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خب ،تم موضوعی این شماره به یکی از پرطرفدارترین گرایشها و
پرکاربردترین حوزههای صنعت پرداخته...
بله ،خوردگی؛ اینکه از کجای خوردگی برای محدوده گسترده مخاطبانمان
شروع کنیم واقعا سخت بود .لذا از دوستان و بزرگان تحقیقاتی به عمل
آوردیم تا هم بتوانیم محتوایی در خور کسانی که دنبال خوردگی هستند و
با موضوع ناآشنا هم نیستند فراهم کنیم و هم باب موضوع را برای کسانی
که تابه حال اسم خوردگی به گوششان نخورده باز کنیم.
تصمیم بر این شد که کمی از علم و پایه خوردگی بگوییم و بعد به اولین
مرحله مواجهه با خوردگی در صنعت یعنی شناسایی خوردگی بپردازیم.
خوردگی و حفاظت مواد آنقدر گسترده است که در یک شماره نشریه قابل
گنجاندن نیست و این موضوع پتانسیل شمارههای دیگری هم دارد.
یک مصاحبه ارزشمند هم داریم که از دست ندهید.
اگر هم صنمی با خوردگی ندارید و نخواهید داشت از مطالب خارج از
سیالبس و آنالیزنامه غافل نشوید.
راستی یادم رفت معرفی کنم...
«خارج از سیالبس» ،مخاطبان نشریه...
«مخاطبان نشریه» ،خارج از سیالبس.
خارج از سیالبس سعی میکنه موضوعاتی را برایمان باز کند که در کالس
درس و دانشگاه نیستند؛ مثال در خارج از سیالبس این شماره یک کتاب
مفید معرفی کردیم و خالصه بخش جالبی از نشریهست.
زود ،تند ،سریع به فهرست مطالب بروید و نتیجه زحمات تیم نشریه را
ببینید.
با تشکر ویژه از جناب آقای دکتر اهلل کرم و مهندس موسوی.
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خوردگی (نویسنده :سید محمدحسن موسوی)

ممکــن اســت کــه زنــگ آهــن را بــر ســطوح مشــاهده کــرده باشــید و ایــن ســؤال را از خــود کــرده
باشــید کــه علــت تشــکیل آن چیســت؟ و یــا اینکــه پوشــش ســبزرنگ را بــر روی مجســمههای برنــزی و
ســکههای قدیمــی مشــاهده کــرده باشــید و چرایــی ایــن پدیــده برایتــان ســؤال بــوده باشــد .در گذشــته
دانشــمندان نیــز بــا ایــن مشــاهدات آشــنا بودنــد امــا بــه دلیــل عــدم آشــنایی بــا علــم شــیمی و همچنیــن
عــدم تکامــل آن ،از توصیــف ایــن رخدادهــا عاجــز بودنــد .شــاید بتــوان بهنوعــی ادعــا کــرد کــه در قــرن
هجدهــم میــادی ،قوانیــن علــم شــیمی بــه تکامــل خوبــی رســیدند و از انســجام کافــی جهــت توصیــف
و توجیــه ایــن پدیدههــا برخــوردار گشــتند؛ بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مطالعــات مربــوط بــه
علــم خوردگــی از حــدود دویســت ســال قبــل شــروع شــده و کمــاکان ادامــه دارد .در یونــان باســتان،
بــرای ســاخت کشــتی از میخهــای مســی پوشــیدهشــده بــا ســرب اســتفاده میشــد .همچنیــن از قیــر،
قطــران و ...جهــت پوشــش دهــی و حفاظــت عرشــه و دیگــر نقــاط اســتفاده میشــد .شــاید آنهــا هنــوز
مکانیســم خوردگــی را نمیدانســتند امــا تشــخیص داده بودنــد کــه جفتهــای فلــزی عــادی در دریــا و در
حضــور رطوبــت ،مســتعد تخریــب هســتند .همچنیــن رومیــان نیــز از روشهایــی بــرای حفاظــت اســتفاده
میکردنــد.
شــناخت اصــول بنیادیــن الکتروشــیمی در قــرن نوزدهــم میــادی ،زمینهســاز اصلــی پیدایــش علــم
خوردگــی و پایــة ایــن علــم بــود .خوردگــی بــرای اولیــن بــار در ســال  1924در انگلســتان بهعنــوان یــک
علــم آمــوزش داده شــد .گرایشهــای اولیــة دانشــگاهی بــا موضــوع پدیــدة خوردگــی تــا ابتــدای جنــگ
جهانــی اول ،بــا تمایــل و نیــاز صنعــت بــه واســطة بــروز نقــص دســتگاهها آغــاز گردیــد؛ بهطوریکــه
درنهایــت بــه توســعة آلیاژهــای مقــاوم بــه خوردگــی نیــز انجامیــد .خوردگیهایــی کــه در خــال جنــگ
جهانــی اول مشــکالت زیــادی را ســاخته بودنــد ،در جنــگ دوم دیگــر مشــکل خاصــی نبودنــد.
امــا خوردگــی چیســت؟ اصطــاح خوردگــی ریشــه در التیــن دارد .اصطــاح  roderبــه معنــای« از بیــن
رفتــن  »1و  corrodereبــه معنــای «تحلیــل رفتــن» اســت .در یــک تعریــف نســبت ًا خــوب ،خوردگــی عبــارت
اســت از واکنــش بیــن مــاده و محیــط کــه منجــر بــه تخریــب مــاده و محیــط میگــردد.
طبــق ایــن تعریــف ،واژه خوردگــی را میتــوان بــرای غیــر فلــزات نظیــر پلیمرهــا ،ســرامیکها ،شیش ـهها
و ...نیــز بــکار بــرد .البتــه عمومـ ًا واژه خوردگــی بــرای فلــزات بــکار مـیرود و بــرای غیــر فلــزات از واژگانــی
نظیــر تخریــب ،2زوال 3و آســیب 4اســتفاده میشــود .ایــن نکتــه نیــز قابــل ذکــر اســت کــه بــه هــر نــوع
واکنــش بیــن مــاده و محیــط و یــا هــر نــوع تخریــب خوردگــی گفتــه نمیشــود؛ بلکــه مقصــود از واکنــش
خوردگــی ،واکنشــی عموم ـ ًا الکتروشــیمیایی اســت کــه بــه تخریــب مــاده میانجامــد .بحــث از تخریــب
مــاده ،مــا را ناگزیــر بــه شــناخت پدیــدة خوردگــی و جلوگیــری از ایجــاد آن میکنــد و جلوگیــری از فرآینــد
خوردگــی نیازمنــد پایــش و اندازهگیــری آن و وارســی فرآینــد خوردگــی در کاربردهــای عملــی اســت.
همچنیــن بعضیاوقــات ایــن امــر بهعنــوان پیشــگیری و حفاظــت مــواد نیــز معــروف اســت.
قلب علم خوردگی ،الکتروشیمی ،ترمودینامیک و سینتیک است.
Gnawing
Destruction
3
Degradation
4
Deterioration
1
2

تأثیر خوردگی
پیامدهــای عمــدة خوردگــی شــامل اقتصــادی ،ایمنــی و آســیب محیطــی اســت .خوردگــی فلــزی ظاهــراً
بیخطــر اســت امــا در عمــل بســیاری از بخشهــای اقتصــادی کشــور را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در
6
یــک پژوهــش ،مؤسســه ملــی اســتانداردهای آمریــکا )NBS( 5در همــکاری بــا آزمایشــگاه کلمبــوس باتــل
( ،)BCLهزینههــای خوردگــی در ایــاالت متحــده آمریــکا را بــا اســتفاده از مــدل ورودی /خروجــی مطالعــه
نمــود .برخــی از انــواع و مقــدار هزینههــای خوردگــی مورداســتفاده در ایــن مــدل در زیــر بهطــور خالصــه
ارائــه اســت:
هزینههای سرمایهای
• جابهجایی تجهیزات و ساختمانها
• ظرفیت اضافی
• تجهیزات یدکی
هزینههای واپایش
• تعمیر و نگهداری
• واپایش خوردگی
• مواد ساخت
• حد مجاز خوردگی
• فرآوری ویژه

صنعت
تمامی منابع

هواپیما
سایر

1973

1995

2005

کل

82

296

403

اجتنابپذیر

33

104

142

کل

31.4

94

125.3

اجتنابپذیر

23.1

65

86.7

کل

3

13

18

اجتنابپذیر

0.7

3

4.2

47.6

159

260

9.3

36

50

کل
اجتنابپذیر

جدول .1هزینههای خوردگی در ایاالت متحده آمریکا(میلیارد دالر)
National Bureau of Standard
Battelle Columbus Laboratory
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اتومبیل

هزینههای طراحی
• مواد ساخت
• خوردگی مجاز
• فراوری ویژه
هزینههای مرتبط
• کاهش محصول
• حمایت فنی
• بیمه
• قطعات موجود تجهیزات

7

هزینههــای مرحلــهای خوردگــی بهطــور قابــل توجهــی روی اقتصــاد ملــی تأثیــر گذاشــته و بهطــور
ارزشــمندی توجیــه میگــردد کــه دانشــمندان و مهندســین خوردگــی بایســتی هزینــه ناشــی از
اندازهگیریهــای واپایــش خوردگــی را بپذیرنــد ،بهطوریکــه صرفهجویــی قابــل توجهــی انجــام شــود.
هزینههایــی کــه خوردگــی بــه مــا تحمیــل میکنــد ،هــم هزینههــای مســتقیم و هــم غیرمســتقیم اســت.
عــاوه بــر بحــث اقتصــادی ،بحــث ایمنــی نیــز مطــرح اســت و ایــن بهخودیخــود از مهمتریــن مســائل و
شــاید مهمتریــن مســئله باشــد؛ خوردگــی میتوانــد آســیبزا باشــد و بــه ســامتی افــراد آســیب وارد کنــد؛
بــرای مثــال پلــی کــه دچــار خوردگــی شــدید شــده اســت ممکــن اســت تخریــب شــود و ایــن تخریــب
عــاوه بــر خســارتهای مــادی ،خســارات جانــی نیــز بــه دنبــال دارد کــه جبــران آن بــا هــر مبلغــی
غیرممکــن اســت .بنابرایــن پایــش و درنتیجــه جلوگیــری از خوردگــی در جوامــع ،امــری ضــروری اســت.
پایــش خوردگــی از روشهــای متنوعــی برخــوردار اســت ،هرکــدام از ایــن روشهــا از مزایــا و معایبــی
برخوردارنــد و بــا توجــه بــه نیــاز و هزینــه بایــد بهتریــن روش و یــا روشهــا را انتخــاب کــرد .آزمونهــای
غیــر مخــرب نیــز یکــی از مــواردی اســت کــه بــرای تشــخیص خوردگــی بــه کار م ـیرود؛ البتــه کاربــرد
ایــن آزمونهــا صرف ـ ًا بــرای تشــخیص خوردگــی نیســت و کاربردهــای فراوانــی دارنــد.
روشهای پایش خوردگی به تفصیل در این شماره از نشریه توضیح داده میشوند.
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کلیت

خوردگی (نویسنده :ندا عسکرزاده)

ی در خــواص
همانطــور کــه در بخــش قبلــی گفتــه شــد؛ خوردگــی انهــدام ،تخریــب تدریجــی یــا دگرگون ـ 
و مشــخصات مــواد اســت کــه در اثــر واکنشهــای شــیمیایی یــا الکتروشــیمیایی ایــن مــواد بــا محیــط
اطرافشــان حاصــل میشــود]1[ .
ـدة خوردگــی بیشــتر در فلــزات و آلیاژهــا ظاهــر میشــود؛ زیــرا اغلــب فلــزات و آلیاژهــا بــرای رســیدن
پدیـ 
بــه پایــداری شــیمیایی ،تمایــل بــه ایجــاد ترکیــب شــیمیایی بــا اتمهــا یــا مولکولهایــی از محیــط اطــراف
خــود دارنــد و فقــط تعــداد کمــی از فلــزات ماننــد طــا یــا پالتیــن وجــود دارنــد کــه تحــت شــرایط معمولــی
پایــدار بــوده و تمایلــی بــه واکنــشدهــی بــا محیــط اطــراف ندارنــد .همچنیــن مــواد غیرفلــزی ماننــد
مــواد ســرامیکی و پلیمــری تحــت تأثیــر واکنشهــای الکتروشــیمیایی قــرار نمیگیرنــد؛ امــا در شــرایطی،
واکنشهــای شــیمیایی میتواننــد بهطــور مســتقیم روی ایــن مــواد تأثیرگــذار باشــند و موجــب تخریــب
آنهــا شــوند.
مثالهایــی از پدیــدة خوردگــی کــه در زندگــی روزمــره مشــاهده میشــوند ،عبارتانــد از :خوردگــی
لولههــای آب ،خوردگــی بدنــة اتومبیــل در هــوای مرطــوب ،خوردگــی شــوفاژها بــا جریــان آب گــرم و
خوردگــی ماشــینهای تولیــد بخــار و توربینهــای گازی]2[ .
انــواع مختلفــی از خوردگــی وجــود دارد کــه میتواننــد یــک فلــز را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .از مهمتریــن
آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1خوردگی یکنواخت

1

 .2خوردگی حفرهای

2

 .3خوردگی شکافی

3

 .4خوردگی بیندانهای

4

 .5ترکخوردگی تنشی
در ادامه هرکدام از انواع خوردگی را بهطور خالصه بررسی میکنیم.
5

Uniform Corrosion
Pitting Corrosion
3
Crevice Corrosion
4
Intergranular Corrosion
5
Stress Corrosion Cracking
1
2
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 .1خوردگی یکنواخت
متداولتریــن نــوع خوردگــی ،خوردگــی یکنواخــت اســت .در ایــن نــوع ،واکنــش الکتروشــیمیایی یــا
شــیمیایی بهطــور یکنواخــت در ســطح فلــز یــا آلیــاژ گســترش مییابــد و بهمــرور زمــان ســبب نازکتــر
شــدن مــاده در محیــط خورنــده و از بیــن رفتــن آن میگــردد.
از آنجــا کــه خوردگــی یکنواخــت قابــل پیشبینــی بــوده و کنتــرل آن نســبت ًا ســاده اســت ،موجــب اعمــال
خســارات ناگهانــی نمیشــود.
بــرای جلوگیــری از خوردگــی یکنواخــت از تدابیــر حفاظتــی ســطح ماننــد رنگآمیــزی ،پوشــشدهی،
آبکاری ،روکــشکاری یــا روشهــای دیگــر اســتفاده میشــود.
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 .2خوردگی حفرهای
خوردگــی حفــرهای نوعــی از خوردگــی موضعــی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد حفرههایــی در ســطح فلــز شــده
کــه بــا ادامــة ایــن فراینــد ،عمیقتــر میشــوند .ایــن نــوع خوردگــی ،بســیار مخــرب اســت زیــرا منجــر بــه
شکســت یــک قطعــه ،بــدون کاهــش وزن آن میگــردد]1[ .
ناخالصیهــای غیرفلــزی و ناهمگنیهــای ســاختاری و شــیمیایی در ســطح فلــز ،نقــاط مناســبی بــرای
آغــاز ایــن نــوع خوردگــی و حفــرات ناشــی از آن هســتند .واکنــش آنــدی کــه در انتهــای ســطح حفــره
انجــام میشــود ،بهصــورت زیــر اســت( Mنمــاد شــیمیایی فلــز اســت):
الکترونهــای آزاد شــده از واکنــش آنــدی همــراه واکنــش اکســیژن بــا آب ،موجــب واکنــش کاتــدی در
ســطح فلــز و در مجــاورت حفــرة ایجادشــده میشــوند کــه بهصــورت زیــر اســت:
بنابرایــن در حالــت کاتــدی ،فلــز در اطــراف حفــره از خوردگــی حفــظ میشــود .بــا وجــود عناصــری مثــل
کلــر در محیــط ،ترکیــب  MClبــا آب واکنــش داده و هیدروکســید فلــزی و اســید تولیــد میکنــد:
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بدین ترتیب غلظت اسیدی باالی انتهای حفره ،سبب افزایش سرعت واکنش آندی میگردد.
شناســایی خوردگــی حفــرهای اغلــب مشــکل اســت ،زیــرا تعــداد و عمــق حفرههــای ایجادشــده متفــاوت
بــوده و ممکــن اســت حفــرات کوچــک توســط محصــوالت خوردگــی پوشــانده شــوند .در نتیجــه ،ایــن نــوع
خوردگــی ســبب شکس ـتهای غیرمنتظــرة قطعــات شــده و ارزیابــی خســارات وارده را مشــکل میســازد.
[]2
بهکارگیــری مــوادی کــه در برابــر خوردگــی حفــرهای مقاومتــر هســتند ،مهمتریــن روش پیشــگیری از
ایــن مشــکل اســت ]1[ .بهعنــوان نمونــه ،فــوالد زنگنــزن مناســب بــرای محیطهــای شــامل یــون
کلرایــد،از نــوع فــوالد آلیــاژی  316اســت .زیــرا ایــن نــوع فــوالد دارای عناصرآلیــاژی کــروم ،نیــکل
و مولیبــدن بــا درصدهــای بــه ترتیــب  8 ،18و  2درصــد اســت کــه بــه علــت وجــود عنصــر مولیبــدن،
مقاومــت بــه خوردگــی حفــرهای آن بهتــر از فوالدهــای زنگنــزن بــدون مولیبــدن ماننــد فــوالد آلیــاژی
 304اســت]2[ .
 .3خوردگی شکافی
بــا قرارگیــری ســطوح فلــز در معــرض محیــط خورنــده ،خوردگــی موضعــی در داخــل شــکافها یــا مناطــق
محافظتشــده صــورت میگیــرد .بهعنــوان نمونــه ،محلهــای مناســب ایــن نــوع خوردگــی میتوانــد
زیــر واشــرها ،پینهــا ،دریچــة شــیرها ،یاتاقانهــا ،زیــر رســوبهای متخلخــل و دیگــر موقعیتهــای
مشــابه باشــد و معمــو ًال در بســیاری از سیســتمهای آلیــاژی ماننــد فوالدهــای زنگنــزن ،آلیاژهــای تیتانیــوم
و آلومینیــوم رخ میدهــد.
خوردگــی شــکافی هنگامــی صــورت میگیــرد کــه شــکاف بــرای ورود مایــع خوردنــده بهانــدازه کافــی
گســترده و بــرای راکــد نگهداشــتن آن ،بهانــدازه کافــی باریــک باشــد]1[ .

