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MỞ ĐẦU 

Kim loại luôn là vật liệu được lựa chọn ưu tiên trong nhiều lĩnh vực của 

đời sống con người do có độ bền cao so với gỗ, thủy tinh, composite... dễ tạo 

hình theo yêu cầu, có thể tạo nên các công trình có tuổi thọ hằng thế kỷ! Tuy 

vậy trong các môi trường ẩm ướt, có nhiều hơi muối như ở khu vực biển thì kim 

loại dễ bị ăn ăn mòn, giảm độ bền của công trình, cấu kiện, thiết bị...    

Hiện có nhiều phương pháp bảo vệ, chống ăn mòn kim loại như: Bảo vệ 

cathode (anode hy sinh, phân cực bằng dòng điện ngoài); tạo lớp phủ hữu cơ 

nhằm ngăn cách kim loại và môi trường ăn mòn; tạo lớp phủ thụ động làm lớp 

lót.... Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm, khả năng áp dụng tùy thuộc vào 

điều kiện thực tế.  

Phương pháp tạo lớp phủ biến tính là một phương pháp phổ biến được sử 

dụng, mang lại hiệu quả cao, rẻ tiền. Phương pháp phốt phát hóa bề mặt kim loại 

đã được sử dụng phổ biến hiện nay. Lớp biến tính này xốp, có khả năng tạo lớp 

nền cho các lớp phủ hữu cơ rất tốt. Tạo lớp phủ biến tính nâng cao khả năng 

chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ bằng với các nguyên tố Mo, Ti, Zr... vẫn thu 

hút nhiều sự quan tâm, nghiên cứu. 

Mục tiêu đề tài: Bằng phương pháp hóa học, lớp phủ chứa Ti, Zr được 

tạo ra trên bề mặt thép nhằm cải thiện, tăng cường khả năng bảo vệ kim loại của 

các lớp phủ hữu cơ. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Các  kỹ thuật điện hóa thông dụng sử dụng: phân cực điện hóa để xây 

dựng đường cong Tafel và dự đoán tốc độ ăn mòn. 

Cấu trúc tế vi của bề mặt được xác định bằng kính hiển vi điện tử quét 

(SEM); cũng như EDX nhằm xác định sự có mặt các nguyên tố Ti. Zr. 

Đánh giá khả năng chống ăn mòn của lớp phủ qua phép đo phổ tổng trở 

điện hóa, đo đường cong Tafel. Từ đây có kết luận về ảnh hưởng của Ti, Zr cải 

thiện khả năng chống ăn mòn nền thép 
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Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Ti, Zr được sử dụng ở dạng muối 

hoặc acid ở trạng thái dung dịch. Thép thường được nhúng chìm vào dung dịch 

để hình thành lớp thụ động. Màng nhựa epoxy được phủ lên nền thép đã được 

tạo lớp biến tính và mức độ cải thiện chống ăn mòn của màng được nghiên cứu, 

đánh giá. 

Nội dung nghiên cứu:  

- Nghiên cứu tạo lớp biến tính bằng phương pháp hóa học: chuẩn bị dung 

dịch, tìm điều kiện tối ưu với các thành phần Ti, Zr trong dung dịch cho khả 

năng chống ăn mòn cao nhất. Đánh giá qua thế, dòng ăn mòn trong môi trường 

ăn mòn. 

 -  Xác định thành phần hóa học, cấu trúc tế vi của màng lớp phủ biến 

tính, bản chất của lớp biến tính bằng phương pháp đo phổ như EDX, XRF, 

SEM…. 

- Tạo lớp phủ epoxy trên nền thép đã biến tính và đánh giá khả năng bảo 

vệ của màng. 
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1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

1.1.  Tổng quan về ăn mòn và bảo vệ kim loại 

Vấn đề ăn mòn kim loại có liên quan đến hầu hết các ngành kinh tế. 

Người ta đã tính được rằng giá tiền chi phí cho lĩnh vực ăn mòn chiếm khoảng 

4% tổng thu nhập quốc dân đối với những nước có nền công nghiệp phát triển 

[1]. 

Về bản chất hóa học, phản ứng ăn mòn thường có bản chất là các phản 

ứng điện hóa, xảy ra trên các điện cực anode và cathode. Phản ứng xảy ra trên 

điện cực có thể là oxi hóa hoặc khử. Chất oxi hóa O di chuyển đến bề mặt điện 

cực để nhận eletron trở thành chất khử R, phản ứng được biểu diễn: 

                                                  O + ne-  R 

Phản ứng oxy hóa có thể là phản ứng hòa tan điện cực kim loại 

M  Mn+ +ne- 

Theo quy ước, các phản ứng điện cực là các nửa phản ứng. Mỗi nửa phản 

ứng gắn liền với một giá trị thế điện cực tiêu chuẩn E0, được đo so với điện cực 

tiêu chuẩn hydro (Standard Hydrogen Electrode) khi hoạt độ các cấu tử ai bằng 1 

đơn vị. 

Với nửa phản ứng ở cân bằng, điện thế E, liên hệ với thế điện cực tiêu 

chuẩn E0 qua phương trình Nernst. 

 ii a
nF

RT
EE ln0   

i là hệ số tỷ lượng trong phương trình phản ứng, ai là hoạt độ cấu tử i. 

Thường sử dụng nồng độ thay cho hoạt độ với ai= i.Ci, i là hệ số hoạt độ 

của cấu tử i. Phương trình Nernst được viết lại 

 ii C
nF

RT
EE ln.'0   

E0’ gọi là thế điện cực thực tế (thế điều kiện), phụ thuộc vào môi trường. 

Mối liên hệ thế điện cực, hằng số tốc độ phản ứng điện cực thể hiện qua 

  RTEEFnkk cc /).(..exp. '0

0      với phản ứng khử  
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 RTEEFnkk aa /).(..exp. '0

0      với phản ứng oxi hóa 

Trong phương trình này, c, a là hệ số chuyển điện tích của phản ứng 

cathode và anode, thể hiện sự đối xứng của hàng rào hoạt hóa. Với các phản ứng 

trên điện cực kim loại, phản ứng đơn giản,  có giá trị bằng 0,5 cho cả hai nửa 

phản ứng. 

