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-:Corrosionالتأكل
وتختلــف عملیــات . التاكــل هــو عملیــة تفاعــل كیمیــاوي بــین المعــدن والجــو المحــیط بــه

وتلعـب الـشوائب غیـر . ًالتاكـل تبعـا لنـوع المعـدن وكیمیائیـة المحـیط الوسـطي الخـاص بالتفاعـل
ـــــــــــر عـــــــــــامال معجـــــــــــال         ـــــــــــث تعتب ـــــــــــات، حی ـــــــــــي هـــــــــــذه العملی ًالمرغـــــــــــوب فیهـــــــــــا دورا مهمـــــــــــا ف ً ً ً

""Accelerated Factor"                       حیـــــــــــــث تـــــــــــــسبب فـــــــــــــي فقـــــــــــــدان ســـــــــــــالمة المعـــــــــــــدن
"Loss of Metal Integrity" ًاوال واخــراج المعــدة الهندســیة مــن الخدمــة الفعلیــة بوقــت

.اقصر من الوقت القیاسي

-:النظریة الكهروكیمیائیة للتاكل
-:نظریة للتاكل فيهو عملیة كهروكیمیائیة في الطبیعة، وساهمت هذه ال-:التاكل
.تسمح بالتنبؤ بسلوك التاكل المعقد.١
.استخدمت في تطویر الطرق الوقائیة الجدیدة من ظاهرة التاكل.٢
فـــي صـــناعة وتكنیـــك اجهـــزة قیـــاس التاكـــل ) Basis(اســـتخدمت هـــذه الطریقـــة كاســـاس .٣

.السریع الجدیدة

سـیحدث تفاعـلHClفي محلول مخفف من حامض Znعندما یوضع عنصر الزنك 
-:كما في المعادلة ادناهH2قوي یذوب فیه الزنك ویتحرر غاز الهیدروجین 

 22 HZnClHCl2Zn

-:الكلور ال یحتوي في التفاعل لذلك
 

2
2 HZnH2Zn

-:والتي یمكن كتابتها كاالتي
Oxidation (Anodic Reaction)  أكسدة   e2ZnZn

Reduction (Cathodic Reaction)  أختزال  
2He2H2
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-:من المعادالت اعاله نالحظ ما یلي
ــــــود . أ ــــــق تفاعــــــل االن ــــــات )Zn(یراف ــــــر االلكترون ــــــاعالت اكــــــسدة تكــــــوین وهــــــ) -e(تحری ي تف

).Oxyanions(او االوكسي انیون) Forming Oxide(المؤكسدات 
.لمتحررة من تفاعل االنودیرافق تفاعل الكاثود استهالك لاللكترونات ا. ب
.وبنفس السرعة على سطح المعدنًیجب ان تحدث انیا) االنود والكاثود(كال التفاعلین . جـ
)e-2(الكتــرون) ٢(وتعطــي او تحــرر ) ++Zn(تتحــول الــى ایــون الزنــك )Zn(ذرة الزنــك . د

ــهــذین االلكتــرونین والتــي تبقــى فــي المعــدن و مــن ًحــاال) Immediately(ًستهلك فــورات
.)H2(الى غاز الهیدروجین ) +H(خالل اختزال ایونات الهیدروجین 

-:Anodic Reactionتفاعل االنود
-:شائعة في اكسدة المعدن الى ایوناتًتفاعل االنود هي عملیة تاكل جدا
  enMM n

.عدد االلكترونات المنتجة تساوي عدد التكافؤ الیون المعدن
متكــررة فــي التاكــل ) Encountered(مختلفــة والتــي تــصادف كاثودیــة ت هنــاك تفــاعال

-:وان اغلب تفاعالت الكاثود الشائعة هو ما نبینه ادناه،المعدني

Commonتفاعالت الكاثود الشائعة  Cathodic Reactions:-
-:Hydrogen Evaluation Reactionتفاعل تقویم الهیدروجین.١