ســازوکار خوردگــی شــکافی تــا حــدودی شــبیه بــه ســازوکار خوردگــی حفــرهای اســت .واکنشهــای آنــدی
و کاتــدی کــه در ســطح شــکاف انجــام میشــوند ،بهصــورت زیــر هســتند:
واکنش آندی
واکنش کاتدی
از آنجــا کــه محلــول موجــود در شــکاف راکــد اســت ،اکســیژن الزم بــرای واکنــش کاتــدی مصــرف
میشــود و دیگــر جایگزیــن نمیشــود ،امــا واکنــش آنــدی ادامــه مییابــد و غلظــت باالیــی از یونهــای
فلــز بــا بــار مثبــت را ایجــاد میکنــد .بــرای موازنــه بــار ،یونهــای منفی(عمدتــ ًا یونهــای کلرایــد)
شــکل میگیــرد .واکنــش ایــن ترکیــب یونــی بــا آب
بــه داخــل شــکاف حرکــت میکننــد و
و الکترونهــای حاصــل از واکنــش آنــدی ،موجــب تشــکیل هیدروکســید فلــز و اســید میشــود کــه
بهصــورت زیــر اتفــاق میافتــد:
تولیــد تدریجــی ایــن اســید باعــث میشــود کــه الیــة نــازک تأثیرپذیــر ،مــورد تهاجــم خوردگــی قــرار
بگیــرد]2[ .
برای جلوگیری از خوردگی شکافی اقدامات زیر میتواند مفید باشد:
• استفاده از جوشکاری برای اتصال قطعات
• استفاده از واشرهای غیرفلزی با قابلیت جذبکنندگی بسیار پایین []1
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.4خوردگی بیندانهای
خوردگــی بیندانــهای هنگامــی رخ میدهــد کــه رســوب یــا جدایــش فــاز دومــی بهصــورت موضعــی
در مرزدانههــا صــورت گیــرد .ایــن نــوع خوردگــی میتوانــد در مــواردی ماننــد خوردگــی حفــرهای
خســارات غیرمنتظــره را بــه همــراه داشــته باشــد .شــرط انجــام ایــن نــوع خوردگــی وجــود اختالفپتانســیل
الکتروشــیمیایی زیــاد بیــن مرزدانههــا و دانههاســت .آلیاژهــای آلومینیــوم بــا اســتحکام بســیار بــاال و
تعــدادی از آلیاژهــای مــس کــه شــامل فازهــای رســوبی در مرزدانههــا بــرای افزایــش اســتحکام هســتند،
میتواننــد تحــت شــرایط معینــی بــرای خوردگــی بیندانــهای مســتعد باشــند .همچنیــن فوالدهــای
زنگنــزن آســتنیتی کــه در محــدودهی  480° Cتــا  780° Cحــرارت داده شــده و ســپس بهآرامــی ســرد
میگردنــد نیــز مســتعد ایــن نــوع خوردگــی هســتند؛ بهطوریکــه در ایــن محــدوده حرارتــی ،کاربیــد
کــروم در مرزدانههــا رســوب میکنــد و از مقــدار کــروم در نقــاط مجــاور مرزدانههــا کاســته میشــود؛
بنابرایــن در ایــن مواضــع بــا ایجــاد آنــد واکنــش خوردگــی انجــا م شــده و درنهایــت منجــر بــه شکســت
میشــود]2[ .
برای جلوگیری از این نوع خوردگی میتوان روشهای زیر را پیشنهاد داد:
• میتــوان مقــدار کربــن فوالدهــای زنگنــزن آســتنیتی را بــه کمتــر از  %0.03کاهــش داد .ماننــد آلیــاژ
 L304کــه دارای حساســیت کمتــری نســبت بــه گرمــا یــا جوشــکاری در محــدودة دمایــی ذکرشــده هســتند.
• اســتفاده از عناصــری ماننــد  Tiو  Nbکــه تمایــل بیشــتری بــرای ترکیــب بــا کربــن و تشــکیل کاربیــد
دارنــد؛ ایــن عناصــر مقــدار کربــن را کاهــش داده و از رســوب کاربیــد کــروم جلوگیــری میکننــد]1[ .
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 .5ترکخوردگی تنشی
تــرک ناشــی از خوردگــی تنشــی ،از تأثیــر همزمــان تنشهــای مکانیکــی و فرآیندهــای خوردگــی روی
فلــز حاصــل میشــود .ایــن تنشهــای مکانیکــی میتواننــد ناشــی از تنشهــای خارجــی یــا تنشهــای
باقیمانــده باشــند .ایــن نــوع شکســت ،بهاصطــاح ترکخوردگــی تنشــی شــناخته شــده کــه اغلــب بــه
اختصــار  SCCبیــان میشــود.
 SCCشــکلی پنهانــی از خوردگــی اســت؛ چــرا کــه ایــن نــوع خوردگــی ،ســبب ازدس ـترفتن قســمتی از
فلــز شــده و اســتحکام مکانیکــی آن را کاهــش میدهــد؛ امــا ایــن تخریـب در روشهــای معمــول بازرســی
قابــل تشــخیص نبــوده و شکســت مکانیکــی فاجعهبــار و ســریع اجــزاء و ســاختارها را بههمــراه دارد .از
جملــه ایــن فاجعههــا میتــوان بــه گســیختگی لولههــای انتقــال گاز فشــار بــاال ،انفجــار دیگهــای
بخــار و تخریــب نیروگاههــا و پاالیشــگاهها اشــاره کــرد]3[ .
معمــو ًال آلیاژهــا بیشــتر از فلــزات مســتعد ایــن نــوع خوردگــی هســتند و حتــی بــا وجــود مقــدار نســبت ًا جزئــی
از عوامــل شــیمیایی موثــر ماننــد کلــر در محیــط رخ دهــد]4[ .
رخ دادن  SCCبه حضور همزمان سه عامل بستگی دارد:
• یک ماده مستعد
• محیطی که موجب انجام  SCCبرای آن ماده میشود
• تنش کششی کافی
درنتیجــه  SCCنســبت ًا بهنــدرت اتفــاق میافتــد ،امــا شکســت ناشــی از آن میتوانــد بســیار پرهزینــه و
مخــرب باشــد]5[ .
 SCCتوســط ترکیبــی از عوامــل مختلــف رخ میدهــد .در جــدول  ،1فهرســتی از آلیاژهــا و محیطهــای
ایجادکننــدة  SCCآمدهاســت .ایــن جــدول سیســتمهای اثباتشــده و مهــم را بــرای مشــکالت  SCCبیــان
میکنــد]3[ .
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جدول  -1فهرســتی از آلیاژها و محیطهــای ایجادکنندة ]3[ SCC

نخســتین قــدم بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع خوردگــی ،انتخــاب مــواد مناســب اســت .بــا انتخــاب مــادهای
کــه خــود حســاس بــه  SCCنباشــد و بــا پــردازش صحیــح آن میتــوان از مشــکالت  SCCپرهیــز کــرد
امــا ایــن کار همیشــه ســاده نیســت؛ برخــی محیطهــا ماننــد آب بــا دمــای بــاال بســیار خورنــده هســتند و
موجــب  SCCدر بیشــتر مــواد میشــوند .روش دیگــر بــرای جلوگیــری از  ،SCCحــذف و یــا کاهــش تنــش
تــا کمتــر از حــد تنــش بحرانــی  SCCاســت .حــذف تنشهــای اصلــی امکانپذیــر نیســت امــا امــکان
حــذف تنشهــای باقیماندهــای کــه منجــر بــه تــرک میشــوند ،وجــود دارد.
کنتــرل محیــط و عوامــل آن بیشــترین تأثیــر را در کنتــرل  SCCدارد .اگــر در سراســر محیــط گونههــای فعال
وجــود داشــته باشــد ،بایــد آنهــا را حــذف کــرد امــا ایــن کار نیــز بســیار مشــکل اســت .یکــی از روشهــای
حفاظــت از گونههــای فعــال ،پوشــشهای فلــزی اســت .ایــن پوشــشها ،فلــز را از محیطهــای فعــال
ایزولــه کــرده و مانــع  SCCمیشــود امــا در مواقعــی همیــن کار باعــث ایجــاد مشــکالت مخربتــری
میشــود]5[ .
شکل 1انواع خوردگی ذکر شده در باال را به صورت شماتیک نشان می دهد.
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فاکتورهای خوردگی
 .1درجه حرارت
ماننــد هــر واکنــش دیگــری ،افزایــش دمــا باعــث افزایــش ســرعت خوردگــی میشــود .حتــی در یــک
قطعــه معیــن ،قســمتی کــه دارای دمــای باالتــری اســت نســبت بــه ســایر نقــاط مســتعدتر بــرای خوردگــی
اســت.
 .2اختالفپتانسیل
بــا قرارگرفتــن فلــزات غیرهمجنــس و متصلبههــم در یــک محیــط الکترولیــت مشــترک ،بــه علــت
اختالفپتانســیل موجــود بیــن الکترودهــا ،فلــزی کــه دارای پتانســیل الکتروشــیمیایی کمتــری اســت ،بــه
عنــوان آنــد خــورده شــده و فلــز دیگــر حفاظــت کاتــدی میشــود.
 .3شرایط سطحی و ناخالصیهای محیطی
ســرعت خوردگــی در ســطوح صیقلــی و تمیــز فلــزات نســبت بــه ســطوح زبــر و خشــن بهشــدت تغییــر
میکنــد ،بهطــوری کــه در ســطوح صــاف ســرعت خوردگــی کمتــر اســت .وجــود ناخالصیهــا هــم در
محیــط عامــل بســیار مهمــی اســت و اثــرات گوناگونــی روی نحــوه و میــزان خوردگــی میگــذارد.
 .4تشعشع
تاکنــون در ایــن زمینــه بررس ـیهای بســیار کمــی صــورت گرفتــه اســت امــا طبــق آزمایشهــای بهعمــل
آمــده ،در حضــور تشعشــع میــزان و شــدت خوردگــی افزایــش مییابــد.
 .5زمان
در برخــی حــاالت بیــن زمــان و میــزان خوردگــی رابطـهای خطــی وجــود دارد .معمــو ًال خوردگــی بــا گــذر
زمــان افزایــش مییابــد امــا در شــرایطی نیــز کاهــش میــزان خوردگــی مشــاهده شــدهاســت.
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 .6تنش
میــزان تخریــب مــواد در قطعاتــی کــه تحــت تنــش کششــی و در معــرض محیطهــای خورنــده قــرار
میگیرنــد ،شــدیدتر میگــردد.
 .7فشار اکسیژن و اختالف در pH
فشــار اکســیژن و  pHبهعلــت ایجــاد مناطــق آنــدی و کاتــدی ،عوامــل مؤثــری در واکنشهــای شــیمیایی
و اکسیداســیون مــواد هســتند.
 .8خواص فلزی
خــواص و مشــخصات مــواد نقــش بســیار مهمــی در خوردگــی و میــزان آن دارد .مرزدانههــا ،ســاختمان
بلــوری ،روشهــای ریختهگــری ،عملیــات حرارتــی ،خــواص مکانیکــی و ترکیــب شــیمیایی از عوامــل
مهــم و مؤثــری اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ]7[ .عملیــات حرارتــی بــا تغییــر خــواص مــواد ،رفتــار
خوردگــی را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
]1[K. p. balan, «corrosion,» Elsevier,2018.
.س .ح .تویسرکانی ,اصول علم و مهندسی مواد ,دانشگاه صنعتی اصفهان]2[1397 ,
]3[L. L. Shreir, «Stress-corrosion Cracking of Ferritic Steels,» in Corrosion, Elsevier: Newnes-Butterworths,2014.
]4[B. B. F, Stress Corrosion Cracking of Metals-A State of the Art, ASTM International,1972,p.1972.
]5[T. S. V S Raja, Stress Corrosion Cracking, Elsevier,2011.
]6[J. S.-S. P. Zarras, «an introduction,» in Corrosion processes and strategies for prevention, elsevier,2014,pp.3-28.
]7[P. R.Roberge, Corrosion Engineering; Principle and Practice, McGraw-Hill Professional,2008.

پایش

خوردگی (نویسنده :ندا عسکرزاده)
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امــا بعــد از معرفــی خوردگــی و انــواع آن ،بــه معرفــی پایــش خوردگــی میپردازیــم .گفتــه شــد کــه یکــی
از مهمتریــن اقدامــات بــرای جلوگیــری از خوردگــی ،پایــش و اندازهگیــری آن اســت .پایــش خوردگــی،
فرآینــدی اســت بــرای مشــاهده و ارزیابــی تجهیــزات ،ســازهها و امکانــات بــا هــدف شناســایی عالئــم ناشــی
از خوردگــی بهمنظــور کاهــش هزینههــا ،افزایــش عمــر و کارایــی آنهــا .روشهــای پایــش خوردگــی را
بــه دو روش مســتقیم (کاهــش وزن ،جریــان خوردگــی ،پــراب پالریزاســیون قطبــی ،روش فراصــوت و )...و
یــا غیرمســتقیم (رادیوگرافــی و روشهــای تحلیــل شــیمیایی) تقســیم میکننــد .گاهــی اوقــات هــم ایــن
روشهــا میتوانــد تداخلــی و یــا غیرتداخلــی باشــد .نوعــی از تقســیمبندی روشهــای پایــش خوردگــی
عبارتانــد از:
• روشهای فیزیکی پایش خوردگی
این روشها بر اساس تغییر خصوصیات فلز خورده شده هستند.
 .1روش کاهــش وزن ( :)WLدر ایــن روش اندازهگیــری میــزان خوردگــی را بــا توجــه بــه کاهــش وزن
نمونههــای فلــزی مــورد ارزیابــی قــرار میدهنــد.
 .2روش مقاومــت الکتریکــی ( :)ERدر ایــن روش بــا اســتفاده از یــک نمونــه مرجــع ،مقاومــت قطعــه را
بررســی میکنیــم و ازآنجاکــه خوردگــی مقاومــت الکتریکــی را افزایــش میدهــد ،میتــوان بــا مقایســه
بــا نمونــه مرجــع مقــدار خوردگــی را ارزیابــی کــرد.
• کنتــرل محیــط (روشهــای تحلیلــی شــیمیایی ،فیزیکــی و شــیمیایی ،فیزیکــی و
میکروبیولوژیکــی)
ایــن روشهــا شــامل تجزیهوتحلیلهــای شــیمیایی و میکروبیولوژیکــی محیــط و پارامترهــای فیزیکــی و
شــیمیایی آن اســت.
 .1نظــارت بــر فعالیــت میکروبــی نســبت بــه فلــزات :میکروارگانیســمها عامــل خوردگــی در بســیاری از
سیســتمها هســتند؛ درنتیجــه ایــن روش بــر اســاس شناســایی و تعییــن کمیــت میکروارگانیس ـمها اســتوار
اســت.
 .2آزمــون انباشــت رســوب :میکروارگانیس ـمها باعــث کاهــش انتقــال حــرارت میشــوند .بــا اندازهگیــری
مقاومــت در برابــر انتقــال حــرارت میتــوان میــزان خوردگــی مــورد ارزیابــی قــرارداد.
 .3پایــش هیــدروژن :برخــی از واکنشهــای خوردگــی منجــر بــه تولیــد هیــدروژن شــده و باعــث ایجــاد
تــرک میشــود .در ایــن روش بــا جمــعآوری هیــدروژن بــا دســتگاههای مداخلــهای یــا غیرمداخلــهای
میتــوان پایــش خوردگــی انجــام داد.
• روشهای الکتروشیمیایی
این روشها فقط برای خوردگی فلزات در محیطهای دارای هدایت الکتریکی باال مناسب است.
 .1اندازهگیــری پتانســیل واکنــش اکســایس-کاهش ( :)ORPایــن روش بــر اســاس اندازهگیــری فعالیــت
اکســیدی بــه حالــت احیــای مــواد خالــص در محلولهــای مایــع و مقایســه بــا الکتــرود مرجــع اســت.
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 .2اندازهگیــری پتانســیل خوردگــی تجهیــزات فلــزی :پتانســیل خوردگــی اندازهگیــری شــده در یــک مــدار
بــاز بهعنــوان یــک مشــخصه کیفــی از فرآینــد خوردگــی در ســطح فلــز شــناخته میشــود و بــا مقایســه بــا
الکتــرود مرجــع پایــش خوردگــی ارزیابــی میشــود.
 .3روش مقاومــت پالریزاســیون خطــی ( :)LPRهنگامیکــه الکتــرود پالریــزه شــود ،نــرخ خوردگــی آن
بیشــتر میشــود و بــا اندازهگیــری مقاومــت پالریزاســیون میتــوان خوردگــی را بررســی کــرد
 .4بررســی نویــز الکتروشــیمیایی ( :)ENMایــن روش بــر اســاس تجزیهوتحلیــل نویــز خودبهخــودی جریــان
و پتانســیل الکتریکــی یــک الکتــرود خــورده شــده اســت.
 .5روش آمپرمتــری مقاومــت صفــر ( :)ZRAدر ایــن روش یــک جریــان بیــن دو عنصــر خــورده شــده در یــک
محیــط الکترولیــت اندازهگیــری شــده اســت.
 .6روش طیفســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی ( :)EISایــن روش یــک روش الکتروشــیمیایی اســت کــه در
آنیــک مــوج کــم دامنــه از پتانســیل متنــاوب معمــو ًال در پتانســیل خوردگــی اعمــال میشــود.
 .7آنالیــز اعوجــاج هارمونیــک ( )HDAیــا آنالیــز هارمونیــک ( :)HAایــن روش ،اصالحشــده عملکــرد روش
 LPRاســت کــه بــر اســاس اندازهگیــری جریانهــای هارمونیــک اســت.
• پایش خوردگی جو اتمسفر
در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل وجــود متغیرهــای خورنــده ماننــد اکســیدهای گوگــرد ،نیتــروژن ،کلــر و...
اتمســفر تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد .بــرای پایــش خوردگــی جــو اتمســفر از روشهــای  WLو  ERکــه
قبــ ً
ا معرفــی شــد ،اســتفاده میشــود.

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد

16

معرفی آزمونهای غیر مخ ّرب

( )NDTنویسنده :ندا عسکرزاده)
((NDT

Eddy current Testing

11

Infra red Testing
Acoustic emission Testing

(American Society for Testing and Materials(ASTM
(American Society of Mechanical Engineers(ASME
3
(Nondestructive Testing(NDT

6

1

7

2

Liquid penetrant Testing
Magnetic particle Testing
10
Radiography Testing
8
9

(Nondestructive Evaluation(NDE
5
Visual Testing
4
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ـرب اســتفاده از روشهــای فیزیکــی بــراي شناســایی خصوصیــات مــواد
منظــور از آزمونهــای غیــر مخـ ّ
یــا آســیبهای آنهــا اســت کــه نیــازی بــه تخریــب قطعــه و نمونهبــرداری نیســت؛ بهعبارتدیگــر در
ایــن روشهــا قطعــه یــا نمونــه دچــار تغییــر شــکل ،تغییــر خــواص مکانیکــی ،تغییــر ســختی ،تغییــر خــواص
فیزیکــی و  ...نمیشــود]1[ .انجمــن آزمــون و مــواد آمریــکا 1و انجمــن مهندســین مکانیــک آمریــکا، 2
ـرب را بــه ترتیــب  NDT3و  NDE4نامگــذاری کردهانــد]2[ .
آزمــون غیــر مخـ ّ
ـرب میتــوان انــواع عیــوب ایجادشــده در حیــن فراینــد تولیــد و کار را
بــا اســتفاده از آزمونهــای غیــر مخـ ّ
شناســایی نمــود .تخلخــل ،حفرههــای داخلــی ،ترکهــای ناشــی از خســتگی و خوردگــی ،ناپیوســتگیهای
ســطحی و داخلــی و ناخالصیهــا ازجملــة ایــن عیــوب هســتند .بــا توجــه بــه گوناگونــی در منشــأ عیــوب،
برخــی از آنهــا عبارتانــد از:
• حفرات گازی و انقباضی و ترکهای تنشی ناشی از فرایند ساخت و ریختهگری
• ترکهــای ناشــی از تنــش پســماند ،عیــوب ماشــینکاری و عملیــات حرارتــی ناشــی از فراینــد تولیــد
قطعــه
• عیوب ناشی از مونتاژ قطعات
• عیوب ناشی از خوردگی ،خستگی ،سایش ،خزش و ...
پیشــرفت صنایــع مختلــف نیازمنــد تولیــد قطعــات ،ماشــینآالت و تجهیــزات مناســب اســت و اطمینــان
از ســامت و کیفیــت محصــوالت یکــی از اهــداف مرتبــط بــا ســاخت و تولیــد اســت ،بــه همیــن منظــور
مخــرب از مؤثرتریــن و کاربردیتریــن ابزارهــای شناســایی عیــوب اســت.
اســتفاده از آزمونهــای غیــر
ّ
ـرب در صنایــع مختلــف مهندســی بهمنظــور تشــخیص کیفیــت محصــوالت
امــروزه از آزمونهــای غیــر مخـ ّ
و بهطــور گســترده در بازرســی جــوش ،بازرســی قطعــات ریختگــی ،قطعــات آهنگــری ،تخمیــن عمــر
خســتگی و بررســی میــزان خوردگــی و همچنیــن در زمینههــای پزشــکی اســتفاده میشــود .بهرهگیــری از
ـرب بهموجــب پیشــگیری از حــوادث ،کاهــش هزینههــا و افزایــش اطمینــان اســتفاده
آزمونهــای غیــر مخـ ّ
از محصــوالت اســت]1[ .
ـرب بــه کار گرفتــه
بــا توجــه بــه شــرایط و خــواص فیزیکــی مــواد انــواع مختلفــی از آزمونهــای غیــر مخـ ّ
میشــود کــه هــر یــک از ایــن روشهــا قــادر بــه شناســایی برخــی از عیــوب عنوانشــدهاند .الزم بــه ذکــر
اســت کــه یــک روش بهتنهایــی قــادر بــه شناســایی تمامــی عیــوب نیســت.
مخرب میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:
از انواع آزمونهای غیر ّ
 .1آزمون چشمی :)VT( 5برای بررسی عیوب سطحی
 .2آزمون مادونقرمز 6یا ترموگرافی ( :)IRبررســی عیوب موجود در سیســتمهای برقی
 .3آزمون انتشــار صوت :)AE( 7برای بررســی عیوب در ســازههای تحت بار و اجزای آنها []3
 .4آزمون مایع نفوذی :)PT( 8بررســی عیوب ســطحی و عیوب راهیافته به سطح
 .5آزمون مغناطیســی  :)MT( 9بررســی عیوب ســطحی و زیرســطحی تا فاصلة معین از سطح
 .6آزمون رادیوگرافی  :)RT( 10بررســی عیوب درون حجمی
 .7آزمون جریان گردابی :)ET( 11بررسی عیوب و ناهمگنیهای سطحی و زیرسطحی در قطعات رسانا
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 .8آزمون التراسونیک :)UT( 12بررسی عیوب درونی و صفحهای [.]2
در ایــن مقالــه بــه معرفــی یکــی از روشهــای پرکاربــرد و مهــم در علم خوردگــی ،یعنــی آزمون التراســونیک
پرداخته شــده اســت.