Mật độ dòng quan sát được tại một giá trị thế E sẽ là I= Ic + Ia 








 
 )

..
exp(..)exp(. 00 E

RT

Fn
CkE

RT

nF
CknFI c

o
a

R


 

Quá thế  =  E- Eeq 

Quá thế đo sự chênh lệch thế thực nghiệm với thế cân bằng trong dung 

dịch nghiên cứu. Khi E=Eeq, biểu thức trên trở thành 

)
..

exp(.)exp(. 0000 eq
c

eq
a

R E
RT

Fn
CnFkE

RT

nF
CnFkI

 
  

Thay giá trị I0 vào phương trình trên ta được phương trình Butler Volmer 








 
 )

..
exp()exp(0 






RT

Fn

RT

nF
II ca  

Khi phân cực âm Ic>>Ia, nhóm thứ 1 trong phương trình xấp xỉ bằng 0, 

phương trình trở thành 

                                   






 
 )

..
exp(0 



RT

Fn
II c  

Phương trình này có thể áp dụng khi quá thế lớn hơn 52mV, cho thấy 

rằng, trong khoảng thế này, dòng điện tăng theo quy luật exponen với quá thế. 

Lấy logarith hay vế 

                                       


RT

Fn
II c

.3.2

..
log)log( 0   

Đây là phương trình Tafel cho nhánh cathode. Hoàn toàn tương tự, khi 

Ia>>Ic ta được phương trình Tafel cho nhánh anode 

                                        


RT

Fn
II a

.3.2

..
log)log( 0 
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Hình 1-1 Đường cong Tafel xác định dòng và thế ăn mòn 

Thực nghiệm, tốc độ phản ứng điện cực được đo bằng dòng điện chuyển 

qua. Dòng I phụ thuộc thế điện cực bằng hàm logarith. Nếu biểu diễn logI-thế 

điện cực ta sẽ được quan hệ tuyến tính – quan hệ Tafel.  

1.2. Các phương pháp bảo vệ kim loại 

1.2.1. Loại bỏ các cấu tử gây ăn mòn kim loại 

Trong môi trường khí quyển, làm giảm độ ẩm là một biện pháp hạn chế sự 

ăn mòn có hiệu quả. Nếu độ ẩm tương đối dưới 50% thì tốc độ ăn mòn rất bé.  

1.2.2. Nâng cao độ bền chống ăn mòn kim loại bằng các lớp phủ 

1.2.2.1. Phủ bằng phương pháp nhúng vào kim loại nóng chảy 

Sử dụng các kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Zn (419oC), Sn (232oC), 

Pb (327oC), Al (658oC) phủ lên các vật liệu kim loại cần bảo vệ có nhiệt độ 

nóng chảy cao. Phủ kẽm nóng chảy lên nền thép là biện pháp bảo vệ thép khá 

phổ biến, thống dụng nhất đặc biệt là các công trình điện, nhà công nghiệp...  

1.2.2.2. Mạ điện 

Để bảo vệ kim loại (ví dụ thép) khỏi sự ăn mòn của môi trường gây ra 

người ta thường mạ lên thép các kim loại: Zn, Cd, Ni, Cu, Cr, Sn. 

1.2.2.3. Lớp photphat hoá 

Hai nhược điểm lớn của màng photphát 

 

Độ dốc  

Log|I| 

Độ dốc  

logI0 
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- Màng photphat rất xốp, độ bền cơ học kém, khả năng che chắn môi 

trường xâm thực là không cao nên sau khi tạo màng xong phải nhánh chóng phủ 

lớp sơn bảo vệ để ngăn cản quá trình tiếp tục oxi hóa của nền thép trong không 

khí. 

- Khi tác nhân gây ăn mòn đã tiếp xúc được bề mặt phân chia màng sơn-

kim loại thì quá trình ăn mòn sẽ xảy ra nhanh chóng, không được ngăn cản. 

1.2.2.4. Lớp phủ oxi hóa 

Tạo lớp phủ trên nền kim loại bằng phương pháp điện hóa. Quá trình oxi 

hóa điện hóa đã tạo nên lớp phủ oxide trên nền kim loại cần bảo vệ. Lớp oxide 

thường sít chặt, độ bền cơ lý cao nên đã cải thiện tính chất bề mặt của kim loại 

nền cũng như tăng khả năng chống ăn mòn của vật liệu.  

1.2.2.5. Lớp phủ hữu cơ 

Sơn và vecni là những sản phẩm lỏng, có thể quét hoặc phun lên bề mặt 

vật liệu kim loại hoặc phi kim loại để trang trí, bảo vệ chống ăn mòn kim loại 

hoặc cách điện, diệt nấm mốc... Đây là phương pháp phổ biến nhất được ứng 

dụng để bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn.   

1.2.2.6. Lớp phủ chất dẻo 

Có nhiều loại nhựa bền trong các môi trường ăn mòn, vì vậy người ta phủ 

trực tiếp các lớp chất dẻo lên kim loại. 

1.2.3. Bảo vệ kim loại chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hoá 

– Bảo vệ catot bằng dòng ngoài dịch chuyển thế ăn mòn về phía âm kéo 

theo sự giảm dòng ăn mòn đến cực tiểu. Nguyên tắc của phương pháp được thể 

hiện trên Hình 1-2. 
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Hình 1-2 Bảo vệ kim loại bằng phương pháp áp dòng điện ngoài. 1: Kết cấu cần bảo 

vệ; 2:môi trường dẫn điện; 3:Vật liệu làm anode; 4:nguồn điện 1 chiều; 5: biến trở 

– Bảo vệ catot bằng anot hy sinh, nối kim loại cần bảo vệ với kim loại 

khác có điện thế âm hơn và thế kim loại cần bảo vệ được dịch chuyển về phía 

âm kéo theo sự giảm tốc độ ăn mòn.  