في وسط حامضي  
2He2H2

Oxygenتفاعل اختزال االوكسجین.٢ Reduction Reaction:-
حامضي OH2e4H4O 22         (Acid Solution)

قاعدي    OH4e4OH2O 22   (Basis Solution)

OHH



محلول مائي في 
تماس مع الهواء
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Metalتفاعل ایون المعدن .٣ Ion Reaction:-
23 MeM  

Metalترسیب المعدن.٤ Deposition:-
MeM  

Hydrogenتقـــویم الهیـــدروجین - Evaluation هـــو تفاعـــل كـــاثودي شـــائع فـــي االوســـاط
.الحامضیة

.تي هي في تماس مع الهواءفي المحالیل المائیة الًاختزال االوكسجین شائع جدا-
مـا تتكـرر او تحـدث ًوهي غالبـاًتفاعالت اقل شیوعا؛اختزال ایون المعدن وترسیب المعدن-

.في مجاري العملیات الكیمیاویة

-:Forms of Corrosionانواع التاكل 
-:Galvanic Corrosion التاكل الكلفاني. ١

یمر بین معدنین یختلفان في الجهـد فـي هو التاكل الذي ینتج من سریان تیار كهربائي
-:وسط محلول الكترولیتي كما في الشكل ادناه

یضاف الى هذا ان من مـسبباته ربـط معـدنین بـدون عـازل یختلفـان بالجهـد فیمـا بینهمـا 
علـى االنـود أي Selective Attackمحـیط موصـل للكهربائیـة، حیـث یحـصل ویكون بینهمـا 
اكــل بــالعزل التــام بینهمــا یمكــن تجنــب هــذا النــوع مــن الت. لالنــودCorrosionحــصول عملیــة

Smallوتجنب  Anode وLarge Cathodeقدر المستطاع.

Corrosion Product

Electrolyte

Cathode

Anode
     M          M+2 + 2 e-

Zn

     Copper
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Thermal Corrosionالتاكل الحراري.٢ (High Temperature Corrosion):-
هــو التاكــل الــذي یحــصل جــراء التعــرض لــدرجات الحــرارة العالیــة، كــان یكــون التعــرض 

Molten(ي، او یتعــرض المعــدن الــى منــصهرات معدنیــة فــي محــیط غــاز Metals( او الــى
ــــصهرة  Molten(امــــالح من Salts( ــــصهر المحــــیط ــــة ل ــــة كافی ــــي درجــــات حــــرارة عالی ، وف

-:كما مبین في الشكل ادناه.المتعرض

كمــا ویــاتي هــذا النــوع مــن التاكــل یــتم ارتفــاع .)حالــة اكــسدة حراریــة(وهــو تاكــل حــراري 
حــرارة علــى الــسطوح المعدنیــة ویكــون لنــوع الــسبائك والمعــادن دور فاعــل فــي مقاومــة درجــات ال

وتكــون اكثــر ًاســتخدام مــواد مــستقرة حراریــاعنــدهــذه الظــروف ویمكــن التقلیــل مــن هــذا التــاثیر 
.مقاومة او اجراء توافق بین درجات الحرارة والمحیط او تنظیم فترة التالمس

-:Pitting Corrosionنقري تالتاكل ال. ٣
تـصاب المعـادن بعـد تعرضــها لـبعض المحالیـل االكلـة بمــا یـسمى بـالتنقر والـذي یظهــر 

وحـدوثها .على شكل ندب صغیرة قد تكبر مع مرور الزمن حتى تصبح ظاهرة للعـین المجـردة
یـة ونفاذیـة االیونـات المـسببة الـى الفجـوات التـي تكونـت علـى قالطبقـة الوارهذا یـاتي عبـر كـس

وتتسارع عملیة التاكـل مـن خـالل اشـتغال pHحیث تزداد الدالة الحامضیة . ضالسطح المعر
. كـــاثود) Cathode(ـ فـــي حـــین تبقـــى الطبقـــة الوقائیـــة تعمـــل كـــ)Anodes(ـ هـــذه الفجـــوات كـــ

