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 . خوردگي1

 مفهوم خوردگي  1-1

خوردگي، تخريب ماده در اثر اندرکنش با محيط اطراف آن است. اين تعريف شامل کليه مواد از جمله مواد طبيعي 

است. کتاب حاضر بر خوردگي فلزات  و همچنين مواد ساخته دست بشر مانند پالستيک، سراميک و فلزات

خصوصا فوالدهاي کربني و کم آلياژ که در ساخت خطوط لوله ي مدفون در خاک به کار مي روند، تاکيد دارد. 

پس از تعريف خوردگي اين سوال مطرح مي شود که اصوال چرا فلز خورده مي شود؟ پاسخ به اين سوال مربوط 

وقوع فرآيندهاي خوردگي بحث مي کند. از علم ترموديناميک صرفا مي به علم ترموديناميک است که در مورد 

توان از خورده شدن و يا خورده نشدن فلزات اطالع حاصل نمود. دومين سوال در مورد سرعت خوردگي است 

يا به عبارت ديگر يک خط لوله داراي چه طول عمري است؟ سينتيک خوردگي در جواب دادن به اين سوال به 

 [.1کند ]ما کمک مي 

ميزان معيني از انرژي براي استخراج فلز از سنگ هاي معدن آن به کار مي روئد که باعث افزايش سطح انرژي 

( براي فوالد و بوکسيت 3O2Feآن مي شود. سنگ هاي معدن بطور مثال اکسيدهاي فلزي مانند هماتيت )

(O2H.33O2Al براي آلومينيوم هستند. اصل کلي در ترموديناميک ) بيانگر اين است که فلز )ماده( هميشه به دنبال

کاهش سطح انرژي خود و رسيدن به سطح انرژي پايين تر )پايدارتر( است. به عبارت ديگر، بسياري از فلزات از 

ديگاه ترموديناميکي ناپايدار هستند و تمايل به رسيدن به سطح انرژي پايين تر از خود نشان مي دهند. فلز با 

يد يا ترکيبات ديگر به سطح انرژي پايين تر مي رسد. فرآيندي که با آن فلز به اکسيد )با سطح انرژي تبديل به اکس

 [.1،2پايين تر( تبديل مي شود به عنوان خوردگي شناخته مي شود ]

خوردگي اکثر مواد مهندسي در دماهايي نزديک به دماي محيط در محيط هاي آبي اتفاق مي افتد و ماهيت 

يي دارد. محيط آبي به عنوان الکتروليت عمل مي کند و در مورد سازه هاي مدفون، خاک مرطوب الکتروشيميا

( و مصرف الکترون 1نقش الکتروليت را دارد. فرآيند خوردگي شامل توليد الکترون )اکسيداسيون( طبق واکنش )

 ( است:3( و )2)احيا( طبق واکنش هاي )

  e2+  ++Fe→ Fe-                      (    1واکنش )

 OH4→  +H4O + 2H2+  2O-(         2واکنش )
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 OH2+  2H→  -e2O + 2H2-      (     3واکنش )

واکنش اکسيداسيون معموال به عنوان واکنش آندي و واکنش احيايي نيز به نام واکنش کاتدي معروف هستند. هر 

اکسيدي سبب از دست رفتن )مصرف( دو واکنش الکتروشيمايي براي وقوع خوردگي ضروري هستند. واکنش 

فلز مي شوند و واکنش احيايي بايد انجام شود تا الکترون هاي توليد شده از واکنش اکسيداسيون مصرف شوند و 

در نتيجه خنثي بودن الکتريکي فلز حفظ شود. در غير اين صورت مقدار زيادي از بارهاي منفي به سرعت در 

 [.1،3ي يابند و خوردگي متوقف مي شود ]فصل مشترک فلز و الکتروليت تجمع م

واکنش هاي اکسيداسيون و احياء که به واکنش هاي نيم پيل نيز معروف هستند، مي توانند در نقاطي بسيار نزديک 