 

Hình 1-3 Sơ đồ nguyên lý bảo vệ bằng anode hy sinh 1: kim loại cần bảo vệ; 2:anode 

hy sinh; 3 Chất bọc anode hy sinh; 4:đồng hồ đo điện; 5:nguồn điện 

1.2.4. Thụ động kim loại  

Là cách hình thành lớp phủ chống ăn mòn bằng cách tạo nên lớp oxide 

thụ động ngay ở vùng tiếp xúc kim loại – môi trường. Thoát H2 trên bề mặt kim 

loại có thể làm kim loại bị giòn hydro. Vì vậy, hiệu ứng cathode (hình thành 

hydroxit, tạo H2) sẽ làm cho lớp phủ bị bong tróc, là nguyên nhân chính làm hạn 

chế sử dụng kết hợp hệ bảo vệ cathode với lớp phủ hữu cơ [2]. 
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1.3.  Lớp phủ hữu cơ  

Ion OH- tạo các tâm cathode ngay sát dưới lớp phủ làm tăng pH, dẫn đến 

giảm độ bám dính của lớp phủ, đẩy nhanh tốc độ ăn mòn của kim loại ngay sát 

bên dưới lớp phủ. Lớp phủ theo thời gian sẽ bị bong tách ra khỏi nền kim loại. 

 

Hình 1-4: Cơ chế bóc tách lớp màng hữu cơ trên nền kim loại do nền kim loại bị ăn 

mòn 

Ahmad Ghasemi-Kahrizsangi cùng các cộng sự đã phân tán than C đen 

(CB) vào trong màng epoxy và nghiên cứu ảnh hưởng của CB đến tính chất của 

màng [3]. SungMon Park, MinYoung Shon đã thành công khi biến tính màng 

epoxy với C dạng ống nano đa lớp (MWCNT), chất độn đã cải thiện tính chất 

màng epoxy [4]. Vật liệu nano composite được quan tâm, nghiên cứu tăng khả 

năng bảo vệ cho nền kim loại [5]. B. Bittmann và các cộng sự đã sử dụng TiO2 

kích thước nanomet làm phụ gia cho nhựa nền epoxy [6]. Các loại oxit khác như 

SiO2, Ag2O, FeO... cũng được sử dụng để biến tính lớp phủ hữu cơ nhưng được 

xử lý khác nhau. Với SiO2, có thể tạo thành dạng gel, sau đó phân tán vào nền 

nhựa epoxy hoặc tạo hạt dạng vỏ lõi (core-shell) của hạt Ag/SiO2 và phân tán 

vào các loại nhựa nền khác nhau [7]. Cấu trúc vỏ lõi của lõi ZnO, vỏ là SiO2 

cũng được chế tạo đơn giản và có nhiều tính năng đặc biệt như bảo vệ kim loại 

trong lớp phủ hữu cơ, xúc tác quang học...[8]. Bằng phương pháp sol-gel lớp 

zirconium (IV) được bao phủ lên hạt carbonyl sắt có nhiễm từ [9]. 

S. Radhakrishnan cùng với các cộng sự đã nghiên cứu khả năng biến tính 

hạt TiO2 bằng màng polyaniline, sau đó sản phẩm nanocomposite thu được sẽ 
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phân tán trong hệ keo nền polyvinyl butyral [10, 11]. M. Samadzadeh và các cộng 

sự đã nghiên cứu đưa dầu Tung (Tung Oil) vào trong các hạt nang (encapsule) 

với vỏ viên nang là urea-formaldehyde, dầu Tung có thể khôi phục, ngăn chặn 

quá trình ăn mòn xảy ra tại các vị trí xước này [12]. Tamás Szabóa sử dụng hạt 

nang trong hệ sơn để chống ăn mòn khí quyển và ăn mòn sinh học. Phương pháp 

chế tạo hạt nang là polymer hóa nhũ tương. Kết quả hệ sơn có được có thể tự 

bảo vệ ăn mòn [13]. Hệ hạt nang với vỏ là urea-formaldehyde, chất gắn kết các 

vết nứt là dicyclopentadiene cũng được phát triển [14, 15]. Ashok Kumar cùng 

cộng sự đã phát triển hệ hạt nang với vỏ là urea-formaldehyde có kích thước 50-

150 micromet, chứa nhiều loại chất ức chế khác nhau. Hệ được phân tán trong 

nhiều loại sơn thương mại.  [16]. Cũng theo cơ chế trên, Zhengxian Yang cùng 

cộng sự  phát triển hệ hạt nang với vỏ là silica và chứa đựng bên trong là 

monomer methylmethacrylate và triethylborane [17]. Như vậy, với một cấu trúc 

đặc biệt của hạt nang đã tạo cho lớp phủ bảo vệ có được khả năng tự phản ứng, 

tự bảo vệ nền kim loại trước tác động của môi trường ngoài.  

1.4.  Lớp biến tính trên bề mặt kim loại   

Trong các loại lớp phủ biến tính, lớp biến tính chứa Cr thường được dùng 

để tăng khả năng chống ăn mòn cho nền thép, cải thiện độ bám dính của lớp phủ 

hữu cơ. Mặc dù khả năng bảo vệ kim loại tốt như vậy nhưng chúng bị hạn chế 

sử dụng do có độc tính cao, không thân thiện môi trường và là nguyên nhân gây 

ung thư. Nhiều loại lớp phủ chứa các thành phần thân thiện môi trường hơn như 

titan, molybdate, phosphate, zircon, các nguyên tố đất hiếm được các nhà khoa 

học trên thế giới tập trung nghiên cứu. Đính hướng trong việc nghiên cứu để 

thay thế Cr, ít độc hại hơn.  

