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-:Corrosionالتأكل
-:ةمقدم

أو أكثـر مـن العوامـل المـسببة ًمیاویـة تـضم واحـدایأن معظم العملیات فـي الـصناعة الك
ــــاعالت واالنانیــــب ،)االوكــــسجین والحــــوامض،المــــاء(للتأكــــل  وأن المــــواد المــــصنع منهــــا المف

لنــا ذلك البـد لــ،والخزانـات ومعـدات الفــصل والتنقیـة وغیرهــا هـي معــادن أو سـبائك قابلــة للتأكـل
والتي تعد احدى أهم أسباب التوقفـات فـي ) التأكل(من التعرف على ماهیة هذه االفة الخطیرة 

الــصناعة ومــا یتبــع ذلــك مــن تعقیــدات وخــسارة اقتــصادیة قبــل معالجــة الخلــل وأعــادة خطــوط 
.االنتاج في المعمل الى حالتها الطبیعیة

المواصـــفات الخاصـــة لظـــروف كـــل یعـــرف التأكـــل بانـــه تحـــول المعـــادن وســـبائكها ذات 
ل تحــوالت كیمیاویــة عــبف) مركبــات كیمیاویــة وقــد یكــون بعــضها ذائبــة(أســتعمال الــى مــواد هــشة 

وفي معظم الحاالت یكـون هنـاك نوعـان مـن التأكـل یحـدثان فـي ،تبدأ من السطح والى الداخل
لـــسطح یكـــون ا،أو بمعنـــى أخـــر،الوقـــت نفـــسه علـــى كـــال ســـطحي المعـــدن الخـــارجي والـــداخلي

ــــة ومــــاًاالخــــارجي معرضــــ ــــى الظــــروف الجوی ــــه مــــن مــــسببات التأكــــل ال ،كاالوكــــسجین(تحوی
ـــخ...المطـــر الحامـــضي،الرطوبـــة ـــداخلي معرضـــا،)ال ـــسطح ال ـــى مـــسببات ًبینمـــا یكـــون ال ال
ـــــــاوي ضـــــــالتأكـــــــل  ـــــــأثیرات ،القواعـــــــد،الحـــــــوامض(من ظـــــــروف التفاعـــــــل الكیمی االمـــــــالح والت

اســـات العلمیـــة الدقیقـــة أن ظـــاهرة التأكـــل تتـــسبب عـــن طریـــق لقـــد أثبـــت الدر.)الكهروكیمیاویـــة
ًهــذه التفــاعالت فــي جمیــع الظــروف تقریبــاأكیمیاویــة أو كهروكیمیاویــة وتنــشحــدوث تفــاعالت

-:ولكن بدرجات متفاوته ویعتمد حدوثها على عاملین أساسیین هما
.ـ الصفات الكیمیاویة للمعدن أو السبیكة المعدنیة١
رجیة المحیطة بالمعدن كـأن تكـون ظـروف جویـة تعتمـد علـى البیئـة التـي یوجـد ـ العوامل الخا٢

.أو ظروف تفاعالت كیمیاویة صناعیة،فیها المعدن

-:العملیات المؤدیة الى التأكل
هنــاك عملیتــان أساســیتان تؤدیــان الــى اضــمحالل وأختفــاء المعــدن أو تبــدل مواصــفاته 

عـــدا طبیعـــة التركیـــب (عالقـــة لهـــا بالكیمیـــاء بـــشكل غیـــر مقبـــول وأحـــدى هـــاتین العملیتـــین ال
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وهـــــي عملیـــــة فیزیاویـــــة تتـــــسبب أمـــــا بفعـــــل عوامـــــل التعریـــــة ) الكیمیـــــاوي للمعـــــدن أو الـــــسبیكة
)Erosion (مباشـــرة علـــى الـــسطوح الخارجیـــة للمعـــدات المعرضـــة للعوامـــل الجویـــة أو وتـــؤثر
بالدرجـــة الرئیـــسیة أو سبب بفعـــل االحتكـــاك والـــسوفان التـــي تتعـــرض ألیـــه الـــسطوح الداخلیـــة تـــت

أمـــا العملیـــة .االجـــزاء المیكانیكیـــة المحتكـــة مـــع بعـــضها ضـــمن المعـــدات الـــصناعیة المختلفـــة
فهـي ظـاهرة أضـمحالل الـسطح المعـدني وتحولـه أمـا ،الرئیسیة الثانیة والتـي تهمنـا ككیمیـاویین