وتكــــون عــــادة منـــــاطق التاكــــل علــــى حافـــــات نقــــاط تركیــــز االجهـــــادات . الحــــظ الــــشكل ادنـــــاه
.الفبركةاء عملیات المیكانیكیة المسلطة او تلك المترسبة جر

High Temperature
Oxygen Corrosion Product

Oxide Metal
Metalاكسدة حراریة

المعدن
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-:Microbiology Corrosionبایولوجيالتاكل المایكرو. ٤
وهو تاكل بعض المعادن بفعل تاثیرات انواع متعددة من البكتریا اما بصورة مباشـرة او 
ـــة التاكـــل  ـــات والعفـــن فـــي عملی ـــة كالفطری ـــاء المجهری بغیـــر مباشـــرة، كمـــا تـــشترك بعـــض االحی

)Moulds & Funge(. تتجلــى تــاثیر هــذه االحیــاء عــن طریــق انتاجهــا حــوامض قویــة بعــد
ان الـــسیطرة فـــي الحـــد مـــن هـــذه .اختـــزال المركبـــات الكبریتیـــة الموجـــودة فـــي الوســـط المحیطـــي

ـالظــــاهرة تكمــــن مــــن خــــالل الــــسیطرة الــــشاملة علــــى كیمیائیــــة الوســــط المحیطــــي واســــتخدام الــــ
)Biocides (خدام العــوازل البالســتیكیة فــي االنابیــب یــضاف الــى هــذا اســت. لقتــل مــستعمراتها

.یة للسطوح المعرضةتلفالناقلة للنفط والمطمورة وكذلك استخدام الطالءات االس

-:Thermo Galvanic Corrosionتاكل الخلیة الكلفانیة الحراریة . ٥
وهــو التاكــل الحاصــل مــن نــشوء خلیــة كلفانیــة خلقتهــا فروقــات فــي درجــات الحــرارة كمــا 

-:الشكل ادناهموضح في

Corrosion
Current

Metal
المعدن

Pit
(Anode) Cathode

طلقة الواقیة ال
Coating
Material

Hot

Metal

Cold

CathodeAnode

Corrosion
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Temperatureویتلخص ذلك عندما یتعرض معدن ما الى فرق في درجـات الحـرارة 

Gradient عـــن طریـــق تـــسخین غیـــر متجـــانس حیـــث یماثـــل فعـــل الخلیـــة الكلفانیـــة جـــراء ان
وبذلك تتكون مناطق انودیـة واخـرى كاثودیـة ممـا ینـتج Differentially Polarizedالمعدن 

Differentialعنـــه  Attack .وتقـــوم االجـــراءات الوقائیـــة علـــى عـــدم تعـــریض المعـــدن الـــى
un even heating & hot spot formation.

مع مالحظة االخذ بنظر االعتبار عند تطبیق انظمـة العـزل الحـراري اسـتمراریتها علـى 
.طول المنطقة المعرضة

-:Corrosion-Erosionتاكل التعریة . ٦
ا تعریـــة الـــسطح بفعـــل ســـرعة التـــدفق وتـــاثیر الجزیئـــات الـــصلبة عملیـــة تاكـــل تنـــتج عنهـــ

. المتواجدة في المائع والتي تعمل على جلـي الـسطح وتكـسیر الطبقـة الواقیـة فـي حالـة وجودهـا
-:والشكل ادناه یوضح ذلك

نقـل الموائـع وانابیـب نقـل المیـاه، ویتـاثر ویتواجد هذا النوع من التاكل عادة فـي معـدات
شــر بهندســیة النظــام الناقــل ونوعیــة البنیــة التركیبیــة للــسبیكة والمعــدن المكونــة للنظــام تــاثر مبا