1.5. Lớp biến tính bề mặt kim loại chứa Zr, Ti 

Nhiều nghiên cứu gần đây tập trung vào nguyên tố Zr và Ti trong việc chế 

tạo lớp phủ biến tính. Hai nguyên tố này là sự lựa chọn thích hợp thay thế Cr.  
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R. Mohammad Hosseini và các cộng sự [18] đã biến tính bề mặt thép 

thường bằng phương pháp hóa học đơn giản, đưa nguyên tố Zr vào trong thành 

phần lớp biến tính.  

Cũng với cách tạo lớp phủ biến tính, G. Yoganandan và các cộng sự [19, 20] 

đã đưa các nguyên tố Ce, Zr vào thành phần lớp biến tính. Nền hợp kim nhôm 

đã có thể có khả năng tự bảo vệ trong môi trường NaCl. Zr và Ce tồn tại trong 

lớp biến tính dưới dạng nhiều mức oxi hóa. Hợp chất đa hóa trị này có khả năng 

bảo vệ “thông minh” cho nền hợp kim nhôm. Nhiều tác giả khác cũng tập trung 

nhiều trên nền nhôm và hợp kim nhôm. 

X. Jiang và các cộng sự đã nghiên cứu đưa đồng thời các nguyên tố Ce và 

Zr vào lớp biến tính trên nền hợp kim magie để tăng khả năng chống ăn mòn của 

hợp kim [21]. Với dung dịch chứa đồng thời các nguyên tố Zr, Ti, Mn, Mo, bề 

mặt hợp kim nhôm AA2024 và AA7075-T6 đã được phủ một lớp biến tính và 

được ứng dụng trong kỹ thuật hàng không, vũ trụ. Ảnh hưởng của Zr, Ti trong 

thành phần bể biến tính được nghiên cứu. Hàm lượng Zr, Ti đã có những ảnh 

hưởng quan trọng đến tính chất của lớp biến tính. Đây là những kết quả ban đầu, 

thể hiện vai trò của Ti, Zr trong quá trình hình thành lớp biến tính trong việc 

nâng cao khả năng chống ăn mòn của hợp kim [22]. 

Trong nội dung của nghiên cứu này, nồng độ dung dịch biến tính được sử 

dụng các nghiên cứu trước: nồng độ ZrF6
2- : 0,01M; nồng độ TiF6

2-: thay đổi từ 

0,02; 0,04 và 0,06 M; pH khảo sát là các giá trị 2, 4 và 6; Thời gian ngâm mẫu 

tạo màng biến tính từ 1- 2 phút. 
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2. CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 

2.1. Các phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 

SEM là một thiết bị chụp ảnh vật liệu ở kích thước micro mét và có thể 

nhỏ hơn. Độ phóng đại của SEM lên đến 300.000 lần, mức độ phân giải 2,5nm.  

2.1.2. Phổ tán xạ năng lượng tia X  

Phổ tán xạ năng lượng tia X, hay Phổ tán sắc năng lượng là kỹ thuật phân 

tích thành phần hóa học của vật rắn dựa vào việc ghi lại phổ tia X phát ra từ vật 

rắn do tương tác với các bức xạ (mà chủ yếu là chùm điện tử có năng lượng cao 

trong các kính hiển vi điện tử). Trong các tài liệu khoa học, kỹ thuật này thường 

được viết tắt là EDX hay EDS xuất phát từ tên gọi tiếng Anh Energy-dispersive 

X-ray spectroscopy. 

2.1.3. Phương pháp phổ huỳnh quang tia X (XRF) 

Cấu tạo của vật chất bao gồm nguyên tử. Khi vật liệu bị bắn phá bởi chùm 

electron hoặc chùm tia X, thì nó sẽ phát ra chùm tia X mới gọi là huỳnh quang 

tia X, đó là đặc tính của tia X. 

2.1.4. Phương pháp đo Phổ tổng trở điện hóa 

Phổ tổng trở điện hóa (Electrochemical Impedance Spectroscopy – EIS) 

được xem là một công cụ mạnh trong nghiên cứu các hiện tượng hóa lý xảy ra ở 

bề mặt rắn-lỏng. EIS nhanh chóng trở nên phương pháp phổ biến cho nhiều 

nghiên cứu ứng dụng như pin điện hóa, pin nhiên liệu, lớp phủ hữu cơ, vật liệu 

gốm sứ, bán dẫn, sensor, polymer dẫn điện…  

Với một hệ tuyến tính, dòng điện đo được sẽ được tính theo công thức: 

     It = Io sin (t + ) 

Với  là độ lệch pha giữa dòng điện và điện thế. 

 Dòng và thế được biểu diễn: 

Et = Eo exp (jt) 

 It = Io exp (jt - ) 

Do vậy, tổng trở được tính:  

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1n_x%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_X
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_X
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/Electron
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh


10 
 

''')sin(cos||)exp(||)exp()( jZZjZjZj
I

E
Z

o

o    

Thông thường, khi một điện cực nhúng chìm trong dung dịch, mạch điện 

tương đương có thể mô phỏng như sau: gồm một điện trở đặc trưng cho điện trở 

của dung dịch Re, điện dung lớp điện tích kép Cdl và điện trở chuyển điện tích 

Rct.  

                                             

 

 

 

 

 

Hình 2-1: Mạch tương đương với phản ứng điện cực đơn Re: điện trở dung dịch; 

Rct: điện trở chuyển điện tích; Cdl: điện dung lớp điện tích kép 

 

Nyquist Plot: Giản đồ Nyquist của phản ứng điện cực đơn giản là một 

cung tròn. Điểm giao với trục (ở vùng tần số cao) chính là Re. Điểm cắt kia (ở 

vùng tần số thấp) là giá tri ̣ tổng côṇg của Re và Rct. Biểu diễn bằng giản đồ 

Nyquist có ưu và nhược điểm. 