ةمحیطــالــى مــادة هــشة أو انتقالــه بــشكل مركــب كیمیــاوي للمعــدن المــضمحل الــى المحالیــل ال
-:وكما مبین ادناه،ویتم بفعل تأثیرات كیمیاویة أما مباشرة أو غیر مباشرة،بالمعدن

-:التأكل المباشر
وأن أهــم هــذه المــسببات ،یحــدث نتیجــة لــتالمس مباشــر بــین المعــدن ومــسببات التأكــل

أن ًث أحیانـایحـد.االمـالح الفعالـة والتـي یتعـرض لهـا سـطح المعـدن،الحوامض،هي الغازات
تكــون نــواتج التأكــل بــشكل طبقــة رقیقــة واقیــة لبقیــة ســطح المعــدن مــن التأكــل وقــد تــستغل مثــل 

سطح المعدن) تـأكل ( أضمحالل 

كیمیاويتـأكل
Corrosion

فیزیاويتـأكل
Erosion

مباشر تـأكل
)جاف(

غیر مباشر تـأكل
)رطب(

سوفانعریةت
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لحمایــة المعــدن مــن التأكــل عــن طریــق تــسریع تكــوین مثــل هــذا الغــشاء ًهــذه الظــاهرة صــناعیا
-:ًالواقي بعملیات صناعیة مصممة لهذا الغرض ومن االغشیة الواقیة المعروفة صناعیا

.عن طریق تكوین غشاء واقي من اوكسیده)Al(منیوملحمایة معدن اال. ١
322 OAl2O3Al4 

.واقي من كاربوناته) طبقة(عن طریق تكوین غشاء ) Pb(حمایة الرصاص . ٢
  322 COH2OHCO

33 PbCOCOPb  

.)سید الكروماوك(بواسطة تكون غشاء الكرومیا ) Cr(حمایة معدن الكروم . ٣
322 OCr2O3Cr4 

وبمــا ان معــدن الحدیــد ،عــد تاكــسد المعــادن مــن اهــم انــواع التآكــل الكیمیــاوي المباشــری
لــذلك یاخــذ تاكــسد ،فــي تــصنیع معــدات الــصناعة الكیمیاویــةًوســبائكه هــو اكثــر المعــادن تــداوال

ج تاكــسد الحدیــد ان هنــاك حیــث أظهــرت نتــائج التحلیــل الكیمیــاوي لنــوات.الحدیــد اهمیــة خاصــة
فـــي عملیـــة تاكـــسد وتاكـــل الحدیـــد وكمـــا مبـــین فـــي CO2لغـــاز ثـــاني اوكـــسید الكـــاربون ًدورا

-:المعادالت ادناه
 23222 HCOFeOHCO2O

2

1
Fe 

    OHCO2COOHFe2O
2

1
HCOFe2 223223 

    2323 CO2OHFe2OH2COOHFe2 

  OH3.OFeOHFe2 2323 

.هذه المعادالت لالطالع فقط-:مالحظة

اثبــــت التحلیــــل الكیمیــــاوي الــــدقیق لــــصدأ وجــــود بیكاربونــــات الحدیــــدیك والحدیــــدوز وقـــد 
.یئلحدیدیك المتماوهیدروكسید الحدیدیك واوكسید 
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الوكـسید متراصـة اواقیـة عنـدما تكـون جزیئـات ) غـشاء(ان اكاسید المعادن تكون طبقة
ال تـسمح لهـذه ومتقاربة مع بعضها البعض بمسافة اصغر من قطر جزیئة االوكـسجین وبـذلك 

ولهـذا النـوع مـن االكاسـید تـسمیة اخـرى ،باختراقها والوصول الـى المعـدن) O2جزیئة (الجزیئة 
امــــا اذا كــــان العكـــس عنــــدما تكــــون جزیئــــات .لهـــذه الخاصــــیةًهـــي االكاســــید الــــصلدة اســــتنادا
بمــسافة تــسمح الســتمرار وصــول جزیئــة االوكــسجین ) خــةتفمن(االوكــسید متباعــدة عــن بعــضها 

الــى هــذه الخاصــیة ًوفــي مثــل هــذه الحالــة ال یتكــون غــشاء واقــي واســتنادا،ســطح المعــدنالــى 
.یعرف هذا النوع من االكاسید باالكاسید الهشة

-:التاكل غیر المباشر
یحــدث هــذا النــوع مــن التاكــل عنــدما یكــون هنــاك وســط ناقــل للتــاثیرات الكیمیاویــة بــین 

