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 آن با مقابله یها روش و یخوردگ -1-1

 1 یخوردگ فیتعر -1-1-1

د. یآ یود مرامون به وجیط پیآن با محق واکنش یفلز است که از طر یبرا یبیعبارت از آس یخوردگ   

 یه یلدر ک یاساس یاز آن به عنوان رکن یریا جلوگیکنترل  یو روش ها یر خوردگیاخ یدرسال ها

 نگ وب ریشتر و آشکارتر شده است. تخریت آن بیدر آمده و روز به روز اهم یمهندس ینه هایزم

لز ک فیدن و خورده ش یجداره کوره فوالدخورده شدن ، ییایمیا مواد شید یله نور خورشیک بوسیالست

ع یما شامل خورنده اغلب یط هایشوند. مح یده مینام یگر تماماً خوردگیک فلز دیله مذاب یجامد بوس

توانند منجر به  یز میمد نجا -جامد  یط خاص واکنش هایباشند هر چند که تحت شرا یو گاز م

آب ها،  طوبت،هوا و رًً باشند. مثال یخورنده م یحدودط ها تا یه محیگر کلید یشوند. به عبارت یخوردگ

 ییمحصوالت غذا اها، خاک ها، حالها، روغنها،یدها، قلی، بخار آب، گازها، اسیآلوده و صنعت یط هایمح

  .[1ره]یغو... 

 2یخوردگ یمیش -2-1-1

 یورطح مثبت سجاد یون فلز خورده شده همراه با آزاد شدن الکترون و ایداسیعبارت از اکس یخوردگ   

ارد. د ییایمیت الکتروشیماه یخوردگ یشود. واکنش ها یب ساختار فلز میباشد که باعث تخر یفلز م

[. 3د ]عه کرتوان آن را مطال یم یوکاتد یبه دوواکنش آند ییایمیک واکنش الکتروشین با تفکیبنابر

ر یز است که به صورتون فلز موردنظر یداسیعبارت از اکس یند خوردگین فرآیدر ح یواکنش آند

  توان آن را نشان داد :یم

(1-1                                                                                             ) + nē n+M→ M  

                                                 
1. Corrosion 

2. Corrosion  Chemistry        
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باشد.  یون میداسیاکسن عمل یآزاد شده در ح یتعداد الکترون ها nفلز خورده شده و  Μکه در آن 

ند توا یمعروف است که ابعاد آن م یافتد، به سطح آند یآن اتفاق م یدر رو یکه واکنش آند یسطح

ر مورد که د وجود دارند یکاتد یاز واکنشها یادیتعداد ز یخوردگ یند هایا بزرگ باشد. در فرآی یاتم

دهند. بمان رخ توانند به صورت همز یم ا چند تا از آنهایک یط خورنده یبسته به مح یند خوردگیک فرآی

ا یحافتد. ا یاتفاق م یدیاس یط هایمتداول است که در مح ًًکامال یک واکنش کاتدیدروژن یآزاد شدن ه

 یرد نادرموا ن دریر است. هم چنیکه با هوا در تماس هستند، امکان پذ ییز در محلول هایژن نیشدن اکس

 دارند و ک وجه مشترکین واکنش ها یقابل انجام است تمام اا رسوب کردن فلز هم ی یون فلزی یایاح

اکنش د. وکنن یون فلز خورده شده را مصرف میداسیاز اکس یناش ینست که همه آنها الکترون هایآن ا

  [.4ر آورده شده اند]یدر ز یده خوردگین پدیمهم قابل انجام در ح یکاتد یها

 2H→ + 2ē  +H2                                                دروژن                    ی( آزاد شدن ه2-1)

 + O2H2  → 4ē + +4H                               یدیاس یژن در محلول هایا شدن اکسی( اح3-1)

2O    
 4OH→ O + 4ē 2+ 2H 2O-              یا بازی یخنث یژن در محلول هایا شدن اکسی( اح4-1)

 2eF →  + ē +3Fe+                                                                        یفلز ونی یای( اح5-1)

 Cu→ 2ē   + +2Cu                   ( راسب شدن فلز                                                   6-1)

 

           آن مطالعه تیواهم یخوردگ از یناش خسارات -1-1-3

 یم یاصل سه بعد یاز آن دارا یخسارات ناش یابیمشکالت و ارز یو بررس یده خوردگیتوجه به پد   

                              شود.                          یل در مورد آنها شرح داده میر به تفصیباشد که در ز

 1یاقتصاد-1-3-1-1

                                                 
1. Economic 
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ظر ندر  ین خوردگیفه مهندسین وظیتر یاست. اساس یک مسئله اقتصادی ًًعمدتا یکنترل خوردگ   

ف راتالشتیکاهش هرچه ب یباشد. در واقع هدف اصل ین موضوع میا یواقتصاد یمال یگرفتن جنبه ها

لوله  یها شبکه یتوان به خوردگ یرند. از آن جمله میگ یقرار م یاست که مورد حمالت خوردگ یمواد

ه ره اشاریو غ هی، وسائل نقلییایو در یسات بندریپل ها، تاس ها، ین ها، کشتی، مخازن، قطعات ماشیکش

ن یر اد یگبزر یها ییتوان صرفه جو یم یست. با کنترل خوردگین یریامر اجتناب ناپذ ینمود. خوردگ

 9/4حدود  یردگم خوینه مستقیکا هزیاالت متحده آمریدهند که در ا ینه انجام داد. مطالعات نشان میزم