Tuy dễ thấy giá trị Re, dạng đường cong không thay đổi khi điện trở Ohms 

thay đổi, điện trở chuyển điện tích Rct dễ xác định bằng bán kính của cung tròn, 

nhưng không thể hiện tần số 

 

 

Hình 2-2 : Biểu diễn tổng trở của phản ứng đơn theo kiểu Nyquist 

 

-

R Re + Rct 

Re(Z) 

max Z’’ Tần số cao: Z’’ 0, Z’ Re 

Tần số thấp: Z’’ 0, 

Z’Re+Rct 

Cdl 

Re 

Rct 
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Giản đồ Bode: với giản đồ Bode, tổng trở Z và góc pha  được biểu diễn 

là một hàm của tần số (quan hệ logarith, Hình 2-3). Giá trị Re và Re+Rct có được 

khi  và 0. Vùng tần số trung gian, giá trị logZ thu được ở đường thẳng 

có độ dốc -1, cắt trục tung. Ngoại suy  1 thu được giá trị 1/Cdl và tính được 

Cdl. 

 

Hình 2-3: Biểu diễn tổng trở theo kiểu giản đồ Bode 

                                        
dlC

Z
1

||      ;  =1 

Khi góc pha gần đến giá trị 0 khi  và 1. Biểu diễn kiểu Bode cho 

phép mô tả rõ ràng hơn mối liên hệ tổng trở - tần số của hệ điện hóa. 

2.2. Hóa chất, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 

2.2.1. Hóa chất 

Các hóa chất H2TiF6, K2ZrF6 được cung cấp từ hãng ALDRICH (CHLB 

Đức); Các loại hóa chất thông thường khác HCl, H2SO4, các dụng cụ thủy tinh 

được mua trên thị trường Việt Nam. Nhựa epoxy sử dụng được mua trên thị 

trường, có tên thương mại D.E.R 311, là sản phẩm của epichlohydrin và 

bisphenol A (Hãng DOW). 

log 
0o 

-90o 

phase log|Z| 

|Z|=1/Cdl 

Re+Rc

Re 

max 
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2.2.2. Thiết bị nghiên cứu 

Tổng trở điện hóa thu được trên máy tổng trở Zahner (Zenium) 

Workstation (CHLB Đức). Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm 

Hóa lý-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Máy đo cấu trúc tế vi bề mặt: SEM và 

EDX (trên thiết bị SEM-Hitachi-4800). Các phép đo phân tích XRF để xác định 

thành phần kim loại nền, lớp biến tính được thực hiện tại Trung tâm phân tích 

phân loại Xuất nhập khẩu, chi nhánh tại Miền Trung. Các phép đo điện hóa 

được thực hiện trên máy điện hóa đa năng PGS-HH10 (Việt Nam) tại Phòng thí 

nghiệm Điện hóa – Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Các phép đo điện 

hóa được thực hiện trên bình đo 3 điện cực. Điện cực so sánh là Ag/AgCl, điện 

cực đối là thép không gỉ). 

2.2.3. Chuẩn bị dung dịch, mẫu thép 

Theo các tài liệu tham khảo và khảo sát sơ bộ, nồng độ ZrF6
2- bằng 0,01M 

cho giá trị dòng ăn mòn và thế ăn mòn của thép là thấp nhất [18]. Giá trị này 

được duy trì trong tất cả các thí nghiệm; hàm lượng TiF6
2- được tính toán, bổ 

sung vào với các nồng độ 0,02M, 0,04M và 0,06M từ axit H2TiF6. Dung dịch 

biến tính chứa ZrF6
2- và TiF6

2- (ZrTiF) được chuẩn bị từ các axít tương ứng, pH 

của dung dịch được điều chỉnh tăng dần từ 2, 4 đến 6 bằng dung dịch NaOH 

20% . Thời gian biến tính mẫu thép từ 1-2 phút.  

Mẫu thép thường được chuẩn bị với kích thước 5cm x 3cm x 0,8 mm hoặc 

1cm x 2,5cm x 0,8 mm tùy thuộc thí nghiệm (đo tổng trở, đường cong phân cực, 

phân tích hình ảnh cấu trúc tế vi...) Mẫu được được mài cơ học bằng các loại 

giấy nhám lần lượt P-600, P-800 rồi P-1000, được rửa sạch trong dòng nước 

chảy rồi ngâm vào dung dịch tẩy dầu mỡ trong NaOH 20%. Mẫu được rửa sạch 

và bảo quản trong ethanol để chờ các phép đo tiếp theo. Màng epoxy được phủ 

theo phương pháp quét tay.    
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3. CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VẢ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu phân cực của thép theo pH 

Đường cong Tafel thu được trong các dung dịch có pH khác nhau được 

thể hiện trên hình Hình 3-1. 
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Hình 3-1 Đường cong phân cực của thép trong dung dịch 0,01 M ZrF6
2- khi thay đổi 

pH. 1)pH=2; 2)pH=4; 3)pH=6. Tốc độ quét thế 10mV/s 

Trên Hình 3-1, có thể nhận thấy rằng khi tăng dần giá trị pH từ 2 đến 4, 

dòng ăn mòn có xu hướng giảm nhanh chóng. Thế ăn mòn dịch chuyển dần sang 

phía dương hơn. Tiếp tục tăng pH, dòng ăn mòn lại tăng, thế ăn mòn lại dịch 

chuyển về phía âm hơn. Trong dung dịch pH=4, dòng ăn mòn của thép là nhỏ 

nhất. Từ đường cong Tafel, bằng phương pháp ngoại suy, ta có thể xác định 

dòng và thế ăn mòn. 

Trong các môi trường, phản ứng có thể xảy ra như sau: 

+ Phản ứng anode là phản ứng hòa tan Fe       Fe = Fe2+ + 2e 

+ Phản ứng cathode là các phản ứng giải phóng H2, khử O2 xảy ra đồng 

thời trên cathode tùy thuộc môi trường 

O2 + H2O + 4e = 4 OH- 

2H+ + e + H2 
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Khi tăng pH có sự thủy phân của ZrF6
2-, tạo nên các kết tủa oxide 

(ZrO2.2H2O). pH tăng sẽ tạo thuận lợi cho việc hình thành lớp phủ biến tính trên 

các vùng cathode tế vi của mẫu thép. 