ومـــن الواضـــح ان ،ًن االثنـــین ال یكـــون مباشـــراالمعـــدن ومـــسببات التاكـــل أي ان االتـــصال بـــی
ًاصـول هـذا التاكـل اعتمـاداأتنـش.)الرطوبـة(هو الماء الى حـد كبیـر نعنیه الوسط الناقل الذي 

علــى البنــاء الكیمیــاوي وااللكترونــي للمعــادن والــسبائك المختلفــة التــي تتــصل مــع بعــضها ســواء 
ط المعروفــة او بمجــرد تقاربهــا مــع عــن طریــق لحمهــا او ربطهــا مــع بعــضها باحــدى طــرق الــرب

.بعضها شرط وجود وسط متصل بینهما مثل الماء
ًیستنتج مما ذكر اعـاله بـان الـذي یحـدث فـي التاكـل غیـر المباشـر والـذي یـسمى ایـضا

حـــــدوث تفـــــاعالت ،مـــــن وجهـــــة النظـــــر الكیمیاویـــــة) Wet Corrosion(بالتاكـــــل الرطـــــب 
فـــي نقـــاط االلتقـــاء او التقـــارب بـــین المعـــادن كهروكیمیاویـــة عـــن طریـــق نـــشوء خالیـــا كهربائیـــة

وتـرادف ) بفرق الجهـد(الكهربائیة االساسیة المعروفة المتباینة بشكل واضح في احدى صفاتها
او میلـــه (أي قابلیـــة المعـــدن علـــى ) بالكهروســـالبیة(هـــذه الـــصفة صـــفة كیمیاویـــة اخـــرى تعـــرف 

خلیـة تاكلیـة مـن هـذا النـوع ولغـرض توضـیح ظـاهرة حـدوث. سحب االلكترونات باتجاهه) الى
كهروســــالبیة (ذو فــــرق الجهــــد العــــال )A(المعــــدن ) او اتـــصل(لــــو تقــــارب -:يأتنـــذكر مــــا یــــ

فـان المعــدن ،)او الرطوبـة(ذو فـرق جهـد نــسبي واطـئ وبوجـود المـاء )B(مـع المعـدن ) عالیـة
)B( یفقــد الكترونــات الــى المعــدن)A(ه الــى وبالوقــت نفــسه یفقــد ایونــات موجبــة تغــادر ســطح
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حمى مـن التاكــل ولكــن علــى حــساب ُســی)A(وبتعبیــر اخـر فــان المعــدن ) المــاء(الوسـط الناقــل 
)Zn(هـو الزنـك )B(والمعـدن )Cu(هـو النحـاس )A(فلو فرضنا ان المعـدن ،)B(المعدن 

فولــت)+0.35(مــن مراجعــة جــدول االحــالل الكهربــائي فــان قیمــة فــرق الجهــد للنحــاس هــي و
فـــــرق الواضـــــح بـــــین هــــــذین المعـــــدنین الـــــى ازاحــــــة الت وســـــیؤدي هــــــذا فولـــــ)-0.77(الزنـــــك و

-:تجاه المبین في المخطط ادناهباالااللكترونات

التفاعل عند القطب السالب                       التفاعل عند القطب الموجب
  22 O

2

1
OHe2OH2   e2ZnZn

Zn(OH)2

ناتج التفاعل الكلي

وجود معدنین مختلفـین كـي تحـدث خالیـا تاكلیـة وقـد یكفـي ًوقد ال تتطلب الحالة احیانا
ونالحـظ هـذه وجود المعدن واوكسیده لحدوث فرق واضح في الجهد بینهما وحدوث خلیة تاكـل

وان هذه الظاهرة تمثل خطـورة كبیـرة الحـد اهـم المـواد المـصنعة ،الظاهرة بین الحدید واوكسیده
ومــن خــواص ،یتكــون اوكــسید الحدیــد باســلوب التاكــل المباشــر.للمعــدات الــصناعة الكیمیاویــة

هـــذا االوكـــسید ســـهولة حـــصول تـــشققات فیـــه وعنـــد حـــدوث ذلـــك وبوجـــود الرطوبـــة یعقبـــه تاكـــل 
ن معــدن الحدیــد بــیلوجــود فــرق ملحــوظ فــي الجهــد ًدة اخــر باالســلوب غیــر المباشــر نظــرااكــس

هنــا وبــذلك ًوبــین اوكــسید الحدیــد الــذي یــسلك كــاثودا) أي هــو الــذي یتاكــل(ًوالــذي یــسلك انــودا
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اتجاه حركة االلكترونات