آزمون التراسونیک

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد
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آزمــون التراســونیک یــا آزمایــش فراصــوت بهعنــوان یکــی از روشهــای بســیار دقیــق بــرای بررســی
عیــوب ســطحی و زیرســطحی مــاده ،ماننــد ترکهــای ناشــی از خوردگــی ،حفرههــای انقباضــی ،منافــذ
و خلــل و فرجهــا کاربــرد دارد .بهمنظــور تولیــد امــواج التراســونیک از پروبهایــی کــه امــواج صوتــی بــا
دامنــه فرکانــس  0/2هرتــز تــا  50مگاهرتــز اعمــال میکننــد ،اســتفاده میشــود.
هنگامیکــه ایــن امــواج بــه قطعــه اعمــال میشــود ،بــه عیــوب و ناپیوســتگیها برخــورد کــرده و منعکــس
میشــود و یــا عبــور میکنــد .ایــن پرتوهــا توســط مولّــد صوتــی دریافــت شــده و تبدیــل بــه پالسهــای
الکتریکــی 13میشــوند و بهصــورت یــک ســیگنال بــر روی صفحهنمایــش ظاهــر میگردنــد .بــا بررســی
ایــن ســیگنالها میتــوان مــکان ،عمــق ،ابعــاد و نــوع عیــب را تشــخیص داد .در همــان ابتــدای اعمــال
امــواج ،یــک پالــس بــر روی آشکارســاز مشــاهده میشــود کــه نشــانة ســطح قطعــه اســت .یــک پالــس
هــم در انتهــا کــه نشــانة ســطح انتهایــی قطعــه اســت مشــاهده میشــود .حــال اگــر بیــن ایــن دو پالــس،
پالــس دیگــری نیــز مشــاهده شــود ،بیانگــر وجــود عیــوب در قطعــه اســت.
ایــن پروبهــای فرســتنده و گیرنــده از جنــس کریســتالهای پیزوالکتریــک اســت کــه معمــو ًال از کوارتــز،
ســولفات لیتیــم ،تیتانــات باریــم و تیتانــات زیرکونیــت ســرب و ...بــرای ســاخت آنهــا اســتفاده میشــود.
ایــن پروبهــا امــواج الکتریکــی را بــه امــواج صوتــی تبدیــل میکننــد]4[ .
پروبهــای مورداســتفاده در آزمــون التراســونیک بــه پروبهــای تککریســتاله ،دوکریســتاله و زاویــهای
تقســیمبندی میشــوند .پروبهــای تککریســتاله امــواج طولــی تولیــد میکنــد .بــرای افزایــش مقاومــت
بــه ســایش ،پروبهــا معمــو ًال از جنــس کوارتــز ســاخته میشــوند .اصــو ًال از پروبهــای تککریســتاله
بــرای اندازهگیــری ضخامتهــای زیــاد ،ناهمگنیهــای مــوازی بــا ســطح و کاهــش ضخامــت ماننــد
خوردگــی اســتفاده میشــود .در پروبهــای دوکریســتاله یکــی از کریســتالها امــواج فراصــوت را تولیــد
و منتشــر میکنــد و کریســتال دیگــر ســاکن میمانــد .از ایــن پــروب در آزمــون قطعــات کــم ضخامــت
و تعییــن عیــوب نزدیــک بــه ســطح اســتفاده میشــود و نســبت بــه ســطح زبــر حســاستر هســتند .نــوع
بعــدی پروبهــا ،پروبهــای زاوی ـهای هســتند .در ایــن نــوع پروبهــا از چنــد کریســتال اســتفاد ه شــده
اســت .در ایــن نــوع پــروب امــواج بــه حالــت طولــی تولیــد و در لحظــة برخــورد بــا قطعــه ،تبدیــل بــه امــواج
عرضــی میشــوند .در پــروب زاویــهای از تیتانــات باریــم اســتفاده میشــود و معمــو ًال ایــن پروبهــا در
سیســتمهای خــودکار کاربــرد دارنــد؛ امــا جهــت بررســی قطعــات فــوالدی مناســب نیســتند.
بــا توجــه بــه جهــت و موقعیــت عیــوب در قطعــه ،چنــد نــوع مــوج میتوانــد در بازرســی آزمــون التراســونیک
مورداســتفاده قــرار گیــرد .بــرای شناســایی عیوبــی کــه مــوازی ســطح هســتند از امــواج طولــی و بــرای
شناســایی عیــوب زاوی ـهدار نســبت بــه ســطح از امــواج عرضــی اســتفاده میشــود .در آزمــون التراســونیک
Ultrasonic Testing
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13به مجموعهاي از امواج كوتاه كه تحت اثر انرژي الكتريكي متناوبي در واحد زمان ،به شكل يك دسته موج صوتي تكرار ميگردند پالس گفته ميشود.

فرکانسهــای پایینتــر دارای قــدرت نفــوذ بیشــتری دارنــد و توانایــی دیــدن عیــوب کوچــک را ندارنــد
و بالعکــس ،فرکانسهــای باالتــر بــه عمــق نفــوذ میکننــد و عیــوب کوچــک را میتواننــد شناســایی
کننــد]5[ .
آزمــون التراســونیک بــه دو صــورت تماســی و غیرتماســی انجــام میشــود .در روش تماســی پــروب
بهصــورت مســتقیم بــر روی قطعــه قــرار میگیــرد امــا در روش غیرتماســی قطعــه و پــروب درون یــک
مایع(بــا توانایــی حرکــت صــوت در آن) قــرار میگیرنــد .در روش غیــر تماســی صــوت پــس از عبــور از مایــع
بــه قطعــه رســیده و وارد آن میشــود و درون قطعــه را بررســی میکنــد.
انواع روشهای بازرسی التراسونیک عبارت است از:
14
 .1عبوری
در ایــن روش آن قســمتی از پرتــو را کــه از قطعــه عبــور کــرده اســت را موردبررســی قــرار میدهنــد.
همانطــور کــه در شــکل  1نشــان داده شــده اســت ،در دو طــرف نمونــه پــروب قــرار دارد کــه پــروب
روی نمونــه ،فرســتندة پرتــو و پــروب دیگــر ،گیرنــده صــوت اســت .در صــورت وجــود نقــص شــدت صــوت
دریافــت شــده کاهــش پیــدا میکنــد؛ بایــد توجــه داشــت کــه دو پــروب دقیق ـ ًا بایــد رو بــه روی یکدیگــر
قــرار گیرنــد.
بــا روش عبــوری نمیتــوان تعییــن کــرد کــه عیــوب در چــه عمــق و محلــی از قطعــه قــرار دارد و تنهــا
وجــود و یــا عــدم وجــود عیــوب بررســی میشــود .از ایــن روش بهمنظــور بررســی شــمشها و ورقهــای
نــوردی اســتفاده میشــود .از طــرف دیگــر بــه دلیــل جدایــی گیرنــده و فرســتنده ازنظــر الکتریکــی تفاوتــی
در اســتفاده از پالسهــای صوتــی و یــا صــوت پیوســته وجــود نــدارد]6[ .

Trough Transmission

14
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شکل -1شماتیک طرز کار آزمون التراسونیک عبوری []6
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 .2پالس اکو
از روش پالــس اکــو معمــو ًال بــرای بررســی قطعــات پیچیــده اســتفاده میشــود .در ایــن روش از یــک
پیزوالکتریــک هــم بهعنــوان فرســتنده و هــم بهعنــوان گیرنــده اســتفاده میشــود.
انــرژی امــواج دریافــت شــده بهمراتــب ضعیفتــر
از انــرژی امــواج فرســتاد شــده اســت زیرا بخشــی
از صــوت در برخــورد بــا عیــوب بازتــاب شــده و
بخشــی دیگــر در همــان جهــت عبــور میکنــد.
درنتیجــه نمیتــوان از صــوت پیوســته اســتفاده
کــرد و تنهــا از صــوت پالســی اســتفاده میشــود.
امواجــی کــه از داخــل مــاده عبــور میکننــد
در صــورت برخــورد بــه یــک عیــب کامــل یــا
ناقــص منعکــس و توســط پــروب دریافــت و بــر
روی نمایشــگر یــک پیــک تشــکیل میشــود .در
شــکل 2روش پالــس اکــو بهطــور کامــل نشــان
دادهشــده اســت .ایــن روش بــه هــر دو صــورت
تماســی و غیــر تماســی انجــام میشــود.
15

شکل -2شماتیکی از روش التراسونیک پالس اکو

 .3روش عبوری همراه بازتاب
در روش عبــوری همــراه بازتــاب ،ماننــد روش عبــوری از دو پــروب اســتفاده میشــود امــا بــا ایــن تفــاوت
کــه هــر دو پــروب در
یــک ســمت نمونــه و بــا
فاصلــة معینــی از هــم قــرار
میگیرنــد .در شــکل  3ایــن
موضــوع بهطــور واضــح
نشــان دادهشــده اســت.
16
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شکل -3شماتیک روش التراسونیک عبوری همراه بازتاب []7
Pulse Echo

15

Transmission with Reflection

16

از ایــن روش بــرای بررســی عیــوب عمــود بــر ســطح و یــا زاوی ـهدار اســتفاده میشــود .بــه ایــن صــورت
کــه صــوت پــس از عبــور از نمونــه و برخــورد بــا عیــوب منعکــسشــده و توســط پــروب دوم دریافــت
میشــود و یــک پیــک ماننــد
شــکل  4بــر روی نمایشــگر باقــی
میگــذارد [.]7
در روشهــای پالــس اکــو
و عبــوری همــراه بازتــاب
میتــوان فاصلــة عیــوب از
ســطح و مــکان دقیــق عیــوب را
مشــخص کــرد بــه همیــن دلیــل
از ایــن دو روش در بســیاری از
مــوارد اســتفاده میشــود [.]4
شکل-4پیک روی نمایشگر از طریق التراسونیک عبوری همزمان بازتابی []7

کاربردهای آزمون التراسونیک

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد

• بررسی قطعات آهنگری
•بررسی ترکها و امواج سطحی مانند پرههای توربین
• اندازهگیری خودکار ضخامت
• آزمون زنگزدگی
• اتصاالت لحیمکاری
• تخمین میزان کاهش ضخامت ناشی از خوردگی
• تعیین خواص فیزیکی
• شناخت ریزساختار
• اندازهگیری مدول االستیک
مزایا
• بررسی قطعات با دیوارههای ضخیم
• بسیار حساس برای بررسی ترکهای سطحی
• روش چندمنظوره و انعطافپذیر
• عدم محدودیت در جنس برای قطعات
• تشخیص عمق و محل قرارگیری عیوب
• امکان استفاده قطعات با اشکال پیچیده
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• قدرت نفوذ باال
• دقت بسیار زیاد در تعیین شکل عیوب
معایب
:از مهمترین معایب این روش عبارتاند از
• مشکل در بازرسی قطعات نازک
• باید جهت عیوب مشخص باشد
• نسبت ًا گران
• وابستگی زیاد به مهارت
]5[ • نیاز به تجهیزات پیشرفته
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]1[ P. Shull, Nondestructive Evaluation-Theory and Applications, M. Dekker ,2002 , p .841.
]2[ L. Cartz, Nondestructive Testing, Materials Park, OH : ASM International ,2010.
]3[ B. R. C. Meola, Nondestructive Testing and Evaluation: Overview, Elsevier , 2016
]4[ A. Ahmad and L. J. Bond, Nondestructive evaluation of materials, Materials Park, Ohio : ASM
International, 2018 .
]5[ C. H. Chen, Ultrasonic and Advanced Methods for Nondestructive Testing and Material
Characterization, 2007.
]6[ M. T. S. M. K. G. Tamil M. Loganathan, «Sustainable Composites for Aerospace Applications,» in
Ultrasonic inspection of natural fiber-reinforced composites, Elsevier ,2018 ,pp.227-251.
]7[ K. V. D. A. E. B. J. D. P. L. O. B. M. Steven Delrue, «Two-dimensional simulation of the single-sided air-coupled ultrasonic
pitch-catch technique for non-destructive testing ,«vol.50,no.2,p.9, 2010.
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تشخیص خوردگی درون خط لوله با استفاده از سیستم بازرسی نوری غیرمخرب
(نویسنده :پویا نخعی اشتر)

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد

در بیشــتر صنایــع بــرای آنکــه از ورود اپراتــور بــه داخــل تانکرهــا یــا لولههــای حــاوی ســیاالت جهــت
بازرســی جلوگیــری شــود ،ایــن کار بــا دوربینهــای مداربســته ( )CCTVو از طریــق آنالیــز تصاویــر انجــام
میشــود .روشهــای بازرســی  CCTVفاقــد محدودیــت نیســتند بهطــور مثــال کیفیــت پاییــن تصاویــر
گرفتهشــده (بــه دلیــل عــدم وجــود نــور کافــی) روی دقــت بازرســی اثــر منفــی میگــذارد .جهــت غلبــه بــر
ایــن محدودیتهــا از سیســتم نــوری اســتفاده میشــود کــه شــامل لیــزر دیــودی ,ژنراتــور نــوری و دوربیــن
مداربســته اســت .بــا اســتفاده از ایــن سیســتم ،نقشــهای از ســطح دیوارههــای داخلــی تولیــد میشــود و
حفــرات ناشــی از خوردگــی در تصاویــر مشــخص خواهنــد شــد.
سیســتم بازرســی نــوری دارای پلتفــرم متحــرک مجهــز بــه دوربیــن اســت کــه در سرتاســر طــول خــط لولــه
حرکــت و تصویربــرداری میکنــد .ایــن دوربیــن توســط کابــل بــه یــک ایســتگاه بازرســی متصــل اســت و
در ایــن ایســتگاه جهــت بررســی ویدیوهــای ضبطشــده ،یــک مهنــدس حضــور دارد کــه فراینــدی زمانبــر
و هزینهبــر اســت .عــاوه بــر آن تنهــا نقصهــای بــزرگ و آشــکار بــا چشــم انســان قابــل تشــخیص اســت
ـل اولیــه ایجــاد نقــص را تشــخیص داد .همچنیــن تشــخیص عیــوب بــا تکنیکهــای
و نمیتــوان در مراحـ ِ
ســنتی  CCTVتــا حــد زیــادی بــه تجربــه و مهــارت مهنــدس وابســته اســت بنابرایــن احتمــال خطــا در نتایج
آن وجــود دارد و بــرای افزایــش دقــت بایــد از سیســتم بازرســی اتوماتیــک اســتفاده کــرد .ترموگرافــی مــادون
قرمــز بهعنــوان یکــی از روشهــای در حــال توســعة بازرســی خــط لولــه اســت؛ امــا ایــن روشهــا تاکنــون
نتوانســتهاند بهطــور کاربــردی جایگزیــن تکنیــک بازرســی  CCTVشــوند .سیســتمهای روشــنکننده
کــه از حلقــه یــا نقــاط نورانــی روی دیوارههــای داخلــی ایجــاد میکننــد ازجملــه پیشــرفتهای صــورت
گرفتــه بــرای بهبــود کیفیــت تصاویــر اســت .همچنیــن امــکان اســتفاده از دیــود لیــزری بهعنــوان منبــع
نــور بهجــای حلقــه نــوری نیــز وجــود دارد .تمــام ایــن روشهــا تنهــا قــادر بــه تشــخیص عیــوب ســاختاری
ماننــد حفــره و تــرک هســتند .تشــخیص و طبقهبنــدی نقصهــای ســطحی داخلــی بــا اســتفاده از آنالیــز
تصاویــر دیجیتالــی انجــام میشــود .بااینکــه ایــن سیســتمها بــر نــکات ضعــف نســبی بازرســی بــا روش
 CCTVتوســط انســان غلبــه میکننــد امــا هنــوز بــه کیفیــت تصاویــر خــام گرفتهشــده وابســتهاند .در ایــن
مقالــه از پروفایلــر لیزری(دســتگاهی کــه شــدت پرتــو لیــزر را ثبــت میکنــد و نمایــش میدهــد) بهمنظــور
بهبــود کیفیــت تصاویــر اســتفاده شــده اســت .بــا ایــن نــوآوری بجــای اســتفاده از اطالعــات مکانــی حلقــه
نــور ،از اطالعــات شــدت نــور اســتفاده میشــود تــا تشــخیص نقــص بــر اســاس تحلیــل تصویــر انجــام
شــود .ایــن روش بازرســی ،کاملکننــدة تکنیــک  CCTVاســت و امــکان تشــخیص و مکانیابــی اتوماتیــک
نقــص حاصــل از خوردگــی را بــا دقــت میلیمتــری فراهــم میکنــد[.]1
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پروفایلر لیزری بر پایه CCTV
سیســتم بازرســی نــوری شــامل دوربیــن کالیبرهشــده ،پروژکتــور حلقــه نــوری و یــک منتشــرکننده اســت
کــه پرتــو لیــزر را درون حلقــه نــوری پخــش میکنــد .پرتــو نــور تولیــدی از دیــود لیــزری از پخشکننــدة
نــوری عبــور میکنــد و الگــوی نــوری دایــرهای شــکل روی مقطعــی از لولــه ایجــاد میکنــد .موقعیــت
محلــی از لولــه کــه در حــال بازرســی است(نســبت بــه سیســتم نــوری) و مســاحت روشنشــده از دیــواره
لولــه ،بــه ترتیــب عبارتانــد از:

