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ABSTRACT      

Sol gel nano ceramic coatings have been applied on stainless steel to 
develop their biological characteristics and increase resistance to corrosion 
and wear. In this work nine electrochemical parameters were calculated, 
adopted to set a comprehensive evaluation map for protective properties of 
the coatings obtained  based on occurrence degree of cracks, porosity, general 
and localized corrosion by using d.c. Potentiostate utilized for measuring the 
polarization curve in 3.5% NaCl solution at 250C for a single alumina layer 
deposited on stainless steel specimens by the dipping technique from four 
solutions containing different alumina concentration 0.25, 0.26, 0.61 and 0.93 
mole/liter prepared by dissolving aluminum isopropoxide in water, the coats 
were then heat treated to 6000C. The results showed the possibility of 
obtaining clear protective properties that facilitate the comparison between 
the types of thin coatings deposited on the surfaces of the stainless steel by sol 
gel method. 
 
Key words: Sol-gel, Coatings, Corrosion, Thin films, Alumina, 

Electrochemical Polarization, Porosity.                          
     
  

  طالء بطريقة المحلولالالكهروكيميائي الشامل لخصائص  مالتقيي
  لحماية الفوالذ المقاوم للصدأ من التآكل الجالتيني

  
  خالصةال

استخدمت المحاليل الجالتينية في ترسيب طبقة طالء سيراميكية نانومترية على سطح الفـوالذ  
ه على مقاومة التآكل و البلي ، فـي  المقاوم للصدأ بغية تطوير خصائصه البايولوجية وزيادة قابليت

هذا البحث تم احتساب تسعة متغيرات كهروكيميائية طوعت لوضع تقيم شامل لخصائص الحماية 
المستحصلة على أساس مديات حصول التصدعات والفجوات والتآكل العام والموضعي من خالل 

بطريقة التيار المستمر في  قياس منحى االستقطاب الكهروكيميائي باستخدام جهاز المجهاد الساكن
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سبت هذه الطبقة علـى  ۥإذ ر، م لطبقة طالء مفردة من األلومينا 025عند  NaCl%3.5محلول  
  حضرت بإذابة ۥنماذج من الفوالذ المقاوم للصدأ بتقنية التغطيس من أربعة محاليل جالتينية 

  
 0.36و 0.25لومينـا  أيزوبروكسايد األلمنيوم في الماء لتحوي على تراكيز مختلفـة مـن األ  

بينت النتائج إمكانية ، م 0600لدرجة " بعدها تم معاملة الطالء حراريا، لتر \مول  0.93و 0.61و
الحصول على خصائص حماية واضحة تسهل المقارنة بين أنواع الطالء الرقيق المترسب علـى  

 .أسطح الفوالذ المقاوم للصدأ بطريقة المحلول الجالتيني
  

  مقدمةال
مع أنه يعـاني   [1-3]لفوالذ المقاوم للصدأ في كثير من التطبيقات الصناعية والطبية يستخدم ا

 [4-6]جهـادي وغيرهـا   إلخدودي وبين الحبيبـات وا إلمن مختلف أشكال التآكل مثل النقري وا
 ،مكانية وضع طبقة طالء سـيراميكية بطـريقتين   ٳدرست بشكل واسع ۥولغرض حماية سطحه 

 Chemical vapor" الترسـيب مـن الحالـة البخاريـة كيميائيـا     األولى جافة وتشمل عمليـة  
deposition  وفيزيائيـا" Physical vapor deposition    والـرش بالبالزمـاPlasma spraying 

تنفذ بصورة رئيسية باستخدام المحاليـل الجالتينيـة   ۥأما الطريقة الثانية فتكون رطبة و،  [11-7]
Sol-Gel بسمك يصـل   [13]وغيرها من المواد السيراميكية  [12] الترسيب طبقة من األلومين

والخصـائص   [19] بلـي وال [14-18]هذه الطريقة تمتاز بمقاومتها للتآكـل   ،نانوميتر 200إلى 
مما جعلها مـن أكثـر    ،حرارة تنفيذها وقلة كلفتها وانخفاض درجة   [21,20]الكهربائية العالية

الفوالذ المقاوم للصدأ واألحالل محـل الطـرق    في أنتاج طبقة طالء واقية لسطح" الطرق توجها
-24]المتسمة بالخطورة والتي لها تأثيرات بيئية مثل محاليل الطالء بالكروم السداسي وغيرهـا  

ولكـن مـن    ، Dippingأو التغطـيس   Sprayingذها بتقنية الـرش  ـكذلك سهولة تنفي،  [22
يلجـأ  ۥبضعة مايكرومترات عندها  إلىيصل  الصعوبة استخدامها في أنتاج طبقة رقيقة من الطالء بسمك

أو إضـافة المـواد الرابطـة     Filler materials [12]ضافة مسحوق سيراميكي كمـادة مالئـة   ٳإلى 
لزيادة لزوجـة   Surfactant [25]أو إضافة عوامل استحالب  Phosphate binder [19]الفوسفاتية

أن مـن . ل من بضعة مايكروميترات أو أكثر محلول الطالء وبالتـالي زيادة سمك الطالء المترسب ألق
 Aging of the sols   أهـم العـوامل الحاكمة فـي عملية الطالء بتقنية  التغطيس تقادم محلول الطالء

والمعاملة الحراريـة   Withdrawal rate  النموذج من المحلول ومعدل سحبViscosity ولزوجته  
 Wetting properties  خصائص ترطيـب السـطح  وThermal treatment  [26]لطبقة  الطالء 

هذا العامل لم يلقى دراسـة   ،وتركيز المواد السيراميكية في المحلول  PH [12]ودالة الحموضة  [27]
وافية بالرغم من أن أحدث الدراسات أشارت للتوصل إلى تحضير المحاليل الجالتينية القابلـة للتخفيـف   

