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ال اممممصير   –تممممم ت عممممير كممممصا سممممباعن للرامممما  تتعمممممر كنااممممر الرامممما  الن مممم   الرامممما   
سلنيوم وتمم ثببماذ كلمن بواسمألة األامعة السمينيةي تمم قيما  ج مص  –قاصير  –سلنيوم والراا   –الراا  

 مذ ر التآكل ومر بم صراسة السلون العام ل ركياذ التآكل وكلى مصى مر صرجاذ  مرارا تراو التآكل وكبافة تيا
 يي( موالر 5( گلفر ف  م لول  امض الكبريتين بتركيز )313 – 293مر )

ر أتاير النتماع  المى ار سمركة التآكمل لجميمب السمباعن تمزصاص بامورا كاممة بزيماصا صرجمة ال مراراي و جمص 
السمممباعن ي عمممب بامممورا كاممممة لمعاصلمممة أرينيمممو  المعروفمممةي أصذ ثعمممافة كنامممري  ركيممماذ التآكمممل لسممملون 

وتمم بير كلممن كلممى تفاكممل التآكممل  Eaوقمميم ألاقممة التنامميأل  Log Aال اممصير والسمملنيوم الممى التمم بير كلممى قمميم 
ة م ابمل قميم ألاقم Log Aوبالتمال  سمركة التآكمل ل مكس السمباعن كمما وجمصذ كةقمة  أليمة بمير ال ميم العمليمة لمم 

 يالمناظرا ل ا ف  معاصلة أرينيو  والت  تاف الفعالية التآكلية للسباعن Eaلتنايأل ا
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 المقدمة: 
أ جريذ العصيص مر الصراساذ لت سير  ااع  الراما  وم اومتم  

مكانيمة االسمتفاصا ي (1)ممر كلمن فم  الامناكة للتآكل فم  الم اليمل ال امعمية واا

اسممت صمذ العصيممص مممر السممباعن ل ممكا ال ممرض وأ عمميف العصيممص مممر العناامممر 

و  Ni  Ag  Cu  Te  Caلت سمممممير م اوممممممة كمممممكس السمممممباعن للتآكمممممل مبمممممل 

As(2  3)ي 

أظ ممرذ نتمماع  الصراسمماذ للعصيممص مممر العنااممر المعممافة ثر نممو  

اومممة التآكمملي العناممر المعمماف ونسممبت  فمم  السممبيكة ل ممما تمم بير كلممى م 

% فار كلمن ي لمل 1فعنص ثعافة ال اصير الى الراا  وبنسبة أقل مر 

 ي(5  4)% 2م اومة التآكل وتزصاص الم اومة بزياصا النسبة الى 
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يزيممص سممركة التآكممل وبالتممال   Biكممما أر العصيممص مممر الصراسمماذ أظ ممرذ أر 

ي كمممكلن النسممم  (6)ت مممل م اوممممة التآكمممل و اامممة كنمممص النسممم  العاليمممة منممم 

كممما أظ ممرذ ( 7)ويكممور التمم بير قليممل كنممص النسمم  الواألعممة Coالعاليممة مممر

 Caأو  Sbتظ ر م اوممة للتآكمل أكبمر ممر أعمافة  Srع  ثر اعافة النتا
 ي(8)ف  السبيكة  Sbأكبر مر وجوص  Caي وتزصاص الم اومة بوجوص (5  2)

كلممى بعممض سممباعن الرامما   Agكممكلن تممم صراسممة تمم بير أعممافة 

يساكص كلمى تكموير ألب مة  Agار اعافة  وجص Alو Ca  Snال اوية كلى 

 الممى أكميممة ةي باالعمماف(10  9) اومممة السمبيكة للتآكممل ال مايمة وبالتممال  زيمماصا م

 ( ي 11)الى السبيكة  Agالنسبة المعافة مر 

كنمممص اعمممافت  المممى الراممما   Asوكنالمممن تممم بير أيعممما  لعنامممر 

  (12)و سم  النسمبة المعمافة منمم  وتم بير كلمن كلممى ألب مة ال مايمة أيعمما  

 ي(13)ور رصيعة تك Naبينما وجص ار م اومة التآكل للسبيكة ال اوية كلى 
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REaLogAIcLog 303.2/   ااممة  Snالممى الرامما  والسممباعن ال اويممة كلممى  Seثعممافة 

يسمماكص كلممى زيمماصا م اومممة التآكممل فمم  الم اليممل  Snللنسمم  الواألعممة مممر 

 ي(14)ال امعية 

بسب  المااكل الكبيرا الموجوصا ف  السباعن الراا  و اامة 

كممصا  م اومت مما للتآكممل فمم  أوسمماأل  امعممية  ي ممتم كممكا الب مم  بت عممير

اعن للراممما  وم ارنمممة م اومت ممما للتآكمممل ممممر  مممةل صراسمممة مركبممماذ سمممب

 التآل ل ا ف   امض الكبريتيني

 

 طرق العمل:

 عمممرذ بمممة  سمممباعن المممى الراممما  اعمممافة المممى الراممما  

 الن   وك :

1- Pb 

2- Se%0.03 -Pb  

3- Sn%0.3 - Pb 

4- Se%- Sn 0.03%0.3 - Pb 

 راريممممة    عممممرذ السممممباعن باسممممت صام فممممرر ك ربمممماع  كو صرجممممة

وبجمممو  اممممل ممممر وممماز النتمممروجير لمنمممب  مممصو  أكسمممصاي وتمممم  م1100