ابل قخسارات  یده خوردگیز پدیران نی[. در ا1باشد ] یم یک کشور صنعتی ی% درآمد ناخالص مل

 ین اقتصادای، زیر رسمیغ یهایبررس یع گوناگون بوجود آورده است. بر اساس برخیرا در صنا یتوجه

حدود  1375ال، در سال یارد ریلیم 5000حدود  1373ران در سال یدر ا یاز خوردگ یم ناشیمستق

 [.5ال برآورد شده است]یارد ریلیم 27500حدود  1379ال و در سال یارد ریلیم 9000

 1 یمنیا-1-1-3-2

 یگل خوردیلو انفجارات به د یاز حوادث جد یاریباشند. بس یو آرام نم یجیها تدر یتمام خوردگ   

ل یبقاز  در موارد حساس ًًق مخصوصایبه طور دق یمنیشود، لذا مراعات نکات ا یحساس آغاز م یاجزا

و، یواکتیدا رایو  یا سمی ییایمیمواد ش یحاو یبخار، ظروف و دستگاه ها یگ هایظروف تحت فشار، د

باشد.  یم یاتیو ح یضرور اریره  بسی، پل ها و غییفضا ینه هایما ها و سفین ها، قطعات هواپیتورب

نفر را  29 شده و یسم یباعث آزاد شدن گازها یس خوردگیدر انگل ییایمیک واحد شیمثال در  یبرا

 [ .1ن برد]یاز ب

 2 عاتیضا کاهش-1-1-3-3

ع، روند یع صنایدات آنها محدود است، لذا با توجه به رشد سریز تولیفلزات و ن یذخائر و منابع جهان   

ر ین رفتن منابع و ذخایمت ها و ازبیع قیش استخراج سبب باال رفتن سریر و افزایکاهش ذخا یدائم

                                                 
1. Safety 

2. Conservation 
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عات مربوط ین در نظرگرفتن ضاینده خواهد بود. هم چنیدر آ یار جدیل بسیگردد که از مسا یم یعیطب

که از  یبرخوردار است، به طور یادیت زیاز اهم یانسان یرویعات مربوط به نیز ضایو ن یبه انرژ

ساالنه  ینه هایباشد. کل هز یعات میل ضاین قبیشتر ایکاهش هر چه ب ین خوردگیف عمده مهندسیوظا

 یم ینه خوردگین لرزه ها کمتر از هزیها، رعد و برق ها و زم یگردبادها، آتش سوزل ها، یازس یناش

 [.2باشد ]

 سطح یمورفولوژ لحاظ از یخوردگ انواع-1-1-4

 1کنواختی یخوردگ -1-1-4-1

که ، باشد ین میبوده در ضمن کم خطر تر ین نوع خوردگیرباز معمول تریکنواخت از دیحمله    

ا بر تماس دکه  یکنواخت در سرتاسر سطحیبطور  ییایمیا الکتروشی ییایمیواکنش شک یله یبوس ًًمعموال

ط یحکه در معرض م یضخامت فلز ین نوع خوردگیشود. در ا یمحلول خورنده قرار دارد، مشخص م

اخت کنوی یات خوردگیگر خصوصیابد. از دی یکاهش م ًًجایکنواخت تدری ًًخورنده قرار دارد بطور نسبتا

ر زبر و کد ًًبایتقر یر ظاهر سطح فلز اشاره نمود که بعد از خوردگییتوان به تغ یکاهش وزن معالوه بر 

 .دهد ینشان ما ر ین نوع خوردگیاز ا یی( شما1-1. شکل )[1و2]گردند یم

 

 

 کنواختی یخوردگ -1-1شکل 

 

                                                 

1. Uniform Corrosion 
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و با به کار بردن  یو کاتد ی، محافظت آندتوان با استفاده از انواع پوشش ها یکنواخت را می یخوردگ

 کاهش داد.  1بازدارنده ییایمیمواد ش

 2یفلز دو ای یکیگالوان یخوردگ -1-1-4-2

ک محلول یگر هستند، در معرض یکدیبا  یکیر هم جنس که در تماس الکتریکه دو فلز غ یموقع   

شود.  یم ن آنهایب یکیان الکتریجر ین آن دو باعث برقراریل بیرند، اختالف پتانسیخورنده قرار بگ

 یابد. برای یان میل مثبت( جریر فعال )با پتانسیتر( به طرف فلز غ یل منفیان از فلز فعالتر)با پتانسیجر

ن نوع یک به هم دارند. ایل نزدیکنند که پتانس یاستفاده م یاز دو فلز ین نوع خوردگیاز ا یریجلوگ

ز کم ین ین نقطه خوردگیشدن از ادتر است و با دور یک محل اتصال دو فلز شدیمعموالً نزد یخوردگ

  دهد. یرا نشان م ین نوع خوردگیاز ا یی( شما2 -1شکل ) .[5] شود یم

 

 
 یکیگالوان یخوردگ -2-1شکل 

ستفاده انس، ر هم جیق کردن فلزات غیمانند عا ییاز روش ها یکیگالوان یزان خوردگیبه منظور کاهش م

 یده مستفااره یبازدارنده و غ ییایمیکار بردن مواد ش، به یدر منطقه کاتد ًًاز پوشش مناسب مخصوصا

 شود. 