في هذه الورقة يتم عـرض تقـيم شـامل    .  Water-dilutable sol-gel[29,28] بالماء بأي نسبة
 لمدى الحماية التي توفرهـا طبقـة   Electrochemical evaluationللسلوك  الكهروكيميائي 

 Sol-gel المترسبة على سطح الفوالذ المقاوم للصدأ بطريقة المحلول الجالتينـي  األلومينا طالء
route  ارنتها  مع نموذج الفوالذ قبل الطالء مـن خـالل   محلول ومقالبداللة تركيز األلومينا في

جهاز المجهاد  باستخدام Polarisation curveتستحصل من منحى االستقطاب ۥتسعة معطيات 
 لمقـدار معـد  يبنى فقط على ۥالتقليدي المتعارف عليه   مالتقيي إن إذ ، Potentiostat الساكن

ة تقاطع مستقيمي تافل األنـودي والكـاثودي   التآكل العام المحسوب من قيمة تيار التآكل عند نقط
مما يجعل دقة النتائج المستحصلة  االستقطابعلى أصل منحى " يجتهد في رسمهما يدوياۥواللذان 
  . محدودة 
  التجربة
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 غـم مـن مسـحوق أيزوبروبوكسـايد األلمنيـوم      25.5 بإضافةتم تحضير المحلول الجالتيني 
Aluminum isopropoxide (Fluka AG,CH-9470) مللترمن الماء  250 إلى "تدريجيا

 إضافةساعة مع  24م لمدة 90-095م وخلطه بشدة عند درجة حرارة 080المقطر الساخن بدرجة 
باسـتخدام مسـخن    [12] 5و 3بين  pHحامض النتريك المركز لتعديل دالة حموضة المحلول 

وفق التفاعل فـي   المائيعملية التحلل  إتمامحتى  خالط متغير السرعة  ومزود بمسيطر للحرارة
  :لتر /مول 0.25تركيز األلومينا في محلول الطالء عندها يكون ، [30]  المعادلة اآلتية

 
  

2[(CH3)2CHO]3Al + (3 + n) H2O = Al2O3 . nH2O + 6(CH3)2CHOH  
      

بالتسخين لدرجـة   هابعدها تم تركيز ،أربعة أجزاء متساوية  إلىلقد تم تجزئة المحلول الناتج 
 ،لتـر   /مـول    1.0و 0.67و  0.39 و 0.27 تراكيز مختلفة لأللومينا بلغت إلى"م وصوال080

بكمية  Butanol-2    كحول البيوتانول إضافةحلول وسطح النموذج تم ولتحسين التداخل بين الم
ليصبح تركيز األلومينا في المحاليل األربعـة علـى التـوالي     كل محلولمن حجم %10تكافىء 

لتقليل من تأثير قطبيـة  تعمل على ا اإلضافةهذه  إن إذ لتر /مول  0.93و 0.61و 0.36و 0.25
الماء العالية مقابل القطبية الواطئة لسطح النموذج المعدني وبالتالي بلوغ الترطيب الكافي لحصول 

وبـذلك   ،[25] وقوة التصـاق عاليـة    Full surface covarage ة ومتجانسةطالء بتغطية كامل
محاليل األربعة جاهزة لترسيب طبقة طالء فوق نماذج من الفوالذ المقـاوم للصـدأ   تكون هذه ال

(UNSS20400) 25بأبعادx15x1  هذه النماذج تم تهيئتها بجلي سـطحها بـورق تجليـغ    ،ملم 
Emery paper  غسلت بالماء المقطر وجففت ثم نظفت بـالكحول األثيلـي   ۥبعدها 600 بدرجة

C3H5OH  الموجات فوق الصوتية لمدة نصف ساعة في حوضUltrasonic bath   ومن ثـم
يغمر النموذج لمدة دقيقتين بشكل عمودي بغية بلوغ حالـة مـن   ۥ إذ Dippingطالئها بتقنية التغطيس 

ثم يسحب بمعدل  ، Substrate-sol phase equilibrium  [25] طح  والمحلولالتوازن بين الس
ألجراء المعاملة الحراريةعند " م ليكون جاهزا080دقيقة ويجفف لمدة نصف ساعة عند  /ملم  10

أجريـت الفحـوص   .  دقيقـة  /م 010م في فرن صندوقي مبرمج لمعدل تسـخين يبلـغ   0600
علـى   احتـوت في خلية فحص التآكل القياسية التي  Electrochemical  testsالكهروكيميائية 

 Auxiliary platinum electrodeالثـانوي والبالتـين كقطـب الخليـة     NaCl%3.5محلـول  
وأسـتخدم جهـاز المجهـاد     Reference electrode(SCE)والكالوميل القياسي كقطب داللة 

 وإظهـار ستقطاب نمـاذج الفحـص   ٳلقياس  Parstat2273 من النوع Potentiostatالساكن 
المنحنى لكل طبقة طالء تم ترسيبها من المحاليل األربعة المحضرة بتراكيز ألومينا مختلفـة ثـم   

لمدى الحماية التي ولوضع تقيم شامل  . مع المنحى المستحصل لنموذج الفوالذ قبل طالئه مقارنها
يتم احتساب جهد وكثافـة تيـار   ،  توفرها طبقة الطالء  بداللة تركيز األلومينا في محلول الطالء

             وعالقـة تافـل األنوديـة    Liner polarization resistanceالخطيـة   االستقطابالتآكل ومقاومة 
 Tafel slopeفذة خالل طبقة الطالء ونسبة الفجوات الناThrough-coating porosity   بطـريقتين

جهد كهروكيميائي أنودي عنـد كثافـة تيـار     مع اختيار قيم للتيار الكاثودي عند جهد مناسب وكذلك
لمفتوحـة بعـد   كذلك احتساب جهد الدائرة الكهروكيميائيـة ا ،  السلبية انكسارمناسبة تقابل مدخل 