به هم و يا در نقاطي با فاصله ي زياد از هم بر سطح فلز انجام شوند. زماني که واکنش هاي الکتروشيميايي از 

جدا هستند، واکنش اکسيداسيون که به واکنش آندي موسوم است در آند انجام مي شود. در نظر فيزيکي از هم 

اين محل جريان مستقيم الکتريکي از سطح فلز به سمت الکتروليت جاري مي شود. اين جريان باعث خروج يون 

که در آنجا باعث  هاي فلزي از سطح فلز مي شود. اين جريان از الکتروليت عبور مي کند و به نقطه اي مي رسد

احياي اکسيژن يا آب مي شود. اين محل به عنوان کاتد شناخته مي شود. تصويري شماتيک از پيل خوردگي 

 نشان داده شده است. چهار جزء اصلي براي يک پيل خوردگي ضروري است: 1-1اختالفي در شکل 

 آند .1

 کاتد .2

)معمواًل براي خطوط لوله ي مدفون، اين فلزي که از نظر الکتريکي آند و کاتد را به هم متصل کند.  .3

 قسمت خود خط لوله است.(

يک الکتروليت رساناي الکتريکي که آند و کاتد در آن غوطه ور باشند. )معمواًل براي خطوط لوله ي  .4

 مدفون، اين قسمت خاک مرطوب است(.
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 تصوير شماتيک از يک پيل خوردگي اختالفي -1-1شکل 

 

سازه هاي مدفون در خاک معموال بر اثر به وجود آمدن پيل خوردگي است که شامل خوردگي خط لوله و ساير 

انواع گوناگوني مي شود. يک نوع آن پيل اختالف دمشي است که در آن قسمت هاي مختلف خط لوله در معرض 

رايط غلظت هاي متفاوت اکسيژن در خاک هستند. انواع ديگر شامل پيل هاي به وجود آمده در اثر گوناگوني ش

سطح لوله يا ترکيب شيميايي خاک مي باشند. خوردگي گالونيک نمونه اي از پيل خوردگي است که در آن دو 

 [.1،2،3فلز مختلف از نظر الکتريکي به يکديگر جفت مي شوند و در معرض يک محيط خورنده قرار مي گيرند ]

 شناسايي خوردگي 1-2

الکتروشيميايي آن شناسايي کرد و در نتيجه مقدار آن را براي سازه هاي خوردگي را مي توان براساس طبيعت 

 مدفون در خاک کاهش داد. مي توان ولتاژ و جريان هاي مربوط به فرآيند خوردگي را اندازه گيري کرد.

با قرار گرفتن قطعه اي از يک فلز در يک الکتروليت مانند خاک، ولتاژي در فصل مشترک فلز و الکتروليت به 

علت طبيعت الکتروشيمايي خوردگي ايجاد مي شود. اين ولتاژ مستقيما قابل اندازه گيري نيست و الزم است آن 

را با استفاده از يک ولت متر و يک الکترود مرجع که به الکترود نيم پيل نيز معروف است اندازه گيري نمود. اين 

يل محلي فلز در محيط انجام آزمايش است. براي اندازه ولتاژ همان پتانسيل خوردگي يا پتانسيل مدار باز يا پتانس

 [.1استفاده مي شود ] (CSE)سولفات مس  –گيري پتانسيل سازه هاي مدفون در خاک از الکترود مرجع مس 
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داده هاي پتانسيل مي تونند در ارزيابي مقاومت فلزات مختلف نسبت به خوردگي در يک محيط معين به کار 

ند طال و پالتين که داراي پتانسيل مثبت تري هستند نسبت به فلزات معمولي مهندسي که روند. فلزات نجيب مان

بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند، مانند فوالد و آلومينيوم، مقاومت به خوردگي باالتري دارند. جدول سري 