                                                 
1. Inhibitor 

2. Galvanic or Two – Metal Corrosion 
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 1یاریش یخوردگ -3-4-1-1

  عرضو در م در شیارها و نواحی دیگری روی سطح فلز که حالت مرده دارند ًًاین نوع خوردگی اکثرا   

در شکافها غلظت  یبه صورت موضع یاریش یافتد. در خوردگ یط خورنده قرار دارند، اتفاق میمح

شود، در  یار میاء در داخل شیند احیژن باعث توقف فرآیاکس یل غلظتیل پیابد. تشکی یژن کاهش میاکس

دا یند بار مثبت در داخل فلز تجمع پین فرآیجه ایار ادامه دارد. در نتیدر داخل ش یند آندیکه فرآ یحال

جه آن یکنند که نت یار مهاجرت میداخل ش ت بار بهیخنثائ یبرقرار یکلر برا یون هایکند. لذا آن یم

د شده و یدروکسیهل به یار تبدیداخل ش یط آبیز در محیدرولید با هید فلز مربوطه است. کلریل کلریتشک

ار به طور یفلز در داخل ش یشود. لذا سرعت خوردگ ید میک تولیدرید کلرین واکنش اسیجه ایدر نت

  نشان داده شده است.  ین نوع خوردگیاز ا ییشما (3 -1)در شکل  .[2]ابدی یش میافزا ینده ایفزآ

 

 

 

 

 

 

 

 یاریش یخوردگ -3-1شکل 

ق و یح و دقیصح یچ و با استفاده از جوشکاریپرچ، پ یلب به لب بجا یبا استفاده از اتصاالت جوش

 کرد.  یریجلوگ ین نوع خوردگیتوان از ا یگر مید یو با روش ها 3یم کاریو لح 2یریکنواخت، درزگی

 1یا حفره یخوردگ -1-1-4-4

                                                 
1. Crevice Corrosion 

2.  Caulking 

2.  Soldering 
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ن مکماین نوع خوردگی به شدت موضعی بوده و باعث سوراخ شدن فلز می شود. این سوراخ ها      

قابل  یداشته باشند که در اکثر موارد قطر حفره ها کوچک بوده و به سخت یمختلف یاست قطر ها

باشد و در اثر  یم ین انواع خوردگیتر ین و موذیاز مخرب تر یکیباشند. حفره دار شدن  یص میتشخ

ل وزن یکه تقل یشود، در حال ی، باعث بالاستفاده شدن آنها میا قطعات فلزیزات یسوراخ شدن تجه

ت خود یز است. حفره دار شدن از آن جهت خطرناک است که ماهیناچ ین نوع خوردگیحاصل از ا

 [.5]دهند  یش میرا افزا یدارد و مواد جمع شده در داخل حفره ها رفته رفته سرعت خوردگ یزوریکاتال

 دهد. یرا نشان م ین نوع خوردگیاز ا یی( شما4-1شکل )

 

 یحفره ا یخوردگ -4-1شکل 

 یدگخور است که در مورد ییهمان روش ها ًًبایتقر ین نوع خوردگیمعمول جهت مبارزه با ا یروش ها

 رود.  یبه کار م یاریش

 2یا دانه مرز یخوردگ -1-1-4-5

ر شدن مرز دانه ها یا فقی یموجود در مرز دانه ها، غن یها یله ناخالصیبوس یمرز دانه ا یخوردگ   

شوند، دانه  یکه فلزات منجمد و سرد م یشود. وقت یواقع م ین نواحیدر ا یاژیک عنصر آلینسبت به 

از  یکه غن ینامنظم ین دانه ها، نواحین ایکنند. در ب یو رشد مل شده یمختلف تشک یها در جهت ها

                                                                                                                                                    
1 . Pitting Corrosion 

2. Intergranular Corrosion 
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سه با خود دانه ها از یکه به مرز دانه ها موسومند، در مقا ین نواحید. ایآ یهاست به وجود م یناخالص

 ییایمیجه از نظر شیبرخوردارند و در نت یباالتر یبرخوردارند. مرز دانه ها از سطح انرژ یکمتر یداریپا

 باشد. یم یخوردگن نوع یاز ا یی(  شما5-1شکل ) .[2]حساس تر هستند یو نسبت به خوردگفعالتر 

 
 

 یمرز دانه ا یخوردگ -5-1شکل 

 1یشیسا یخوردگ -1-1-4-6

ک فلز در ین رفتن یا از بی یش سرعت خوردگیا افزایافتن یعبارت است از سرعت  یشیسا یخوردگ   

ارها، سوراخ ها، حفره یش ًًمعموال ین نوع خوردگیسطح فلز. اع خورنده و یک ماین یب یاثر حرکت نسب

  .[5]باشد یک سو میکند که جهت آنها در  یجاد میدر سطح فلز ا ییها یها و فرورفتگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Erosion Corrosion 
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 باشد. یم ین نوع خوردگیاز ا یی(  شما6 -1شکل )

  

 یشیسا یخوردگ -6-1شکل 

 .داد گر کاهشید یتوان با استفاده از مواد مناسب، پوشش ها و روش ها یرا م ین نوع خوردگیا

 1یتنش یخوردگ -1-1-4-7

باشد و  یفلز م یط خورنده بر رویو مح یکشش یجه اعمال همزمان تنشهاینت ین نوع از خوردگیا   

کند اما ترکها و  یخود را حفظ م یو جال یدهد. در ظاهر، فلز درخشندگ یباال رخ م یدر دماها ًًعموما