من عدمها فـي   Cracksساعة تعرض لمحلول الفحص للوقوف على مدى حصول التصدعات 
طبقة الطالء بأنواعها المختلفة فـي   ةمقارنة لقابليعمل طبقة الطالء نتيجة التعامل الحراري بغية 

  . الحماية من التآكل الموضعي
  

  النتائج والمناقشة



  الكهروكيميائي الشامل لخصائص الطالء بطريقة المحلول مالتقيي      4،3201.العدد،  31ة والتكنولوجیا، المجلدمجلة الھندس
  الجالتيني لحماية الفوالذ المقاوم للصدأ من التآكل                                                            

  
  

74 
 

  :كلخصائص الحماية بداللة جهد وتيار التآ
المستحصلة من تجربة تعريض جميع نماذج الفحص لمحلول  Ecorrأن مقارنة قيم جهد التآكل 

3.5%NaCl  فـي دائـرة مفتوحـه      م025لمدة ساعة واحدة بدرجة حرارةOpen circuit 
potential حصول زيادة  في قيم جهد التآكل تصـل لحـدود   ) 1(تظهر وكما يبينها الشكل رقمۥ

ـ ملي فولت مقابل  75+          0.93لغايـة   0.25فـي محلـول الطـالء مـن      ازيادة تركيز األلومين
نتيجة النخفاض حجم وكمية التصـدعات   اعتبارهاهذه الزيادة في جهد التآكل يمكن  ، لتر /مول 

 ،الحراري وبالتالي تحسن أدائها في الحماية من التآكـل    المتولدة في طبقة الطالء نتيجة التعامل
األنودي والتي يسببها  إلىارتفاع النسبة بين المساحة المتاحة للتفاعل الكاثودي فمن المعروف أن 

الجهد قـد   هذه الزيادة في [31]زيادة الجهد الكهروكيميائي للتآكل  إلىنحسار التصدعات يؤدي ٳ
 [25]ملي فولت  250+وقد تصل لحدود   [32]ملي فولت  100+تكون ملحوظة لمقدار أقل من 

لعالقة تغير نضعها  "تبعاوربة الطالء السيراميكي متعدد الطبقات وبأنواع مختلفة كما في حالة تج
  :كاآلتي
  

(1) …                                       (A c / A a) α Ecorr  
  

المعدن الظاهر من خـالل التصـدعات   مساحة  Aa ،مساحة التفاعل الكاثودي  Acحيث أن 
إال أن زيادة تركيزاأللومينا في محلول الطـالء   ،جهد التآكل Ecorr والشقوق في طبقة الطالء و 

تغير  :أمرين ، األول والمعاملة الحرارية لطبقة الطالء بعد ترسيبها على سطح النماذج نتج عنهما
وكما يبينها   واضح في جهد التآكل بالمقارنة مع الفوالذ قبل عملية طالئه حيث بلغت هذه الزيادة

فعالية الطالء في تحسين أداء الفوالذ لمقاومة مدى ؤشر تملي فولت ل 200  حدود (1)الشكل رقم 
بمقدار ثالثة  االستقطابالمستحصل من منحنى  كثافة تيار التآكل انخفاض :واألمر الثاني ، التآكل

جهـة  ومن  ، (2)رقم لالشك يوضحهاهذه الدالة  ،عما كان عليه الفوالذ قبل عملية الطالء مرات 
ستقطاب جميع نماذج ٳجهد التآكل المقابل لكثافة تيار التآكل المستحصل من منحنيات فان أخرى ، 

زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الفـوالذ المقـاوم   " أشر أيضا،  (3)الفحص والذي يبينها الشكل رقم 
يعضد مدى الحماية التي ۥملي فولت مما  135-178 المعدل حدود للصدأ قبل عملية الطالء بلغت

أن ربط النتيجتين المتحققة في الدالتين المبينة في الشـكل  .  طبقات الطالء لسطح الفوالذتوفرها 
تلخص أن طبقة الطالء المترسبة من محاليل الطالء األربعة تقل عيوبهما التكوينية من ۥ (2)و (1)

ثافـة  تحسن ك إلى "أيضا تؤديۥ هذه الزيادة ،مع زيادة تركيز األلومينا فيها  التصدعات والفجوات
تصـرف منحنـى   ومما يشير لـذلك  ،  حمايتها لسطح الفوالذ الطالء وبالتالي بلوغ تحسن لمدى

استقطاب الفوالذ المقاوم للصدأ ومنحنيات استقطاب طالء األلومينـا المترسـب مـن المحاليـل     
ـ  " أن كال إذ،  (3)يظهرها الشكل رقم ۥالمختلفة وكما الجالتينية بتراكيز األلومينا   ارمن قـيم التي

 إلـى مما يشير  زيادة تركيز األلومينا في محلول الطالء عتنحسر م األنودي والكاثودي المستقطب
  .تحسن عام في اتجاه الحماية من التآكل بهيئاته المختلفة

  :ونسبة الفجوات) النقري(خصائص الحماية بداللة التآكل الموضعي 
ها في تحجيم كثافة تيار التآكل سوف وتقييم مدى فعاليتطبقة الطالء فهم سلوكية  إلىللتوصل  

   : التاليةنعتمد المتغيرات الكهروكيميائية 
لمنحـى   Cathodic current densityكثافة التيار المستحصل من الجـزء الكـاثودي    •

والـذي   ) 750mV - i (ملي فولـت   -750البالغ  الكهروكيميائي  عند الجهد االستقطاب
فـي طبقـة الطـالء     Porosity percentات نطرحه كمقياس دال لتغير نسـبة الفجـو  

 :التالية  ولالعتبارات
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 Cathodic polarization االستقطابمن خالل معاينة الجزء الكاثودي لمنحنيات   ◄
المعـدل الحسـابي    نجـد أن  (3)النماذج المبينة في الشكل رقم  المستحصلة لجميع

فولت وهذا يتفق  ليم   -750ند حدودــع التقريبي للجزء الخطي من المنحى يبلغ
سـتقطاب الفـوالذ المقـاوم للصـدأ فـي المحاليـل الملحيـة        إلمع السلوك العام 