H2Oوسط الناقل ال
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یـــــستمر التاكـــــل عـــــن طریـــــق التاكـــــسد باالســـــلوبین المباشـــــر وغیـــــر المباشـــــر وتكـــــون خالصـــــة 
-:الحدید الى هیدروكسیده وكما یليالتاكل غیر المباشر تحولالتفاعالت الكیمیاویة في 

  e2FeFe

   OH2e2O
2

1
OH 22

   2OHFeOH2Fe  

-:أي ان
 222 OHFeO

2

1
OHFe 

عوامـــل عدیـــدة یتوقـــف علیهـــا حـــدوث التاكـــل باالســـلوب غیـــر المباشـــر منهـــا مـــا كهنـــا
مثــل جهــد التاكــسد ونقــاوة المعــدن وذوبانیــة نــواتج التاكــل ) لــسبیكةاو ا(ب المعــدن یــتركبیتــصل 

ــــل ــــة ومنهــــا مــــا،فــــي الوســــط الناق ــــل الدال ــــة المحیطــــة بالمعــــدن مث ــــالظروف الخارجی ــــصل ب یت
وعلیـه فــان ،الحامـضیة وتركیـز االوكـسجین وتوصـیلیه الوسـط المحــیط بالمعـدن ودرجـة الحـرارة

اشــر یتطلــب تفهــم دور كــل مــن هــذه العوامــل وغیرهــا مثـــل الحــد مــن حــدوث التاكــل غیــر المب
والــذي یــوفر )H2(وتحــرر غــاز الهیــدروجین )Over Voltage(ظــاهرة حــدوث فــرق الجهــد 

حمایة اضافیة لسطح المعدن اضافة الى ذلك فان بعض المعادن تتاكل بمجـرد مالمـستها مـع 
وبـذلك یجـب ،الهیـدروجینالرطوبة وحتى بعدم وجود االوكسجین ویـؤدي ذلـك الـى تحـرر غـاز 

نــات مغلقــة االحــذر مــن التعامــل مــع هــذه المعــادن ان ال تكــون مــادة مــصنعة لمفــاعالت او خز
ومـن االمثلـة علـى هـذه الحالـة ،ل شـرارة او صـاعقةعكان هناك مصدر خطر لالنفجار بفواال

-:كما مبین ادناه)H2(حیث یتم تحریر غاز ،ًمعدن االلمنیوم مثال
  e3AlAl 3
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  232 H
2

1
1OHAlOH3Al 

-:او
  232 H3OHAl2OH6Al2 

-:الوقایة من التاكل
مقاومـــة بـــصورة مطلقـــة ) معـــدن او ســـبیكة(ال یمكـــن مـــن الناحیـــة النظریـــة تـــوفیر مـــادة 

ان .المـشكلة وایجـاد افـضل الـسبل للحـد منهـاللتاكل ولهذا تمت دراسـة سـبل التعـایش مـع هـذه
واسـباب ،التكنلوجیا والخبرة العملیة والمهارة ال زالت تسبق العلـم فـي مجـاالت الحـد مـن التاكـل

لمسببات التاكل والمؤثرات على هذه الظاهرة، ًذلك هي العوامل العدیدة والطبیعة المتباینة جدا
واالختالفات الكبیرة فـي ) معادن وسبائك(ات الصناعیة والتعددیة الكبیرة للمواد المصنعة للمعد

الظروف الجویـة او الـدفن -:بما في ذلك البیئة الخارجیة مثل،بینة اجراء العملیات الصناعیة
فـــي التربــــة لالجـــسام المعدنیــــة او الـــتالمس مــــع المیـــاه المالحــــة او العذبـــة او الجوفیــــة والبیئــــة 

درجة حرارة وضغط وتالمـس مـع الحـوامض والقواعـد الداخلیة من حیث الظروف المتباینة من
.واالمالح وغیرها

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد حــدثت تطــورات علمیــة ملحوظــة فــي مجــال الحــد مــن وتقلیــل 
-:وقد تطورت في هذا المجال ثالثة اسالیب هي.حدوث التاكل

.واقي) طبقة(تغطیة او اكساء سطح المعدن بغشاء .١
.ت الكهروكیمیاویة وخالیا التاكلمنع او تقلیل حدوث التفاعال.٢
).وقایة كیمیاویة(منع او ابطاء التفاعالت الكیمیاویة المسببة للتاكل .٣

