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أنيتطلبالمحاليلفيالكهربائيأوالشارديالتعادلمبدأ❑

لمجموعمساويا ً(Cations)الموجبةاأليوناتمجموعيكون

:مائيمحلولفي(Anions)السالبةاأليونات

𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =𝐴𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 (∗)

↓ ↓
𝒎𝒆𝒒/𝒍 𝒎𝒆𝒒/𝒍



كاتيونات أنيونات

𝐶𝑎+2كالسيوم  𝐻𝐶𝑂3بيكربوناتً
−

𝑀𝑔+2مغنيزيوم  𝑆𝑂4كبريتاتً
−

+𝑁𝑎صوديوم  𝐶𝑙3كلورايدً
−

+𝐾بوتاسيوم  𝑁𝑂3نتراتً
−



،ياهالمفيهاالموجودةالمنطقةطبيعةعنالشواردهذهتعبّر❑

نيةالمعدوالصخورالرسوبياتمعالمياهاحتكاكمنوتنشأ❑

:مثلالمتنوعة،

➢Ca(HCO3 ) الكلسيالحجرانحاللمنتنشأالتي2

.والدولميتوالكالسيتالطباشيريوالحجروالرخام

Na2أما➢ SO4حيةالملوالبحيراتالملحيةالطبقاتمنتنشأ

.الكهوفومن



ونتكالجدولفيالموجودةالمكوناتبالمياه،االمدادمجالفي❑

جيد،شكلبمنفذةتكونالمياهتحاليلعندماطبيعيبشكلمقاسة

مناليلالتحتلكنتائجونراجعندققأنيجبالحاالتكلوفي❑

لمعادلةافيالموضحالكاتيونياألنيونيالتعادلدقةإتمامأجل

)*(.

نقبلأنيمكنقليل،واألنيوناتالكاتيوناتبينالفرقكانإذا❑

.للمياهالكيميائيةالتحاليلتلك

لكلتالنتائجفإنالمسموحة،الحدوديتجاوزالفرقكانوإذا❑

.انيةثمرةوإجراؤهاتقييمهاإعادةويجبمقبولةغيرالتحاليل



نعبرأنفيمكنالكيميائيةالمحاليلألجلالمسموحةالحدودأما❑

:التاليةبالعالقةعنها

𝑪𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 −𝑨𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟓 ∗𝑨𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔



ةالمعدنيوالصخورالرسوبيات،احتكاكمنأيضا ًتنشأ❑

.المتنوعة

األمونيوم،مثلالمركباتتلكبعضأنذلكإلىنضيف❑

كترياللبالحيويالنشاطمنتنشأوالكبريتيدوالكربونات

.واألشنيات



كاتيونات أنيونات

𝐴𝑙+3األلمنيوم  𝐻𝑆𝑂4بيكبريتاتً
−

𝑁𝐻4األمونيوم 
+

𝐻𝑆𝑂3بيكبريتيت
−

𝐴𝑠+2الزرنيخ  𝐶𝑂3كربوناتً
−2

𝐵𝑎+2الباريوم  −𝐹فلورايدً

𝐶𝑢+2النحاس  −𝑂𝐻هيدروكسيدً

𝐹𝑒+2الحديدي  𝐻2𝑃𝑂4فوسفاتً-مونو
−

𝐹𝑒+3الحديد  𝐻𝑃𝑂4فوسفاتً-بي
−2

𝑀𝑛+2المنغنيز  𝑃𝑂4فوسفاتً-تري
−3

𝑆−2كبريتيدً

𝑆𝑂3كبريتيت
−2



مسألة

لنتائجاوكانتتجاري،تحاليلمخبرقبلمنمياهعينةعلىتحاليلأجريت

:يليكما

.النتائجبهذهالقبولسماحيةدرجةحدد❑

،K=39.1و،Na=23و،Mg=24.3و،Ca=40:الذريةاألوزانأنعلما  

.Cl=35.5و،S=32و،O=16و،C=12و،H=1و

Cations (𝒎𝒈/𝒍)التركيز  Anions (𝒎𝒈/𝒍)التركيز 

𝑪𝒂+𝟐 93.8 𝑯𝑪𝑶𝟑
− 167.4

𝑴𝒈+𝟐 28 𝑺𝑶𝟒
−𝟐 134

𝑵𝒂+ 13.7 𝑪𝒍𝟑
− 92.5

𝑲+ 30.2



الحل

يز ، ومجموع تراك(األنيونات)نحسب مجموع تراكيز الشوارد السالبة ❑

:حيث mEq/lبواحدة ( الكاتيونات)الشوارد الموجبة 

𝑚𝐸𝑞/𝑙 بـ التركيز =
𝑚𝑔/𝑙 بـ التركيز

𝑚𝑔/𝑚𝐸𝑞 المكافئة الكتلة
:حيث أن

𝑔/𝐸𝑞 المكافئة الكتلة =
𝑔 الجزيئية الكتلة

𝐸𝑞 التكافؤ
:وحيث

1 𝑔/𝐸𝑞 = 1 𝑚𝑔/𝑚𝐸𝑞



الحل

:نرتب النتائج في الجدولين التاليين❑

Cations (𝒎𝒈/𝒍)التركيز  (𝒈)الكتلة الجزيئية  (𝒈/𝑬𝒒)الكتلة المكافئة  التركيز

𝑪𝒂+𝟐 93.8 40 20 4.69

𝑴𝒈+𝟐 28 24.3 12.15 2.3

𝑵𝒂+ 13.7 23 23 0.6

𝑲+ 30.2 39.1 39.1 0.77

𝑪𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 8.36



الحل

:نرتب النتائج في الجدولين التاليين❑

Anions (𝒎𝒈/𝒍)التركيز  (𝒈)الكتلة الجزيئية  (𝒈/𝑬𝒒)الكتلة المكافئة  التركيز

𝑯𝑪𝑶𝟑
− 167.4 61 61 2.74

𝑺𝑶𝟒
−𝟐 134 96 48 2.79

𝑪𝒍𝟑
− 92.5 35.5 35.5 2.61

𝑨𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔 8.14



الحل

المعادلةفقوالنتائجبتدقيقنقومالنتائجبهذهالقبولسماحيةلتحديد❑

.المسموحةالحدودتعطيالتي

𝑪𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 −𝑨𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟓 ∗𝑨𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔

𝟖. 𝟏𝟒 − 𝟖. 𝟑𝟔 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟓 ∗ 𝟖. 𝟏𝟒
𝟎. 𝟐𝟐 ≤ 𝟎. 𝟐𝟑

كانتةالدقألنمقبولةالمياهعينةتحاليلوبالتاليمحققة،المتراجحة❑

.بهاالمسموحالمتراجحةضمن



مسألة

لنتائجاوكانتتجاري،تحاليلمخبرقبلمنمياهعينةعلىتحاليلأجريت

:يليكما

.النتائجبهذهالقبولسماحيةدرجةحدد❑

،K=39.1و،Na=23و،Mg=24.3و،Ca=40:الذريةاألوزانأنعلما  

.Cl=35.5و،S=32و،O=16و،C=12و،H=1و

K+Mg+2Na+2Ca+2cation

11.90.47meq/l

Cl-SO4-2HCO3-anions

85110150g/m3



الحل

بعدالجدولفيصبحmeq/lالىg/m3بـالتيالتراكيزنحول❑

:التحويل

𝑪𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 −𝑨𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟓 ∗𝑨𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔

K+Mg+2Na+2Ca+2cation

11.90.47meq/l

Cl-SO4-2HCO3-anions

2.392.292.6meq/l



الحل

σ𝑪𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 = 𝟏𝟎.𝟑 σ𝒂𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔 = 𝟕.𝟐𝟖