[34,33,25] .  
مـن  " فـأن كـال   Mixed potential theory [35]حسب نظرية الجهد المختلط   ◄

األلكترونـات  منفصلين وأن جميـع   تعامل كتفاعلينۥوالكاثودية التفاعالت األنودية 
فـي التفاعـل    بالكامـل تستهلك ۥعل األنودي على سطح الفوالذ المتحررة من التفا

كتلة األوكسجين وأيونات الكلورايد المذابه  انتقالالكاثودي والذي تكون عنده عملية 
 إلـى " عبر طبقة الطالء وصوال في محلول الفحص الملحي المستخدم في التجربة 

      هـذا التفاعـل   المحدده الرئيسية األبطـأ  لمـدى حصـول    الخطوةسطح الفوالذ 
Rate determining step ،     فكلما كانت طبقة الطالء كثيفـة وقليلـة الفجـوات

كلما كـان معـدل    ، Connected or passing through poresالمتصلة خاللها 
 ،لهـذه المحدوديـة   " تثبط عملية التآكـل تبعـا  ۥالتفاعل الكاثودي محدود وبالتالي 
الكتلـة أن   انتقاليسهل لعملية ۥالية الفجوات فهذا وبالعكس أذا كانت طبقة الطالء ع

وهكذا نستطيع المفاضلة ، أقل  تتم بيسر وبالتالي تكون درجة حمايتها لسطح الفوالذ
أنواع وطبيعة الطالء المستخدم في حماية السطوح المعدنية معتمدين على دالة  بين

المستحصلة من التجربـة   االستقطابتغير معدل قيم كثافة التيارالكاثودي لمنحنيات 
تظهـر أن طبقـة   ۥ والتي (4)وقد بينا هذه الدالة في الشكل رقم  ،لكل حالة طالء 

لتر ألومينا يمتـاز  /مول %0.61الحاوي على تركيز الطالء المترسبة من المحلول
  .لسطح الفوالذ  يظهر أفضل حمايةۥوبالتالي  بكونه األكثف وبأقل نسبة فجوات

تظهر أن الجهد الكهروكيميائي األنودي المسـتقطب المقابـل   ۥ (3)مراجعة الشكل رقم  •
يمثل  معدل أدنى جهد لشـروع  20µA/cm2 20µA/cm2)  (Eلكثافة تيار أنودي مقداره 

والذي يحدث عـادة   Pitting  potential   بالنوع النقري" التآكل الموضعي المتمثل غالبا
 ،محلول الفحص المستخدم في التجربة الكلورايد مثل  في المحيطات الحاوية على أيونات" 

سـتقطاب العـالي للجهـد    إلال عنـد ا ٳهذا النوع من التآكل ال يحدث بوجود الطـالء  
-Break          االنكسارالكهروكيميائي فكلما بلغ هذا الجهد قيمة أعلى قبل بلوغ جهد 

down potential فـوالذ  لسـطح ال " وأكثر كثافة وحماية" كانت طبقة الطالء أقل عيوبا
األنودي عنـد حالـة السـلبية     االستقطابسطح الفوالذ لمدى اكبر من  استبقاءوبالتالي 

Passivity  تركيـز بستقطاب الطالء المترسب من المحلـول  ٳوهذا ما أظهره منحنى 
وهكذا يتم الوقوف على ترتيب الطالء حسب درجة أهليته في  ،لتر /مول  0.61 ألومينا

لتغير قيمة هذا الجهد وكما " للصدأ من التآكل الموضعي تبعا حماية سطح الفوالذ المقاوم
بعد أن تم عرض ترتيب الطالء حسب درجة أهليته في حماية  (5)مبين في الشكل رقم 

 General corrosionمقدار كثافة تيار التآكل العـام  ل" تبعاسطح الفوالذ المقاوم للصدأ 
current density (2)كما في الشكل رقم . 

كمدخل لتقـيم أداء الطـالء    [34,33,25] أستخدما من قبل فريق بحثي بولونيۥالمتغيرين هذين 
المترسب من المحاليل الجالتينية على سطح الفوالذ المقاوم للصدأ والمقارنة بين أنواعه والوقوف 

ـ التآكل وقـد أطلـق عليهمـا    على مدى فعالية تعدد طبقات الطالء في تعضيد الحماية من   القيمب
يدرس لكل حالة بظروفهـا  ۥ وإنما االختيارليس عشوائي  االتجاهونوضح هنا أن هذا  ، ائيةالعشو

         الكتلـة   انتقـال يفهم من أسس وتطبيقات نظرية الجهـد المخـتلط لعمليـة التآكـل وأسـس      ۥو
Mass transfer concepts عبر طبقة الطالء وآليات التآكل بهيئاته المختلفة        Corrosion 
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forms فعلى سبيل المثـال أن   ،من الطالء ومحلول الفحص " وأهمها العام والموضعي ونوع كال
وفق ما أفرزته نتـائج قيـاس   2 سم /مايكروأمبير 20في تجربتنا  اعتمدتمدخل كثافة تيار التنقر 

ستقطاب األنودي لنماذج الفحص ولكن في دراسة الفريق البولوني آنف الـذكر ومـن خـالل    إلا
وطالء من نـوع آخـر    Ringer,s solutionم والتي أعتمدت محلول ريكر الملحي ظروف تجربته

 mV- i 750    يؤشـر قـيم   (6)الشكل رقم . 2 سم /مايكروأمبير 2كانت قيمة معدل  كثافة هكذا  تيار
لجميـع النمـاذج    (3)ستقطاب المبينة في الشكل رقم إلالمستحصلة من منحنيات ا 20µA/cm2  Eو
الفوالذ المقاوم للصدأ قبل الطالء  ويتبين من خاللـه أن أفضـل خصـائص    نموذج  إلى" ضافةٳ