ZrF6
2- + 4OH- = ZrO2.2H2O + 6F- 

Điều này có thể giải thích rằng, tại pH thấp hơn, Fe hòa tan nhiều, phản 

ứng cathode thuận lợi hơn do lượng electron cung cấp nhiều hơn, dẫn đến pH 

cục bộ tăng cao. Tuy vậy, khi tiếp tục tăng pH, các sản phẩm ăn mòn không tan 

có thể được kết tủa. Ngược lại khi pH thấp, màng bị hòa tan trở lại trong dung 

dịch, màng không thể bảo vệ kim loại nền lâu hơn nữa. Có nhiều Fe2+ trong 

dung dịch, có sự cạnh tranh kết tủa giữa Zr và Fe. Khi pH tăng cao, quá trình 

thủy phân xảy ra mạnh, có thể quan sát được Zr và Ti kết tủa dạng oxit trong 

dung dịch, làm giảm nồng độ ZrF6
2- và TiF6

2- trong dung dịch. Việc hình thành 

màng trên bề mặt sắt bị ảnh hưởng.  

Điều này tạo dẫn đến màng biến tính trong dung dịch pH=4 tốt hơn pH=2 

và 6. Như vậy, với dung dịch có pH=4, cho thấy Fe đã hoàn toàn bị thụ động 

trong dung dịch này [18]. 

Để thấy rõ ảnh hưởng của thành phần TiF6
2-, dung dịch với thành phần 

như trên và thêm vào lượng TiF6
2- lần lượt là 0,02M ; 0,04M và 0,06 M. Các 

đường cong phân cực Tafel ghi lại được và thể hiện trên Hình 3-2. 
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Hình 3-2 Đường cong Tafel của thép trong dung dịch chứa TiF6
2-,ZrF6

2- với các giá trị 

nồng độ TiF6
2- khác nhau 1)0,02 ; 2) 0,04; 3) 0,06 M,  pH =5. Tốc độ quét 10mV/s. 
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Trên Hình 3-2 là sự thay đổi dòng và thế ăn mòn khi thêm TiF6
2- với các 

nồng độ khác nhau, giữ không đổi pH dung dịch bằng 4. Với nồng độ TiF6
2- 

bằng 0,02M cho ta dòng ăn mòn là nhỏ nhất, thế ăn mòn dương nhất. Thép nền 

kim loại đã rơi vào trạng thái thụ động.  

Khi bổ sung nồng độ TiF6
2- với nồng độ lớn hơn, có thể quan sát sự kết 

tinh trở lại của các muối Ti và Zr. Do vậy nồng độ của Zr và Ti trong dung dịch 

sẽ giảm, làm ảnh hưởng đến chất lượng lớp phủ biến tính. Đây cũng là lý do 

quan trọng cho sự thay đổi dòng ăn mòn và thế ăn mòn của thép. Như vậy, dung 

dịch thụ động tối ưu sẽ là: ZrF6
2- 0,01M, TiF6

2- 0,02M, pH=4, thời gian nhúng 

mẫu tạo màng là 1 – 2 phút. 

 

 

0 200 400 600 800 1000

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

T
h

Õ 
®

iÖ
n

 c
ù

c 
V

 (
A

g
/A

g
C

l)

Thêi gian (gi©y)

1

2

3

 

Hình 3-3 Sự thay đổi thế nghỉ OCP của Fe trong các dung dịch: 1)dung dịch thụ động 

chứa Zr, Ti tối ưu, 2) trong dung dịch TiF6
2- 0,02M , 3)KCl 3% 

 

Trên Hình 3-3, quan sát sự thay đổi thế nghỉ OCP của thép trong các môi 

trường khác nhau. Trong dung dịch chưa đồng thời Ti Zr sẽ cho giá trị thế điện 

cực dương nhất. Chỉ có TiF6
2- thì không thể cải thiện được OCP của thép. Thế 

điện cực giảm nhanh đến giá trị ăn mòn của thép. Trong KCl, điện thế của thép 

nhanh chóng dịch chuyển về phía âm. Điện cực thép không thể được bảo vệ 

trong dung dịch KCl. 

Khi nhúng Fe vào dung dịch ZrF6
2- hoặc TiF6

2-, các phản ứng xảy ra 

H2TiF6 + Fe + 2H2O = ZrO2 + Fe2+ + 4H+ + 6F- + H2 
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H2ZrF6 + Fe + 2H2O = TiO2 + Fe2+ +4H+ + Fe2+ + 6F- + H2 

Đồng thời, quá trình thủy phân xảy ra càng làm tăng khả năng tạo màng 

trên thép đặc biệt khi pH cao  ZrF6
2- + OH- = ZrO2.2H2O + 6F- 

ZrO2 hoặc/và TiO2 phát triển tại một số vị trí tâm trên mặt Fe và phát triển 

thành màng [18,19,20,23]. Theo cơ chế này, có thể xảy ra sự cạnh tranh kết tủa trên 

điện cực Fe. Sự kết hợp của thành phần TiF6
2- và ZrF6

2- cho được màng biến tính 

có tính chất bảo vệ tốt hơn màng chứa Ti và Mo [24]. 

3.2. Đường cong phân cực của màng biến tính 

Mẫu thép được tạo màng biến tính trong dung dịch ZrTi ở điều kiện tối ưu 

như trình bày ở phần trên. Màng thụ động Cr (làm so sánh) cũng được tạo trên 

nền thép bằng cách nhúng trong dung dịch K2CrO4 0,1M trong thời gian 2 phút. 

Đường cong Tafel thu được thể hiện trên Hình 3-4. 