توان  یند، نمیکه فلز صدمه نب ین تا زمانیکنند، بنابر یم یشرویدر داخل آن پ یکروسکوپیم یشکاف ها

 .[2]در درون فلز شد ین نوع خوردگیمتوجه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Stress Corrosion Cracking (SCC) 
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 ( شمایی از این نوع خوردگی را نشان می دهد.7-1شکل )

 
 یتنش یخوردگ -7-1شکل 

 1یانتخاب شیجدا ای یشیجدا یخوردگ -1-1-4-8

باشد، که در  یم یند خوردگیاژ جامد در فرآیاز آل یاژیاز عناصر آل یکی، جدا شدن یش انتخابیجدا   

از استحکام خود را از دست داده  یماند که قسمت عمده ا یم یاز فلز باق یجه آن جسم متخلخلینت

 یخوردگن نوع یاز ا یی( شما8 –1شکل ) ز معروف است.ین یاژیش آلیبه زدا یانتخاب یاست. خوردگ

  [.5دهد ] یرا نشان م

 

 یشیجدا یخوردگ -8-1شکل 

                                                 
1. Parting or Selective Leaching 
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 یخوردگ با مقابله یروشها -1-1-5

 عبارتند از : یکنترل و مقابله با خوردگ ین روش هاین و معمول تریمهمتر   

 انتخاب مواد مناسب -

  یحفاظت کاتد -

 یحفاظت آند -

 پوشش ها -

 بازدارنده ها -

 مناسب مواد انتخاب -1-1-5-1

کاربرد مورد نظر است  یاژ مناسب برایا آلی، انتخاب فلز یاز خوردگ یرین روش جلوگیمتداول تر   

، پل یل سازیع اتومبیاز در صنایمورد ن ی[. امروزه به منظور ساخت قطعات و وسائل و دستگاه ها4]

گوناگون، مواد  یاژهایره از فلزات و آلیو غ ییفضا یت هایروگاه ها، معادن، فعالی، خطوط لوله، نیساز

گردد  ی( استفاده مک هایک ها و پالستی)مانند الست یک ها( و مواد مصنوعی)مانند بتن ها و سرام یعیطب

[5.] 

 یکاتد فاظتح -1-1-5-2

مدفون  یهاسازه  یاز خوردگ یریبه منظور جلوگ ین روش حفاظتیبه عنوان موثرتر یحفاظت کاتد   

قال گاز، ع و انتیتوز یهالوله  یدر خاک شناخته شده است که به طور گسترده در حفاظت از خوردگ

نکه خورده یون اتوان فلزات را بد ین روش میا یرد، با اجرایگیو آب مورد استفاده قرار م یمواد نفت

ا ی یریتست از جلوگعبار ینمود. حفاظت کاتد یخورنده نگهدار یط هایدر مح یشوند به مدت طوالن

ک ی ا تماس آن بایو  یخارج یکیان الکتریک جریکه توسط اعمال  یفلزات به طور یکاهش خوردگ

  [.5د ]یآ ین رونده، فلز مورد نظر به صورت کاتد در میآند از ب
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 یآند حفاظت -1-1-5-3

آن و استفاده از  یاست که کاربرد عمل یدتریروش جد یسه با محافظت کاتدیدر مقا یمحافظت آند   

 یارائه شد. به طور کل 1954در سال  2نوین بار توسط ادلیاول ین منظور برایا یبرا 1واستاتیپتانس

 یآند یان هایله اعمال جریفلزات به وس یلم محافظ در رویک فیل یبر اساس تشک یحفاظت آند

ًً دهد. همانطور که قبال یل میرا به شدت تقل یسرعت خوردگ یرد. حفاظت آندیگ یانجام م یخارج

است و فلزرا  یکیک دستگاه الکترونیواستات که یبه نام پتانس یدستگاه یحفاظت آند یاشاره شد، برا

توان با  ین روش میازاست. با ایدارد، مورد ن یک الکترود مرجع نگه میل ثابت نسبت به یک پتانسیدر 

ار خورنده محافظت کرد. یبس یها طی، فلزات را در محیاندک و مصرف کم انرژ یانیاعمال جر

 [.2باشد ] یقابل داستفاده م ییایو قل یدیاس یط هایدر مح یمحافظت آند

 3ها پوشش -1-1-5-4

رده ببه کار  خورنده و جسم مورد نظر یط هاین محیجاد مانع بیهستند که جهت ا یمواد یبه طور کل   

وشش و پ یآل ی، پوشش هایفلز یشوند. پوشش ها با توجه به جنس آنها به سه دسته پوشش ها یم

 یم میتقس یو کاتد یآند یخود به دو دسته پوشش ها یفلز یشوند. پوشش ها یم میتقس یمعدن یها

 و ک هایستا، الر : الک ها، رنگ ها و جالها، لعاب هیدارند نظ یادیز انواع زین یآل یشوند. پوشش ها

 ک ها. یپالست

 از: عبارتند یمعدن یانواع پوشش ها

 یشه ایش یپوشش ها -

       یمانیس یپوشش ها -

 و ...  یلیتبد یپوشش ها -

                                                 
1. potentiostat 

2. Edeleanu 

3. Coating 
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 1ها بازدارنده -1-1-5-5

ر به طو یگه، خوردخورند یطهایکم در مح یلیهستند که با افزودن آنها به مقدار خ یبازدارنده ها مواد   

ها  ت کنندهشود. موارد عمده کاربرد ممانع یمتوقف م یا در مواردیافته و یکاهش  یقابل مالحظه ا

