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 خالصه

گردد. ولی متاسفانه هنوز توجه کافی به آن نمی ،خوردگی یکی از معضالت اساسی صنعت است

ات جدی ی خطرشود، بلکه داراها میگذاریخوردگی نه تنها موجب اتالف ماده و انرژی و تباه شدن سرمایه

ی فلزی لیاژهاآده در صنایع از جنس فلز و بیشتر تجهیزات مورد استفا باشد.ایمنی و زیست محیطی نیز می

های ترین روشگیری وزن یکی از اساسیاندازههستند که بایستی از نظر شرایط خوردگی مقاوم باشند. 

باشد های آزمایش مینمونهگیری تغییرات وزن شامل کاهش یا افزایش وزن باشد. اندازهمیارزیابی خوردگی 

 این از هدف ض محیط خورنده بوده تا بتوان تخریب مواد را ارزیابی کرد.های مختلف در معرکه در زمان

 یادی ازخوردگی تعداد ز سرعت و میزان آن کمک با که است دستگاهی ارزیابی و ساخت طراحی، تحقیق

 ابتدا در .نماید گیریاندازه فلزی را به منظور صرفه جویی در زمان با استفاده از تکنیک کاهش وزن قطعات

 ونتاژ شدند.مطراحی و  solid work 2016 افزار نرم از استفاده با سامانه ساخت برای نیاز مورد هایقسمت

فلزی  جنس با آلیاژهایهم فلزی قطعاتاز خوردگی نرخ گیریاندازه منظور به سامانه، ساخت از پس

 امانهس این تساخ جهت بهینه پارامترهای نهایت دردستگاه سمپاش و محیط خورنده سم استفاده شد. 

 هانمونه گرفتن ارقر زمان مدت و سامانه اتصاالت و هاقطرلوله ،هانمونه ابعاداز:  عبارتند که گردید مشخص

 .محلول خورنده معرض در
 

 .های کشاورزیهای خورنده، سمپاشخوردگی فلزات، روش کاهش وزن، محیط: کلمات کلیدی

 

  مقدمه .1

ت. رار نگرفته اسکه باید و شاید مورد توجه قچنانکه متأسفانه هنوز هم آن .است خوردگی یکی از معضالت اساسی صنعت

ری یقات بسیاو تحق یکی از مباحث بسیار مهم علمی، فنی و اقتصادی که مورد توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته است

ارت از انهدام، خوردگی فلزات عب بطور کلی .[2]روی آن صورت گرفته است، موضوع خوردگی به ویژه خوردگی فلزات است

 .[1] ها با محیط اطراف استوشیمیایی آنهای شیمیایی یا الکترعلت واکنشفساد یا دگرگونی فلزات به

گیری کرد. های الکتروشیمیایی اندازهتوان به دو روش کاهش وزن و استفاده از روشبطور کلی خوردگی را می

 دگی یک فلز در محیط خورنده ،تمیز کردن فلز از چربی ومحصوالت خوردگی،ترین روش اندازه گیری سرعت خورساده

محصوالت خوردگی و توزین  کردن تمیز نهایت در و توزین اولیه آن و قرار دادن در محیط خورنده در مدت زمان مشخص

و همکارانش  1وففاچیک را محاسبه کرد. توان متوسط سرعت خوردگیبا داشتن کاهش وزن فلز ،می باشد.مجدد فلز می

                                                 
1 Fachikov   
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رفتار خوردگی دونوع فوالد کم  1با استفاده از دو روش کاهش وزن و آنالیز میکروسکوپ نوری 2006ای در سال طی مقاله

های فوالد در معرض محلول آبی کود معدنی آمونیوم سولفات مورد بررسی قرار دادند. نمونه St-3و  KBC-290کربن رایج 

St-3 های فوالد متر و نمونهمیلی 10 های به قطربه شکل میلهKBC-290 متر تهیه میلی 3های با ضخامت به صورت ورق

و همکارانش رفتار خوردگی فوالد کربنی ساده را در معرض واکنش با کود مایع ماکس  2ایوانوا 2010. در سال [3]شدند

گیری کردند. الکتروشیمیایی اندازهو 4ها را با دو روش کاهش وزن ها سرعت خوردگی نمونهبررسی کردند. آن 3گراو

مترمربع  001/0متر و مساحت سطح میلی 1متر، ضخامت میلی 26ای شکل و به قطر های فوالدی استفاده شده دایرهنمونه

ساعت در  2گراد و درجه سانتی 40ساعت در دمای  8گراد، درجه سانتی 20ساعت در دمای  24ها به مدت بود. نمونه

ای در و همکارانش مقاله5استاروستین  2012. در سال [4]گراد در معرض کود مایع قرار داده شدندسانتیدرجه  60دمای 