3.02:نطبق العالقة السابقة يكون ❑ ≥ 0.22

غير مقبولة فإن النتائج لتلك التحاليل,يتجاوز الحدود المسموحة الفرق ❑

و يجب إعادة تقييمها و إجراؤها مرة ثانية
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ةالصناعلهاتتعرضالتيالصعوباتأهممنالتآكل،عمليةتعد❑

أنواعها،بكافةوالبناء،

فيالمعدنيةالقطعوصيانةتبديلفيعاليةتكاليفمنتسببهبماوذلك❑

.وغيرهاوالصاالتواألسطحاألبنيةوفيالجسور

يةالتكنولوجالمسائلأهممنالبناءموادصالحيةمدةرفعويعتبر❑

،البناءمجالفيالمعاصرةواالقتصادية

انهيارإلىيةالمعدنأوالبيتونيةاألبنيةعلىالخارجيةالتأثيراتتؤديإذ❑

رضهاتعأوزائدةميكانيكيةلحموالتتعرضهابعدالجسورأواألسطح

مةالدائوالرطوبةالحامضيةاألمطارمثلمباشركيميائيلتخريب

.العاليةوالضغوطالمرتفعةللحرارةإضافة



ما هو مفهوم التآكل

المادةتخريبعمليةبأنه:يعرف

منبدءا ً(معدنيةغيرأومعدنية)

لها،الكاملالتخريبوحتىسطحها

خارجيةعواملتأثيرتحتوذلك

.التخريبعواملتدعى



:  كيميائيتخريب 

سطح المادة, عن تأثير المركبات الكيميائية الفعالة من سائلة وصلبة وغازية علىناتج 

.مثل الحموض واألسس واألمالح وغيرها

:تآكلتقسم عوامل التخريب، حسب األسباب المؤدية إلى ال

:تخريب فيزيائي

الضغوط ناتج عن تأثير العوامل الفيزيائية على سطح المادة, مثل الحرارة والرطوبة و

.المرتفعة واإلجهادات الميكانيكية وغيرها

:تخريب بيولوجي

.غيرهاعن تأثير الكائنات الدقيقة على سطح المادة مثل البكتريا والفطور وناتج 



للصفاتنظرا ًالصناعية،المجاالتمنكثيرفيالمعادناستخدامانتشر❑

وهوتعمالها،اسفيأساسيعيبتواجدتبينولكنه.بهاتتمتعالتيالجيدة

.والصدأللتآكلقابليتها

تنتقلحيثنموذجيةمرجعةأجسامهيالمعادنأنالمعروف،من❑

هذهيرافقوالمؤكسدات،تأثيربفعلتلقائية،بصورةالشاردةالحالةإلى

يبهاتخرفيمسببةالمادة،سطحعلىجديدةمركباتتشكلالعملية

.المعادنتآكلعمليةككلالعمليةتدعى.وتآكلها

دريجيا ًتتؤثر،كيميائيةكهرأوكيميائيةعمليةالمعادن،تآكليعد❑

والعواملهاذراتبينتجريالتيللتفاعالتنتيجةالمعدني،السطحعلى

،سطوحهاعلىجدا ًصغيرةأجزاءمشكلةعليها،المؤثرةالخارجية

.وتخريبهاالمادةانحاللإلىبذلكومؤدية



،(اليةعحرارةبدرجة)واألبخرةالغازاتبفعلالكيميائيالتآكلينشأ❑

عاليةحرارةدرجةفيالهواءبأكسجينالمعدنأكسدةذلكومثال❑

أكسيدمنبطبقةالحالةهذهفيالمعدنسطحويكتسي،(الغازيالتآكل)