 ر است :یط زیمح 4مربوط به 

  ییشو دیروند مثل اس یلزات بکار مفز کردن یتم یند هایکه در فرآ یید هایاز اس یآب یمحلول ها -1

      یعیطب pHا  ب یاس صنعتیسرد کردن در مق یه شده برایته ی، آب هایعیطب یآب ها -2

 قل آن ش و حمل و نیه از نفت و پاالیه و ثانویمحصوالت اول -3

 ابه نبار کردن و موارد مشان حمل و نقل و یمحدود در ح یط هایدر مح یو اتمسفر یگاز یخوردگ -4

 یثر بر رومل مور با بازدارنده ها، خواص بازدارنده ها و عوایان نامه اخیل ارتباط موضوع پایبه دل 

 [.5رد ]یگ یقرار م یمورد بررس یآل یبازدارنده ها و به خصوص بازدارنده ها

 ها بازدارنده یبند طبقه -1-1-6

مانعت مب یه ترکنمود. با توجه ب یب طبقه بندیزم و ترکیتوان بر حسب مکان یممانعت کننده ها را م   

 گردند. یم میتقس( Organic) ی( و آلInorganic) یمعدن یکننده ها به دو دسته اصل

  یمعدن و یآل یها بازدارنده -1-1-6-1

 توانیهای معدنی م ن بازدارندهاین طبقه بندی بر حسب ماهیت بازدارنده صورت می گیرد. از مهمتری   

 قابل  ییمخلوط چند تا بصورت  ا ی و  ییبداتها، فسفاتها اشاره کرد که به تنهایکاتها، مولیلیبه کروماتها، س

 یاتم ها یشوند که حاو یرا شامل م یاز مواد آل یف بزرگیط یآل یباشند. بازدارنده ها یماستفاده 

ق یچند گانه در ساختمان خود هستند که از طر یوندهایپ ین دارایتروژن و هم چنیژن، گوگرد و نیاکس

 یگوگرد برا یحاو یشوند. بازدارنده ها یم یجذب در سطح فلز خورده شده باعث ممانعت از خوردگ

د یط اسیاستفاده در مح یتروژن براین یحاو یک و بازدارنده هاید سولفوریط اسیاستفاده در مح

 [.3باشند ] یار مناسب میک بسیدریکلر

                                                 
1. Inhibitor 
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 خطرناک و خطر یب یها بازدارنده -1-1-6-2

ر به فقط منج یکمتر از غلظت بحران یهستند که در غلظت ها ییخطر آنها یب یبازدارنده ها   

شد و شده بااست که از بازدارنده استفاده ن یزان آن کمتر از حالتیشوند که م یکنواخت می یخوردگ

د یدشالت منجر به حم یکمتر از غلظت بحران یهستند که در غلظت ها ییخطرناک آنها یبازدارنده ها

ه تفادده اساست که بازدارن یشتر از حالتیب یزان خوردگیکه م یشوند به طور یم یحفره ا یو خوردگ

 نشده باشد. 

 یکاتد و یآند یها بازدارنده -1-1-6-3

ا یو  شود یم یون آندیزاسیش پالریا سبب افزایبر اساس آن است که ماده بازدارنده  ین دسته بندیا   

 شود.  یم یون کاتدیزاسیش پالریسبب افزا

 ها بازدارنده عملکرد بر موثر عوامل -1-1-7

 دما اثر -1-1-7-1

( در  LTAد ) یتالوآم -ونویالکتوب یدر مطالعه اثر بازدارندگ باشد. یم یدر خوردگ یدما فاکتور مهم   

ان یت جرش درجه حراریشود که با افزا یم مشاهده میزیمن 91AZاژیآل یکول بر رویلن گلیمحلول ات

 یازدارندگب[. در مطالعه اثر 35ابد ]ی یش میافزا یدر برابر خوردگافته و مقاومت یکاهش  یخوردگ

 شود با یده مکول مشاهیلن گلیم در محلول اتیزیاژ منیآل یخوردگ یوبر ر یو معدن یآل یبازدارنده ها

بات یاز ترک یبرخ یلعه اثر بازدارندگدر مطا[. 30ابد ]ی یمش یافزا یش دما مقاومت در برابر خوردگیافزا

 سرعت ش دمایبا افزاک نشان داده شده است که یدرید کلریفوالد در اس یخوردگ یف باز بر رویش

  فلز در حضور د ویه حرارت بر واکنش اسش درجیر افزاین تاثی[. بنابر21کند ] یدا میش پیافزا یخوردگ

 ن مورد ارائه نمود.یدر ا یک قاعده کلیتوان  یده بوده و نمیچیار پیبازدارنده بس
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 بازدارنده غلظت اثر -1-1-7-2

غلظت  نیب یمیرابطه مستق یدهد که به طور کل ینشان م یدیاس یدر محلول ها یمطالعه خوردگ   

مان ش راندیاافز ش غلظت بازدارنده سببیافزا ًًل وزن فلز خورده شده وجود دارد. غالبایبازدارنده و تقل

ات کیلیم سیسد یشود. مطالعه اثر بازدارندگ یم یجه کاهش در مقدار خوردگیو در نت یبازدارندگ

 یدگش غلظت بازدارنده سرعت خوریدهد که باافزا ینشان م 91ZА میزیاژ منیآل یخوردگ یبررو