 

Hình 3-4 Đường cong Tafel của 1)thép; 2)thép được biến tính trong dung dịch Zr Ti; 

3) Thép được biến tính trong CrO4
2- 0,1M. Dung dịch đo KCl 3%, tốc độ quét 10mV/s  

Có thể nhận thấy, khi có màng thụ động, thế ăn mòn không thay đổi 

nhiều, chỉ dịch một ít về phía dương. Chứng tỏ màng biến tính này (kể cả Cr) 

không thể bảo vệ, che chắn cho nền Fe lâu dài được. Tuy nhiên, dòng ăn mòn 

giảm đáng kể. Màng biến tính Cr (đường 3), cho giá trị ăn mòn nhỏ nhất. Nền 
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thép được biến tính bằng ZrTi cũng cho dòng ăn mòn giảm đáng kể so với chỉ 

nền thép. 

3.3. Tính chất bề mặt của lớp phủ (tại điểm tối ưu) 

3.3.1. Sự tạo thành lớp biến tính 

Kết quả thể hiện trên Hình 3-5. 
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Hình 3-5 Sự thay đổi tính chất bề mặt của điện cực thép trước(1) và sau (2) khi biến 

tính trong dung dịch ZrTi. Phổ đo trong dung dịch H2SO4 10% 

Theo lý thuyết, các số liệu của tổng trở có thể biểu diễn như một mạch 

điện tương đương. Mạch điện chứa các thành tố thể hiện được giá trị của tổng 

trở. Mạch điện được thể hiện như trên Hình 3-6. Điện trở của lớp ngăn cách nối 

song song với tụ điện là có giá trị rất lớn, được bỏ qua. Do vậy tổng trở xác định 

chủ yếu lả của lớp oxide: điện trở Roxide và tụ điện Coxide. Ở tần số cao, xác định 

RE là điện trở của lớp dung dịch đo. Kết quả phổ tổng trở điện hóa trên Hình 3-5 

cho thấy tổng trở, điện dung của màng đã có thay đổi. Đặc trưng tổng trở thể 

hiện tính chất điện của vật liệu.  

 
Hình 3-6 Sơ đồ mạch điện tương đương của bề mặt thép 
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Roxide thể hiện độ xốp, độ sít chặt của lớp oxide, Coxide đặc trưng cho hệ số 

điện môi của lớp oxide. Khi hình thành được lớp biến tính trên nền oxide ban 

đầu, điện dung Coxide sẽ thay đổi.  

Bằng cách nhúng mẫu thép vào dung dịch ZrTi trong 1-2 phút, kết quả 

phổ tổng trở có thể quan sát được sự thay đổi Coxide. Điều này là có được là do 

lớp biến tính đã được hình thành trên nền thép. 

3.3.2. Cấu trúc tế vi 

Cấu trúc tế vi và thành phần nguyên tố trên bề mặt mẫu được phân tích 

trên máy SEM (Hình 3-7). Trên hình a, với mẫu thép ban đầu, có thể nhìn thấy 

các rãnh sâu do quá trình đánh bóng bề mặt.  

  

 

  

Hình 3-7 Cấu trúc tế vi và thành phần nguyên tố của bề mặt Fe (a) trước và (b) sau 

khi biến tính trong dung dịch chứa Zr, Ti 

a 

b 
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Cấu trúc màng biến tính có cấu trúc khá đặc biệt so với ban đầu, có thể 

nhìn thấy nhiều cấu trúc hạt nhỏ trên bề mặt, xù xì. Các vết rãnh sâu do đánh 

bóng cơ học mất hẳn. Trong quá trình tạo mạng thụ động ở pH=4, các hợp chất 

oxide của Zr và Ti được hình thành. Có thể tạo các phức của Ti, Zr, Fe và O. 

Nhờ cấu trúc đặc biệt này đã cải thiện khả năng chống ăn mòn của màng. 

Nhìn vào kết quả EDX, chỉ có thể thấy thành phần Ti (khoảng 17% tính 

theo nguyên tố). Peak của Zr không thể hiện. Có thể do cường độ của các peak 

Fe, Ti, S, K quá mạnh nên che khuất, lượng Zr có thể tham gia trong lớp phủ 

khá nhỏ. Phương pháp EDX thực sự không thể cho kết quả chính xác với hàm 

lượng Zr nhỏ trong lớp phủ [18]. 

Cơ chế tạo màng thụ động có thể trao đổi: khi nhúng mẫu thép trong dung 

dịch chứa ZrF6
2-; TiF6

2- các phản ứng đồng thời hoặc cạnh tranh xảy ra trên mẫu 

thép: 

Fe + H2ZrF6 + H2O = ZrO2 + 4H+ + 6F- + Fe2+ + H2 

Fe + H2TiF6 + H2O = TiO2 + 4H+ + 6F- + Fe2+ + H2 

Có thể các anion bị thủy phân: 

ZrF6
2- + OH- = ZrO2.2H2O + 6F- 

TiF6
2- + OH- = TiO2.2H2O + 6F- 

Lớp màng biến tính tạo trên nền thép chủ yếu là các oxide của Zr và Ti. 

Sự có mặt của Fe2+ trong lớp biến tính có thể tạo nên hợp chất phức 

ZrxTiyFemOn. Đây là hợp chất đã tạo nên tính bảo vệ cho lớp biến tính [18,25,26]. 

3.4. Màng epoxy trên nền thép biến tính 

3.4.1. Tổng trở điện hóa 

Sau khi biến tính trong dung dịch ZrTi, mẫu được sấy khô và phủ màng 

epoxy bằng phương pháp phủ quay (chiều dày khoảng 150-200 micromet). Kết 

quả thể hiện trên Hình 3-9, Hình 3-10. Với hệ này, tính chất hệ được đặc trưng 

bởi mạch điện tương đương, thể hiện trên Hình 3-8. 
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Hình 3-8 Sơ đồ mạch điện tương đương của hệ epoxy/thép biến tính 
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Hình 3-9 Phổ tổng trở điện hóa của màng epoxy trên nền thép chưa biến tính. Phổ thu 

được trong KCl 3%. Thời gian chờ đo mẫu 60 phút 

Trên Hình 3-9, phổ tổng trở của thép trong môi trường KCl được ghi lại 

trong 8 giờ. Theo thời gian, điện trở màng epoxy giảm dần, có thể quan sát ở 

vùng tần số 10-100Hz. Ở vùng tần số cao, thời gian ban đầu (khoảng 2-3 giờ), 

màng khá bền, có thể ngăn cản sự xâm nhập của môi trường. Điện dung màng 

gần như ổn định. Theo thời gian, tổng trở màng giảm dần nhanh chóng. Sau 8 

giờ, đường cong tổng trở như của một nền kim loại. Lúc này màng epoxy đã bảo 

hòa môi trường, dẫn điện rất cao, trở của màng giảm nhanh chóng. Tại bề mặt 

phân chia pha, điện dung C của lớp oxide giảm nhanh chóng. Bây giờ, ở vùng 

tần số cao, tổng trở gần như điện trở của dung dịch. Quan sát đường pha có thể 

thấy sự khác biệt.   