حیـث تكـون موضـع تعـرض مباشـر الـى فعـل ًمهماًدورا) Bends(وتلعب االنحناءات . الناقل
االرتطــام، ممــا ینــتج عنــه تاكــل موضــعي فــي محــل االرتطــام وخاصــة عنــد زیــادة ســرعة تــدفق 

.ًقررة تصمیمیاالموائع عند حدودها الم

Metal

الطبقة الواقیة

Crrosion
Erosion Stream of Fluid

الجریان للمائع
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-:Concentration Cells Corrosionتاكل الخالیا التركیزیة.٧
وهـــــي خالیـــــا كلفانیـــــة تتكـــــون نـــــسبة الـــــى اخـــــتالف التراكیـــــز للمكونـــــات فـــــي المحلـــــول 

Crevice Corrosionالفجــويااللكترولیتــي، ویرافــق هــذا النــوع، نــوع اخــر یــدعى بالتاكــل

تـــزال االوكـــسجین، ثـــم انتقـــال ایونـــات الكلوریـــدات والـــذي یبتـــدئ بـــذوبان عناصـــر الـــسبیكة واخ
وتـاتي هـذه . قویـة تعمـل علـى تاكـل المعـدن بـسرعة فائقـةًوتحللها في الفجوات مكونـة احماضـا

االنــواع مــن التاكــل بــسبب اختالفــات فــي تركیــز االوكــسجین المتواجــدة فــي الفجــوات المتروكــة 
لمتكونـة علـى سـطوح المعـدن والتـي بین معدنین، وفـي خطـوط انابیـب المـاء وتحـت الترسـبات ا

تعرقل عملیة نفاذ االوكسجین الى الداخل وبالتـالي خلـق اخـتالف فـي تركیـز االوكـسجین، ممـا 
ود یعجــل مــن ذوبانیــة المعــدن ویعمــل علــى زیــادة لمنــاطق القلیلــة االوكــسجین تعمــل كــأنیجعــل ا

.معدل التأكل

-:Stress Corrosion Crackingالتاكل التشققي االجهادي . ٨
ونعنــي بــه تاكــل وتــشقق وتكــسر المعــادن بفعــل اســتمرار تــاثیر االجهــادات المیكانیكیــة 
بوجــود المحــیط المــسبب للتاكــل، وقــد تكــون االجهــادات امــا مــسلطة بفعــل تــاثیر خــارجي او ان 

الحــظ الــشكل ادنــاه والــذي . تكــون مترســبة فــي البنیــة التركیبیــة للــسبائك جــراء عملیــات الفبركــة
.حالةیوضح هذه ال

Stress Corrosion
Cracking Static Load
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Uniform Corrosion)العام(التاكل المنتظم . ٩ (General):-
، حیــث ال یمكـــن تمیــز منــاطق انودیـــة او "General Corrosion"وهــو مــا یــدعى 

-:اخرى كاثودیة على سطوح المعادن المعرضة وكما موضح في الشكل ادناه

لمعــرض، ینتــشر التاكــل بــصورة وینــتج مــن هــذا التاكــل فقــدان عــام فــي ســمك الــسطح ا
كمــا فــي المعــادن المعرضــة الــى الحــوامض، ومــا تتعــرض لــه عــادة الــسبائك . ًمتجانــسة تقریبــا

حیــث تظهــر القــشرة علــى الــسطح نتیجــة "High Temperature Oxidation"الحراریــة 
حقـــة ، فتقلــل مـــن عملیـــات التاكـــسد الالًوقـــد تكـــون هــذه القـــشرة واقیـــة احیانـــا. لالكــسدة الحراریـــة

او قـــد تـــذوب هـــذه . بـــین المحـــیط التعرضـــي والبنیـــة التركیبیـــة للـــسبیكةًفیزیاویـــاًبتـــشكیلها عـــازال
.الطبقة بالمحیط التعرضي كما یحدث ذلك عند التعرض المباشر للمحالیل والمواد الكیمیاویة
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