بر  Salprباز  فیش ی[. مطالعه اثر بازدارندگ32کند ] یدا میش پیافزا یافته و درصد بازدارندگیکاهش 

افته و یش غلظت بازدارنده کاهش یبا افزا یدهد که سرعت خوردگ یم نشان میزیمن 61AZاژیآل یرو

 [ .2ابد]ی یم شیافزا یمقاومت خوردگ

 pH اثر -1-1-7-3

   pH فلزات دارد. در  یسرعت خوردگ یبر رو یادیار زیر بسیتاث یآب یمحلول هاpH 3/4ن تر از ییپا 

عه اثر [. در مطال3شتر خواهد بود ]یب یآزاد در آب سرعت خوردگ یمعدن یدهایل وجود اسیبه دل

 pHش یزاشودکه با اف یم مشاهده میزیمن D91AZاژ یآل یخوردگ یکات بر رویلیس میسد یبازدارندگ

ازدارنده ها ب[. 32ابد ]ی یش میافزا یمثبت تر شده و مقاومت خوردگ یل خوردگیپتانس 5/12تا  5/8از 

 Hpد یز باین یخنث یط هاین منظور در محیباشند بد یحداکثر راندمان م یدارا pHاز  ینیدر فواصل مع

 [.3به طور مرتب کنترل شود ]

 فلز سطح عتیطب -1-1-7-4

  به مقدار بازدارنده کمتری احتیاج دارند. حضور گریس، روغن و یا هر نوع ًًطوح صاف و تمیز غالباس    

بر مقدار غلظت بازدارنده الزم خواهد داشت. در عمل  یر عمده ایفلز تاث یبر رو یمحصوالت خوردگ

از بازدارنده در اثر  ین حالت مقداریادن مواد بازدارنده به سطح فلز شده و در ین مواد باعث عدم رسیا

 ین آلودگیجهت زدودن ا یروش مناسب ییایمیش یرود. شستشو ین مین مواد از بیبا ا ییایمیواکنش ش

 باشد. یها م
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 آن خواص و میزیمن -1-2

کشف شد و به نام محل کشف آن یعنی شهر باستانی مگنزیا نامگذاری شد. این  1774منیزیم در سال    

% از پوسته ی زمین را تشکیل می  2عنصر ششمین عنصری است که به وفور یافت می شود و حدود 

راین دهد. این عنصر به دومین گروه اصلی جدول تناوبی) گروه عناصر قلیایی خاکی( تعلق دارد و بناب

 1808در سال  1یوید یله هامفریم ابتدا به وسیزیمنبصورت عنصری در طبیعت یافت نمی شود. 

م یزید منیز کلریکوچک جهت الکترول یشگاهیک سلول آزمای 2رابرت بانسن 1852استخراج و در سال 

باشد.  یمتر مکعب میگرم بر سانت 75/1با وزن  ین فلزات تجارتیاز سبک تر یکیم یزیمذاب ساخت. من

م به خاطر ساختار شبکه یزیمن یت چکش خواریرنگ، نرم، سبک، چکش خوار )قابل یم فلز نقره ایزیمن

ان یخوب حرارت و جر ین رساناین است( و قابل مفتول شدن است و هم چنییار پایآن بس یا

و به  باشد یگرم بر مول م 305/24 یو جرم اتم 12 یعدد اتم ین فلز دارایباشد. ا یته میسیالکتر

عت به صورت یم در طبیزیباشد. من یوس میدرجه سلس 1090و  650نقطه ذوب و جوش  یب دارایترت

م یزیمن یمعدن ین سنگ هایوجود دارد. متداول تر یمعدن یشود و به صورت سنگ ها یافت نمیآزاد 

منبع ن یباشند. بزرگتر ی( م gCO3Μت )ی( و مگنز gCO3، CCaO3Μت )ین، دولومیزم یدر پوسته 

گرم در متر مکعب کیلو 1/1یا درصد  13/0 یا حاویباشند. آب در یجهان م یانوس هایم، اقیزیمن

)سومین ماده ی محلولی که به وفور در آب دریا یافت می شود منیزیم است( تولید جهانی م است. یزیمن

% از 25لیز والکترو% ازروش 75تن بوده که ازاین مقدار حدود  436000حدود  1997منیزیم در سال 

 ی(  متبلور مpchاحیای حرارتی تولید شده اند. همچنین منیزیم بصورت ساختار هگزاگونال فشرده )

 [.5شود ]

 میزیمن ییایمیالکتروش یها یژگیو -1-2-1

                                                 
1. Humphry Davy 

2. Robert Bunsen 
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که  دروژنید هل الکترود استانداریم به طور معمول نسبت به پتانسیزیمن، وسیدرجه سلس 25 یدر دما   

 یدر مکان ییایمیالکتروش یا در سررباشد که آن  یولت م -30/2 یل الکترودیپتانس یدارا، صفر است

ت مل به علکالو ق نسبت به الکترودیرق یدیل آن در محلول کلرین، پتانسیدهد. با وجود ا یباال قرار م

ل یتشک یدیلم اکسیباشد. ف یلت مو -7/1کمتر و در حدود   g(OH)2Μاز جنس  یلم سطحیل فیتشک

 ند.ک یت ممحافظ یبه طرز قابل توجه یعیو طب یصنعت یط هایشتر محیم آن را در بیزیمن یبر روشده 

 میزیمن یها اژیآل -1-2-2

ما در ااست.  یبه سهولت قابل دسترس یاز نظر تجار 8/99ش از یم با درجات خلوص بیزیفلز من   