 7( و هگزا متیلین تترامینDEA) 6زمینه بررسی تاثیر دو نوع ترکیب شیمیایی بازدارنده خوردگی دی اتانول آمین

(HMTAرا بر روی رفتار خوردگی فوالد کربنی در محلول آمونیوم نی )ها ترات و اوره ارائه دادند. برای این منظور آن

متر مربع تهیه کردند. بررسی کارای سانتی 20های مستطیلی با مساحت سطح های فوالدی را به شکل ورقکوپن

با  [5]ها به منظور افزایش مقاومت به خوردگی فوالد کربنی با دو روش کاهش وزن و الکتروشیمیایی انجام شدبازدارنده

به قرار گیری نمونه به مدت  مندنیاز گیری خوردگیاستفاده از روش کاهش وزن در اندازهبه مطالعات انجام شده توجه 

لذا هدف از این تحقیق  .گیری سرعت خوردگی با دقت همراه شودباشد تا اندازهبسیار زیاد در محیط خورنده اصلی می

ن خوردگی تعداد زیادی از قطعات را بطور همزمان به منظور ای است که به کمک آن بتوان میزاطراحی و ساخت سامانه

گیری نمود. همچنین با توجه به اثرگذار بودن فاکتور فشار بر جویی در زمان با استفاده از تکنیک کاهش وزن اندازهصرفه

 رفتار خوردگی در این سامانه قابلیت تنظیم و کنترل فشار نیز در نظر گرفته شده است

 هامواد و روش .2

ابی و ، ارزیافزاری ارائه شده است. مراحل ساخت دستگاهافزاری و سختسیستم ساخته شده در این پژوهش بصورت نرم

 solid work 2016افزاررمنگیری دقیق دانشگاه ایالم انجام شد. نخست این سامانه در محیط تست در آزمایشگاه ابزار و اندازه

پمپ آب مدل ز: ااجزایی تشکیل دهنده این سامانه عبارت  (.1نتاژ گردید )شکلطراحی و سپس اجزای آن خریداری و مو 

Wizz-WKP60-1  ،خزنمشیر تخلیه و  مخزن فلزی، شیر کنترل جریان، اتیلن ها و اتصاالت پلیلوله، ایفشارسنج عقربه. 

 
فشارسنج  -2مپ پ -SolidWorks 20161 افزار نرم در خوردگی ساز شبیه شده طراحی دستگاه -1شکل

 شیر تخلیه. -6مخزن  -5یر کنترل جریان ش -4کانیزم نگهدارنده م -3ای عقربه

                                                 
1 Optical Microscope   
2 Ivanova   
3 Maxgrow 
4 Gravimetric   
5 Starostin   
6 Diethanolamine 
7 Hexamethylenetetramine 
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های نشعاباکند. در هرکدام از کند و به دو انشعاب خروجی منتقل میپمپ محلول خورنده را از مخزن مکش می

اصله بین های جریان در فلوله دارنده درونها توسط یک مکانیزم نگهشوند. نمونهقرار داده می جریان شش عدد نمونه

شته شده (. برروی هر انشعاب یک فشارسنج کار گذا3و2شوند )شکل خروجی پمپ و شیرهای کنترل جریان مستقر می

ان میزان یر جریشها تعبیه شده است. که با تغییر وضعیت است. یک شیر کنترل جریان نیز بعد از محل قرارگیری نمونه

دا های برگشت مجدهگردد. در این فرایند محلول خورنده توسط لولها تنظیم میده درون انشعابجریان و فشار محلول خورن

عث یگر بادزدن محلول خورنده درون مخزن گردیده و از سوی شود. این امر از یک طرف باعث همبه مخزن ریخته می

روی بمحکم  های ناشی از آنو تکان شود که سیستم بصورت یک چرخه عمل نماید. پمپ نیز به منظور کاهش ارتعاشمی

 جایگاهی که در ساخت شاسی برای آن تعبیه شده بسته شد.
 

  

 های کوپندارنده نمونهمکانیزم نگه -2شکل 

 

 

 ایهای استوانهدارنده نمونهمکانیزم نگه -3شکل

 

ی فلزی جنس با آلیاژهاهای فلزی همبرای بررسی میزان خوردگی قطعات و تجهیزات فلزی، در این پژوهش نمونه

(. مراحل 4گردد)شکلگیری شده و وزن مشخص تهیه میدستگاه سمپاش به شکل استوانه و مستطیل با ابعاد اندازه

د محیط خورنده استفاده ز محلول سم نیز جهت ایجاگیرد. اصورت می ASTM G-1ها طبق استاندارد سازی نمونهآماده

 شود. می

 

 
 ایهای استوانهنمونه -نمونه مستطیلی )کوپن( ب -الف-4شکل

 زمان مدت برای هانمونه و شودمی گیریاندازه دقت با هاآن وزن و ابعاد ،هانمونه سطحی سازیعملیات آماده از بعد