در ایــن روابــط  Rشــعاع لولــه و  1αو  2αزوایــای تابــش از پخشکننــده هســتند .ایــن روابــط در حالــت
ایــدهآل برقــرار هســتند کــه در آن لیــزر منطبــق بــر محــور مرکــزی لولــه اســت .در شــرایط واقعــی ،عــدم
انطباقهــای زاوی ـهای میتوانــد باعــث تغییــر شــکل ناحیــة روشنشــده از دایــره بــه بیضــی شــود[.]1

شماتیک سیستم نوری []1

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد
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تصویر واقعی از یک سیستم متحرک بازرسی نوری خط لوله []2

تصویر واقعی ثبتشده با سیستم بازرسی متحرک از درون خط لوله []2
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آزمایش و بحث
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بــرای آنالیــز دادههــای خــام بهدســتآمده از آزمــون ،از نرمافــزار  MATLABبهمنظــور پــردازش تصاویــر
اســتفاده شــده اســت .نمونــه ،یــک لولــة فــوالدی اســت کــه حفرههایــی جهــت شبیهســازی خوردگــی
حفــرهای ،بــر ســطح داخلــی آن ایجــاد شــده اســت .حلقههــای نــور لیــزر روی دیــواره داخلــی لولــه تابیــده
میشــود و بازتــاب توســط
دوربیــن ذخیــره میشــود.
در محلهایــی کــه حفــره و
نقــص وجــود دارد نــور لیــزر
پراکنــده و باعــث تغییــر
ســطح شــدت در تصویــر
میشــود بنابرایــن بــا آنالیــز
ســطوح شــدت ،میتــوان
حفرههــا و موقعیــت آنهــا
را شناســایی کــرد .بــرای
شماتیک حفرههای تعبیهشده در سطح داخلی لوله []1
بهبــود کیفیــت عکــس و
تشــخیص ناحیــة نــوری دایره/بیضیشــکل از
روشهــای پــردازش تصویــر اســتفاده میشــود.
بهمنظــور تشــخیص بهتــر ،کنتراســت تنظیــم و
نویــز کاهــش داده میشــود تــا لبــة حلقههــا
باقــی بمانــد و درنهایــت توســط دوربیــن لبههــا
مشــخص میشــود .تابــش نــور دایــرهای شــکل
بــه دوربیــن بــه دلیــل عــدم تطابــق سیســتم
نــوری بــا محــور مرکــزی لولــه ،بــه بیضــی
تبدیــل می-شــود؛ بنابرایــن از یــک الگوریتــم
بــرای تطبیــق دادن ایــن بیضــی با مجموعـهای از
نقــاط کــه توســط دوربیــن لبههــا بهدســتآمده
اســتفاده میشــود .در نمونــة آزمایــش ،حفرههــا
در زاوی ـهی  155درجــه نســبت بــه محــور افــق موقعیت زاویهای حفرهها روی حلقه نوری لیزر نسبت به افق []1
و بــا فاصله-هــای یکســان از یکدیگــر در ســطح
داخلــی لولــه تعبیهشــدهاند]1[ .

بــرای تشــخیص نقصهــا ،از یــک الگوریتــم اســتفاده میشــود کــه میانگیــن شــدت موضعــی را در هــر
بیضــی (نــوری کــه بــه دوربیــن بازمیگــردد) محاســبه میکنــد:
ی خــاص در تصویــر و
کــه در ایــن رابطــه  μjمیانگیــن شــدت i ,شــدت ســطح خاکســتری یــک نقط ـه 
 n*mانــدازة دریچــة اســکنکننده دوربیــن اســت.
دیاگرامهــای شــدت بــه شــکل زیــر هســتند کــه در آنهــا محــور افقــی نشــاندهندة زاویــه روی حلقــه
نــوری و محــور عمــودی نشــاندهندة شــدت اســت .هــر پیــک شــدت نشــانگر وجــود یــک حفــره اســت .در
آزمــون چهــار پیــک در زاویــة  ١٥٥درجــه نســبت بــه محــور افــق مشــاهده میشــود کــه حاکــی از وجــود
چهــار حفــره در ســطح داخلــی لولــه اســت:
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زمانــی کــه سیســتم بازرســی درون لولــه حرکــت میکنــد یــک نقشــه از ســطح داخلــی لولــه ایجــاد میکنــد
کــه در ایــن نقشــة ســطحی ،ارتفــاع نشــانگر شــدت اســت .بــا اســتفاده از نمــای بــاالی نقشــة ســطحی،
لبههــای حفــرات را نیــز میتــوان مکانیابــی کــرد .شــدت در محلهایــی کــه ناپیوســتگی وجــود دارد
بهشــدت تغییــر میکنــد .نقصهــای ســطحی کوچــک باعــث افزایــش شــدت شــدهاند درحالیکــه
نقصهــای ســطحی بــزرگ هــم باعــث افزایــش شــدت و هــم کاهــش آن شــدهاند؛ بــه ایــن صــورت کــه
در لبههــای نقصهــای بــزرگ شــدت افزایــش امــا درون آنهــا شــدت کاهــش مییابــد .ایــن تغییــرات
در شــدت بــه دلیــل وجــود تغییــرات در هندســه ســطح و تأثیــر آن روی بازتــاب نــور از آن ســطح اســت .در
لبــة ناپیوســتگیها ســطح از حالــت افقــی بــه مایــل تغییــر میکنــد و درنتیجــه زاویــة انتشــار نــور تغییــر
میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان نــور بازتــاب شــده بــا زاویــة انتشــار نــور متناســب اســت ،شــدت نــور
بازتــاب شــده تغییــر میکنــد]1[ .
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نقشة سطحی درون لوله []1

نقشه سطحی از نمای باال و مشخص شدن حفرات با توجه به فاصله آنها از سیستم نوری []1

بــا روش بازرســی غیــر مخــرب نــوری ،نقصهــای کوچــک نیــز مشــخص میشــوند حتــی اگــر مســاحت
نقــص از پهنــای حلقــه نــوری کوچکتــر باشــد .حداقــل انــدازهی نقــص قابــل تشــخیص توســط صافــی
ســطح بازتابکننــده و حساســیت دوربیــن تعییــن میشــود .نقشــهی ســطحی حاصــل از ســطوح صــاف
کنتراســت باالتــری دارد و نقصهــای ســطحی بهراحتــی قابــل تشــخیصاند درحالیکــه در ســطوح
زبــر کامـ ً
ا برعکــس اســت .کاهــش زاویــه  ،1αشــدت بازتــاب بیــن ســطوح ســالم و ســطوح دارای نقــص
را افزایــش میدهــد و تشــخیصها در تصویــر را راحتتــر خواهنــد کــرد .ایــن سیســتم ســاده ،کارآمــد
و اتوماتیــک میتوانــد حفــرات ،نقصهــا و ناپیوســتگیهای ســطح داخلــی لولــه را تشــخیص دهــد و
عملکــرد دقیق-تــری نســبت بــه تکنیــک ســنتی  CCTVغیراتوماتیــک دارد]1[ .
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تیوب (نویسنده :سید محمدحسن موسوی)

امــروزه هرکجــا کــه نیــاز بــه تبخیــر ،تقطیــر و ســرد یــا گــرم کــردن ســیاالت باشــد ،مبــدل حرارتــی
بهعنــوان یکــی از تجهیــزات کارآمــد مورداســتفاده قــرار میگیــرد؛ بنابرایــن در چرخههــای تولیــد و عملیــات
کارخانــه یــا مجتمــع صنعتــی را نمیتــوان یافــت کــه فاقــد مبدلهــای حرارتــی باشــد .مبرهــن اســت بــه
دلیــل اهمیــت اقتصــادی ،حصــول اطمینــان از ســامت لولههــای مبدلهــای حرارتــی امــری بســیار مهــم
و حیاتــی اســت .میتــوان بــه مــوارد ذیــل بهمنظــور بررســی مبدل-هــای حرارتــی بــا بهرهگیــری از
مزایــای بازرس ـیهای غیــر مخــرب اشــاره داشــت:
• ایجاد آگاهی نسبت به وضعیت کیفی و کمی ،عمر مفید ،نوع عیوب و خرابیهای تجهیزات
• کاهش و تنظیم دورههای بازرسی و تعمیرات اساسی
• کاهش هزینههای مربوط به تأمین مواد ،بازرسی و تعمیرات
جنــس ،ســایز و نــوع تیــوب ،نــوع مبــدل و همچنیــن عیــوب مــورد انتظــار از مهمتریــن عوامــل تعیینکننــده
و بهعنــوان یــک قاعــده جهــت انتخــاب روش بازرســی مناســب و دســتیابی بــه بیشــترین دقــت در نتایــج
آزمایــش اســت.
ازای ـنرو بــه چهــار روش متــداول بهمنظــور بازرســی تیوبهــا ازجملــه آزمایــش ادی کارنــت ، 1آزمایــش
4
میــدان دور ، 2آزمایــش بازرســی دوار داخلــی (آلتراســونیک) 3و آزمایــش نشــت شــار میــدان مغناطیســی
میتــوان اشــاره داشــت کــه هرکــدام از روشهــای نامبــرده دارای شــرایط کاربــردی ،مزایــا و محدودیتهــای
مخصــوص بــه خــود هســتند.
بهعنوانمثــال ،آزمایــش ادی کارنــت تنهــا مختــص بــه مــواد مغناطیــس بــوده و حساســیت خیلــی خوبــی
نســبت بــه تشــخیص عیــوب موضعــی و کلــی حاصــل از خوردگــی داشــته اســت و میتوانــد بیــن عیــوب
داخلــی و خارجــی تیــوب تمایــز قائــل شــود .در مقابــل آزمایــش میــدان دور تنهــا بــرای مــواد فــرو مغناطیس
کاربــرد دارد و در کنــار عــدم توانایــی در تمایــز بخشــیدن بیــن عیــوب داخلــی و خارجــی و محدودیــت در
شناســایی عیــوب موضعــی ،ســرعتپایین آزمایــش را نیــز دارا اســت .آزمایــش التراســونیک بهمنظــور
بررســی تیوبهــای مغناطیســی و فــرو مغناطیســی قابلیــت کارکــرد را دارد و در اندازهگیــری ضخامــت
دیــواره دارای دقــت بســیار باالیــی اســت امــا در کنــار ســرعتپایین آزمایــش و الــزام حضــور مایــع واســط
(کوپلنــت) و نیــاز بــه رســوبزدایی عالــی در جهــت تشــخیص عیــوب کوچــک اعــم از ســوراخهای ریــز یــا
ترکهــا دارای خطــا میباشــد .آزمایــش نشــت شــار مغناطیســی نیــز هماننــد آزمایشهــای دیگــر دارای
ســرعتپایین آزمایــش بــوده و بیشــتر بهعنــوان آزمایــش مکمــل بــه دلیــل محدودیــت در تخمیــن انــدازه
عیــب مورداســتفاده قــرار میگیــرد .همچنیــن ایــن آزمایــش تنهــا بــرای مــواد مغناطیســی کاربــرد دارد.
درنهایــت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه انتخــاب روش آزمایــش غیــر مخــرب مناســب ،مهمتریــن بخــش
در آزمایــش تیوبهــا بــه شــمار م ـیرود.

آزمایش میدان دور ()RFT

اساس این روش بر پایهی عبور میدان مغناطیسی از میان جدارهی تیوب پایهگذاری شده است.
کویــل مولــد بــا دریافــت جریــان متنــاوب تحــت فرکانــس مناســب از منبــع جریــان ،میــدان مغناطیســی
متناوبــی را در اطــراف تیــوب تولیــد میکنــد .میــدان مغناطیســی ایجادشــده از میــان جــداره تیــوب عبــور
Magnetic Flux Leakage

4

Eddy Current Test
2
Remote Field Test
3
Internal Rotary Inspection System
1

کــرده و در ســطح خارجــی نیــز منتشــر میگــردد .یــک کویــل گیرنــده در ناحیــه میــدان دور (در فاصلـهای
معــادل  2تــا  4برابــر قطــر تیــوب دور از کویــل مولــد) قــرار دارد و تغییــرات میــدان مغناطیســی را رصــد
میکنــد .بــا حضــور عیــب بــر ســر راه خطــوط میــدان مغناطیســی ،ایــن میــدان دچــار اغتشــاش شــده
و ایــن تغییــر توســط کویــل گیرنــده ثبــت و گــزارش میگــردد .بســته بهانــدازه و عمــق عیــب میــزان
ایــن اغتشــاش نیــز تغییــر کــرده و از ایــن طریــق انــدازه عیــب نیــز قابلشناســایی خواهــد بــود .شــكل 1
شــماتیكی از نحــوه کارکــرد آزمایــش  RFTرا بــه تصویــر کشــیده اســت.
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شکل .1نحوه عملکرد پروب RFT
ایــن روش بهویــژه در آزمایــش تیوبهــای کربنــی بهکاررفتــه اســت و عمومـ ًا محــدود بــه ارزیابــی کاهــش
ضخامــت دیــواره )عیــوب حجمــی ( میشــود .توانایــی تشــخیص عیــوب موضعــی )حفرههــا( بــا ایــن روش
محــدود بــوده اســت بــه طوریكــه هنگامیکــه آزمایــش بــر روی تیــوب کالیبراســیون تمیــز انجــام میشــود
قابلمشــاهدهاند ولــی هنگامیکــه آزمایــش بــر روی تیوبهــای مبــدل انجــام میگیــرد ،وجــود اکســید
و رســوبات موجــود در داخــل یــا خــارج از تیــوب نویــز ایجــاد خواهــد کــرد کــه ســیگنالهای ناشــی از آن،
ســیگنال حفرههــا را پوشــانده و حساســیت ایــن روش را نســبت بــه عیــوب موضعــی کــم میکنــد.
قابلیتهای RFT
• قابل کاربرد برای تیوبهای با خاصیت فرو مغناطیسی
• قابل کاربرد برای تشخیص خوردگیهای کامل دیواره داخلی و خارجی تیوب (عیوب حجمی)
• توانایی تخمین مناسب اندازه عیب (عمق)
محدودیتهای RFT
• محدودیــت شناســایی و تعییــن ســایز عیــوب موضعــی )حفرهــای( ایجادشــده در دیــواره داخلــی و خارجــی
تیو ب
• عدم شناسایی ترکهای طولی
• عدم تشخیص عیوب سرتاسری کشیده شده از ابتدا تا انتهای تیوب مانند درز جوش
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• ناتوانایی در بازرسی قسمتی از ابتدا و انتهای تیوب (فاصلهای بهاندازه طول پروب)
• عدم توانایی در تفكیک عیوب داخلی خارجی
• محدودیت تشخیص و تعیین سایز ترکهای محیطی
آزمایش نشت شار مغناطیسی()MFL
آزمایــش نشــت شــار مغناطیســی روشــی اســت کــه صرفـ ًا بــرای بازرســی تیوبهایی بــا خــواص مغناطیســی ابداع
و مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت .در ایــن روش یــک آهنربــای الكترومغناطیســی یــا دائمــی وظیفــه ایجــاد خطــوط
میــدان مغناطیســی را بــر عهــده دارد و یــک حسگــر دریافتکننــده کــه بیــن دو قطــب آهنربــا قــرار میگیــرد
و میتوانــد یــک کویــل باشــد ،تغییــرات شــار میــدان را ثبــت خواهــد کــرد (شــکل  .)2قــدرت آهنربــا بهگونـهای
تنظیــم میشــود کــه دیــواره تیــوب در محــدود ای نزدیــک بــه حــد اشــباع قــرار گیــرد .در ایــن حالــت در جدارههای
بــدون عیــب هیــچ مــوردی از تغییــرات شــار ناشــی از نشســت میــدان ثبــت نمیشــود امــا بهمحــض آنکــه یــک
عیــب داخلــی یــا خارجــی در محــدوده قابــل احســاس بــرای پــروب قــرار گیــرد بــه دلیــل ایجــاد مقاومت در مســیر
خطــوط شــار مغناطیســی ،نشــت شــار بــه ســمت بیــرون از جــداره صــورت گرفتــه اســت و توســط حسگــر دریافت
میشــود کــه درنهایــت پــس از پردازشهــای سیســتمی بهصــورت ســیگنال عیــب روی صفحهنمایــش ظاهــر
میگــردد .انــدازه و مقــدار نشــتی بــه شــكل ،ابعــاد و منطقــه قرارگیــری عیــوب بســتگی دارد و ســرعت کشــیدن
پــروب از درون تیــوب نیــز در کیفیــت ســیگنالهای بهدس ـتآمده تأثیرگــذار اســت .ایــن روش عموم ـ ًا بهعنــوان
یــک آزمایــش تكمیلــی در کنــار آزمایــش  RFTمورداســتفاده قــرار میگیــرد.

شکل .2پروب و نحوه عملکرد آزمایش MFL
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قابلیتهای MFL
• قابل کاربرد برای مواد مغناطیسی
• حساسیت باال به عیوب موضعی
• قابلاستفاده برای تیوبهای با جداره نسبت ًا نازک
• سرعت مناسب بازرسی
• قابل کاربرد برای شناسایی ترکهای عرضی
محدودیتهای MFL
• عدم شناسایی ترکهای طولی
• عدم کارکرد برای تیوبهای غیر مغناطیس

بخش دوم

مصاحبهبادکتراهللکرم
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مبیناشادلو
دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
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بخــش مصاحبــة ایــن شــماره از نشــریة فراســوی
مــواد ،بــه گرایــش مهندســی خوردگــی و آیندة آن
پرداختــه اســت .در ایــن بخــش نظــرات و بیانــات
یکــی از اســاتید برجســتة ایــن گرایــش ،پیرامــون
ســوالهای مطرحشــده بیــان شــده اســت .دکتــر
ســعیدرضا اهلل کــرم ،اســتاد دانشــکدة مهندســی
متالــورژی و مــواد پردیــس دانشــکدههای فنــی
دانشــگاه تهــران در ســال  1355بــرای ادامــة
تحصیــل بــه انگلســتان عزیمــت میکنــد و پــس
از گذرانــدن دورههــای کارشناســی ،کارشناســی
ارشــد و دکتــرا در ســال  1373و بعــد از انجــام
پژوهشهــای پســادکتری در ســال 1377
از دانشــگاه امپریــال کالــج لنــدن بــه ایــران
بازمیگــردد و در دانشــگاه تهــران مشــغول
بــه فعالیــت میشــود .وی در دوران فعالیــت در
دانشــگاه ،مفتخــر بــه کســب افتخارات پژوهشــی
از قبیــل مجــری طــرح کاربــردی نمونــة دانشــگاه
تهــران در  ،1389پژوهشــگر نمونــة دانشــگاه
تهــران در ســال  ،1392پژوهشــگر برتــر کشــور
در ســال  ،1393مجــری طــرح کاربردی برجســتة
دانشــگاه تهــران و پژوهشــگر برجســتة دانشــگاه
تهــران در ســال 1397و چندیــن افتخــارات دیگــر
از صنایــع مختلــف و موفــق بــه انجــام حــدود 82
پــروژه پژوهشــی و صنعتــی شــدند .تاکنــون 6
دانشــجوی دکتــری و حدود  80کارشناســی ارشــد
تحــت سرپرســتی دکتــر اهلل کــرم فارغالتحصیــل
شــدهاند و هماکنــون نیــز  5دانشــجوی دکتــرا
و  8دانشــجوی کارشناســی ارشــد تحــت نظــر
ایشــان مشــغول بــه فعالیتهــای پژوهشــی
هســتند.