ب یرکت. از ردیگ یاستفاده قرا مگر مورد یاژ شدن با فلزات دی، به ندرت بدون آلیمهندس یکاربردها

اژ ی... آل وم ویرکونیاب، زیکموم، مس، عناصر یسیلی، منگنز، سیوم، روینیمانند آلوم یم با عناصریزیمن

 [ .5شود] یل میتشک

 میزیمن یاژهایآل ینمادگذار -1-2-3

 ینامگذار یبرام وجودندارد. یزیمن یاژهایآل یو معرف ینماد گذار یبرا یخاص ین المللیقاعده ب   

برطبق  یاصل یاژیاستفاده شده است. دو حرف اول نشان دهنده عناصرآل ASTM1ستم یم از سیزیمن

 ر است. یز ینمادگذار

:آهن، F، یاب خاکی: عناصر کم Eم،ی:کادم Dمس، : Cسموت،ی: ب B Aوم،ینی: آلوم  

 G م،یزی:منH م، ی: تورK وم، یرکونی: زL م، یتی: لM  ،منگنز :N کل، ی: نP : ،سرب  

Q ،نقره :R  ،کروم :S م، یسیلی: سT  ،قلع :W م، یتری: اY موان، ی: آنتZ ی: رو .  

باشد. و اگر مقدار عناصر برابر  یاژ حداکثر میاست که درصد آن در آل یحرف اول نشان دهنده عنصر

شوند که  یاعداد آورده م یک سریشود به دنبال حروف  یمرتب م ییب الفبایباشد حروف بر طبق ترت

ح ین عدد صحیک تریاست که به نزد یبرحسب درصد وزن یاصل یاژیعناصر آل یب اسمینشاندهنده ترک

                                                 
1. American Society for Testing and  Material 
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ن یباشد که نشان دهنده ا یم nZ1- Al9-Mgاژ ینشان دهنده آل 91AZگرد شده اند. به عنوان مثال

 [.5است ] یرو ی% وزن 1وم و ینیآلوم یوزن%  9اژ شامل یآلن یاست که ا

 آن یاژهایآل و میزیمن یها کاربرد -1-2-4

به  فلزات، استخراج ی، به عنوان عامل کاهنده برایل فضانوردیم در ساخت موشک ها، وسایزیاز من   

 یباتر ،یاسعک ین هایفلزات، در فالش دورب ی( در حفاظت کاتدیعنوان عامل حفاظت کننده )آند قربان

بدنه و  ،یازسل یم در اتومبیزیمن یاژهایشود. آل یآتش زا و ... استفاده م یخشک و تر و بمب ها یها

 یل ورزشی، وساهمراه، لپ تاپ ها ین ها، تلفن هایماها، دوربیکوپترها، فضاپ یماها و هلیموتور هواپ

 [. 3نک ها کاربرد دارند]یو در ساخت ع یمسابقه ا یل هایمانند دوچرخه و اتومب

 میزیمن از استفاده شدن ریفراگ عدم لیدال -1-2-5

با  ًًمعموال یگاست. مقاومت خورد ین آن در مقابل خوردگییار پایم، مقاومت بسیزیب منین عیبزرگتر   

ومت ا مقاط هیاز مح یم در برخیزین حال منیابد. در عی یکاهش م یاژیو عناصر آل یش ناخالصیافزا

د یسطر، اط ها عبارتنداز: هوا، آب مقین محیدهد که ا یاز خود نشان م یدر مقابل خوردگ ییباال

م در یزینمع یوس یل که باعث محدود شدن کاربرد هاین دلی[. در کل مهمتر2اها ]یک و قلیدریفلوئور

 زین یگرید یت هایم محدودیزیاست. من یم در مقابل خوردگیزین منیین مقاومت پایصنعت شده هم

ن آ یرو یم کاریولح یم امکان جوش کارکم و عد یتوان به چکش خوار یدارد که از آن جمله م

  اشاره کرد.

 میزیمن یخوردگ با مقابله یها روش -1-3

ن یهندسمشده و  آنها یید کارایباعث کاهش شد یآن در برابر خوردگ یاژهایم و آلیزین منییمقاومت پا   

 اشند.ب ییاآنها به دنبال راه حل ه یاز خوردگ یکاهش صدمات ناش یرا بر آن داشته تا برا یخوردگ

 یفلز یها پوشش از استفاده -1-3-1
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ه یال یستیط آن باشند. پوشش باین فلز و محیمناسب ب یتوانند مانع یم ینسبتاً نازک فلز یپوشش ها   

ا محل خراش در یه را در هر منفذ یفلز پا یکیگالوان ین صورت خوردگیر ایرا در غیباشد، ز یکامل

باشد  یم یار منفیل بسیپتانس یم دارایزین مسئله آنست که منیل ایحمله قرار خواهد داد. دل پوشش مورد

ن ید که اینما یاعمال شده، به عنوان آند عمل م یکه فلز بستر در مقابل هر گونه پوشش فلز یبه نحو

ا ب یفلز یباشد. پوشش ها یآن م یاژ هایم و آلیزیمن یپوشش ده یت هایاز محدود یکیمسئله 

با برق( و  ی)آبکار 1یکیالکتر یآبکار ین آنها روشهایقابل اعمال هستند که از ب یمتفاوت یروشها