يم شده است. جدول گالوانيک، يک ليست از فلزات و آلياژهاست که براساس پتانسيل نسبي خوردگي آنها تنظ

نمونه اي از اين سري است که براي فلزات و ساير مواد در خاک يا آب خنثي تنظيم شده است. همان گونه  1-1

که مالحظه مي شود، کربن داراي مثبت ترين پتانسيل و مننيزيم داراي منفي ترين پتانسيل است. پتانسيل هاي 

انيک بسته به طبيعت محيط مي توانند تا حدودي تغيير کنند اندازه گيري شده براي فلزات مختلف در سري گالو

اما موقعيت نسبي فلزات در هر محيط همانند موقعيت آنها در محيط هاي خنثي همچون خاک يا آب دريا است 

[1،2.] 

از جدول سري گالوانيک براي اطالع از احتمال وقوع خوردگي گالوانيک نيز مي توان استفاده کرد. زماني که 

ز مختلف از جدول سري گالوانيک به يکديگر متصل شوند و در محيط الکتروليت قرار بگيرند، فلز با پتانسيل دوفل

منفي تر )فعال تر( آند و فلز با پتانسيل مثبت تر )نجيب تر( کاتد مي شود و در نتيجه پيل خوردگي تشکيل مي 

ل بين دو فلز زوج شده افزايش مي يابد، شود. شدت خوردگي پيل گالوانيک معموال با افزايش اختالف پتانسي

گرچه هميشه اينگونه نيست. جدول سري گالوانيک نشان دهنده آن است که در اثر متصل شدن مس به فوالد کم 

 [.3کربن در خاک، مس، کاتد و فوالد، آند مي شود و در نهايت خوردگي فوالد افزايش مي يابد ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيک  -1-1 جدول  کاربردي در خاک و آب خنثيسري گالوا
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A-  .به طور معمول پتانسيل در خاک هاي خنثي و آب، نسبت به الکترود مرجع سولفات مس اندازه گيري مي شود 

همچنين نشان دهنده آن است که پتانسيل قطعه ي فوالد با اليه هاي اکسيد سطحي و بدون اليه هاي  1-1جدول 

، غلظت يون هاي موجود PHاکسيد سطحي متفاوت است. پتانسيل فوالد همچنين تابعي از خواص خاک مانند 

ر اين عوامل در خطوط لوله و در آن، غلظت اکسيژن، رطوبت و ... است. اختالف پتانسيل به وجودآمده براث

 تجهيزات مدفون مي تواند موجب خوردگي هاي شديد شود.

به منظور اطالع از وجود پيل هاي خوردگي، اندازه گيري هاي پتانسيل خطوط لوله مدفون انجام مي شوند. يک 

وله، اندازه گيري اتصال الکتريکي به خط لوله برقرار و پتانسيل آن نسبت به يک الکترود مرجع در باالي خط ل

نشان داده شده است. معموال الکترود مرجع به قطب منفي  2-1مي شود. اين فرآيند به صورت شماتيک در شکل 

نشان داده شده  1-1يک ولت متر وصل مي شوئد تا مقداري منفي نمايش داده شود. همان گونه که در جدول 

منفي هستند. با اين روش اندازه گيري پتانسيل، معلوم  است اکثر پتانسيل هاي اندازه گيري شده در خاک مقادير

مي شود که منفي ترين قسمت هاي سازه، آند هستند که با توجه به پيل هاي خوردگي اختالفي، دستخوش 

 [.1،2بيشترين ميزان خوردگي مي شوند ]
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خوردگي مورد استفاده اگر آندها و کاتدها بزرگ باشند، اندازه گيري هاي جريان مي تواند براي شناسايي پيل 

قرار گيرند. اين پيل هاي بزرگ باعث ايجاد جريان هاي خط بلند در طول لوله مي شوند که با اندازه گيري هاي 

، که در آن V=IRروي خط لوله يا ديگر تجهيزات مدفون مي توان آنها را تشخيص داد. با توجه به قانون اهم ) 