ســؤال اول/آینــده گرایــش خوردگــی
را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؛ چــه
حوزههایــی از ایــن گرایــش درحــال
پیشــرفت و توســعه اســت؟ ورود بــه
چــه حوزههایــی را بــه عالقهمنــدان
توصیــه میکنیــد؟
کشــور ایــران بــه دلیــل بهرهمنــدی از صنایــع
عظیمــی همچــون صنایــع نفــت ،گاز ،پتروشــیمی،
فــوالد ،مــس ،صنایــع معدنــی ،صنایــع کشــتیرانی،
هوافضــا و صنایــع اتمــی و نیــز خطــوط انتقــال
بســیار گســتردة نفــت ،گاز و آب و همچنیــن
توســعة ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور و
مخصوصـ ًا در حــوزة دریــای خــزر و خلیــج فــارس
و توســعة مخــازن نگهــداری مــواد هیدروکربنــی
و اســتفاده از انــواع آلیاژهــای زیستســازگار بــه
عنــوان ایمپلنتهــای داخــل بــدن در ســالهای
اخیــر ،نیــاز روزافــزون و مبــرم بــه توســعة همــة
آموزههــای علمــی و پژوهشــی در همــة رشــتهها
و فناوریهــا باالخــص مرتبــط بــا علــوم مــواد
و رشــتههای مرتبــط بــا آن ماننــد خوردگــی و
حفاظــت را دارنــد.
بنابرایــن فعالیتهــای پژوهشــی و توســعه در اغلب
زیرشــاخههای ایــن گرایــش نظیر پایــش و کنترل،
سیســتمهای حفاظتــی هوشــمد ،پوشــشهای
نویــن بــا ســاختار نانــو ،کامپوزیتــی یــا خودترمیــم،
پوشــشهای ایمپلنتهــا ،پوشــشهای ســد
حرارتــی مورداســتفاده در توربینهــا ،بویلرهــا و
هوافضــا ،توســعة روشهــای کنتــرل خوردگــی
در بتنهــای مســلح و عــاوه بــر اینهــا،
شبیهســازی و اســتفاده از نرمافزارهــای مختلــف
و توســعة آنهــا میتوانــد از دیگــر حوزههــای در
حــال پیشــرفت محســوب شــوند.
ســؤال دوم/شــرایط بــازارکار ایــن

مهیاســت.
ســوال چهارم/چــه فرصتهــای بــرای
ادامــه تحصیــل ایــن گرایــش ،در داخــل
و خــارج از کشــور وجــود دارد؟
بــرای ادامــة تحصیــل نیز دانشــجویان شــاخص ما
همیشــه از امکانــات بــورس و کمکهزینههــای
تحصیلــی توســط بهتریــن دانشــگاههای جهــان
بهرهمنــد بودهانــد .خوشــبختانه در ایــن گرایــش
آنقــدر اعتبــار کســب کردهایــم کــه مــدارک عالیــه
و شــرایط بــرای ادامــة تحصیــل در دانشــگاههای
داخلــی باالخــص دانشــگاه تهــران بــه عنــوان مهد
مهندســی کشــور نیــز بــرای افــراد عالقهمنــد
کامــا مهیــا اســت و بــه جرئــت میتــوان گفــت
کــه در ایــن زمینــه در شــرایط بســیار خوبــی بــه
ســر میبریــم .شــاهد ایــن مدعــا هــم پروژههــای
ارزشــمند و مقــاالت علمی چاپ شــده در نشــریات
معتبــر جهانــی اســت.

ســوال ســوم/اهمیت و بــازارکار ایــن
گرایــش در خــارج از کشــور بــه چــه
صــورت اســت؟ چــه کشــورهایی در
زمینــة خوردگــی شــرایط پیشــرفت
خوبــی دارنــد؟
خوشــبختانه دانشــگاههای ایــران بــه واســطة
در اختیــار داشــتن شــرایط مناســب بــرای تعلیــم
دانشــجویان مشــتاق در ایــن گرایــش ،در مقایســه
بــا کشــورهای منطقــه و مخصوصــ ًا کشــورهای
جنوبــی خلیــج فــارس ،از نظــر تعلیــم و تربیــت
متخصــص خوردگــی و حفاظــت از مواد در شــرایط
بســیار خوبــی قــرار دارد .بیشــتر کشــورهای جنوب
خلیــج فــارس متکــی بــر متخصصیــن خارجــی
هســتند و بســیاری از آنهــا را متخصصیــن ایرانــی
شــامل میشــوند .بنابرایــن موقعیــت کار بــرای
فارغالتحصیــان ایــن گرایــش در همــه جــا

ســوال پنجم/پیشــنهاد شــما بــرای
افــرادی کــه بــرای ایــن گرایــش
هدفگــذاری کردهانــد چیســت؟ بــا
یادگیــری چــه مباحثــی یــا اتخــاذ چــه
دروس اختیــاری خــود را از کارشناســی
آمــاده ورود بــه ایــن گرایــش کننــد؟
همانطــور کــه اطــاع داریــد گرایــش خوردگــی
از دورههــای کارشناســی ارشــد بــه بــاال آغــاز
میشــود و تقریبــا نســبت بــه دیگــر گرایشهــا
از اســتقالل بیشــتری برخــوردار اســت .زمانــی
کــه مــا در خــارج از کشــور تحصیــل میکردیــم
خوردگــی یــک رشــتة کامــا مســتقل در
ســطح کارشناســی ارشــد بــود کــه ذیــل عنــوان
 Corrosion Science and Engineeringمطــرح
بــود و از فارغالتحصیــان مــواد ،شــیمی و
حتــی دیگــر رشــتهها دانشــجو میپذیرفــت.
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گرایــش در ایــران چگونــه اســت؟
فارغالتحصیــان ایــن گرایــش ،در
ایــران بیشــتر در چــه حوزههایــی
میتواننــد مشــغول بــه کار شــوند؟
بــه دالیــل ذکرشــده ،از آنجایــی کــه خوردگــی از
معضــات اساســی صنایــع ماســت ،لــذا امــکان
فعالیــت در اکثــر صنایــع تولیــدی ،پاالیشــگاهی و
خدماتــی بــرای فارغالتحصیــان ایــن گرایــش
وجــود دارد .البتــه متأســفانه در ایــن چنــد ســال
اخیــر بــه واســطة تحریمهــای ظالمانــه و رکــود
صنایــع نفــت و گاز ،شــرایط بــرای جــذب نیــرو
و فعالیتهــای پژوهشــی زیــاد ایــدهآل نبــوده
اســت ولــی از طــرف دیگــر ایــن شــرایط ایــن
واقعیــت را بــه اثبــات میرســاند کــه مــا بایــد
بیــش از پیــش ،خــود را بــاور داشــته و متکــی بــه
متخصصیــن داخلــی باشــیم .بنابرایــن مــن آینــدة
روشــنی را بــرای بــازار کار ایــن گرایــش در تمامی
حوزههــای صنعتــی میبینــم.
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مــن خــودم قبــل از ورود بــه ایــن رشــته ،دورة
کارشناســی فیزیــک کاربــردی را گذرانــده بــودم؛
البتــه بعدهــا متوجــه شــدم کــه ضعف مــن دروس
پایـهای متالــوژی و مــواد ،گذرانــدن دروس رشــته
خوردگــی را برایــم قــدری مشــکل کــرده بــود امــا
از آنجایــی کــه رشــتة فیزیــک یــک رشــتة مــادر
اســت ،امــکان ادامــة تحصیــل در رشــتههای
مهندســی و حتــی پزشــکی و پیراپزشــکی برایمــان
وجــود داشــت؛ بــه هــر جهــت در ایــران در
دورههــای کارشناســی مــا یــک درس ســه واحدی
اجبــاری خوردگــی و اکسیداســیون را داریــم کــه
بیشــتر ســیالبسهای آن از کتــاب بســیار جامــع
و خــوب مهندســی خوردگــی کــه توســط فونتانــا،
کــه یکــی از پایهگــذاران ایــن رشــته بــوده،
نوشــته شــده اســت .ایــن کتــاب در ایــران توســط
جنــاب آقــای دکتــر ســاعتچی اســتاد پیشکســوت
خوردگــی از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ترجمــه
شــده و در دســترس دانشــجویان ایــن گرایــش
هــم هســت .همچنیــن درس اختیــاری دو واحــدی
پوشــشدهی فلــزات نیــز زمینــة خوبــی بــرای
آشــنایی دانشــجویان عالقهمنــد بــه ایــن گرایــش
اســت .اصــوال کلیــة دروس پایــه برمبنای شــیمی،
الکتروشــیمی و خــواص فیزیکــی فلــزات میتوانــد
بــرای ادامــة تحصیــل در ایــن گرایــش مفیــد واقع
شــود .از منابــع خــوب بــرای مطالعــه دانشــجویان
عالقهمنــد بــه گرایــش خوردگــی میتــوان بــه
ک دو جلــدی خوردگــی،
کتبــی همچــون هندبــو 
کــه متعلــق بــه شــریر اســت ،هندبــوک خوردگــی
یولیــک ،کتــاب دیاگرامهــای اوانــس ،کتــاب
حفاظــت کاتــدی پــی بــادی کــه ترجمـهاش هــم
در ایــران موجــود اســت و نیــز کتــاب مــروری
بــر علــم خوردگــی توســط مکافرتــی کــه توســط
آقــای دکتــر پورعلــی و اینجانــب ترجمــهشــده
اســت ،اشــاره کــرد.

ســوال ششــم/تمایز اصلــی و ارجحیــت
گرایــش مهندســی خوردگــی نســبت به
دیگــر گرایشهــا در چیســت؟ (از نظــر
علمــی یــا مقایســه بــازارکار یــا هــر
زمینــهای کــه صــاح میدانیــد)
همانطــور کــه قبــا عــرض کــردم اصــوال گرایش
خوردگــی بــه عنــوان یــک گرایــش مجــزا و بیــن
رشــتهای متشــکل از رشــتههای مهندســی مــواد،
متالــوژی ،شــیمی مکانیــک و فیزیــک اســت کــه
میتــوان گفــت فصــل مشــترک کمتــری بــا دیگر
گرایشهــای مــواد داشــته و در بیشــتر دانشــگاهها
مثــال دانشــگاههای کشــور انگلیــس یــک رشــتة
مســتقل محســوب و در عیــن حــال بســته بــه
شــرایط تدریــس ایــن گرایــش در دانشــگاههای
کشــور یــک گرایــش کاربــردی محســوب
میشــود؛ عــاوه بــر ایــن پژوهشهــای آن در
مرزهــای دانــش و بــه روز باعــث شــده اســت
کــه قابلیــت مقالهدهــی پروژههــای خوردگــی
و مرتبــط بــا آن ،موقعیــت کاربــردی آن بســیار
شــاخص باشــد ،در صورتــی کــه ارائــه مقــاالت
علمــی در ارتبــاط بــا پروژههــای صنعتــی معمــوال
کار ســادهای نیســت.
مضافــا ایــن کــه بــه نظــر اینجانــب نیــاز بــازار
کار بــه فارغالتحصیــان ایــن گرایــش در آینــده
بیــش از االن خواهــد بــود؛ زیــرا خوردگــی و بازوی
مدیریتــی آن کــه ذیــل عنــوان مدیریــت خوردگــی
در صنایــع مطــرح اســت ،جایــگاه ویــژهای بــرای
متخصصیــن ایــن گرایــش فراهــم ســاخته اســت؛
کــه اهــداف آن جلوگیــری از خســارات جانــی و
مالــی ناشــی از خوردگــی و نیــز اتــاف مــواد و
آلیاژهایــی اســت کــه صنعــت بــرای تهیــة آنهــا
متحمــل هزینههــای فراوانــی شــده اســت.
بنابرایــن مهندســی خوردگــی ،بــا افزایــش راندمان
تولیــد توأمــ ًا میــزان ســوددهی را نیــز افزایــش
خواهــد داد.

ســوال هشــتم/ارتباط بیــن صنعــت
و دانشــگاه بــرای ایــن گرایــش چــه
شــرایطی را دارد؟ آیــا شــرایطی هماننــد
علــوم و فنــاوری نانــو کــه در تولیــد علم
جــزء رتبههــای برتــر دنیــا هســتیم
ولــی در جامعــه چنــدان تاثیــری از آن
نمیبینیــم ،بــرای ایــن گرایــش نیــز
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ســوال هفتم/فضــای آکادمیــک حاضــر،
تــا چــه حــدی میتوانــد یــک مهندســی
خوردگــی را آمــاده کار در صنعــت کنــد؟
خوشــبختانه در ایــران ،فرایندهــای علمــی و
پژوهشــی در گرایــش خوردگــی همــگام بــا
کشــورهای توســعه یافتــه پیشمـیرود و بســیاری
از فــارغ التحصیــان ایــن گرایش بــه راحتی جذب
صنایــع مختلــف میشــوند .یکــی از موضوعاتــی
کــه مــن بــه دانشــجویانم متذکــر میشــوم ایــن
اســت کــه شــما در مقایســه بــا دانشــجویان
دانشــگاههای خــارج از کشــور نــه تنهــا چیــزی
کــم نداریــد ،بلکــه در برخــی مــوارد بــه راحتــی
پیشــی میگیــرد و ایــن موضــوع ر از زبــان کســی
میشــنوید که تمامی دوران دانشــگاهی خــود را در
دانشــگاههای مطــرح انگلســتان گذرانــده اســت؛
شــاهد ایــن مدعــا حضــور افتخارآمیــز ایرانیــان
فارغالتحصیــل دانشــگاههای کشــور در مراکــز
علمــی و صنعتــی دیگــر کشورهاســت ،ولــی ب ـه
نظــر اینجانــب ایــن افتخــار میبایســت نصیــب
کشــور خودمــان شــود و مــا بتوانیــم با کوشــش در
جــذب نیروهــای داخلــی ،زمینههــای الزم بــرای
پیشــرفت روزافــزون آنهــا را در مراکــز علمــی و
صنعتــی فراهــم ســازیم و بــا جدیــت تــاش کنیم
تــا بتوانیــم از انــرژی شــایان ایــن افــراد در جهــت
بهبــود شــرایط کشــور منتفــع شــویم.

وجــود دارد؟ اگــر شــما یکی از مســئولین
کشــور بودیــد چــه اقدامــی بــرای
نزدیکتــر شــدن صنعــت و دانشــگاه
بــه هــم انجــام میدادیــد؟
متاســفانه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه زیــاد
مســاعد نیســت و ایــن بــه دلیــل عــدم اطمینــان
و درک متقابــل از موقعیــت طرفیــن اســت؛ معموال
قراردادهــای پژوهشهــای صنعتــی از طریــق
اســاتید دانشــگاه بــا صنعــت منعقــد میشــود و
در بســیاری از ایــن طرحهــا دانشــجویان فعــال
عالقهمنــد درگیــر میشــوند کــه از مشــکالتی
کــه ایــن پروژههــا بــا آن مواجــه هســتند ایــن
اســت کــه بیشــتر آنهــا در حــد مطالعــات و
پژوهشهــای مــوردی( )Case Studyهســتند کــه
بــه واســطة یــک معضــل صنعتــی و جهــت حــل
آن مشــکل( )Problem Solvingبــه دانشــگاه ارجاع
داده شــده اســت؛ بنابرایــن در بیشــتر ایــن پروژهها
بــه دلیــل بــه روز نبــودن ایــن مشــکالت ،امــکان
ارائــه مقــاالت علمــی در ســطح  ISIاز نتایــج ایــن
طرحهــا وجــود نــدارد؛ از طرفــی اســاتید بــرای
ترفیــع و ارتقــا و دانشــجویان بــرای ادامــة تحصیل
در مقاطــع باالتــر و یــا جــذب کار در صنعــت و
یافتــن موقعیــت بهتــر نیــاز بــه ارائــه مقــاالت در
ســطح  ISIدارنــد؛ بنابرایــن ایــن معضلیســت کــه
هنــوز راه حلــی از طــرف متولیــان آمــوزش عالــی
و مدیــران ارشــد صنایــع بــرای آن ارائــه نشــده
اســت.
در رابطــه بــا مقــاالت نانــو و کســب رتبههــای
برتــر جهانــی نیــز ایــن مشــکل حتــی بزرگتــر
اســت؛ زیــرا در ارتبــاط بــا فناوریهــای نانــو
بیشــتر صنایــع مــا هنــوز بیگانهانــد و از طرفــی
اکثــر پروژههــای نانــو در مرزهــای دانــش تعریــف
میشــود کــه فصــل مشــترک آنهــا بــا نیازهــای
فعلــی صنایــع کشــور بســیار نامحســوس اســت و
ایــن یکــی از مشــکالت اساســی در ایــن مــوارد
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اســت.
متأســفانه ایــن مشــکالت بــه واســطة عــدم
توســعة مشــابه بیــن دانشــگاهها و صنایــع کشــور
بــه وجــود آمــده اســت .در بیشــتر کشــورهای
توســع ه یافتــه ،پروژههــای دانشــگاهی توســط
نیــاز صنایــع آن کشــورها هدایــت و تأمیــن بودجــه
میشــوند کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد حرکــت
همســان مراکــز علمــی و صنعتــی میشــود؛ ولــی
در کشــور مــا متأســفانه بودجههــای پژوهشــی
صنایــع بســیار انــدک اســت و گاهــی همــان
میــزان هــم هزینــه نمیشــود .در کشــورهای
توســعهیافته ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت در تمامــی
حوزههــا بــا حضــور قویتریــن و کارآمدتریــن و
شــاخصترین افــراد علمــی و صنعتــی از هــر دو
طــرف صــورت میگیــرد و همانطــور کــه عــرض
کــردم ،صنعــت آمادگــی ارائــه هزینــة نیازهــای
پژوهشهــای مرتبــط بــا اهــداف خــود را دارد؛ بــه
طــوری کــه یــک اســتاد دانشــگاه در کشــورهایی
نظیــر آمریــکا ،انگلیــس ژاپــن و غیــره ،ســالیانه
چیــزی در حــد چنــد صــد هــزار دالر تــا چندیــن
میلیــون دالر بــه عنــوان بودجــة پژوهشــی در
اختیــار دارد کــه حداقــل چنــد ده یــا چنــد صــد
برابــر در مقایســه بــا گرانــت پژوهشــی مــا اســاتید
در ایــران اســت.
از طــرف دیگــر یکــی از اهرمهــای تامیــن گرانــت
در کشــور مــا ،ارائــه مقــاالت علمــی اســت امــا
در کشــورهای خارجــی ،مــاک توانایــی افــراد در
انجــام طرحهاســت؛ بــه هــر جهــت تــا زمانــی
کــه برنامــة اصولــی و نگاههــای نویــن در راهبــرد
پژوهــش و ارتباطــات صنعتــی دانشــگاه و احیــای
اطمینــان و همگرایــی بیــن ایــن دو برقــرار نشــود،
تغییــر عمــدهای ایجــاد نخواهــد شــد.
در ارتبــاط بــا جــذب نیــرو ،صنایــع مختلــف
در نشســتها و همایشهــای ســالیانه در
دانشــگاههای خــارج از کشــور ،اقــدام بــه جــذب

نیروهــای مــورد نیــاز خــود میکننــد؛ بــه طــوری
کــه در ایــن نشســتها فرمهــای اولیــه توســط
دانشــجویان مشــتاق کــه در ترمهای آخر هســتند،
تکمیــل و همچنیــن تــا زمــان فارغالتحصیلــی آنها
وضعیــت استخدامیشــان نیــز مشــخص میشــود
و بدیــن صــورت از اتــاف وقــت و زمــان بیهــوده
طرفیــن بــه شــدت کاســته میشــود و در واقــع
اســتخدام و جــذب فارغالتحصیــان بــه صــورت
کامــا هدفمنــد انجــام میگیــرد.
ســوال نهــم/از بیــن حوزههــای علمــی
و کاری گرایــش خوردگــی ،پایــش
خوردگــی را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
بــرای رفــع و جلوگیــری از معضــل خوردگــی،
شــناخت و کســب اطالعــات از آن بســیار
اهمیــت دارد .پایــش یــا مانیتورینــگ خوردگــی
یکــی از روشهــای کســب اطالعــات از فراینــد
خوردگــی جهــت شــناخت مکانیســم آن و نهایتــا
کنتــرل ایــن پدیــدة مخــرب اســت .بــرای پایــش
خوردگــی روشهــا و ابــزار گوناگــون وجــود دارد
کــه از روش ســادة بازرســی چشــمی گرفتــه تــا
روشهــای بســیار پیشــرفته کــه نیــاز بــه ابــزار
خــاص و تحلیلهــای حرفــهای دارد را شــامل
میشــود .بنابرایــن پایــش خوردگــی میتوانــد
اطالعــات مســتمر و دقیقــی بــه صــورت آفالیــن
و یــا آنالیــن بــه شــما ارائــه دهــد کــه در رونــد
کنتــرل و جلوگیــری از خوردگــی بســیار مفیــد
خواهــد بــود .در حــال حاضــر روشهــای پایــش
خوردگــی بســیار متنــوع و توســعهیافتــهاســت.
مــا در دانشــگاه تهــران در بکارگیــری یکــی از
روشهــای پیشــرفته مانیتورینــگ تحــت عنــوان
اندازهگیــری نویــز الکتروشــیمیایی بســیار
موفــق بودهایــم؛ بــه طــوری کــه از ایــن روش
توانســتهایم در بهینهســازی میــزان تزریــق
بازدارنــدة خوردگــی در خطــوط انتقــال گاز در

عســلویه و همچنیــن پایــش خوردگــی لولههــای
انتقــال آب و گاز در پاالیشــگاههای گاز ســرخون و
قشــم بهرهمنــد شــویم.
همچنیــن از دیگــر روشهــای پایــش ،اســتفاده
از سیســتم مانیتورینــگ جریانهــای ســرگردان
و کنتــرل پتانســیل حفاظــت کاتــدی در خطــوط
گازرســانی شــهری در بعضــی از مناطق گازرســانی
تهــران بــوده اســت کــه بــه خوبــی از این سیســتم
بهرهمنــد شــدیم.