 خوردگی سرعت گیریاندازه منظور به شده مشخص زمان پایان از بعد .شوندمی داده قرار سم محلول معرض در مشخصی

 شیمیایی یا مکانیکی هایروش کمک به وزن کاهش دقیق گیریاندازه برای هاآن سطح و شده جدا دستگاه از هانمونه
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 گیریاندازه سال در مترلیمی حسب بر 1 یرابطه از استفاده با هانمونه خوردگی سرعتشوند. می زدایی اکسید و پاکسازی

 :گرددمی

                                                                                                                                  (1)  

چگالی  ρ ،(cm²)سطح نمونه  A، (mg)میزان کاهش جرم نمونه  WΔ، (mm/year)نرخ خوردگی   CRکه در این رابطه:

 هستند. (h)مدت زمانی که نمونه در معرض سم بوده است  tو  (gr/cm³)نمونه 

 دستگاه از را فلزی هاینمونه یکسان زمانی فواصل در آزمون مدت طول در بایستی خوردگی، سرعت بررسی برای

 )ساعته 48 زمانی بازه 20 حداقل( بار چندین بایستی کار این کرد. توزین مجددا پاکسازی و شستشو از پس و کرده خارج

 را گیخورد سرعت میزان بتوان که شود مشخص کوتاه هایزمان مدت در وزن کاهش تغییرات میزان تا گیرد صورت

 .کرد بیان بدرستی

 

 نتایج و بحث           .3

های ی از جمله روشگیری خوردگهای اندازهبررسی میزان و سرعت خوردگی قطعات فلزی به کمک دیگر روش

ن وردن امکاراهم آهای گران قیمتی هستند، از اهداف ساخت این سامانه فالکتروشیمیایی نیازمند به تجهیزات و دستگاه

گیری دازهدر ان هزینه است. از طرف دیگرگیری خوردگی قطعات فلزی مورد استفاده در صنعت با روشی ساده و کماندازه

 امانه ایناین س مکان تغییر دادن فشار و جریان محلول خورنده امری دشوار است که به کمکهای دیگر اخوردگی به روش

کاری شده داختمشکل برطرف شده است. با توجه به محاسبات انجام شده طرح سامانه ارزیابی رفتار خوردگی قطعات پر

د نظر ساخته رایط موجود سامانه مورطراحی گردید. سپس با در نظر گرفتن ش solid work 2016توسط نرم افزار تخصصی 

 شد. مشخصات فنی این سامانه به شرح زیر است:

 لیتر در دقیقه است. 40حداکثر جریان حجمی خروجی پمپ  .1

 بار تعیین گردید. 1-3فشار سامانه در محدوده  .2

 شد. تعیین متر لییم 60 آزمون، مورد هاینمونه ابعاد به توجه با اتیلن پلی اتصاالت و هالوله داخلی قطر حداقل .3

و قطعات   متر یمیل 30 قطر و ارتفاع ایخوردگی برای قطعات استوانه آزمون مورد فلزی هاینمونه بهینه ابعاد .4

 .شد متر مشخصمیلی 3و  12، 40مستطیلی )کوپن( با طول و عرض و ضخامت 

 ،محلول خورنده نوع ها،آن ویژگی و جنس به توجه با سم جریان معرض در هانمونه گرفتن قرار زمان مدت طول .5

 جریان معرض در هانمونه گرفتن قرار جهت شده توصیه زمان حداقل .است متفاوت خورنده محلول دبی و فشار

 .باشدمی ساعته 48 زمانی بازه 5 محلول خورنده

 

 
 دستگاه ساخته شده. -5شکل
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ABSTRACT 
Corrosion is one of the main problems of the industry, but unfortunately, it still does not pay enough 

attention. Corrosion not only causes to waste of matter and energy and damages investments, rather also has 

serious safety and environmental risks. Waste of matter and energy and the destruction of investments. Most 

of the equipment used in the industry is made of metal and metal alloys that must be resistant to corrosion. 

Weight measurement is one of the most fundamental methods of corrosion assessment. Measuring the weight 

variations involves reducing or increasing the weight of the laboratory samples that are exposed at different 

times to the corrosive environment to evaluate the degradation of the material. The goal of this research is 

designing, manufacturing and evaluating a device that can measure the rate corrosion of a large number of 

metal parts in order to save time by using a gravimetric method. At first the components of system designed 

and assembled with SolidWorks2016 software. After making the system, in order to measuring corrosion 

rate, we use metal parts homosexual with metal sprayer alloys and toxic corrosive environment. We finally 

determined optimize parameter for manufacturing this system that consists of: corrosion coupons dimensions, 

diameter of pipes and fitting of the system and the corrosion sample exposure time in corrosive solution. 

 

Keywords: Metals Corrosion, Gravimetric method, Corrosive environments, Agricultural sprayers. 