-:سطح المعدن بغشاء واقأكساء
تتمثــل هــذه الطریقــة بعــزل ســطح المعــدن عــن مــسببات التاكــل المباشــر وهــي الرطوبــة 

-:غشیة االتیةویمكن ان یتم ذلك باكساء سطح المعدن باحد اال،واالوكسجین
.االغشیة االوكسیدیة.١
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.الفوسفاتیةةاالغشیى.٢
.االغشیة المعدنیة.٣
.الطالءات العضویة واالصباغ.٤

او ) الكــسدة بالتــسخیناًمــثال(یمكــن تحقیــق هــذه االغــشیة بالتــسخین فــي الجــو المالئــم 
ة بواسطة تفاعالت كیمیاویة عن طریق غمر المعدن في محلـول مالئـم مثـل االكـسدة الكیمیاویـ

الكـسدة امثـل (ًمالئمـاًفـي خلیـة كهربائیـة تحـوي محلـوالًجعل المعدن انـوداباو بطرق كهربائیة 
او بواسطة الطرق الفیزیاویة مثل الطلـي بـالرش او غمـر المعـدن فـي منـصهر معـدن ) االنودیة

.اخر
المــــــواد البالســــــتیكیة او ،فــــــي الــــــصناعةًمــــــن الطــــــالءات العــــــضویة المــــــستعملة كثیــــــرا

واوكـسید Fe2O3ومن اهـم االصـباغ الالعـضویة اوكـسید الحدیـد االحمـر یریةو القالمطاطیة ا
ویعتبــران مــن الطــالءات الجیــدة للفــوالذ ویمزجــان عــادة مــع مــادة Pb3O4الرصــاص االحمــر

.زیتیة ویطلیان بطرق فیزیاویة بسیطة

-:الوقایة بالطرق الكهروكیمیاویة
ل غیــر المباشــر الــذي یحــدث عــادة فــي تــستخدم هــذه الطــرق للتعامــل مــع مــسببات التاكــ

-:المحالیل المائیة وهناك نوعان من طرق الحمایة هذه هي
-:الحمایة االنودیة. ١

أي یمتلك فرق جهد واطئ مقارنة بالسطح المعدني المـراد (وتتم باستخدام قطب انودي 
ادن ومــــن المعــــ) كهربائیــــة مــــستحدثة لحمایــــة معــــدن مــــالیــــة خفــــي ًحمایتــــه لــــذلك یــــسلك انــــودا

اال انـه یجـب الحـذر ،المرشحة لحمایـة الفـوالذ فـي هـذا المجـال هـي الزنـك والمغنیـز والكالـسیوم
مـن تفاعـل H2بسبب ظـاهرة تحـرر غـاز ) أي االجزاء مغلقة(ان ال تكون الحمایة من الداخل 

،صق قطعـة مـن المعـدن المختـار علـى جـسم المعـدن المـراد حمایتـهلـت.هذه المعادن مع المـاء
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ویراعـى تعـویض ،یكـون المـاء الوسـط الموصـل فیهـا،تكون تیار ذاتـي ودائـرة كهربائیـةوبذلك ی
.في الوقت المناسب) االنود(قطعة المعدن 

-:الحمایة الكاثودیة. ٢
باســتعمال بطاریــة خاصــة ،یــستخدم فــي هــذه الحمایــة مــصدر خــارجي للتیــار الكهربــائي

لیــة كهربائیــة مــستحدثة یكــون فیهــا خفــيًویــتم اختیــار معــدن اوســبیكة خاصــة كــي تكــون انــودا
ولهـــذه الطریقــــة تطبیقــــات عملیـــة عدیــــدة منهـــا حمایــــة انابیــــب ،ًالمعـــدن المــــراد حمایتـــه كــــاثودا

ــاًالبتــرول المدفونــة تحــت االرض ووقایــة الخزانــات المعدنیــة المدفونــة كلیــا فــي التربــة ًاو جزئی
.وكذلك حمایة ارصفة الموانئ

تمتاز طریقة الحمایة االنودیة بانهـا سـهلة ،لكهروكیمیاویةعند مقارنة طریقتي الحمایة ا
الــربط وال تحتــاج الــى تعقیــدان المتعلقــة بالمتابعــة والــصیانة المــستمرة لــذلك یفــضل اســتخدامها 

.ًكلما كان ذلك ممكنا

-:الوقایة بالطرق الكیمیاویة
التفـاعالت تستخدم فـي هـذه الطریقـة مـواد كیمیاویـة معینـة تعمـل علـى ایقـاف او ابطـاء 

