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 نودةالتصرف الكهروكيمياوي الناتج عن أ
 حامض الكروميك في 6061سبيكة ألمنيوم  

 
 

 ابرائيل سركيس يارو و خالد حامد رشيد. د
 جامعة بغداد  -كلية الهندسة   -قسم الهندسة الكيمياوية 

 
 

 الخالصة
 

المحمي��ة بواس��طة األن��ودة  ف��ي  6061ت��م دراس��ة التص��رف الكهروكيمي��اوي لس��بيكة األلمني��وم     
%  10& 6 ,2(حامض الكروميك وغير المحمية والمقارنة بينهما في محاليل ساكنة ذات تراكيز 

أن  .التي درست بأستخدام  تقنية األس�تقطاب, م °45عند درجة الحرارة ) وزنا حامض الكروميك
دقيق�ة وجه�د  35م و ل�زمن تع�رض °45تمت تح�ت ظ�روف ثابت�ة لدرج�ة ح�رارة  األنودةتجارب 
كم�ا ان التغي�ر الحاص�ل ف�ي الحركي�ة والميكانيكي�ة للقط�ع الغي�ر محمي�ة كنتيج�ة .  فولت 30مسلط 

. ألنودة األلمنيوم في حامض الكروميك تحت ظروف معينة تم�ت دراس�تة بدراس�ة التي�ار األن�ودي
فول��ت  للقط��ع 0.4عن��د  وم��ن المفي��د ذك��ره أيض��ا ان أألخت��زال ال��ذي حص��ل ف��ي التي��ار األن��ودي 

% 95-90المحمية باألنودة في حامض الكروميك مقارنة بالقطع غير المحمية كانت بنسبة حوالي 
 . على الترتيب
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Abstract 
   1100 Al specimens were anodically oxidized in different concentrations of 
tartaric acid-tartrate solution (pH=7) in 1, 1.75, 3.25 and 4 wt % at temperatures of 
30, 37.5, 52.5 and 60ºC by applying a range of potentials of 30, 37.5, 52.5 and 60 
V at exposure times of 40, 47.5, 62.5 and 70 min.. These four variables are 
manipulated through the experimental work using Box – Wilson experimental 
design where second order polynomial model was proposed to correlate the studied 
variables with the thickness of anodic film of aluminum alloy (1100) to estimate 
the coefficients of the proposed polynomial adopted via statistica software. 
Optimum conditions for achieving the maximum film thickness are obtained from 
optimizing the above correlation and are found as follows: temp. = 44ºC, acid conc. 
= 2.8 wt %, voltage = 43.6 V, time = 54.6 min.. Stagnate Solutions of 3, 5, 10 and 
25 wt % Nacl at 25ºC have been investigated using polarization technique at 
optimum conditions for anodizing. The most important feature achieved was the 
great difference in behavior between the anodic polarization curves for bare and 
anodized aluminum in different concentrations of Nacl solutions. The corrosion 
rates for anodized specimens are lower than those for unanodized ones. The 
polarization behavior of anodizing specimens shows that the breakdown potentials 
are shifted to more noble direction than bare specimens which is more pronounced 
in 25 wt % Nacl solution due to anodizing. 
 
Keywords: Aluminum Alloy (1100), Anodizing, Tartrate Solution, Neutral 
Conditions, Box-Wilson, Polarization. 
 

 التصرف الكهروكيمياوي الناتج عن أنودة سبيكة
رترات المتعادلفي محلول الت 1100المنيوم   

 الخالصة
ح��امض لالمحل��ول المتع��ادل م��ن  تراكي��ز مختلف��ة ف��ي 1100األلمني��وم ت��م أن��ودة نم��اذج م��ن س��بيكة 

 , 30(ح�رارة  اتوزن�ا عن�د درج�)% 4  , 25.3 , 75.1 ,1(ف�ي  ملح ترترات األمونيوم الترتريك و
5.37 , 5.52 , 60( º بم�دى يت��راوح ب�ين  ةمس��لطد وه�جم و)د ) 60 , 5.52 ، 5.37 ، 30 ت عن�� فول��

األرب�ع المتغي�رات ت�م معالجته�ا  .ق�ة يدق) 70 , 5.62 ، 5.47 ، 40(زمن تعرض يتراوح بين فترات 
 أع�اله المتغي�رات ل�ربط  (Box- Wilson )بأس�تخدام طريق�ة تص�ميم التج�ارب العملي�ةم�ن خ�الل 

 لس�بيكة االن�ودة طبق�ة وس�مك األربع�ة المتغي�رات ب�ين العالق�ة ال�ى تش�ير الثاني�ة م�ن الدرج�ة بمعادل�ة
 ف�ي المعتم�دة و  المقترح�ة الح�دود متع�ددةال ل�ةالمعادمع�امالت  أيج�اد خ�الل م�ن.  (1100)األلمني�وم
عل�ى أعل�ى ت�م تحدي�د الظ�روف المثالي�ة للحص�ول .  analysis)  ( Statisticaاإلحص�ائي  البرن�امج

م 44ºد م�ن الدرج�ة الثاني�ة وكان�ت أختيار األفضل للمعادلة المتعددة الحدو قيمة لسمك الطبقة بواسطة
دقيق��ة زم��ن   6.54و مس��لط  فول��ت جه��د 43.6وزن��ا تركي��ز الح��امض و %  2.8 درج��ة الح��رارة و

عن��د  وزن��ا%  )25 ,10 , 5 , 3 (محالي��ل كلوري��د الص��وديوم الس��اكنة بتراكي��ز أس��تخدمت .تع��رض 
  .المثلى لألنودةالظروف عند  م  التي درست بأستخدام تقنية األستقطابº 25درجة حرارة  

 * Dept.,of Chemical Eng.,UOT.,Baghdad - IRAQ 
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لنماذج  الميزة األكثر أهمية التي أنجزت كانت األختالف الكبير في السلوك بين منحنيات األستقطاب األنودية 
ف�ي العم�وم ل�وحظ ب�أن  .التراكيز المختلفة محاليل كلوريد الصوديوم ذات في  ةمحميالوغير  ةأللمنيوم المحميا

ب�أن  المحمي�ة نم�اذجللويشير س�لوك األس�تقطاب . غير المحمية نماذجلأقل من ا المحمية نماذجللمعدالت التاكل 
 مقارنة مع المعدن األصلي نتيجة األن�ودة) األتجاه الموجب(نبال  األكثرأزيحت بأتجاه ) التنقر(جهود األنكسار 

.وزن������������ا%  25ذات التركي������������ز  كلوري������������د الص������������وديومف������������ي محل������������ول  أكث������������ر وض������������وحاو
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