 )أقل نسبة فجوات(تظهرها طبقة الطالء التي تؤدي أقل قيمة لكثافة تيار التآكل الكاثودي ۥالحماية 
وتحتـل   )أكثرمقاومة للتآكل الموضـعي ( االنكساروأعلى جهد كهروكيميائي لسطح النموذج قبل 

يا يسار الشكل وان أسوء خصائص الحماية تكون عندما تؤدي طبقة الطـالء  مساحة الزاوية العل
أكبر قيمة لكثافة تيار التآكل الكاثودي وأقل جهد كهروكيميائي وتحتل مساحة الزاوية السفلى يمين 

محلول الطالء علـى تركيـز    احتواءفي أن  (6)لقد أفرزت النتائج الدالة في الشكل رقم ،  الشكل
لتر ينتج عنه ترسيب طبقة طالء تؤدي أفضل حماية لسطح الفوالذ مع أن  /مول  %0.61ألومينا 

هذا المؤشر مع مؤشـر   ،ة أقل ـة طالء تؤدي حماية بدرجـطبق" بقية التراكيز ينتج عنها أيضا
 يتفقان في أن زيادة تركيز األلومينـا  (2)المبين في الشكل رقم icorr.كثافة تيـار التآكل  انحسار

 إلىهذه الزيادة تؤدي  ،طالء عامل مهم في ترسيب طبقة طالء مثبطة لعملية التآكل في محلول ال
كثافة المحلول وبالتالي لزوجته وهنا يجب الفصل مع تلك الزيادة في اللزوجة الناتجة عـن   ارتفاع

تعديل اللزوجة  إلىيلجأ ۥحيث  ،أثناء عملية تحضير المحلول الجالتيني  pHتغير دالة الحموضة 
هـذا التغيـر فـي دالـة      ،ير دالة الحموضة دون التأثير على تركيز األلومينا في المحلول  بتغ

زيادة كبيرة في  اللزوجة  إلىليؤدي  5بشكل كبير عند بلوغ قيم أكبر من " الحموضة يكون مؤثرا
 Poly condensate        مرة بسبب حصول تفاعالت تكثيفيـة متعـددة   800 إلى" تصل غالبا
reaction  تأتي الزيادة في اللزوجة عند اضافة مساحيق معدنية للريليـوم   أو [12]في المحلول

أومساحيق سيراميكية مثـل أكاسـيد األلمنيـوم والزركونيـوم والسـيلكون       [36]" والنيكل مثال
المعدل النانومتري وبـذلك سـتزداد نسـبة     إلىوالفيناديوم وغيرها بدرجات نعومة مختلفة تصل 

ضوية في المحلول لتكّون خليط من هذه األضـافات الالعضـوية مـع المحتـوى     المادة غير الع
 إضـافة كذلك  [12]في المحلول الجالتيني المحضر من أصول عضوية" العضوي الموجود أصال

ليزيـد مـن لزوجـة المحلـول      Phosphate esterالمواد الرابطة الفوسفاتية مثل فوسفات األستر 
مزيد من حامض النتريـك للمحلـول    بإضافة" ة أيضايادة في اللزوجأو تأتي الز [25,19]الجالتيني 

مـادة شـفافة عنـد تبريـده لدرجـة الحـرارة        إلىالساخن عند تحضيره لبلوغ تصلده وتحوله 
  .[30]االعتيادية

   االستقطابخصائص الحماية بداللة مقاومة 
ء في مدى حمايته لسطح لتقييم طبقات الطالء المترسبة بداللة تركيز األلومينا في محاليل الطال

لالستدالل بقيمتهـا فكلمـا    Polarization resistance مقاومة االستقطاب" الفوالذ نستخدم أيضا
ستقطاب إلوالحتساب قيم مقاومة ا، كانت عالية فأن الحماية التي توفرها طبقة الطالء تكون أعلى 

تـم    ،الفـوالذ   ونمـوذج لنماذج الطالء األربعـة   Linear Polarization resistanceالخطية 
عند منطقة التحول من الجهد  (3)ستقطاب المبينه في الشكل إلستخدام النتائج المتحققة لمنحيات اٳ

 ، Icorr=  0وقيمة تيار التآكـل   Ecorrاألنودي أي عند قيمة الجهد  إلىالكهروكيميائي الكاثودي 
افته لتكون خطية مستعينين بخدمـة  حيث تم تقريب عالقة تغير الجهد بداللة تيار التآكل وليس كث

ليمثـل   Ecorr (∆E/∆I)ميل هذه الدالة  الحتساب  Microsoft excel-2003مايكروسوفت أكسل 
يعـرض   (7)الشكل رقم . لنماذج الطالء  RPولنموذج الفوالذ  RPSالخطية ستقطاب إلمقاومة ا

جة الحماية التي توفرهـا طبقـة   تغير قيمها بداللة تركيز األلومينا في محلول الطالء ويبين أن در
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هذه الزيـادة فـي   ،  لتر/مول 0.61الطالء لسطح الفوالذ تزداد بشكل سريع لتستقرعند التركيز 
ما أن تكون نتيجة لزيادة سمك طبقة الطالء أو انخفاض نسبة الفجوات خاللها وفي ٳدرجة الحماية 

الء وبالتالي كثافة الطالء المترسـب ،  كال الحالتين هما نتاج لزيادة تركيزاأللومينا في محلول الط
يقرأ بداللة ۥوأن تغيرها  density  Apparentتعتبر ظاهريةۥهذه الزيادة في كثافة طبقة الطالء 

          خـالل العالقـة   ونسـبة الفجـوات مـن    لأللومينا المترسـبة  density Realة يالكثافة الحقيق
 : [37] التالية
  

  )نسبة الفجوات 1-( الحقيقية الكثافة=  الكثافة الظاهرية …                                             (2)
 
وعليـة   ،الكثافة الحقيقية لطالء األلومينا المترسبة على سطح النماذج لم تتغير خالل التجربة  إن