أسممت صام وكمماء  صيممصي وم ممرن  صيممصي لمممزي المكونمماذ ويكممور الامم ر 

 سمم  صرجممة  ممرارا كممل مكمممور  يمم  يامم ر المكممور كو صرجممة ال مممرارا 

األكلمممى ويممم ت  بعمممصس المكمممور االقمممل صرجمممة وككمممكاي بعمممص كلمممن تاممم  فممم  

  كممممل مممممر ج ممممص التآكممممل وكبافممممة تيارالتآكممممل قوالمممم  لتكممممور مةعمممممة ل يمممما

صرجممممة مألل ممممة فمممم   313 308  303  298 293وللممممصرجاذ ال راريممممة 

وممر بمم تألبيم   (15) امض الكبريتين وباست صام ت نية السلون المج اصي

بمممير كبافمممة تيمممار التآكمممل وم لمممو  صرجمممة  Arrheniusارينيمممو   كةقمممة

لكمممل  Eaلتنامميأل وألاقممة ا Aال ممرارا ومممر بممم  سمما  كممل مممر المعامممل 

 نموكي مر النماكي و س  المعاصلة:

 

  ي  أر:

:Ic كبافة تيار التآكل 

:A  بابذ معاصلة ارينيو 

 :Eaألاقة التنايأل 

:R بابذ 

:T  صرجة ال رارا المألل ة 

 

 النتائج والمناقشة:
أببتممذ نتمماع   يمموص االامم ة السممينية مكونمماذ النممماكي المسممت صمة 

 (ي1الجصول رقم ) ف  ككا الب   وكما كو موعح ف 

باممممورا كامممممة تعممممريض السممممباعن ل ممممامض الكبريتيممممن ولممممصرجاذ 

 راريممة م تلفممة أظ ممر تعممرض النممماكي الممى التآكممل ولكممر باممورا متباينممةي 

ووجممممص ار السمممملون العممممام لمركبمممماذ التآكممممل ي عممممب كموممممما  الممممى معاصلممممة 

 وقمممممميم  A( ومممممممر بمممممم  سمممممما  قمممممميم 4-1ارينيمممممو  لمعرفممممممة )االاممممممكالمر 

ار  Eaوقمميم  Log A(  وتظ ممر قمميم2  جممصول رقممم )Eaألاقممة التنامميأل 

ثعممافة كممل مممر كناممري ال اممصير والسمملينيوم كممة  كلممى  ممصا وال اممصير 

كممر تلممن  Eaوقمميم ألاقممة التنامميأل  Log Aوالسمملينيوم معمما  الممى رفممب قمميم 

ال ممميم للراممما  ممممما يمممصل كلمممى ثر اعمممافة كمممكس العناامممر قممماصذ تفاكمممل 

التآكل الى مواقب تكور في ا قيم ألاقة التناميأل كاليمة مسمببة بمكلن  فمض 

(  أمممما بالنسمممبة للنمممماكي 4سمممركة تفاكمممل التآكمممل  و اامممة للنمممموكي رقمممم )

( يليم  النمموكي رقمم 1واألعمة  اامة النمموكي ) Log Aفكانمذ قميم 1,2,3

( اعممافة الممى ألاقممة تنامميأل واألعممة مممما يمماصي الممى صفممب تفاكممل 3بممم ) (2)

التآكل الى مواقب كاذ ألاقة تنايأل واألعمة مسمببة زيماصا فم  سمركة التآكمل 
ويعموص سممب  الممى ألب مماذ ال ماريمة المتكونممة للنممماكي االربعممة ففمم   (17  16)

 4PbSOصرجمماذ ال مممرارا المن فعممة تب مممى كمممكس الألب مماذ و اامممة ألب مممة 
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  تكمممور ت ت مما وللسمممباعن البةبممة االولمممى  أممما كنمممص صرجممماذ التمم 2PbOو

ال ممرارا المرتفعممة فمم ر كممكس الألب مماذ تكسممر  لكممر السمملينيوم الموجمموص فمم  

باسممممممتمرار وبالتممممممال   4PbSO( يسمممممماكص كلممممممى تكمممممموير4النممممممموكي رقممممممم )

وبارتفما  صرجمة ال ممرارا كنمصما تنكسمر ألب ممة  2PbOالم افظمة كلمى ألب ممة

4PbSO فمممار ألب مممة  (18)الماكسمممصا للم لمممول  نتيجمممة لزيممماصا ال مممواPbO 

وبالتمممال   4O2Pbأو  8O5Pbتت ممول نتيجمممة الت لمممل ال مممراري المممى ألب مممة 

 ي(19)تب ى كألب ة  ماية
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 ( للرصاص النقي1شكل رقم )

 
 Pb – 0.3%Sn( لسبيكة 2شكل رقم )

 
 Pb – 0.04%Se( لسبيكة 3شكل رقم )

 

 Pb – 0.3%Sn – 0.04%Se( لسبيكة 4شكل رقم )
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A STUDY ON GENERAL KINETIC BEHAVIOR OF CORROSION FOR 

SOME ALLOYS IN ACID MEDIUM 

HANAN H. FLYIAH 

ABSTRACT: 

Lead alloys including pure pb, pb – Sn, pb – Se and pb – Sn – Se were prepared which confirmed by X – Ray. 

Corrosion potential and corrosion current density and then the general kinetic behavior for corrosion were studied in 

the temperature range 293 – 313 K in 5M sulfuric acid solution. The results indicated that the rate of corrosion for all 

alloys increased with the rise of temperature. The general kinetic behavior of the alloys followed the well known 

Arrhenius equation. The values of log A and Ea effected by adding Tin and Selenium, thus decreasing or increasing 

the rate of corrosion for alloys. A linear relationship was found to exist between the values of Arrhenius equation log 

A and Ea which is found to describe the corrosion activity of the alloys. 