ســوال یازدهم/چــه اقداماتــی بــرای
بهتــر شــدن وضعیــت کشــور در زمینــه

در انتهــا ،خیلــی ممنــون از وقتــی کــه در
اختیــار مــا قــرار دادیــد؛ چنانچــه نکتــه
یــا پرسشــی هســت کــه از نــگاه مــا جا
مانــده ،خواهشــمندیم بفرماییــد.
مــن تشــکر ویــژه دارم از شــما عزیــزان کــه وقــت
و انــرژی خودتــان را در ایــن اقــدام شایســته
گذاشــتهاید؛ امیــدوارم مــا اســاتید نیــز متقابــ ً
ا
شایســتگی داشــته باشــیم کــه بــه نیازهــای علمی
و فرهنگــی و تحقیقاتــی شــما دانشــجویان عزیــز
پاســخگو باشــیم .حضــور مــا و شــما در دانشــگاه
الزم و ملــزوم اســت و ایــن درک متقابــل بایســتی
هــر یــک از مــا را در انجــام وظایفمــان راس ـختر
کنــد تــا بتوانیــم در راســتای موفقیــت کشــور
عزیزمــان کوشــا باشــیم .مــن از شــما کمــال
تشــکر را دارم و از اینکــه ایــن وقــت را در اختیــار
مــن گذاشــتید بینهایــت سپاســگزارم و از خداونــد
متعــال ســربلندی و ســرافرازی شــما دانشــجویان
عزیــز را آرزومنــدم.
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ســوال دهم/شــرایط علمــی و کاری
ایــران در گرایــش علــم و مهندســی
خوردگــی در مقایســه بــا جهــان چگونــه
اســت؟ آیــا راه زیــادی بــرای رســیدن
بــه جهــان درپیــش داریــم؟
مــن فکــر میکنــم مــا چــه بــه لحــاظ پتانســیل
علمــی و چــه بــه لحــاظ پتانســیل کاری شــرایط
الزم را بــرای شــانه بــه شــانه زدن بــا کشــورهای
پیشــرفتة جهــان در گرایــش علــم و مهندســی
خوردگــی داریــم و تنهــا یــک میــزان تغییــر
نگــرش بــه لحــاظ طــرح اســتراتژیهای هدفمنــد
باالخــص توســط مدیــران ارشــد کشــور میتوانــد
ایــن رونــد را تســهیل نمایــد .خوشــبختانه مــا
هــم در مقایســه بــا کیفیــت و هــم کمیــت در
ایــن گرایــش در میــان کشــورهای منطقــه،
پیشــرو هســتیم و بــا برنامهریــزی صحیــح و
هدفگذاریهــای ســالیانه میتوانیــم جایــگاه
باالیــی در میــان کشــورهای جهــان داشــته باشــیم
و ایــن تنهــا بــا تکیــه بــر نیروهــای داخلــی قابــل
دســتیابی اســت و در صــورت جــذب دانشــجو از
کشــورهای منطقــه ،ایــن فراینــد میتوانــد حتــی
تســریع شــود.

خوردگــی ،صــورت گرفتــه و یــا در حــال
انجــام اســت؟
همانطــور کــه قبــا عــرض کــردم ،در ســالهای
اخیــر شــرایط تحریــم منابــع کســب درآمدهــای ما
را بــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت و از امکانــات
پژوهشــی مــا تــا حــد زیــادی کاســته اســت؛
درصورتــی کــه تحریمهــا میبایســت زمینهســاز
فعالیتهــای بیشــتر پژوهشــی و تحقیقــات علمــی
در زمینــة خوردگــی باشــد .مجــددا تاکیــد میکنــم
کــه تعییــن اقدامــات راهبــردی در پیوند اســتراتژی
علمــی و پژوهشــی دانشــگاه و صنعــت موثرتریــن
فراینــد بهینهســازی توســعه در زمینــة خوردگــی
اســت؛ بــه طــوری کــه موقعیــت و شــرایط مــا
را بــه ســمت کمــال و یافتــن جایــگاه واقعــی در
جهــان پیــش خواهــد بــرد.
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در ایــن بخــش قصــد داریــم بــه معرفــی یــک
1
کتــاب مفیــد و کاربــردی بــه نــام کار عمیــق
بپردازیــم؛ امــا بــرای معرفــی ایــن کتــاب ،بهتــر
اســت ابتــدا تعریــف نویســنده کتــاب را از کار
عمیــق بدانیــم .نویســندة ایــن کتــاب ،کار عمیــق
را بــه فعالیتهــای حرفــهای انجامشــده در
حالــت تمرکــز کامــل و بــدون حواسپرتــی،
کــه تواناییهــای شــناختی مــا را بــه حداکثــر
میرســاند اختصــاص میدهــد؛ از همیــن جهــت
کار عمیــق ارزشآفریــن اســت ،مهارتهــای
مــا را بهبــود میبخشــد و انجــام آن بــرای
غیــر ،دشــوار اســت؛ یعنــی اگــر یــک شــخص
غیرمتخصــص را جــای شــما بگذاریم(فــرض
میکنیــم کــه شــما متخصصیــد،مثــا) احتیــاج
بهصــرف زمــان و انــرژی قابلتوجهــی احســاس
میشــود تــا ایــن فــرد آمــوزش دیــده و بتوانــد
کار شــما را بــ ه خوبــی خودتــان انجــام بدهــد.
نویســنده ایــن کتــاب ،جنــاب کال نیوپــورت( 2که
بزرگــوار در نــوع خــود ،اســم و فامیــل جالبــی
هــم دارد  ،) Cal Newportاســتاد رشــته علــوم
کامپیوتــر در دانشــگاه جــرج تــاون اســت کــه
درزمینــة تعامــل فرهنــگ و ف ّنــاوری نیــز تحقیــق
میکنــد و کار عمیــق معروفتریــن اثــر بزرگــوار
و ازقضــای روزگار کتــاب پرفــروش «مینیمالیســم
دیجیتــال» هــم از آثــار همیــن نویســنده اســت.
نویســنده در اواســط ایــن کتــاب بــار هــا تکــرار
میکنــد کــه مخالــف تکنولــوژی و شــبکههای
اجتماعــی نیســت و اصــ ً
ا نمیخواهــد کــه
ایــن بحــث را در ایــن کتــاب شــرح بدهــد امــا
ردپــای تفکــر ضــد تکنولــوژیاش در بعضــی
از نوشــتههای ایــن کتــاب و شــیوه زندگــی
شــخصیاش 3کامــ ً
ا دیــده میشــود و البتــه
کــه مثــل تمــام نویســندههای دیگــر اینجــور
کتابهــا یــک  ted talkمعــروف از ایشــون وجــود
دارد کــه در ایــن  ،ted talkتوضیــح دادنــد کــه

چــه دالیلــی وجــود دارد کــه مــا بــه خاطــر آنهــا
میتوانیــم عضویــت در شــبکههای اجتماعــی رو
متوقــف کنیــم .پــس اگــر از عاشــقان ســینهچاک
شــبکههای اجتماعــی هســتید احتمــا ًال خیلــی از
مطالــب کتــاب بــه مــذاق شــما خــوش نخواهــد
آمــد.
در قســمت مقدمــه ،نویســندة ایــن کتــاب
توضیــح میدهــد کــه بــا مشــاهده زندگــی
افــراد موفقــی مثــل کارل یونــگ (فیلســوف
روانپزشــک و نظریهپــرداز علــم روانشناســی)،
جــی کــی رولینــگ ، 4وودی آلــن ،بیــل گیتــس و
اســتیو جابــز و ...متوجــه نقــش غیرقابلانــکار کار
عمیــق در موفقیتهــای ایــن افــراد و بهطــور
مثــال مفاهیمــیبــه اســم هفتــه تفکــر 5در
زندگیهایشــان شــده اســت.
در حقیقــت نویســندة ایــن کتــاب عصــر حاضــر را
عصــر اقتصــاد اطالعاتــی میبینــد و عقیــده دارد
کــه بــرای مطــرح بــودن در ایــن روزگار بایــد
هنــر یادگیــری مطالــب پیچیــده را بــا ســرعت
بــاال و در کمتریــن زمــان ممکــن و توانایــی
تولیــد در ســطح ممتــاز ازنظــر کیفیــت و ســرعت
را داشــته باشــیم؛ بــه عبارتــی نویســنده معتقــد
اســت کــه متوســط بــودن در عصــر حاضــر شــما
را دچــار مشــکلی میکنــد کــه در حقیقــت انــگار
نیســتید؛ زیــرا پیــدا کــردن جایگزیــن بهتــر
بــا وجــود اینترنــت و راههــای ارتباطــی بــرای
مخاطبــان شــما بســیار ســهل شــده اســت ،پــس
بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد عالیتریــن
چیزهایــی کــه میتوانیــد را تولیــد کــرده و
ایــن امــر مهــم مســتلزم انجــام دادن کار عمیــق
اســت(.البته اینجــا بایــد حواســمون باشــه کــه در
چــاه کمالگرایــی منفــی نیوفتیــم)3
آقــای نیوپــورت در قســمت مقدمــه فرضیهشــون
رو در مــورد کار عمیــق میگوینــد کــه کار عمیــق
در حــال کمیــاب شــدن اســت و همزمــان بــا
Deep Work
Cal Newport

1

3یعنی همون تخت خواب و مسواک و اینا که ما ک ً
ال همشونو با گوشی تجربه میکنیم
4اینم اگه نمیدونید نویسنده هری پاتره
5این کلمه رو دقیق ًا به این خاطر در متن آوردیم که نسبت بهش کنجکاو شید و یا برید سراغ اینستای نشریه و یا حتی بهتر از این برید و کتاب رو
بخونید))) :

2
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آن ،در حــال ارزشــمند شــدن .درنتیجــه افــراد
کمــیکــه توانایــی انجــام کار عمیــق را در خــود
پــرورش میدهنــد و آن را محــور اصلــی زندگــی
کاری خــود قــرار میدهنــد ،پیشــرفت خواهنــد
کــرد .در ادامــه ایــن کتــاب بــه دو بخــش اصلــی
تقســیم میشــود کــه در بخــش اول آقــای
کال تمــام تالشــش را میکنــد تــا مخاطــب
را متقاعــد کنــد کــه فرضی ـهای کــه ارائــه شــده
کامـ ً
ا درســت اســت و در بخــش دوم بــا فــرض
اینکــه شــما قبــول کردهایــد کــه ایــن فرضیــه
درســت اســت (وقتــی شــروع کردیــد بــه خونــدن
بخــش دوم پــس یعنــی احتمــا ًال درســتی فرضیــه
رو پذیرفتیــن ،یــا شــاید هــم ک ً
ال نپذیرفتیــد
و همینجــوری بــرا خودتــون میخونیــد)
راهکارهایــی رو بــرای پــرورش کار عمیــق ارائــه
میدهــد.
در فصــل اول ،نویســنده ســراغ اثبــات علمــی
فرضیــه خــود رفتــه و بیــان میکنــد کــه
مهارتهــای مــا چــه فکــری و چــه فیزیکــی
درنهایــت بــه مدارهــای مغــزی مــا مربــوط
میشــوند و همزمــان بــا تمرکــز بــه مــدت
طوالنــی روی یــک مهــارت و پیشــرفت در آن
الیــهای از چربــی اطــراف نورونهــای مرتبــط
بــا ایــن فعالیــت در مغــز مــا ایجــاد میشــود و
باعــث تقویــت آن میشــوند .بــه عبارتــی ،عالــی
بــودن در مهارتــی بــه معنــای خــوب بــودن
الیههــای چربــی عصــب مربــوط بــه آن اســت.
وجــود کارهایــی کــه مانــع از تمرکــز عمیــق
شــما میشــوند مثــل نوتیفیکیشــنهای تلگــرام
و توییتــر و یــا هــر درد بیدرمــان دیگــری
باعــث فعــال شــدن تعــداد زیــادی مــدار عصبــی
شــده و در ایــن حالــت الیههــای چربــی چندیــن
نــورون بهطــور همزمــان در حــال افزایــش
خواهــد بــود ،درنتیجــه نورونهــای مربــوط بــه
کاری کــه میخواهیــد در آن پیشــرفت کنیــد بــه

مقــدار کافــی تقویــت نخواهنــد شــد لــذا ایــن
امــر تخریبگــر تمرکــز شماســت.
بهزعــم نویســنده متأســفانه یــا خوشــبختانه مــا
در دوره تکنوپولــی قرارگرفتهایــم -دوره تســلط
ف ّنــاوری بــر فرهنــگ -و در ایــن عصــر ،کار
عمیــق در وضعیــت نامســاعدی قــرار دارد؛ زیــرا
کار عمیــق بــر ارزشهایــی نظیــر کیفیــت ،مهارت
و تســلط اســتوار اســت کــه کام ـ ً
ا کهنــهشــده
و مغایــر بــا تکنولوژیکــی بــه حســاب میآینــد.
در ایــن کتــاب نویســنده آهنگــری را مثــال میزند
کــه احتمــا ًال بهعنــوان یــک متالــورژ (اســتثنائا
اینجــا یکــی بــه مــا متالورژهــا توجــه کــرده،
دمشــم گــرم) ،ســنتی بــودن کارش نظــر شــما
را جلــب میکنــد و نویســنده نیــز بــا اســتفاده
از توصیــف کار آهنگــر ثابــت میکنــد کــه کار
عمیــق هدفمنــد اســت و هدفمنــد بــودن در
زندگــی یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای حــس
خوشــبختی و رضایــت اســت؛ یعنــی بهطــور
مثــال توجــه مــداوم بــه شــبکههای اجتماعــی
بــه دلیــل دزدیــدن حــس هدفمنــدی شــما ،باعث
ایجــاد نارضایتــی در زندگیتــان خواهــد شــد .در
اصــل ،کار عمیــق یعنــی خودمــان انتخــاب کنیــم
کــه توجهمــان خــرج چــه موضوعــی بشــود و
همیــن مانــع از توجــه مــا بــه مســائل کوچــک
و ناخوشــایندی شــود کــه بهطــور مــداوم و
اجتنابناپذیــر در زندگــی مــا وجــود دارنــد.
بعــد از پایــان ایــن بخــش بــا فــرض پذیرفتــن
فرضیــه کار عمیــق احتیــاج داریــد تــا راهکارهایــی
بــرای پــرورش ایــن مهــارت آموختــه و قوانینــی
بــرای خودتــان در جهــت متمرکزتــر شــدن
وضــع کنیــد؛ زیــرا احتمــا ًال شــما هــم بــه دلیــل
اســتفاده مــداوم از شــبکههای اجتماعــی توانایــی
خــود را بــرای انجــام کار عمیــق بهشــدت
کاهــش دادهایــد و بــه همیــن علــت در آغــاز
راه ،در بهتریــن حالــت حداکثــر یــک ســاعت در
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روز میتوانیــد کار عمیــق انجــام دهیــد؛ امــا بــا
گذشــت زمــان ایــن میــزان میتوانــد بــه  4تــا 5
ســاعت در روز نیــز برســد.
قبــل از اینکــه ســراغ بخــش دوم کتــاب برویــم
بایــد گفــت کــه نویســندة کتــاب بعضــی از
مطالــب را در ایــن کتــاب چندیــن مرتبــه تکــرار
میکنــد و شــاید ایــن یکــی از جنبههــای منفــی
ایــن کتــاب بــرای شــما باشــد؛ امــا بههرحــال
باعــث خواهــد شــد کــه مطالــب مهــم کامـ ً
ا در
ذهــن شــما بنشــیند.
احتمــا ًال اگــر شــما کتــاب عادتهــای اتمــییــا
کتابهــای مدیریــت زمــان را خوانــده باشــید
بــا ایــن مفهــوم زیــاد مواجــه شــدهاید کــه
مــا نیــروی ارادة محــدودی داریــم و عملکــرد
نیــروی اراده مــا کامــ ً
ا مشــابه ماهیچههــای
بدنمــان شــکل گرفتــه اســت ،پــس نمیتوانیــم
کل روزمــان را بــرای تمرکــز عمیــق و مانعشــدن
از «حواسپرتکن»هــا 6از ارادهمــان خــرج
کنیــم؛ پــس بــرای حفــظ حالــت تمرکــز ،بایــد
برخــی از کارهــا را تبدیــل بــه عــادت کنیــم تــا
نیــاز بــه اســتفاده بیشازحــد از نیــروی ارادهمــان
را نداشــته باشــیم ،نیوپــورت در فصــل دوم قوانین
و روشهایــی بــرای رعایــت ایــن قوانیــن را ارائــه
میدهــد؛ روشهایــی کــه ممکــن اســت فقــط
بعضــی از آنهــا مناســب مــا باشــند و هرکســی
بایســتی بســته بــه شــخصیت خــود ،روش
مناســب خــود را بــرای پــرورش ایــن عادتهــا و
حفــظ تمرکــز پیــدا کنــد.
طبــق گفتارهــای کتــاب چهــار روش بــرای
6
عمیــق بــودن و مقابلــه بــا حواسپرتکنهــا
وجــود دارنــد؛
اول؛ روش رهبانــی ،ایــن مــدل از انســانها
بهطورکلــی بــا تکنولــوژی قهرنــد و اصــو ًال
اعتقــادی بــه اســتفاده از تکنولــوژی ندارند(انصافـ ًا
مــدل مؤثــر ولــی طاقــت فرســاییه!).