  .تتغير فقط مع نسبة الفجوات سفأن كثافة طبقة الطالء الظاهرية 
 

  : ة الطالءاحتساب نسبة الفجوات في طبق
 Passingالنافـذة  ،  (8)في ثالثة أنواع وكما يبينهـا الشـكل رقـم    " الفجوات عملياتقع  

through والمسدودة النهايةBlind   والنوع الثالث  المغلقةClosed internal [38]  ،ذ أن ٳ
 بارهباعتضعاف طبقة الطالء في حمايتها للسطح المعدني هو النوع األول ٳ إلىالنوع الذي يؤدي 

وعليه فأن قيم كثافـة تيـار    [39]السطح المعدني  إلىمنفذ متصل  للمحيط التآكلي يصل خالله 
التآكل المستحصلة تقابل نوع وسعة ونسبة هذه الفجوات ولغرض احتساب هـذه النسـبة نضـع    

 اإلشـارة والتي تم ل ــد المختلط للتآكــرية الجهــس نظــاتجاهين لذلك معتمدين على أس
          :وكما يلي  Mixed potential theory [35] " بقاسا إليها

في هذه الحالة  ،الخطية للطالء والفوالذ المقاوم للصدأ  االستقطابفي اعتماد قيم مقاومة :  األول
مجمـوع مسـاحة السـطح     إلـى والتي تمثل نسبة مساحة الفجوات  %Pتحسب نسبة الفجوات ۥ

والتي وجدنا أشارة لمصدرها  [40-42]العالقة اآلتية  المتعرض للمحيط التآكلي من خالل تطبيق 
في احتساب نسبة الفجوات في الطـالء المنفـذ بطريقـة     استخدمتحيث  1989العام  إلىيرجع 

 Thin filmوالتي عادة يعتبر طالء رقيـق   PVD [43]والفيزيائي  CVDالترسيب الكيميائي 
  :كالطالء المستحصل بطريقة المحلول الجالتيني 

  
P% =( RPS/RP ) X 10 –[∆Ecorr / ba]             … (3) 

  
الخطية على  الطالء استقطابالفوالذ المقاوم للصدأ ومقاومة  استقطابمقاومة  RP و  RPSأن إذ 

  الفرق بين قيمة جهد التآكل للفوالذ قبل وبعـد عمليـة الطـالء    Ecorr∆، 7)الشكل رقم( التوالي
معادلـة مسـتقيم تافـل     من" وتحسب بيانيا Tafel slope قيمة ميل تافل  ba ، )3الشكل رقم(

 تة المستحصلةالطالء وكانت قيم للفوالذ المقاوم للصدأ قبل األنودي االستقطابمنحى األنودي في 
بالطريقـة  " صوصاـــــالعاملين على الطالء بطريقة الرش الحراري وخ إن غير ، 0.176

والذي ينتج عنـه طـالء كثيـف     High velocity oxygen fuel (HVOF) [44]المعروفة 
نسبة الفجوات لكون عمليـة التآكـل    الحتسابوسميك لهم مالحظاتهم حول استخدام هذه العالقة 
بسـبب وجــود فـرق كبيـر فـي الجهـد       " تحدث في طبقة الطالء وعلى سطح الفوالذ معـا 

رق  فـي الجهـد   هذا الف ،الكهروكيميائي بين السطح المعدنـي والمحلول التآكلي خارج الطالء 
خالل الفجوات المتصـلة فـي    ويؤسس لمقاومة حركة األيونات IR drop يعرف بهبوط الجهدۥ

  : [45]تقرأ كاآلتي  totalη الطالء مما يجعل دالة احتساب االستقطاب طبقة
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(4) …                               IR +actη  +concη = totalη  
  
 االسـتقطاب تمثـل   polarisation Activation ، concη التنشـيطي  االستقطاب  actηأن  إذ

 )جهـد أوم  (انخفـاض الجهـد    أوانحدار  Concentration polorisation ، IRالتركيزي 
Ohmic drop  ، للطالء الرقيـق   احتسابهاوعليه فان احتساب نسبة الفجوات سيكون ليس بدقة

األكثـر فعاليـة فـي خليـة التآكـل      والذي تعتمد عملية التآكل خالله على فرضية كون المعدن 
 (1)الجـدول رقـم   . الكهروكيميائية يكون الطرف األنودي واألقل فعالية يكون الطرف الكاثودي

حيث يتضح أن نسبة الفجوات تقل بشكل واضح مع  (3)من العالقة  %Pقيم  احتسابيبين نتائج 
 استقطابقيمة لمقاومة  صىأقعند  %2.32ازدياد مقاومة االستقطاب الخطي لطبقة الطالء لتبلغ 

 %0.61طبقة الطالء المترسبة من المحلول بتركيزل 2سم. أوم 17.58البالغة  RPالطالء الخطية 
  .لتر /  مول

نسـبة   الحتسـاب  Cathodic polarizationالكاثودي  االستقطابفي اعتماد : الثانياالتجاه 
ــوات ــة  الفج ــي طبق ــالء ف ــوات ۥ إذ،  [46,25] الط ــبة الفج ــرف نس ــلة  تع                 المتص

Through coating porosity  النسبة بين كثافة التيار الكـاثودي لطبقـة الطـالء     أنهاعلى
وكثافة التيار للفوالذ المقاوم للصدأ بدون الطالء في حدود معدل المنطقة الخطية للجزء الكـاثودي  

ملي  750 -، تكون بحدود " بقاوكما أشرنا لها سا ،في تجربتنا المنطقة هذه  االستقطابمن منحى 
  :[25]اآلتية من خالل العالقةنسبة الفجوات  سبحوت" تقريبا فولت

   
I1 / I2 x 100                               … (5) P% =  

  
كثافة التيار الكاثودي لنماذج الطالء والفوالذ المقاوم للصدأ على التوالي عند قيمـة   I2 وI1  إن إذ

