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مهندسی خوردگی چیست:
دکتر احمد ساعت چی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در مقدمه کتابی تحت عنوان corrosion engineeringمهندسی
خوردگی را کاربرد دانش یا فن جلوگیری یا کنترل خسارات ناشی از خوردگی به طر یق اقتصادی تعریف می کند
مخارج ساالنه خوردگی و جلوگیری از آن در ایاالت متحده آمریکا  8بیلیون دالر تخمین زده میشود .
شاید اگر خوردگی اتفاق نمی افتاد اقتصاد جهانی بشدت دگرگون میشد و هزینه های سربار زیادی از دوش تولید کننده گان بر زمین می
افتاد.به غیر از اثر مستفیم بر صنایع این پدیده یکی از عوامل اتالف منابع طبیعی می گردد.
در صنایع ذخیره سازی وخطوط انتقال بعلت پدیده اصطحکاک مواد دانه ای با بدنه فلزی ,خوردگی بسیار اهمیت دارد .
برای اجرای یک پروژه صنعتی از پی کنی تا ساخت و نصب سازه و ماشین آالت این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد.بعنوان مثال مطالعات
شیمی خاک تر کیبات زیان آ ور را به مهندس ژئوتکنیک گزارش می دهد تا میزان یون های سولفات و کلر و اسیدیته الزام استفاده از
سیمان مناسب در بتن یا عایق رطوبتی ساز های در تماس خاک را مشخص کند  .در ساز های که تماس مستقیم با آّب و فاضالب دارند
اهمیت این موضوع صد چندان میشود
استفاده از انواع عایق ها ایزوگام قیر پوشش های پایه سیمانی و پایه پلیمری درانواع صنای به تناسب شرایط به کارمیرود

برخی از انواع خوردگی ها بشرح ذیل میباشد:
 -1خوردگی یکنواخت:واکنش شیمیایی یا الکترو شیمیایی که بطور یکنواخت در سرتا سر سطحی که که در تماس با سطح
محلول خورنده قراردارد مشخص میشود.
 -2خوردگی گالوانیکی دو فلز :هنگامیکه دو فلز غیر هم جنس در تماس الکتریکی با هم هستند در معرض یک محلول هادی یا
خورنده قرار می گیرند
 -3خوردگی شیاری:ایجاد خوردگی موضعی د ر شیارها و سوراخ های فلز بعلت جمع شدن آب به حالت مرده
 -4خوردگی سایشی:سرعت یافتن یا افزایش سرعت خورگی یا از بین رفتن یک فلز در اثر حرکت نسبی یک خورنده و سطح فلز.
موارد ایجاد خوردگی در سیلو های فلزی :
 -1دیوارهای بتنی زیر خاک که تماس با آب هستند باید با الیه های حفاظتی پایه پالستیکی مانند قیر یا ایزگام یا پرایمر ها
ی  2جزیی اندود شوند –درز های انبساطی یا اجرایی باید با واتر استاپ یا درز گیر های انطعاف پذیر پوشانده شوند تا از
نفوذآب به میلگرد های دیوار بتنی و هم چنین نشت آب به تونل های تختاتی ممانعت گردد .اشتباه رایج استفاده از
یونولیت در درز ها به جای واتر استاپ است .

-2خوردگی بدنه سیلو یا ماشین آالت در اثر تماس با آب مستقیم :
در نقاطی که سطح آب زیر زمینی باال ست حفاری جهت کندن هاپرتخلیه یا چاله الواتور با مشکل باال زدن آب مواجه میشود لذا باید از
طریقه آب بندی از نفوذ آب به داخل چاله جلو گیری کرد.

خوردگی بدنه ماشین آالت درتماس طوالنی با آب شور:
مطابق استاندارد های گالوانیزه عیار روکش گالوانیک فلز باید تحمل  40روز غوطه وری در آب نمک را داشته باشند ولی بیشتر از این
زمان فلز گالوانیزه خورده میشود در این تصویر خورده شدن پایه الواتور را درتماس طوالنی با آب دریا مشاهد می کنید

البته توصیه میشود برای پایه الوتوار ها سکوهایی تعبیه شود تا از تماس با آب جلو گیری شود و همچنین تعبیه چاه جذبی برای مهار اب
های ورودی به چاله مطابق تصویر زیر:

-3حبس شدن آب در فضای بین ورق ها سبب ایجاد شوره های سفید رنگ :
درصورت باقی ماندن آب در فضای بین ورق ها)در هنگام دپو چون ورق ها قوس دارند آب به مقداری اندک در فضای بین آنها محبوس
میشود) آب موجود با برخی عناصر سطحی واکنش شیمیایی می دهد سبب تشکیل الیه سفید رو ی سطح ورق می دهد .این شوره ها
سبب کاهش کیفیت گالوانیزه .میشود و در دراز مدت این الیه ها ی اکسید سبب کاهش عمر ورق میشوند لذا باید با استفاده از رنگ
گالوانیزه سرد هرچه سریعتر به اصالح آن اقدام کرد:

اسپری ZINKیا رنگ های معرو ف به ZINGAساخت آلمان و بلژیک روشی بسیارراحت برای پوشش دادن سطوح زنگ خورده یا
سطوحی که دربرخی نقاط آبکاری نشده اند می باشند و اجرای آسان با قلم یا اسپری شاخصه اصلی این مواد است و هم چنین مقاومت
 7500ساعته در آزمایش خوردگی تسریع شده مه نمکی Salt Spray Test

در فرآیند آبکاری در حوضچه روی مذاب گوشه قظعات بعلت شکل هندسی در تماس کامل و خوبی با مواد مذاب قرار ندارد و این سبب
میشود که Coatingدر این گوشه ها به طور کامل ضخامت مورد نیاز مثال  60میکرون را تامین نکند لذا کنج قطعات مستعد خورد گی
سریع هستند لذا روش مناسب و کارگاهی استفاده از گالوانیزه سرد است

 -5خوردگی سایشی در لوله های انتقال غالت
ضریب اصطکاک بین غله و فلز در اثر سرعت حرکت مواد شایع ترین خوردگی سایشی درسیستم های ذخیره سازی است
استفاده از ضربه گیر درخطوط یا تفلون ضد سایش بهترین رو شها برای طوالنی کردن عمر خطوط انتقال است .

استفاده از انواع ضربه گیره ها سبب کاهش میزان خوردگی مکانیکی میشود

خوردگی کانوایر در اثر ضریه گندم

عدم آب بندی و جوشکاری دریچه تخیله زیر سیلو سبب ریز ش گندم در هنگام تخلیه سیلو ها میشود

آب بندی با چسب سیلیکونی

خوردگی در اثر سرعت باالی حرکت غالت .در تصاویر بعدی استفاده از باکس ضربه گیر و سرسره جهت جلو گیری از خوردگی

 -6آب بندی پاشنه سیلو ها  :جهت حفظ پایه استیفنر ها و هم چنین زهکشی آب به سمت مخالف سیلو.ر این روش ایتدا پایه
سیلو ها را با پرایمر پایه پلیمری آ؛شته می کنبم سپس روی آن را با ماهیچه بتنی می پوشانیم و بعد روی ماهیچه را با پرایمر
های پایه سیمانی عایق می کنیم تا از نفوذ اّب به بدنه سیلو محافظت گردد.