دوم؛ روش  Bimodalاســت ،ایــن دســته یــک یــا
دو روز در هفتــه یــا یــک هفتــه در مــاه یــا در
ســال روزه تکنولــوژی میگیرنــد .ماننــد هفتــه
تفکــر بیــل گیتــس!...
ســوم و چهــارم؛ روش روزنامهنــگاری و ریتمیــک
اســت(که بــرای توضیحــش بهتــره برویــد و
کتــاب و بخوانیــد ایــن قــرار بــود خالصــه کتــاب
باشــه نــه کل کتــاب کــه!)
بعــدازآن کتــاب ســراغ اولیــن قانــون در بخــش
دو مــیرود کــه الزم اســت بــرای خودتــان
وضــع کنیــد اولیــن قانــون عمیــق کار کــردن
و تصمیمگیــری در مــورد روش ایــن کار اســت
و روشهایــی ماننــد روش  4DXبــرای عمــل
بــه ایــن قانــون .روشهــای دیگــری نیــز بــرای
عمیــق بــودن وجــود دارد کــه در ادامــه بــه
بعضــی از آنهــا اشــاره میکنیــم.
• اولیــن و جذابتریــن مــورد گفتهشــده در ایــن
بخــش بــرای مــن روش تنبــل بــودن بــود  ):کــه
البتــه بیشــتر مقصــود نویســنده ایــن اســت کــه
در وقــت کار ،کار کنیــد و در وقــت اســتراحت،
اســتراحت .چیــزی کــه دقیقــ ًا خــاف عــادت
خیلــی از مــا ایرانیهاســت .اصــ ً
ا از همیــن
اخالقهایمــان بــود کــه ضربالمثــل حســنی
بــه مکتــب نمیرفــت وقتــی میرفــت جمعــه
میرفــت بــه وجــود آمــده اســت.
• مــورد بعــدی ایــن اســت کــه وقتــی پنــج دقیقه
زمــان اضافــه بیــن کارهــا داریــد بالفاصلــه
ســراغ شــبکههای اجتماعــی نرویــد ،چــون
ایــن مــوارد تمرکــز شــما را بــرای مدتزمــان
بیشــتری ازآنچــه شــما خیــال میکنیــد از بیــن
میبرنــد و بهســختی میتوانیــد روی موضــوع
دیگــری کــه بعــدازآن بــه ســراغش میرویــد
عمیــق شــوید ،لــذا توصیــه کتــاب ایــن اســت
کــه قانونــی وضــع کنیــد کــه فقــط در ســاعات
خاصــی پیامهــا و ایمیلهــا را چــک کنیــد.
()distractions
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بهطــور مثــال از ســاعت  10تــا  11صبــح ،و
دیگــر خــارج از آن زمــان مجــاز بــه مراجعــه بــه
شــبکههای اجتماعــی نخواهیــد بــود .حتــی اگــر
زمــان اضافــه داشــته باشــید.
• یــک دســته کارت حافظــه را بــه خاطــر
بســپارید(تکنیکی کــه نویســنده بــرای حفــظ
کــردن کارتهــا توصیــه میکنــه احتمــا ًال شــما
را یــاد شــرلوک هولمــز بنــدازه)
• خیلــی ســاده؛ رســانههای اجتماعــی رو تــرک
کنیــد؛ حداقــل  30روز از شــبکههای اجتماعــی
خــارج شــده و بعــد از  30روز از خودتــان دو
ســؤال بپرســید:
 .1اگــر میتوانســتید در ایــن  30روز از
شــبکههای اجتماعــی اســتفاده کنیــد روزهایتــان
بهطــور قابــل توجهــی ازلحــاظ کیفــی بهتــر
بــود؟
 .2آیــا بــرای مخاطبانتــان اهمیــت داشــت کــه از
ایــن رســانه اســتفاده نمیکردیــد؟
اگــر پاســخ شــما بــه هــردوی ایــن ســؤالها خیــر
بــود بــرای همیشــه بــا شــبکههای اجتماعــی
خداحافظــی کنیــد؛ زیــرا اگــر بهطــور نامحــدود
اســتفاده شــوند ،تمــام تــاش مــا بــرای انجــام
کار عمیــق را نابــود خواهنــد کــرد و مقاومــت مــا
در برابــر حواسپرتــی را از بیــن میبرنــد.
در میانــه بخــش چهــارم کتــاب احتمــا ًال متوجــه
پاســخ ایــن ســؤال جــذاب خواهیــد شــد کــه چــرا
معمــو ًال وقتــی بــرای یــک امتحــان زمــان کمــی
داریــم نتیجــه بهتــری کســب میکنیــم و در
امتحاناتــی بــا فرجههــای طوالنــی اتــاف وقــت
بیشــتری داریم(.البتــه ایــن قســمت اص ـ ً
ا قــرار
نیســت ســنت دو تــا یــا بعضـ ًا ســه تــا امتحــان در
یــک روز کــه در دانشــکده مــا خیلــی باب هســت
را توجیــه یــا تأییــد بکنــد اتفاقـ ًا برعکــس ،تمرکز
مــا را بــه دو قســمت تقســیم میکنــد و تقریب ـ ًا
مفهــوم کار عمیــق را از پایــه و اســاس نابــود

میکنــد؛ بــرای تفصیــل و اثبــات ایــن فرضیــه
بهتــر اســت بــه کتــاب مراجعــه کنیــد .ایــن
بخــش را اگــر توانســتید بــه محضــر مســببین
امــر برســانید شــاید بــه خــود لرزیدنــد!)
تــا اینجــا نیز خالصــه مبســوطی از کتــاب خدمت
شــما ارائــه شــد؛ ترجمــه ایــن کتــاب خیلــی
عالــی نیســت و احتمــا ًال از خوانــدن ایــن کتــاب
بــه زبــان اصلــی بیشــتر لــذت ببریــد امــا ترجمــه
فارســی هــم حــق مطلــب را ادا میکنــد؛ پــس
اگــر بعــد از خوانــدن ایــن خالصــه ،بــه مبحــث
کار عمیــق عالقهمنــد شــدید بــرای توضیحــات
کامــل و راهکارهایــی بیشــتر ازآنچــه گفتــه شــد
توصیــه میکنیــم برویــد و کتــاب را خریــداری
کنیــد و بخوانیــد ،بعضــی از راهکارهــای داخــل
کتــاب را هــم از طریــق اینســتاگرام نشــریه در
آینــده مفصلتــر توضیــح میدهیــم و بیشــتر
در مــورد نویســنده ایــن کتــاب بحــث خواهیــم
کــرد ،پــس اگــر شــما جــزوه دســتهای نیســتید
کــه از روش رهبانــی اســتفاده میکنیــد لطفــ ًا
اینســتاگرام نشــریه را دنبــال کنیــد.
در پایــان امیــدوارم کــه توانســته باشــیم شــما
را بــه خوانــدن ایــن کتــاب عالقهمنــد کنیــم و
ایــن مطالــب بــرای شــما مفیــد واقــع شــود!

بخش چهارم

آنالیزنامه

فرزانه زمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی پژوهشکده مواد و انرژی

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد

ثریا برنای زنوزی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی پژوهشکده مواد و انرژی

45

SEM

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد

46

نشــریة فراســوی مــواد در یکــی از ویژهنامههــای خــود ،بــه طــور خاصــی بــه موضــوع روشهــای آنالیــز
مــواد پرداخــت؛ امــا اهمیــت آنالیــز مــواد و بررســی ســاختار مــواد بــر هیــچ مهنــدس مــوادی پوشــیده
نیســت و بررســی ســاختار مــواد یکــی از مهمتریــن مــواردی اســت کــه در همــة موضوعــات و مباحــث
مهندســی و علــم مــواد وجــود دارد .شــما را بــه مطالعــة مقالـهای درمــورد میکروســکوپ الکترونــی روبشــی،
از پرکاربردتریــن و مهمتریــن ابــزار آنالیــز مــواد دعــوت میکنیــم .نشــریة فراســوی مــواد در یکــی از
ویژهنامههــای خــود ،بــه طــور خاصــی بــه موضــوع روشهــای آنالیــز مــواد پرداخــت؛ امــا اهمیــت آنالیــز
مــواد و بررســی ســاختار مــواد بــر هیــچ مهنــدس مــوادی پوشــیده نیســت و بررســی ســاختار مــواد یکــی از
مهمتریــن مــواردی اســت کــه در همــة موضوعــات و مباحــث مهندســی و علــم مــواد وجــود دارد .شــما را
بــه مطالعــة مقال ـهای درمــورد میکروســکوپ الکترونــی روبشــی ،از پرکاربردتریــن و مهمتریــن ابــزار آنالیــز
مــواد دعــوت میکنیــم.
1
میکروســکوپ الکترونــی روبشــی یــا بهاختصــار  SEMاز روشهــای پرکاربــرد میکروســکوپی بــرای
مطالعــه ســاختار نمونههــای حجیــم در ســطح یــا نزدیکــی ســطح و تصویربــرداری ،بــرای نمونههــای
نــازک و فــرا نــازک محســوب میشــود کــه بــه دلیــل اســتفاده از پرتــوی الکترونــی در آن ،تــوان تفکیــک
بســیار خوبــی قابلدســتیابی اســت [ .]1اســاس عملکــرد آن ،برهمکنــش پرتــو الکترونــی بــا مــاده اســت
کــه نشــر الکترونهــا و فوتونهــا از مــاده را بــه همــراه دارد .ازجملــه مهمتریــن ایــن پرتوهــا کــه
بــرای بررســی مــاده اســتفاده میشــوند ،الکترونهــای ثانویــه( 2بــرای بررســی ریختشناســی 3و فــراز
6
و نشــیب 4ســطح) ،الکترونهــای برگشــتی( 5بــا هــدف بررســی توزیــع فــازی) و اثــر تابــش کاتــدی
میباشــند .ایــن میکروســکوپ عــاوه بــر تهیــه تصاویــر بزرگنمایــی شــده ،درصورتیکــه بــه تجهیــزات
اضافــی مجهــز شــود میتوانــد بــرای آنالیــز شــیمیایی و دیگــر بررســیها نیــز بــه کار گرفتــه شــود .در
ایــن میکروســکوپ ،نمونــه آزمــون ،خیلــی کــم از باریکــه الکترونــی تأثیــر میپذیــرد و محدودیــت تــوان
تفکیــک در حــدود صــد نانومتــر اســت .ایــن ویژگــی در بررســی مدارهــای یکپارچــه و در زمینههــای دیگــر،
همچــون زیستشناســی مهــم اســت [.]2
در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی منبــع الکترونــی (تفنــگ الکترونــی) در بیشــتر مــوارد از نــوع رشــته
تنگســتنی اســت .بهطورمعمــول ،الکترونهــا بیــن  1تــا  30الکترونولــت شــتاب داده میشــوند ،ســپس
دو یــا ســه عدســی متمرکــز کننــده پرتــو الکترونــی را کوچــک میکننــد ،تــا حــدی کــه در موقــع برخــورد
بــا نمونــه ،قطــر آن (بهطــور تقریــب) بیــن  2تــا  10نانومتــر اســت .ســپس مجموع ـهای از دســتگاههای
مشــاهداتی و الکترونیکــی بــرای پــردازش تپهــای 7الکتریکــی دریافتــی و ارائــه آنهــا بهصــورت تصویــر،
عکــس و طیــف نیــز بــه کار میرونــد [.]1
Scanning Electron Microscope
Secondary Electrons
3
Morphology
4
Topography
5
Back Scattered Electrons
6
Cathodeluminesence
7
Pulse
1
2

کاربردهای دستگاه SEM

از SEMمیتوان در موارد ذیل استفاده نمود [:]3
أ .گرفتــن تصویــر فــراز و نشــیب ســطح نمونــه در بزرگنمایــی  10تــا  105برابــر ،بــا قــدرت تفکیکــی در
حــدود  3تــا  100نانومتــر ( بســته بــه نمونــه).
8
ب .مشاهده مرزدانهها در نمونههای سونش شده و مشاهده حوزهها در مواد فرومغناطیس.
ج .ارزیابــی جهــت بلورشناســی اجزایــی نظیــر دانههــا ،فازهــای رســوبی و دندریتهــا بــر روی ســطوح
آمادهشــده بهمنظــور مطالعــات بلورشناســی.
د .تصویــر نمــودن فــاز دوم روی ســطوح ســونش نشــده ،البتــه درصورتیکــه متوســط عــدد اتمــی فــاز دوم
متفــاوت از زمینــه باشــد.
ه .بررســی نمونههایــی کــه بــرای متالوگرافــی آمــاده شــدهاند ،در بزرگنمایــی بســیار بیشــتر از میکروســکوپ
نوری.
و .شناســایی مشــخصات شــیمیایی اجزایــی بــه کوچکــی چنــد میکــرون روی ســطح نمونههــا بــرای مثــال
آخالهــا و فازهــای رســوبی.
ز .همچنیــن میتــوان از میکروســکوپهای الکترونــی بــرای کنتــرل کیفیــت و بررســی عیــوب قطعــات
نیمههــادی اســتفاده نمــود [.]3

تصاویر فراز و نشیب سطح به کمک SEM
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یکــی از کاربردهــای اصلــی  ،SEMمطالعــه ویژگیهــای ســطحی نمونــه یــا فــراز و نشــیب ســطح آن اســت.
بــرای ایــن منظــور ،الکترونهــای ثانویــه و برگشــتی در نظــر گرفتــه شــده اســت .تصاویــر فــراز و نشــیب
ســطح کــه بــا اســتفاده از الکترونهــای ثانویــه بــه دســت میآینــد ،نظیــر شــکل  ،1شــباهت زیــادی بــه
تصاویــری دارنــد کــه در نــور مســتقیم دیــده میشــوند .الکترونهــای ثانویــه ،الکترونهــای اتمهــای
نمونــه میباشــند کــه در اثــر برهمکنــش بــا الکترونهــای اولیــه موجــود در باریکــه الکترونــی ،بــه خــارج
پرتــاب میشــوند .ایــن الکترونهــا فقــط میتواننــد از منطقههــای کمعمــق نمونــه و نزدیــک بــه
ســطح آن خــارج شــوند [ .]3در شــکل  1تصویــر فــراز و نشــیب ســطحی در ریشــه نوعــی گیــاه نشــان داده
شــده اســت.

شکل  -1تصویر فراز و نشیب سطح با الکرتون ثانویه توسط  SEMاز ریشه نوعی گیاه [.]4
Domains

8
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الکترونهــای برگشــتی ،آن دســته از الکترونهایــی هســتند کــه از عمــق بیشــتری گســیل میشــوند.
ایــن الکترونهــا بــه دلیــل برخــورد کشســان چندبــاره بــا اتمهــای هــدف ،بــه خــارج پراکنــده میشــوند.
انــرژی ایــن الکترونهــا زیــاد اســت .درواقــع ،تبایــن 9موجــود در تصاویــر بهدســتآمده از الکترونهــای
برگشــتی ،ناشــی از اختــاف در عــدد اتمــی اســت .هســتههای ســنگین الکترونهــای بیشــتری را پراکنــده
میکننــد و درنتیجــه روشـنتر بــه نظــر میرســند [ .]3شــکل 2تصویــر فــراز و نشــیب ســطح بــا الکتــرون
برگشــتی توســط  SEMرا نشــان میدهــد[.]4

شکل  -2تصویر فراز و نشیب سطح با الکرتون برگشتی توسط .]4[ SEM

شــکل  3تصاویــر فــراز و نشــیب ســطح از نوارهــای دوقلویــی مکانیکــی بــا الکتــرون برگشــتی و الکتــرون
ثانویــه ،کــه توســط  SEMگرفتــه شــدهاند را باهــم مقایســه میکنــد.
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شکل -3مقایسه تصاویر فراز و نشیب سطح از نوارهای دوقلویی مکانیکی ،در دو حالت :تصویرگیری با (ا) الکرتون ثانویه
و (ب) الکرتون برگشتی توسط .]5[ SEM

مــواد بســیاری در زیــر بمبــاران الکترونــی ،نــور منتشــر میکننــد و اگــر ایــن نــور آشــکار شــود ،میتــوان
تصویــر را در حالــت  CLنمایــش داد؛  CLدر مــواد پلیمــری و زیســتی هــم مشــاهده میشــود [ .]6درواقــع
اطالعاتــی کــه از  CLدریافــت میکنیــم ،تشــخیص فازهــای غیرفلــزی و نیمههــادی اســت کــه بــرای
مــواد فلــزی بهنــدرت بــه کار مــیرود [ .]1شــکل  4تابــش کاتــدی در بلورهــای زیرکــون را نشــان
میدهــد [.]7
Contrast

9

شکل-4تابش کاتدی در بلورهای زیرکون [.]7

آنالیز شیمیایی در SEM

Spot Analysis

10

Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
12
Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy
13
)Flow Proportional Counter (FPC
11
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در میکروســکوپهای الکترونــی روشهــای مختلفــی بــرای ارائــه نتایــج آنالیــز کیفــی بهدســتآمده از
نمونههــای مناســب وجــود دارد .روش مناســب بســته بــه اینکــه چــه نــوع اطالعاتــی موردنیــاز اســت،
انتخــاب میشــود .ایــن روشهــا عبارتانــد از [:]2
أ .آنالیز یک ناحیه خاص با ترکیب شــیمیایی همگن نظیر یک فاز.
ب .آنالیز کلی تمام یا قســمتی از نمونه.
ج .آنالیز برای تعیین ترکیب شــیمیایی در یک ناحیه از نمونه.
نــوع اول آنالیــز ،بــا انتخــاب نقطـهای از تصویــر بــر روی صفحــة نمایــش  SEMو تمرکــز و ثابــت کــردن
پرتــو الکترونــی بــر روی نقطــه مربــوط بــر روی نمونــه انجــام میشــود کــه آنالیــز نقط ـهای 10نامیــده
میشــود .نــوع دوم آنالیــز شــیمیایی ،بــه دســت آوردن دادههــا از ناحیــه بزرگتــری از نمونــه اســت.
انــدازه ایــن ناحیــه بــه میــزان همگنــی شــیمیایی نمونــه بســتگی دارد .آنالیــز شــیمیایی عناصــر در
میکروســکوپ الکترونــی بــه دو صــورت  EDX11و  WDX12انجــام میگیــرد .بــرای سیســتم  EDXفقــط
نیــاز بــه روبــش پرتــو الکترونــی ،بــر روی ســطح موردنظــر ،در حیــن آشکارســازی پرتــو  xاســت .در ایــن
صــورت ،آنالیــز شــیمیایی ،نماینــده متوســط ترکیــب شــیمیایی ناحیــه روی صفحــة نمایــش اســت .امــا
ایــن کار بــرای سیســتم  WDXامکانپذیــر نیســت EDX .عناصــر را از عــدد اتمــی  11بــه بــاال ،بــا دقــت
 0/1درصــد شناســایی میکنــد .شــکل  5تصویــر  SEMاز ســاختار متخلخــل اکســید منیزیــم و طیــف
 EDXآن را نمایــش میدهــد .در سیســتم  ،WDXعناصــر از طریــق پدیــده پــراش پرتــو  xو بــر اســاس
رابطــه بــراگ و شــمارش فوتونهــا توســط شــمارنده گازی 13شناســایی میشــوند WDX .بــا دقتــی
حداکثــر در حــدود  0/01درصــد ،عناصــر را شناســایی میکنــد [.]2
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شکل -5الف) تصویر  SEMو ب) طیف  EDXاز ساختار متخلخل اکسید منیزیم [ 2و ]7

