و مورد استفاده قترار
گرف.
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