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 چکیده

، نظامی، الکترواپتیک، پاالیشگاه و صنایع هوافضا ازجملهبه دلیل مقاومت به خوردگی باال کاربردهای متعددی در صنایع مختلف  304فوالد زنگ نزن 
رایط کاری این فوالد بسته به نیاز صنایع مختلف و ش یدوستیچربو یا  یزیگرآباخیر مطالعات بر روی افزایش خاصیت  یهاسالپتروشیمی دارد. در 

عملیات حکاکی با لیزر، اچ شیمیایی، پسیواسیون الکتروشیمیایی، آندایزینگ و عملیات حرارتی بر توسعه رفتار  ریتأثاست. در پژوهش حاضر به  افتهیتوسعه
ی حکاکی و فواصل بین است. عملیات حکاکی با لیزر با تغییر پارامترهای حکاکی نظیر قدرت حکاکی، سرعت حکاکی، الگو شدهپرداختهترشوندگی 

صورت گرفته و با بررسی زاویه ترشوندگی و مورفولوژی سطح با میکروسکوپ نوری، سه  304متعدد فوالد زنگ نزن  یهانمونهخطوط حکاکی  بر روی 
بی اسید هیدروفلوئوریک سطحی در محلول آ یهایآلودگحذف  باهدفو در ادامه پژوهش تحت ارزیابی قرارگرفته است. اچ شیمیایی  شدهانتخابنمونه 

 10منتخب در محلول آبی حاوی  یهانمونهثانیه انجام شد. پسیواسیون الکتروشیمیایی  30و  5 یهازمانو  گرادیسانتدرجه  50درصد حجمی در دمای  5/22
 باهدفدقیقه  5 زمانمدتیلی ولت، به م 1000و ولتاژ  گرادیسانتدرجه  40درصد حجمی اسید نیتریک در دمای  25درصد حجمی اسید هیدروفلوئوریک و 

 1/0موالر آمونیوم فلورید و  1/0حذف ترکیبات احتمالی فلوئوردار حاصل از مرحله اچ شیمیایی صورت گرفت. آندایزینگ با محلول اتیلن گلیکول حاوی 
 300 زمانمدتبه ترتیب به  یادومرحلهثانیه و  60 زمانمدتبه   یامرحلهتک صورتبهولت  60با ولتاژ ثابت  گرادیسانتدرجه  60موالر آب مقطر در دمای 

حذف  منظوربه گرادیسانتدرجه  350تحت دمای  دقیقه در کوره 30به مدت  هانمونهثانیه انجام گردید. همچنین پس از هر مرحله آندایزینگ  120ثانیه و 
زاویه تماس با  یریگاندازهسطح و  یزیگرآبگیری زاویه تماس با آب که نشانگر میزان به اندازه پژوهشفلوئور در پوشش آندایزینگ قرار گرفتند. در این 

در سطح  جادشدهیاجهت بررسی و مطالعه ساختارهای  هانمونهسطح است، پرداخته شد. همچنین مشاهده مورفولوژی سطح  یدوستیچربگازوئیل که نشانگر 
تواند موجب تغییرات چشمگیری دهد که عملیات حکاکی با لیزر میفت. نتایج پژوهش نشان میدر مراحل مختلف به کمک میکروسکوپ نوری انجام گر

صورت  یهایبررسی حاصل شد. درجه 58/131تا  درجه 73/18زاویه ترشوندگی با آب  کهینحوبهشود؛  304سطح فوالد زنگ نزن  یزیگرآبدر خواص 
 30به مدت  گرادیسانتدرجه  350عملیات حرارتی در دمای  -ثانیه 300: آندایزینگ به مدت صورتبهترتیب  به یادومرحلهدهد آندایزینگ گرفته نشان می

دوستی و چربی یزیگرآبدقیقه موجب دستیابی به بیشترین اختالف در  30تکرار عملیات حرارتی به مدت  -ثانیه 120آندایزینگ مجدد به مدت  -دقیقه
د با توجه رسدرجه حاصل شد. به نظر می 62/4درجه و زاویه ترشوندگی با گازوئیل  20/125در بهترین نتیجه، زاویه ترشوندگی با آب  کهینحوبهنمونه شد 

 تواند گام مهمی برای ارتقای تکنولوژی جداسازی آب و نفت در این صنایع باشد.ی حاضر میبه نیاز مبرم صنایع نفت و پتروشیمی یافته

 اکسیداسیون آندی-304فوالد زنگ نزن  -ساختار سلسله مراتبی -گریزآبفوقسطوح  :کلمات کلیدی