روش دیگــر نمایــش اطالعــات در مــورد توزیــع یــک عنصــر ،نقشــه پرتــو  xنامیــده میشــود .در ایــن
روش ،شــمارنده ،هماننــد ســایر روشهــای آشکارســازی  SEMکار میکنــد .در ســادهترین حالــت ،هــر
زمــان کــه یــک فوتــون پرتــو  xشــمارش میشــود ،تصویــر روشــن میشــود .در حقیقــت ،تصویــر
متشــکل از همیــن نقــاط روشــن اســت .چگالــی ایــن نقــاط ،غلظــت عنصــر موردنظــر را بهصــورت
کیفــی و تصویــر نقطــهای 14نشــان میدهــد [.]1
از دســتگاه  SEMمیتــوان بــرای مطالعــه ســاختاری دانههــا و مرزدانههــای توســعهیافته در فلــزات و
ســایر مــواد بلــوری نیــز اســتفاده نمــود [.]2

نحوه رفع عیوب تصویری ایجادشده در SEM
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عیــوب موجــود در حیــن تصویرگیــری دســتگاه میکروســکوپ الکترونــی روبشــی شــامل مــوارد زیــر
اســت [:]12
 .1پاییــن بودن وضوح و کیفیت تصویر
 .2تصویر متحرک و ناپایدار
15
 .3تصویر نویزدار
 .4تصویری با لبههای دندانهدار
 .5وجــود تباین غیرمعمول در تصویر
 .6تصویر اعوجاج یافته
در حیــن کار بــا دســتگاه ممکــن اســت انــواع مختلفــی از عیــوب تصویــری بــه وجــود آیــد .بهطورکلــی
عیــوب تصویــری یــا بــه شــکل نقــص در ابــزار موجــود پدیــدار میشــود و یــا بخــش عمــده آن مربــوط
بــه تجربــه کاربــر ،عــدم آمادهســازی صحیــح و یــا عوامــل محیطــی اســت [.]12
عوامــل مؤثر بر کیفیت تصویر  SEMعبارتاند از [:]12
 .1تأثیــر برهمکنش الکترونها و نمونه روی کیفیت تصاویر
 .2تأثیر عوامل محیطی
 .3خطاهای ابزاری
بهطورکلــی هرچقــدر ولتــاژ شــتابدهنده بیشــتر شــود ،قطــر باریکــه الکترونــی کوچکتــر میشــود.
امــا افزایــش ولتــاژ هــم بــهنوبــة خــود ســبب اختالالتــی چــون از بیــن رفتــن جزئیــات ســطحی
Dot Maps

14

Noisy Image

15

نمونــه ،وجــود اثــر لبــه ،احتمــال شــارژ بیشــتر و در تعاقــب ،تخریــب نمونــه میشــود .بنابرایــن ولتــاژ
انتخابــی بســتگی بــه نــوع و جنــس نمونــه و تــا حــدی بــه بزرگنمایــی موردنظــر دارد .بهطورکلــی
در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی ،بــرای تصویرگیــری از ســاختارهای ســطحی ظریفتــر ،از ولتــاژ
شــتابدهنده پایینتــر اســتفاده میشــود .در ولتــاژ شــتابدهنده باالتــر ،ناحیــه نفــوذ بزرگتــر شــده
و ســیگنالهای اضافــی و غیرضــروری از نمونــه همچــون الکترونهــای برگشــتی بیشــتر میشــوند
(جــدول ( )1شــکل  9 ،8 ،7 ،6و.)10
مشــخصه مربوط به کیفیت تصویر
اطالعات ریختشناسی
تفکیکپذیری
تخریب نمونه

آلودگی سطحی
شارژ الکتریکی

ولتاژ شــتابدهنده پایین ← ولتاژ شتابدهنده باال

جزییات سطح نمونه

جزییات الیه زیرین سطح نمونه

کم

زیاد

کم

بهراحتی قابلمشاهده است
کم

زیاد

بهراحتی قابلمشاهده نیست

زیاد
تباین
جدول  -1رابطه بین ولتاژ شــتابدهنده و تصاویر ]9[ SEM

کم

شکل  -6اثر ولتاژ شتابدهنده بر تصویر در بزرگنمایی یکسان  2500برابر الف) در ولتاژ پایین (5کیلوولت)
ریزساختارهای سطحی قابلمشاهدهاند ب)در ولتاژ باال (30کیلوولت) مشاهده ساختارهای سطحی مقدور نیست و
سطح نمونه شارژ دارد [.]9
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ب
الف
شکل  -7اثر ولتاژ شتابدهنده بر کیفیت و تفکیکپذیری ذرات طال در بزرگنمایی یکسان  36000برابر الف) در
ولتاژ پایین (5کیلوولت) ب)در ولتاژ باال (25کیلوولت) در ولتاژ باال ،وضوح و تفکیکپذیری تصویر بیشتر است [.]9

ب
الف
شکل  -8اثر ولتاژ شتابدهنده بر کیفیت و تفکیکپذیری نمونه کاغذ صافی در بزرگنمایی یکسان  1400برابر الف)
در ولتاژ پایین (5کیلوولت) ب)در ولتاژ باال (25کیلوولت) در ولتاژ باال ،وضوح و تفکیکپذیری تصویر بیشتر است [.]7
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ب
الف
شکل  -9اثر ولتاژ شتابدهنده بر تباین تصویر از نمونه پوشش رنگ در بزرگنمایی یکسان  2200الف) در ولتاژ پایین
(5کیلوولت) ب)در ولتاژ باال (25کیلوولت) .وقتی از ولتاژ شتابدهنده باال استفاده میشود ،الکترونهای بیشتری
از نمونه پراکنده میشوند که این امر نه تنها باعث کاهش تباین ریزساختار سطحی میشود ،بلکه به دلیل ایجاد
الکترونهای برگشتی ،سبب ایجاد نوع متفاوتی از تباین میشود [.]7

ب
الف
شکل  -10اثر ولتاژ شتابدهنده بر وضوح و کیفیت تصویر از نمونه پودر زینتر شده در بزرگنمایی یکسان  7200الف)
در ولتاژ پایین (5کیلوولت) ب)در ولتاژ باال (25کیلوولت) .در ولتاژ پایین بااینکه ریزساختار سطحی قابلمشاهده است
اما دستیابی به تصویر واضح و باکیفیت در بزرگنماییهای باال مشکل است .در این موارد میتوان با استفاده از کاهش
فاصله کاری و یا کاهش قطر باریکه الکترونی ،تصویر خوبی ایجاد کرد [.]7

تأثیر میزان جریان باریکه الکترونی و قطر آن بر کیفیت تصویر

در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی ،هرچــه قطــر باریکــه الکترونــی کوچکتــر باشــد ،قــدرت تفکیــک
و وضــوح تصویــر بیشــتر اســت .یکنواختــی تصویــر بــه جریــان باریکــه الکترونــی بســتگی دارد .ارتبــاط
جریــان باریکــه الکترونــی و قطــر آن در شــکل 11نشــان داده شــده اســت .مشــاهده میشــود کــه
هرچــه جریــان باریکــه الکترونــی کمتــر باشــد ،قطــر آن نیــز کوچکتــر میشــود .بنابرایــن انتخــاب
جریــان مناســب بــرای شــرایط مختلــف ازنظــر بزرگنمایــی و وضــوح (شــامل ولتــاژ شــتابدهنده،
چرخــش نمونــه و  )...و نــوع نمونــه ضــروری اســت [( ]10شــکل .)12

شکل -12در این نمونه سرامیکی ،هرچه جریان باریکه الکترونی کمتر باشد ،تصویر واضحتر است اما صافی و یکنواختی
سطح از بین میرود [.]7

نشریهعلمیدانشجوییفراسویمواد

شکل -11ارتباط بین جریان باریکه الکترونی و قطر آن []10

53

اثر لبه روی کیفیت تصویر
ســطح نمونههــا بهطورمعمــول ناصــاف و دارای پســتیوبلندی هســت کــه همیــن امــر ســبب ایجــاد
تبایــن در تصاویــر بهدســتآمده توســط الکترونهــای ثانویــه میشــود .میــزان اثــر لبــه ،بــه
ولتــاژ شــتابدهنده بســتگی دارد .هرچــه ولتــاژ کمتــر باشــد ،عمــق نفــوذ الکترونهــای برخــوردی
کوچکتــر اســت کــه ایــن امــر باعــث کاهــش روشــنایی لبههــا خواهــد شــد (شــکل .)13

ب
الف
شکل  -13اثر لبه بر کیفیت تصویر از پنجره  Sunkenدر ترانزیستور در بزرگنمایی یکسان  2500برابر الف) در ولتاژ
پایین (2کیلوولت) ب)در ولتاژ باال (20کیلوولت) .در بزرگنمایی یکسان ،هرچه ولتاژ شتابدهنده بیشتر باشد ،اثر
لبه بیشتر بوده و لبهها روشنتر دیده میشوند ،درنتیجه اطالعات مربوط به کنجها ،لبهها و سطوح از بین میروند
(پیکانها را دنبال کنید) [.]7

چرخش نمونه

چرخــش نمونــه بــا اهدافــی نظیــر بهبــود کیفیــت تصویــر الکترونهــای ثانویــه و دســتیابی بــه
تصاویــری بهتــر از نمونــه صــورت میگیــرد .شــکل 14تصاویــر نمونــه بــدون چرخــش و بــا زاویــه
چرخــش  45°را نشــان میدهــد .مقایســه دو تصویــر نشــان میدهــد کــه نمونــة چرخشیافتــه،
برجســتگیها را بهتــر نشــان میدهــد .مقــدار چرخــش نمونــه متغیــر اســت و تــا زمــان پیــدا کــردن
جایــی ازنمونــه کــه بیــن مقــدار الکترونهــای برخــوردی و مقــدار الکترونهــای خروجــی از نمونــه
تعــادل برقــرار شــود ،ادامــه مییابــد.
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ب
الف
شکل  -14تصویر نمونه  ،ICالف) زاویه چرخش  0درجه و ب)  45درجه [.]9

همچنیــن بســته بــه اینکــه نمونــه چرخانــده شــده در جهــت آشکارســاز الکترونهــای ثانویــه قــرار
داشــته باشــد یــا روبــروی آن ،روشــنایی تصویــر نهایــی متفــاوت خواهــد بــود .در چنیــن مــواردی،
اگــر محــور طولــی نمونــه در راســتای آشکارســاز قــرار گیــرد ،روشــنایی یکنواختتــر خواهــد بــود.

بهعــاوه ،اگــر جهــت چرخــش ســطح نمونــه و موقعیــت آشکارســاز الکترونهــای ثانویــه بــر هــم
منطبــق باشــد (شــکل  ،)15الکترونهــای برگشــتی بیشــتری از قســمت چرخــش یافتــه ،بهمنظــور
تصویرســازی ترکیــب میشــوند و باعــث روشــنتر شــدن تصویــر میگــردد.

شکل -15در نمونه فایبر ،قرار دادن محور طولی نمونه در جهت آشکارساز الکترونهای ثانویه باعث میشود سمت راست و
چپ نمونه یکسان روشن شود [.]7

استفاده از سیگنالهای الکترون برگشتی

اثر شارژ الکتریکی روی کیفیت تصویر
الف) شــارژ الکتریکی و مقابله با آن
وقتــی باریکــه الکترونــی بهطــور مســتقیم بــه نمونــه نارســانا برخــورد کنــد ،الکترونهــای بــا بــار
منفــی آن بهصــورت موضعــی تجمــع کــرده و بنابرایــن انتشــار الکترونهــای ثانویــه بهدرســتی
صــورت نمیگیــرد .ایــن شــارژ الکتریکــی ســبب ایجــاد برخــی عیــوب در تصویــر نظیــر تبایــن
غیرطبیعــی ،خطخطــی شــدن (شــکل ،)16تغییــر شــکل و یــا حرکــت تصویــر میشــود (شــکل .)17
بــرای اجتنــاب از پدیــده شــارژ الکتریکــی ،بهطورمعمــول روی نمونههــای نارســانا یــک پوشــش
فلــزی اعمــال میشــود .اگــر بــا اعمــال پوشــش ،بازهــم مشــکل شــارژ الکتریکــی وجــود داشــته
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اگرچــه تصاویــر بهدســتآمده از الکترونهــای ثانویــه بســیار مفیــد و پرکاربــرد هســتند امــا تصاویــر
ناشــی از الکترونهــای برگشــتی نیــز اطالعــات مفیــدی ارائــه میدهنــد .الکترونهــای برگشــتی
بســته بــه نــوع ترکیــب و فــراز و نشــیب ســطحی ،در مقــدار و جهــت ،متفاوتانــد .تبایــن تصویــر
حاصــل از الکترونهــای برگشــتی بــه مــوارد زیــر بســتگی دارد -1 :ســرعت تولیــد الکتــرون کــه بــه
میانگیــن عــدد اتمــی نمونــه وابســته اســت -2،زاویــه الکترونهــای برگشــتی روی ســطح نمونــه،
 -3تغییــر درشــدت الکتــرون برگشــتی بــا تغییــر زاویــه برخــورد باریکــه الکترونــی الکتــرون بــه نمونــه.
تصاویــر حاصــل از الکترونهــای برگشــتی شــامل دو نــوع اطالعــات اســت :یکــی ترکیــب و دیگــری
فــراز و نشــیب ســطحی نمونــه .ناحیــهای کــه الکترونهــای برگشــتی تولیــد میشــوند بزرگتــر
از ناحیــهای اســت کــه الکترونهــای ثانویــه بــه وجــود میآینــد .بنابرایــن ،الکترونهــای برگشــتی
قــدرت تفکیکپذیــری کمتــری دارنــد؛ امــا بــه دلیــل اینکــه انــرژی بیشــتری دارنــد ،کمتــر تحــت
تأثیــر شــارژ نمونــه و آلودگــی آن قــرار میگیرنــد [.]12
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باشــد ،بــرای بهبــود کیفیــت تصویــر از روشهــای زیــر اســتفاده میشــود [:]9
 -1کم کــردن جریان باریکه الکترونی.
 -2کاهش ولتاژ شــتابدهنده.
 -3اعمال مجدد پوشــش فلزی روی سطح نمونه.
 -4چرخــش نمونه( .میزان چرخش برای نمونههای مختلف ،متفاوت اســت).

شکل -16اثر استفاده از جبرانکننده شارژ الکتریکی در حذف(سمت راست) خطخطیها (سمت چپ)در تصویرگیری از
نوعی چسب [.]7
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ب
الف
شکل -17اثر کاهش ولتاژ در کاهش شارژ الکتریکی در تصویرگیری نمونه پای ملخ ،الف) نمونه بدون شارژ الکتریکی و
ب) نمونه با شارژ الکتریکی [.]9

جلوگیری از شارژ الکتریکی به کمک نمونهبرداری

تصویرگیــری از نمونههــای زیســتی ،پارچ ـهای و پــودری دشــوار اســت؛ بــه صورتــی کــه برخــی نقــاط
در تصویــر ،روشــن و بعضــی دیگــر تیــره هســتند کــه ایــن امــر بــه خاطــر وجــود شــارژ الکتریکــی
در چنیــن نمونههایــی اســت .بــرای اجتنــاب از ایــن امــر بایســتی ســطح نمونــه بهطــور یکنواخــت،
هدایــت الکتریکــی داشــته باشــد؛ بــه شــرح زیــر [:]4
 -1بعــد از چســباندن و ثابــت شــدن نمونــه روی نگهدارنــده ،از چســب هــادی (کربــن یــا مشــابه آن)
اســتفاده شــود.
 -2در مــورد پودرهــا ،اگــر ذرات پــودر روی هــم قــرار گرفتــه باشــند پدیــده شــارژ اتفــاق افتــاده و

هنــگام تصویرگیــری ،ذرات حرکــت خواهنــد کــرد .بهمنظــور جلوگیــری از ایــن امــر ،بایــد پــس از
چســباندن پــودر ،بــا دمیــدن هــوا روی آن ذرات اضافــی و سســت را حــذف کــرد .همچنیــن نــوع
چســب در نگهداشــتن پــودر بســیار اهمیــت دارد.

تخریب نمونه توسط باریکه الکترونی
گاهــی انــرژی باریکــه الکترونــی بهصــورت گرمــا در ســطح نمونــه و در نقطــه برخــورد بــا نمونــه آزاد
میشــود .افزایــش دمــا در نقطــه برخــورد بــه مــوارد زیــر بســتگی دارد [:]5
 -1مقدار باریکه الکترونی و ولتاژ شــتابدهنده.
 -2ناحیه روبش شده.
 -3مدتزمان روبش.
 -4هدایــت حرارتــی نمونــه .مــواد پلیمــری و زیســتی بــه دلیــل هدایــت حرارتــی پاییــن بهآســانی
تحــت تأثیــر باریکــه الکترونــی تخریــب میشــوند.
بــرای ممانعــت از تخریب نمونه موارد زیر را میتوان لحاظ کرد (شــکل :)18
 -1اســتفاده از ولتاژ شتابدهنده پایین.
 -2کاهش شــدت باریکه الکترونی.
 -3کوتــاه کردن زمان پرتودهی ،حتی اگــر کیفیت تصویر کاهش یابد.
 -4اســتفاده از بزرگنماییهای پایین.
 -5کنترل ضخامت پوشــش فلزی اعمالشــده روی نمونه.

آلودگی ناشی از برخورد باریکه الکترونی با نمونه
در اثــر برخــورد باریکــه الکترونــی بــه نمونــه بــرای مدتزمــان طوالنــی ،ممکــن اســت تصویــر وضــوح
اولیــه خــود را از دســت داده و تیــره شــود .ایــن امــر بــه ســبب مولکولهــای گاز موجــود در اطــراف
نمونــه موردبررســی اســت (شــکل .)19عواملــی کــه باعــث ایجــاد گاز در محفظــه نمونــه و منجــر بــه
آلودگــی میشــوند ،شــامل مــوارد زیــر اســت [:]5
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ب
الف
شکل  -18تصویر چشم حشره در بزرگنمایی باال ،الف) بدون تأثیر باریکه الکترونی و ب) تخریبشده توسط باریکه الکترونی
پس از گذشت زمان زیاد از بررسی همان منطقه [.]7
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 -1گاز ایجادشــده از خود دستگاه.
 -2گاز ایجادشــده از نمونه.
بــرای جلوگیــری از آلودگی نمونــه میتوان اقدامات زیر را به کار برد [:]5
 -1اســتفاده از حداقــل مقــدار چســب کربــن دوطرفــه یــا هــر نــوع چســب دیگــر و خشــککردن
کامــل آن قبــل از قــرار دادن نمونــه داخــل دســتگاه.
 -2گــرم کــردن و خــارج کــردن گاز نمونــه بــه کمــک پیــش خــأ ،قبــل از قــرار دادن نمونــه داخــل
دســتگاه.
 -3کوچــک نمودن ســایز نمونهها تا حد ممکن.
 -4اعمال پوشــش رســانای مناسب به لحاظ ضخامت.
 -5انجــام تصویرگیری و روبــش تصویر در حداقل زمان ممکن.
از طرفــی عوامــل خارجــی همچــون شــخص کاربــر ،روش آمادهســازی نمونــه ،روش پوشــشدهی،
وجــود لــرزش و یــا امــواج مغناطیســی در محیــط کاری دســتگاه  SEMنیــز در گرفتــن تصاویــر بــدون
نویــز تأثیــر زیــادی دارد .شــایانذکر اســت کــه مــوارد دســتگاهی و ابــزاری همچــون فاصلــه کاری،
انــدازه قطــر روزنــه شــیئی ،آستیگماتیســم و فیلمــان و شــرایط آن در کیفیــت تصاویــر نقــش بســیار
مهمــی دارنــد.
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شکل  -19اثر آلودگی ناشی از برخورد باریکه الکترونی به نمونه در ولتاژ  5کیلوولت و بزرگنمایی  18000برابر [.]7
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