.آلخرمعدنمنوالتركيبالثخانةحيثمنتختلفالمعدن

سبحمتفاوتةبدرجاتالكليالتخريبمنالمعادنالطبقةهذهوتحمي❑

Cr2O3مثل)الطبقةنوع , NiO , MnO , ZnO , Al2O3)،

ديد،الحأكاسيدمثل)التآكلاستمرارعلىاآلخرالبعضتساعدبينما❑

وحسب(11-1)الشكلفيكما(الترابيةوالقلويةالقلويةالمعادنأكاسيد

.لهالتاليةالكيميائيةالتفاعالت





،لالتآكعملياتفيانتشارااألكثركيميائي،الكهرالمعدنيالتآكليعتبر❑

محاليلالوخاصة،الكهرليتيةالمحاليلتأثيرتحتالتآكلمنالنوعهذاويتشكل❑

الكهربائي،التيارتولدالتي،الكهرليتيةالمائية

،تآكلهإلىوبالتاليانحاللهإلىمؤديةسالب،قطبإلىالمعدنسطحوتحول❑

ربالمخالكهرليتيوالمحلولالمتأكلالمعدنسطحبينالمشتركالتأثيريجري❑

:عندما

.الكهرليتيالمحلولفيمباشرةالمعدنيغمس-

الهواء،غازاتفيهامنحلة.الماءمنرقيقةطبقةالمعدنسطحعلىتمر-

.التآكللعمليةالالزمةالشروطبذلكموفرة

لكهراالمعدنيالتآكلبأن،الكيميائيالتآكلعنكيميائيالكهرالتآكليختلف❑

المركباتتلفمخبينالمحليةكيميائيةالكهرالخاليامنكبيرا ًعددا ًيشكلكيميائي،

المتجانسةغيرالمعدنيةالطبقةبنيةفيأوالمعدنهذاتركيبفيالداخلةالكيميائية

.شوائبعلىاحتوائهابسبب



خريب تآلية التفاعل الكهر كيميائي، المؤدية إلى عملية التآكل، وبالتالي إلى تجري 

:حسب المرحلتين التاليتين، المعدن

𝑀𝑒 → 𝑀𝑒2+ + 2𝑒− 

بالمعادالتآلية التفاعل الكهر كيميائي موضحا اشرح 

المصعديمرحلة التفاعل 

.  تجري تلقائيا  

منًسطحًالمعدنً(ً+Me2مثالً )فيًهذهًالمرحلة،ًانتقالًشواردًالمعدنًيتمً

.،ًبعدًأنًيعطيًإلكترونينالكهرليتيإلىًالمحلولً

فاعلًويبقىًهذانًاإللكترونانًعلىًسطحًالمعدن،ًوتمثلًهذهًالمرحلةًبالت

:التالي



.تجري تلقائيا  
بلًقيتمًفيًهذهًالمرحلةًالتقاطًلإللكترونينًاللذينًبقياًعلىًسطحًالمعدن،ًمنً