Clớp điện tích 

Cepoxy 

RE 

Repoxy 

Rthụ động 
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Hình 3-10 Phổ tổng trở điện hóa của màng epoxy trên nền thép đã được biến tính 

trong dung dịch ZrTi. Phổ thu được trong KCl 3%. Thời gian chờ đo mẫu 60 phút 

Trên Hình 3-10 là phổ tổng trở của màng epoxy được phủ trên nền thép 

đã được biến tính trong ZrTi. Các vùng đặc trưng trên giản đồ Bode thể hiện khá 

rõ ràng. Trong suốt thời gian đo (8 giờ), sự ổn định của lớp biến tính thể hiện 

qua sự ổn định của điện dung ở vùng này. Ở vùng tần số cao, sự thay đổi Cepoxy, 

sự giảm điện trở màng ở vùng tần số 100Hz tất cả là do sự xâm nhập của môi 

trường từ bên ngoài vào. 

Tuy nhiên, so với mẫu không có biến tính, điện trở màng giảm nhưng 

không quá nhanh và duy trì ở mức điện trở cao (khoảng 50 KOhm), điều này 

chứng tỏ có mặt của lớp biến tính đã cải thiện tính chất của màng epoxy. Lớp 

biến tính đã ngăn cản sự thâm nhập của môi trường đi qua lớp tiếp xúc 

epoxy/kim loại, không cho tiếp xúc trực tiếp với kim loại nền. Sự có mặt của lớp 

biến tính đã hình thành lực Van der Waals, lực liên kết H và do đó làm tăng độ 

bám dính của lớp phủ hữu cơ lên nền kim loại  [18,19,20] 

3.4.2. Đánh giá khả năng bảo vệ của màng 

Sau khi phủ màng epoxy bằng phương pháp phủ quay, mẫu được ngâm 

trong KCl 3% để quan sát khả năng bóc tách màng và sự khuếch tán của môi 
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trường ăn mòn vào theo các vị trí biên. Hình ảnh thu được sau khi ngâm trong 

KCl 3% trong 2 tuần được thể hiện trên Hình 3-11. 

 

 

Hình 3-11 Hình ảnh bề mặt mẫu thép được phủ màng epoxy khi có (a) và không có (b) 

lớp xử lý bằng biến tính trong dung dịch ZrTi 

Có thể nhận thấy ở mẫu a, với sự có mặt của màng thụ động, màng epoxy 

bám chắc hơn, tại biên tiếp xúc ít bị môi trường KCl tấn công. Quan sát trên bề 

mặt, không có hoặc rất ít vị trí bị môi trường ăn mòn tấn công trực tiếp, đi xuyên 

qua màng (trong môi trường bão hòa KCl). Các ví trị ăn mòn bên dưới màng 

không quan sát thấy được. Với hình b, các vị trí ăn mòn (màu vàng) có thể thấy 

được lan khắp bề mặt mẫu. Đây là các sản phẩm ăn mòn. Màu của màng epoxy 

đã bắt đầu biến đổi màu.  

Cũng có thể quan sát vài trò của lớp biến tính bảo vệ màng khi màng 

epoxy khi mẫu được ngâm trực tiếp vào KCl 3% trong 5h. Hình ảnh các mẫu thể 

hiện trên Hình 3-12. 
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    a      b 

 

      c 

Hình 3-12 Hình ảnh phá hủy màng epoxy trên nền thép a)nền thép được thụ động 

trong dung dịch Cr, b)nền thép thụ động trong dung dịch ZrTi, c) thép nền không có 

lớp biến tính. Thời gian ngâm mẫu 5 giờ 

4. KẾT LUẬN 

Đề tài đã tập trung giải quyết được các vấn đề sau: 

- Đã tìm được chế độ tạo lớp màng biến tính trên nền thép thường bằng 

cách đơn giản, dễ thực hiện – nhúng mẫu thép vào dung dịch biến tính từ 1-2 

phút. Dung dịch gồm 0,01 M TiF6
2-, 0,02M ZrF6

2-; pH dung dịch bằng 4;  

- Bằng phép đo điện hóa (đường cong phân cực, đường Tafel) cho thấy 

màng thụ động đã có hiệu quả trong việc nâng cao chống ăn mòn cho màng hữu 
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cơ epoxy thể hiện qua: giảm dòng ăn mòn, chuyển thế điện cực về phía dương 

hơn. 

- Đã đặc trưng được tính chất của lớp biến tính: dùng kết quả của phổ 

tổng trở điện hóa thể hiện đã hình thành lớp biến tính qua sự thay đổi điện dung 

của lớp bề mặt. Các ảnh chụp SEM cho thấy cấu trúc khá đặc biệt của lớp biến 

tính, phân tích nguyên tố EDX không thể hiện được sự có mặt của Zr. Có thể do 

hàm lượng Zr thấp, các píc khác mạnh hơn đã che chắn không thể hiện rõ. 

- Sự có mặt của lớp biến tính đã tăng độ bám dính qua kết quả ngâm mẫu 

có phủ epoxy trong KCl. Epoxy phủ trên nền kim loại có biến tính có thể được 

cải thiện. Phổ tổng trở cũng cho kết quả phù hợp với kết quả ngâm màng. 
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