 برخوردار هستند. یشتریت بیاز اهم  2 بدون برق یآبکار

 برق با یآبکار -1-3-1-1

ک ین روش قطعه مورد نظر را همراه با یدارد. در ا یفراوان یایاست که مزا یبا برق روش مهم یآبکار   

ان یدهند و با عبور جر یپوشش در نظر گرفته شده است قرار م یکه برا یگر در محلول فلزیالکترود د

 یممکن است برا یدهند. آبکار یز را انجام مین قطعه و الکترود عمل الکترولی( بC.Dم )یبرق مستق

ام شود. مثالًًًًًًًًًًًًً سپر اژ انجیک آلیب یا ترسیو  یه فلزیا چند الی یه فلزیک الیمتشکل از  یجاد پوششیا

حفاظت از  یکل )براین یه داخلیک الیخوب(،  یچسبندگ یمس )برا یداخل یه یک الی یل دارایاتومب

 [. 2باشد ] یبه خاطر ظاهر و براق بودن م ًًنازک از کروم صرفا یه یک الی( و یخوردگ

 برق بدون یآبکار -1-3-1-2

ننده در کا یک ماده احیو به کمک  ییایمیش یایاح یتوان توسط واکنش ها یرا م یفلز یپوشش ها   

 یک روکش بر رویل ین صورت فلز راسب تشکینمک فلزات به وجود آورد. در ا یحاو یمحلول ها

 [.2نامند ] یان برق میبدون جر ید که آن را آبکارینما یه میفلز پا

 3ژل -سل یها پوشش از استفاده -1-3-2

                                                 
1. Electrodeposition 

2 . Electroless 

3. Sol-gel 
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و  جاد شدهیا یفلز یدهایآلکوکس یون تراکمیزاسیمریز و پلیدرولین پوشش ها بر اساس واکنش هیا   

و و ی[. گال2ل شود ]یفلز تشک یبر رو یمعدن -یاز مواد آل یمریک شبکه پلیشوند که  یموجب م

 یک بازدارنده را بر رویل به همراه ژ -پوشش سل یاثر بازدارندگ یالدیم 2010همکاران در سال

ل از ژ -پوشش سل ین روینولیک یدروکسیه -8کردند. افزودن بازدارنده  یم بررسیزیمن AZ31اژیآل

 یم میزیمن AZ31اژ یآل یمقاومت خوردگش یمنجر به افزا Mg﴾8-HQ﴿2ل کمپلکس یق تشکیطر

 [. 29شود ]

 یآل یها پوشش از استفاده -1-3-3

قطعات مورد نظر ارتباط سطح  یهستند که با اعمال آن بر رو یمحافظ نازک یه هایال یآل یپوشش ها   

انگ و همکارانش انجام یک مطالعه مهم که توسط زو یج یشود. نتا یط خورنده قطع میآنها با مح

از آن است که  ید، حاکیمنتشر گرد یالدیم 2008در سال  یج آن تحت عنوان مقاله ایرفت و نتایپذ

ار یبس یم اثر محافظتیزیمن 61AZاژ یآل یبر رو ینول به عنوان پوشش آلیترو بنزن آزو رسورسیماده پارا ن

مثبت  یل هایولت به سمت پتانس یلیم 110به اندازه  یل خوردگیکه پتانس یداشته به طور یخوب

ولت و  -654/1به  -764/1از  یل خوردگیپتانس ین پوشش آلیدر حضور ا یعنیشود.  یترجابجا م

  [.34رسد ] یمتر مربع میانتس کرو آمپر بریم 8/224به   9/254از  یان خوردگیجر

  میزیمن یخوردگ کنترل یبرا شده استفاده یها بازدارنده -1-4

 91AZ یخوردگ یرو بر کاتیلیس میسد یبازدارندگ اثر یبررس -1-4-1

 یخوردگ یکات بر رویلیم سیسد یاثر بازدارندگ یالدیم 2011 [ در سال32و همکاران ] یل   

ج حاصل از تست یقرار دادند. نتا یمورد بررس  ADSTM 1384-87 ط خورندهیدر مح 91AZاژیآل

اژ یسطح فلز مقاومت آل یبر رو یه محافظتیل الیکات با تشکیلیم سینشان دادکه سد یخوردگ یها

 10کات در غلظت یلیم سیسد یبرا یمم بازدارندگیدهد. ماکز یش میافزا یم را در برابر خوردگیزیمن

  ین مطالعه از روش هایبدست آمد. در ا 5/12تا  Hp 5/10محدوده تر و در یمول بر ل یلیم
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Abstract: 

 

 Recent research work of the inhibitory effect Schiff bases Salen, 

Salpr, Salcn on magnesium corrosion in hydrochloric acid 01/0  M  

has been studied. The magnesium samples previously prepared in a 

solution containing 01/0  M hydrochloric acid solution containing 

different concentrations of hydrochloric acid and Schiff base 

immersed corrosion test and the way Electrochemical the such as 

Polarization techniques, electrochemical impedance and 

electrochemical noise done. In this research, the results of 

polarization techniques, electrochemical impedance and noise have 

been analyzed and the results showed that the addition of three 

electrochemical methods are consistent with each other, With 

increasing inhibitor to the corrosive environment, the corrosion 

resistance is increased. In general it can be stated that the increase 

of Schiff base in the corrosive environment forming a protective 

layer on the magnesium sample this increases the corrosion 

resistance of magnesium, which is corrosive environments. 

Addition to a more detailed study of the effect of the SEM images 

were used. 
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