،المنحلًفيًالماءًأوًالموجودًفيًالوسطًالمحيطاألوكسجينً

:وتمثلًبالتفاعلًالتالي

𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2 + 2𝑒− → 2𝑂𝐻−

بالمعادالتآلية التفاعل الكهر كيميائي موضحا اشرح 

المهبطيمرحلة التفاعل 



عنهايعبرالتيوالسابقتين،المرحلتينجميعمنالمخرجة،كيميائيةالكهرالخليةتنتج❑

:التاليالكليبالتفاعل

𝑀𝑒 + 𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝑀𝑒2+ + 2𝑂𝐻−

دالحديبينيجريالذيالتالي،بالمثالكيميائي،الكهرالتآكلعمليةتوضح❖

تالتفاعالتلك،التآكلعمليةفيتجرى.مائيمحلولفيالموجودينوالنحاس

:التالية

:كسدةأتفاعلوهوالتالي،النحوعلىيجريالذيالحديد،سطحعلىالتفاعليتم❑

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−

:إرجاعتفاعلوهوالنحاس،سطحعلىالتاليالتفاعلالوقتوبنفسأيضا ًيتم❑

𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2 + 2𝑒

− → 2𝑂𝐻− 



الرطوبةعنبعيدا  جافةشروطفيالموجودالحديدأنالتجاربمنالكثيربينتلقد❑

ييحتوالمائيوسطفيوجدوإنحتىيتآكلالعادية،حرارةدرجةشروطوفي

.فيهمنحلأوكسجينعلى

تشكلتعندهاتركيبها،فيداخلةمعينة،شوائبعلىاألجهزةبعضمعادنتحتوي❑

واإلرجاع،األكسدةلتفاعلمشابهاعملية

ترونات،االلكمعطيةتنحلفإنهاالمعدن،فعاليةمنأكبرالشوائبفعاليةكانتوإذا❑

.الموجبالقطبدورالمعدنسيلعبوعندهاالسالب،القطبدوروتلعب

ينحلسالمعدنفإنالمعدنفعاليةمنأصغرفعاليةذاتالشوائبهذهكانتإذابينما❑

دورالشوائبوتلعبالسالب،القطبدورعندهاوسيلعبااللكتروناتوسيعطي

.الموجبالقطب

حديد،الأكسدةتفاعلفيالممثلةالحديدانحاللعمليةأنالتفاعلين،هذينمنيالحظ

لىإالنحاس،سطحعلىيجريالذياإلرجاعتفاعللحدوثالالزمةااللكتروناتتؤمن

.وتتآكلكليا  الحديدقطعةتذوبأن



:منتظمتآكل.1

.لسماكةاوبنفسللمعدنالكليالسطحعلىالتخريبحالةفيهتظهرالذيالتآكلوهو

ح التآكل الكهر كيميائي تبعا  لمظهر السطوعدد أنواع 

:موضعيتآكل.2

.فقطالمعدنسطحأماكنبعضعلىالتخريبحالةفيهتظهرالذيالتآكلوهو

:جويتآكل.3

.عادةاءالهوأوكسجينفيهيساهموالذيالمعدن،سطحعلىبكثرةالمنتشرالتآكلوهو

المياهتتجمعحيثجافة،–رطبةمتناوبةأجواءوفيرطبوسطفيالعملياتهذهتتم

مالحباألأوبالغازاتتتغذىخلية،مشكلةالمعالجة،غيراألمكنةوفيالثقوب،في

.مخربةلتصبحالمنحلة،



:بلوريانتقائيتآكل.4

.للمعدنالبلوريةالشبكةفيالمعدنيةالفعاليةفروقعنالناتجالتآكلوهو

ح التآكل الكهر كيميائي تبعا  لمظهر السطوعدد أنواع 

:بلوريتشققيتآكل.5

.نالمعدعلىالحراريةوالمعالجاتالميكانيكيالعملتكرارعنالناتجالتآكلوهو

:جوفيتآكل.6

.التربةفيالمعدنيالسطحغمرعنالناتجالتآكلوهو



تآكلالعملياتعلىمباشرةبصورةيؤثرالوسطأنسبق،ممايتضح❑

.وناتاإللكترإلعطاءأوالستقبالالمعدنسطحمهيئا ًكيميائي،الكهر

موانعوكذلك،الكهرليتيةالمحاليلفيمعينةبتراكيزاألمالحفوجود❑

قلويته،أوحموضتهعنالمعبرةالمحلولpHوقيم،ومسرعاتهالتآكل