 (3)المبينة فـي الشـكل رقـم     االستقطابمن منحنيات I1 وتحسب قيم  ولتملي ف -750الجهد 
          وتكـون قيمتـه   (3)فتحسـب مـن الشـكل رقـم     I2 قيمة  إلىبالنسبة  أما،  (4)والشكل رقم 

(μA /cm2) 310  ،   يبين نتائج احتساب قيم  (2)الجدول رقمP%     لنمـاذج الفحـص بداللـة
 (3)هذه النتائج ال تتفق مع القيم المستحصلة مـن العالقـة    ،ء تركيز األلومينا في محلول الطال

ولغرض المقارنة وضعنا النتيجتين في  االحتسابالخطية في  االستقطابوالخاصة باعتماد مقاومة 
نعتقده شامل ويصح في الحاالت التى يكون فيهـا وجـود    (5)مفهوم العالقة  إن. نفس الجدول 

وألجل المقارنـة مـع    (4)لمفهوم الذي أشرنا اليه في العالقة وموازي ل IRعالي النحدار الجهد 
األول في احتساب نسبة الفجوات في طبقة الطالء علينا معرفة قيمـة التيـار الكـاثودي     االتجاه

ــدود ــل  iL Limting current density     المح ــتقطابالمقاب ــزي               لالس ــاثودي التركي الك
Cathodic concentration polarization   االسـتقطاب  إنيقرن بفرضية  إنهذا التوجه يجب 

كتلة األيونات  بانتقالالكاثودي هو المحرك لعملية التآكل أي أن التفاعل على سطح الفوالذ محكوم 
نحـدار  ٳمن المحلول عبر الفجوات المتصلة في طبقة الطالء وان هذه الطبقة رقيقـة ال تفـرض   

وان مقاومة الطالء أكبر منها للمحلول وبذلك تكون وحدها العاملة في تحديـد قيمـة    مؤثر للجهد
 قيمـة  الحتسابذلك وضعنا طريقة بيانية  وألجل،  تيار التآكل الكاثودي المستقطب المار عبرها

الجزء الخطـي المسـتقيم    امتدادتتلخص في أن رسم العمود النازل من نقطة تقاطع  iLهذا التيار 
مع مسـتقيم تافـل    (3)الكاثودي لجميع نماذج الفحص المبينة في الشكل رقم  الستقطابالمنحنى 

التركيزي وأن مقدار كثافة التيار الكاثودي عنده يمثـل كثافـة التيـار     االستقطاباألنودي يمثل 
وليس قيمة التيار الكاثودي الكلي  iLمستخدمين قيمة (5)وعليه أعدنا صياغة العالقة  iLالمحدود 

        :أ كاآلتيلتقر
   



  الكهروكيميائي الشامل لخصائص الطالء بطريقة المحلول مالتقيي      4،3201.العدد،  31ة والتكنولوجیا، المجلدمجلة الھندس
  الجالتيني لحماية الفوالذ المقاوم للصدأ من التآكل                                                            

  
  

79 
 

P% = iL / I2 x 100                                        … (6)  
  

  :اآلتي  (2)المبينة في الجدول رقم  االحتسابلقد بينت نتائج 
أعاله والعالقـة   (6)بين المستحصل وفق العالقة المصححة رقم "كبيرا" هناك توافقا إن •

حيث عـرض   [25]البحث في المصدر  إليهصل هذا التوافق لم يتو ، %92.6بلغ  (3)
حتساب نسـبة الفجـوات   إل أخرىهناك طريقة  إنوذكر  (5)فقط نتائج تطبيق العالقة 

ستقطاب الخطية للطالء والفوالذ المقاوم للصدأ ولم يعرض العالقة إلتعتمد على مقاومة ا
 (5)القـة  حتساب نسبة الفجوات من خالل العٳستنتج من خالل ٳالرياضية بينهما ولكن 

البحث في المصدر  إنكما ، العالقة بينها عكسية  إنستقطاب الخطية  إلوقيمة مقاومة ا
في نتائج  (3)باستخدام العالقة  أكتفىو (5)نص العالقة  أومضمون  إلىلم يشير  [43]
  .بحثه 

 أدنى نسبة للفجوات أظهرتها طبقة الطالء المترسبة من المحلول الحاوي علـى تركيـز   •
 .2)الجدول رقم ( %2.26لتر والبالغة  /مول  0.61 ألومينا

 
  االستنتاجات

طالء الفوالذ المقاوم للصدأ بطبقة منفردة من األلومينا بطريقة المحلـول الجالتينـي أظهـر     ◄
بمقـدار  المستحصل من منحنى االستقطاب  تحسين خصائصه التآكلية وانخفاض كثافة تيار التآكل

  . يه للفوالذ قبل عملية الطالءعما كانت عل "تقريبا ثالثة مرات
 Non linear functionتركيز األلومينا في محاليل الطالء الجالتينية دالـة غيـر خطيـة     ◄

إذ أن الطبقة  ،لخصائص الحماية من التآكل التي توفرها طبقة الطالء المترسبة من هذه المحاليل 
في األداء من حيـث  " ملحوظا" قالتر أظهر تفو /مول  0.61المترسبة من المحلول بتركيز ألومينا

بالطالء المترسـب مـن المحاليـل الثالثـة     " قلة التصدعات والفجوات والتآكل الموضعي مقارنة
  . األخرى المستخدمة في التجربة 

والتي تعتمد علـى قيـاس    ةالشامل الموضوع الكهروكيميائي مخارطة التقيي إنالنتائج  بينت ◄
لمعدني وقراءتها الحتساب جهد وكثافة تيار التآكل ومقاومـة  ستقطاب الطالء والسطح اٳمنحنيات 

االستقطاب الخطية وعالقة تافل األنودية والتيار الكاثودي المحدود ونسبة الفجوات النافذة خـالل  
طبقة الطالء مع اختيار قيم للتيار الكاثودي عند جهد مناسب وكذلك جهد كهروكيميائي أنودي عند 