V  ،پتانسيلI  جريان وR دانيم که شار جريان از درون خاک باعث ايجاد يک شيب ولتاژ مي  مقاومت است( مي

شود. اين شيب ولتاژ را مي توان با قرار دادن الکترودهاي مرجع مشابه در طول خط لوله و اندازه گيري اختالف 

. محل ولتاژ بين آنها نشان داد. اندازه گيري هاي ولتاژ مي توانند جهت جريان پيل خوردگي را به ما نشان دهند

هاي آندي و کاتدي موجود در سطح خط لوله را مي توان با اندازه گيري هاي پتانسيل به صورت پيل به پيل در 

طول خط لوله تعيين نمود. منبع ديگري که باعث عبور جريان در زمين مي شود جريان هاي سرگردان هستند 

[1،2،3.] 

 
 لوله نسبت به خاکتصوير شماتيک از اندازه گيري پتانسيل  -2-1شکل 
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 کاهش نرخ خوردگي 1-3

روش هاي اصلي کاهش خوردگي در خطوط لوله ي مدفون در زمين، استفاده از پوشش و حفاظت کاتدي هستند. 

براي حفاظت فلز، عموما اليه اي پيوسته از يک ماده ي عايق الکتريکي بر روي سطح آن پوشش داده مي شود. 

است که اوال از تماس مستقيم فلز يا الکتروليت اطراف آن جلوگيري مي نحوه ي کارکرد پوشش بدين صورت 

کند، ثانيا با قرار دادن يک مقاومت الکتريکي باال، مانع از انجام واکنش هاي الکتروشيمايي مي شود. تمام پوشش 

ر اثر صدمات ها صرف نظر از کيفيت کلي آنها داراي سوراخ هايي هستند که به عنوان منافذ شناخته مي شوند و د

و آسيب هاي مکانيکي در حين اعمال، حمل و نقل و يا نصب در آنها به وجود مي آيند. منافذ در پوشش ها 

همچنين در اثر زوال تدريجي پوشش، تنش هاي موجود در خاک و يا حرکت دادن لوله در زمين حاصل مي 

ه مي شود. بنابراين فلز، بيشتر در شوند. زوال پوشش در حين کارکرد منجر به جدايش شدن آن از سطح لول

معرض محيط خاک قرار مي گيرد. حتي اگر درصد بااليي از سطح لوله داراي پوشش بسيار خوب نيز باشد، 

سرعت خوردگي باال در منافذ موجود در پوشش و هر ناحيه ديگري که پوشش از روي لوله جدا شده و يا از بين 

لوله شود. بنابراين نمي توان از پوشش به تنهايي و بدون اعمال حفاظت رفته است، مي تواند منجر به نشتي در 

کاتدي، براي حفاظت خطوط لوله استفاده نمود. اولين کار پوشش در خط لوله اي که با حفاظت کاتدي محافظت 

ت مي شود، کاهش ميزان سطح فلز در تماس با الکتروليت است که منجر به کاهش جريان الزم براي فرآيند حفاظ

 [.1،3کاتدي مي شود ]

حفاظت کاتدي در واقع عبارت از کاهش سرعت خوردگي سطح فلز در اثر تبديل آن به کاتد يک پيل 

الکتروشيمايي است. در اين روش پتانسيل فلز با استفاده از يک منبع انرژي خارجي به مقادير منفي تر جابه جا 

شود، جريان با يک منبع تغذيه يکسو کننده به قطعه اعمال  مي شود. در صورتي که از سيستم اعمال جريان استفاده

مي شود و آند درون زمين قرار مي گيرد. در صورت استفاده از سيستم آند فداشونده، يک اتصال گالوانيک ميان 

 [.3آند، فداشونده نظير روي يا منيزيم و فوالد خط لوله برقرار مي شود تا حفاظت کاتدي صورت گيرد ]
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