دومؤكواضحتأثيرلهاوغيرهاوالتربةوالرطوبةالهواءإلىإضافة

:كيميائيالكهرالتآكلعملياتسرعةعلى

التي تؤدي إلى تآكل المعدن عدد األوساط 



التي تؤدي إلى تآكل المعدن عدد األوساط 

ومياهالحةالمالمياهمثلمتشردة،كهرليتيةمركباتعلىالحاويةالمحاليليشملالذي❑

.شابههاوماوالقلويةالحمضيةالمائيةوالمحاليلبالمحيطات،البحار

ليةلعمالمسببالكهرليتيالوسطفيالمعدنوجودحسبالتآكل،نوعيختلف❑

دنللمعالمتناوبالغمسأوالجزئيالغمسأوالكليالغمسعنوالناشئالتآكل،

.الوسطفي

الكهرليتيالوسط 



التي تؤدي إلى تآكل المعدن عدد األوساط 

وصيلتبسهولةوالمتميزةمسامي،ليتكهربأنهاتعتبرالتيالتربةيشملالذي❑

متعلقةةمتفاوتبسرعاتوذلكالتربة،هذهفيالمغمورالمعدنسطحإلىاألوكسجين

.التربةبمسامية

لمكروبيولوجيةاالعملياتباألحرىأوالبكتيريا،مثلالدقيقةالكائناتأنأيضا ًتبين❑

الترابي،الوسطفيالتآكلعملياتعلىتؤثرالتربة،داخلتحريالتي

:كالتاليالترابيالوسطفيالتآكلأسبابحصرتوقد❑

.التربةبرطوبةالمتعلقةالمخربة،التربةطبيعة▪

.التربةلرطوبةالمسببة،الكهرليتيةالمحاليلنوعية▪

.المكروبيولوجيةالحيويةالتفاعالتعنناتجةمعينةهوائيةتجمعات▪

الوسط الترابي



التي تؤدي إلى تآكل المعدن عدد األوساط 

التآكل،عملياتفيفيهااألوكسجينيساهممخربة،معينةرطوبةيحددالذي❑

ةوطريقومدةالمعدنطبيعةإلىالجوي،الوسطفيالتآكلعملياتسرعةتعود❑

وتناويها،والجافةالرطبةلألجواءتعرضه

يفوأماكنهثقوبهوفيالمعدنسطحعلىالممتصةالمائيةالطبقةسماكةوإلى❑

.المعالجة

،التآكلعملياتفيأساسيا ًعامال ًالجويالوسطأوكسجينيعتبر❑

كمسرىلتعمطبقةالمعدنيشكلبينماسالب،كمسرىتعملسطحيةطبقةيشكلإذ❑

.المعدنانحاللإلىبذلكمؤديا ًموجب،

الوسط الجوي



التي تؤدي إلى تآكل المعدن عدد األوساط 

الموجودةالمعدنيةللمنشآتالميكانيكيةوالجهوداالحتكاكعنينتجالذي❑

.جويةأمترابيةأمكهرليتيةمختلفةأوساطفي

كونيوعندهاالتآكل،عملياتمعمتزامنةالميكانيكية،الجهودتعتبر❑

ودالجهبهاطبقتالتيالطريقةهوالمعدنتخريبإلىالمؤديالعامل

.التآكلزمنباالعتباراألخذيعدالميكانيكية،

الوسط الميكانيكي



التي تؤدي إلى تآكل المعدن عدد األوساط 

:إلىالعواملهذهتؤدي

.مخربوسطبوجودالداخلية،التواتراتعنناتجتام،تآكل❑

رب،المخوالعاملالسكونيةالميكانيكيةالجهودعنناتجةتشققات،❑

علىالعمليةهذهتتم.البلوريالمعدنبنيةفيشقوقنشوءمسببة

.االنتشارومرحلةالتحريضمرحلةهمامرحلتين

الوسط الميكانيكي



التي تؤدي إلى تآكل المعدن عدد األوساط 

الوسطوالميكانيكيةللجهودالمتزامنةالتأثيراتعنناتج،التآكليتعب

.البلوريةالمعدنبنيةفيواضحةتشققاتمسببةالمخرب،

بينكةالحرعنديظهرالذيالميكانيكي،االحتكاكعنناتحاالحتكاك،تآكل

.مخربوسطبوجودسطحين،

سطحعلىالمخربللوسطالميكانيكيةالطاقةفعلعنناتجتآكلي،نخور

لالشكهذايظهر.المعدنيالجهازفيعميقةنخورنشوءمسببالمعدن،

.الذريةالصناعاتفيخاصةبصورة

الوسط الميكانيكي