احتساب جهـد التآكـل عنـد الـدائرة      إلى" مدخل انكسار السلبية اضافة كثافة تيار مناسبة تقابل
وخصائص الحمايـة   تكفي كعوامل تقيم ومقارنة شاملة للسلوك التآكلي، الكهروكيميائية المفتوحة 

               التي توفرها أنواع الطالء المختلفة على أسـس مـديات حصـول التآكـل العـام والموضـعي      
  . والتصدعات والفجوات
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y  = -0.2686x2 + 0.4603x - 0.8742
R2 = 0.9541
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 NaCl%3.5يبين الدالة المستحصلة من تجربة تعريض جميع نماذج الفحص لمحلول ) 1(الشكل رقم 

تركيزاأللومينا  زيادة يالحظ زيادة جهد التآكل مقابلۥو م025حرارة األعتيادية لمدة ساعة واحدة بدرجة ال
  .لتر/مول0.93 في محلول الطالء لغاية 

 

y  = 1.9421x2 - 4.1933x + 2.8914
R2 = 0.9311

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

AL2O3 in coating sol. (mole/liter)

C
or

ro
si

on
   

 c
ur

re
nt

   
de

ns
ity

  
(a

m
ps

/c
m

2 )

تغير كثافة تيار تآكل الفوالذ المقاوم للصدأ المستحصلة من منحنيات أستقطاب كل طبقة  (2) الشكل رقم 
  .اكيز ألومينا مختلفةطالء تم ترسيبها من المحاليل األربعة المحضرة بتر



  الكهروكيميائي الشامل لخصائص الطالء بطريقة المحلول مالتقيي      4،3201.العدد،  31ة والتكنولوجیا، المجلدمجلة الھندس
  الجالتيني لحماية الفوالذ المقاوم للصدأ من التآكل                                                            

  
  

84 
 

 
ستقطاب نموذج الفوالذ المقاوم للصدأ ونماذج الطالء المترسبة من إيبين منحنيات ) 3(الشكل رقم 

  .األربعة بتراكيز ألومينا مختلفة  محاليل الطالء

y  = 256.51x2 - 348.72x + 154.04
R2 = 0.9847
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  كيز األلومينا فـيبداللة تر 750mV-يبين كثافة التيار الكاثودي عند الجهد ) 4(الشكل رقم 

              "  محلول الطالء هذه الدالة تظهر تغير درجة حماية طبقة الطالء المترسبة لسطح الفوالذ تبعا
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y  = -2113.8x2 + 2660.6x - 734.84
R2 = 0.7827

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0.2 0.4 0.6 0.8 1

AL2O3% in coating sol.   (mole/liter)

P
ot

en
tia

l v
al

ue
 a

t c
ur

re
nt

 d
en

si
ty

 o
f

 2
0 

m
ic

ro
-a

m
pe

r/
cm

2 
(m

V)

  
لومينـا فـي   بداللة تركيز األ 20µA/cm2يبين تغير جهد األستقطاب عند كثافة تيار مقداره ) 5(الشكل

               محلول الطالء ، هذه الدالة تظهر مدى تغير درجة حماية طبقة الطالء المترسبة لسطح      
 .                               االســتقطابلقيمــة جهــد  " الفــوالذ تبعــا                      
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بتراكيز ألومينـا مختلفـة بداللـة    تصنيف طالء األلومينا المترسب من محاليل الطالء ) 6(الشكل رقم 
حيث تمثل جهة الزاوية العليا يسار الشكل أفضل أداء  20µA/cm2  Eو mV- i 750المتغيرات الكهروكيميائية 

                              الزاوية السفلى      وجهةلطبقة الطالء في حماية سطح الفوالذ المقاوم للصدأ 
                               .رج األداء بينهماويتد األسوأيمين الشكل تمثل 
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الخطية للتآكل  بداللة زيادة تركيز األلومينا في محلول  االستقطابتغير قيمة مقاومة  )7(الشكل رقم 

  .لتر/مول 0.61يالحظ أن أقصى قيمة بلغت عند تركيز ألومينا ۥالطالء و
  
  

 
  . [38]نها في طبقة الطالء أنواع الفجوات المحتمل تكو) 8(الشكل رقم 
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لجميع الطالء المترسب من محاليل الطالء  %P ونسبة الفجوات RP و RPS يبين قيم ) 1(الجدول رقم 
  .المستخدمة في التجربة بنسب ألومينا مختلفة

P 
%)(  

ba 
V)(  

ECORR∆  
V)(  

ECORR2 
V)(  

ECORR1 
V)(  

RP 
(kΩcm2

)  

RPS 
kΩcm2

)(  

AL2O3 Conc. 
in coating sol 

(m/l) 
-- 0.176 -- 0.4949  -- -- 4.21 0.0 

8.46   0.1719   0.3230 5.25   0.25 
6.49  0.1381 0.3568 10.65 0.36 
2.32  0.1784 0.3165 17.58 0.61 
2.70  0.1679 0.3270 17.36 0.91 

  
  

 (5)و (3)العالقة ، طرق  من ثالث %Pنسبة الفجوات في الطالء  احتسابيبين نتائج  (2)الجدول رقم 
  . (6)العالقة المصححة رقمو

AL2O3 
Conc. 

In 
coating 

sol. 
(mol/l.)  

I1 
(μA/c
m2)  

I2 
(μA 

/cm2) 

P%  
Fro

m 
eq. 
(5)  

P%  
Fro

m 
eq. 
(3)  

 

iL  
(μA/c

m2) 

P%  
From 

eq. (6)  
  

% error  
between 

eq. (6) & (3)  

0.25 80 310 
 

25.81 8.46 26 8.39 0.83 
0.36 65 20.97 6.49 20 6.45 0.62 
0.61 35 11.29 2.32 7 2.26 2.26 
0.93 53 17.10 2.70 9 2.90 7.40  

 