وذلـــــك مـــــن خـــــالل تقلیـــــل ســـــرع ،الكیمیاویـــــة والتـــــي تحـــــدث فـــــي اثنـــــاء عملیـــــة تاكـــــل المعـــــادن
تـضاف هـذه المـواد بنـسب قلیلـة الـى المحالیـل المالمـسة للـسطوح المعدنیـة خاصـة .التفاعالت

،الـــــسلیكات-:)االنایونـــــات(اذا كانـــــت الحمایـــــة المطلوبـــــة مـــــن الـــــداخل ومـــــن االمثلـــــة علیهـــــا 
وتعمل هذه االمالح عند اضافتها كانودات بالنـسبة ،اتتبورات، الفوسفات والنتریال،الكرومات

.ثر ویجب التعویض عن المفقود منها باستمرارألذلك فهي التي تت،للمعدن المراد حمایته
هنــاك مــواد عــضویة تــضاف بنــسب قلیلــة عــادة الــى االصــباغ والطــالءات وبــذلك تكــون 

ة وتمتـز هـذه المـواد بـشكل غـشاء رقیـق علـى سـطح المعـدن مساعدة الى طریقة االغشیة الواقیـ
،وتــستعمل عــادة لحمایــة ســطح المعــدن مــن الخــارج المعــرض للظــروف الجویــة،المــراد حمایتــه

او االجــزاء المعدنیــة المدفونــة فــي التربــة وتعمــل علــى ایقــاف التفــاعالت التاكلیــة فــي مراحلهــا 
ومــن ،الــى ســطح المعــدنًالتربــة مــثالاو تعمــل علــى منــع وصــول ایونــات ضــارة مــن ،االولــى
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ویكــون ،المــواد العــضویة الفعالــة فــي هــذا المجــال االمینــات والكبریتیــدات العــضویة والكحــوالت
وبــذلك ،دورهــا انهــا تمنــع تكــون البیروكــسیدات عــن طریــق اصــطیاد الجــذور الحــرة التــي تتكــون

.تمنع تكون الحوامض الضارة بالمعدن
وهنـا نؤكـد مـرة ،اتهـا لغـرض تقلیـل فـرص حـدوث التاكـلهناك امور اخرى یتطلب مراع

ز یـجهتًاو الحـد مـن مـن مـشكلة التاكـل النـه مـن غیـر الممكـن عملیـا) تقلیـل(ة ماخرى على كل
لكون التكنلوجیا الكیمیاویة دائمـة ًایجاد معادن او سبائك مقاومة للتاكل بصورة مطلقة نظرااو

بط ضــال عــدم امكانیــة حتمــواالحــوال والظــروف واالتغیــر مــن حیــث المــواد االولیــة والمــذیبات 
ومــــن اهـــم االمــــور التــــي یجــــب ،لمـــصادر التاكــــلًود الــــشوائب التــــي یكـــون بعــــضها مولــــداجـــو

-:مراعاتها ما یلي
ــــة .١ ــــة المــــصنعة للمفــــاعالت والخزانــــات واالنابیــــب الناقل ــــصحیح للمــــادة المعدنی االختیــــار ال

فیجــب ان تكـــون ،اس بــین معـــدنینواذا كــان هنـــاك تمــ،والوحــدات الــصناعیة المختلفـــة
) الحمایـة(واال استوجبت الحالة وجود احدى طـرق الوقایـة ،ا متقاربةمفروق الجهد بینه

.ودرایةبتأنوالتي یجب ان یتم اختیارها 
.عزل المواد المخزونة عن الرطوبة بتغلیفها بطریقة كفوءة او باكساءها باغشیة واقیة.٢
ـــةبمـــا ان اكاســـید المعـــادن وســـبائكها .٣ لـــذا یراعـــى عـــدم تعـــریض ،تكـــون ذات طبقـــة قاعدی

ویجـــب مراعـــاة مثـــل هـــذه الحالـــة فـــي ،المعـــادن الـــى االجـــواء الحامـــضیة قـــدر االمكـــان
.االجواء الصناعیة التي ال تخلو من االمطار الحامضیة

ادة عنــد تــصمیم معــدات المعمــل المختلفــة النهــا قــد تــؤدي الــى خالیــا حــتجنــب التراكیــب ال.٤
وبـذلك تـزال االغـشیة الواقیـة ،اكـل موضـعي وقـد تكـون معرضـة للكـسرتركیزیة تسبب ت

.وبذلك یتعرض المعدن الى مزید من التاكل


