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:چکیده  

لـم خـوردگی مـی تـوان بـا بکـارگیری         بنا بر اظهارات متخصصـین ع .اصلی صنایع محسوب می شود     خوردگی یکی از معضالت   
ی جهت حصول اطمینـان از   کنترل خوردگ . را جلوگیری کرد   حدود یک سوم از آسیب های خوردگی         ،کنترل خوردگی روشهای  

. و آمادگی عملیاتی سخت افزار های نظامی در هر زمـانی ضـروری مـی باشـد    ) MTBF(باال بودن زمان میانگین بین دو خرابی  
هر اتمسفری، حاوی میزانی از رطوبت مـی باشـد و بـه علـت نوسـان       . رطوبت نقش عمده ای در فرآیند خوردگی بازی می کند         

موجـب تسـریع خـوردگی فلـزات و اتصـاالت         شده و    جمع وبت به صورت شبنم بر روی تجهیزات      رطدمای باال بین شب و روز،       
گسـترش کوچـک   . می شود ...و فلز تمیزی و صافی سطح از بین رفتن مقاومت الکتریکی عایق ها و سیمها ، کاهش ، الکتریکی

هـای   ممانعت کننـده  ظ استفاده از سیستم     به همین لحا  . سازی مدارها در تجهیزات الکترونیکی باعث افزایش مشکل شده است         
 به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص جهت کنترل خوردگی تجهیزات نظامی هنگام نقل و انتقـال، انبـارداری               خوردگی فاز بخار  

 .قطعات و ذخیره سازی تجهیزات در حال گسترش می باشند
 

 ظامی، ذخیره سازیخوردگی، بازدارنده خوردگی فاز بخار، تجهیزات ن: واژه های کلیدی
 

 :مقدمه -1
 کاهش آن مستلزم بکـارگیری روشـهای گونـاگون کنتـرل          و  نظامی یک مشکل فزاینده است     وسایلخوردگی تجهیزات و    

خسارات خـوردگی  . باشد  میلیارد دالر می 20های خوردگی تاسیسات نظامی در آمریکا سالیانه بالغ بر            هزینه. باشد  خوردگی می 
نظیر ایـران   باشد ولی برای کشورهایی آنها می   درصد تولید ناخالص ملی    2-4ای پیشرفته صنعتی حدود     برآورد شده در کشوره   

                                                 
 دانشکده فنی دانشگاه تهران یار گروه مهندسی متالورژی و مواد استاد 1 
 کارشناس ارشد خوردگی   2
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خـوردگی در   کنند، در بسیاری از موارد خسارتها و هزینه های ناشـی از   که معموال از روشهای پیشگیرانه خوردگی استفاده نمی       
 بر این که یابد  درصد تولید ناخالص ملی افزایش5تواند تا  یقالب خرجهای تعمیراتی نهفته است و میزان خسارات خوردگی م

 15  حـدوداً   میلیارد ریال بوده و صنایع نظـامی مسـئول         27500 معادل   1379اساس خسارت مستقیم خوردگی ایران در سال        
ر، سریعتر، موثرتر به منظور کاهش این هزینه ها و همچنین بدست آوردن توان رزم باالت. باشند درصد از این میزان خوردگی می

ـ ک حرکـت راهبـردی، توسـعه    و باصرفه تر، ضرورت دارد تا پیشگیری و کنترل خوردگی تجهیزات به عنوان ی        لـذا تـالش   .دیاب
رطوبت نقشی اساسـی در زمینـه خـوردگی ایفـا     . ای در تمام جوامع صنعتی جهت کاهش این خسارات در جریان است         گسترده

شود؛ لذا  کنترل آن در محیطهای نظامی و صنعتی امری ضروری به  عنوان دشمن مخفی یاد میای که از آن به  کند، به گونه می
 امروزه سازمانهای نظامی در سر تا سر جهـان، از روشـهای گونـاگون بـه منظـور ممانعـت از خـوردگی خودروهـا،            .رسد  نظر می 

 . می کنند و سایر تجهیزات سرمایه ای خود استفاده ی ها، جنگ افزارهاکشت هواپیماها،
 : عبارتند از)سازی تجهیزات نواع روشهای ذخیرها(های مرسوم جلوگیری از تخریب تجهیزات نظامی روش

 ، استفاده از مـواد جـاذب رطوبـت        ،1های خوردگی فاز بخار      استفاده از ممانعت کننده    ،استفاده از پوششهای موقت سطحی    
، 4، سیستم ذخیره سازی پیشرفته با آمادگی دائم3فل انعطا پوشش قاب  سیستم ذخیره سازی  ،  2ذخیره ساز هوای خشک   سیستم  

 .6 متناسب با شکل تجهیز– سیستم ذخیره سازی خشک کنترل شده و 5سیستم ذخیره سازی خشک چند منظوره
نیـز نامیـده     7 که گاهی بازدارنده های خوردگی فرار    های خوردگی فاز بخار     ممانعت کننده از این میان استفاده از سیستم       

 برای ذخیره سازی تجهیزات و قطعات و جلوگیری از خـوردگی اسـتفاده مـی               ،برخی مزایای ویژه  دارا بودن    به دلیل    وند،می ش 
 .شوند که در ذیل توضیح داده می شوند

 
 :تعریف بازدارنده های خوردگی فاز بخار -2

 خـوردگی اتمسـفری   انبـارداری،  و قطعات در هنگـام       ایجاد شده در تجهیزات غیر فعال       از آنجا که قسمت اعظم خوردگی     
پـودر  کـه بـه صـورت     های خوردگی فاز بخار توان از بازدارنده  می،باشد، بنابراین برای کنترل این نوع خوردگی در تجهیزات          می

VCI    خالص، مایع VCI، ،های آغشته به مواد   کاغذ  کفVCIفیلم پالستیکی ،الیه نازک پلیمری ،VCI، پالستیک های ضربه 
بازدارنده های فاز بخـار بـه مـوادی    .  هستند، استفاده کرد…و  9، منتشر کننده هاVCI ترکیب روغن روانکار و    ،8گیر بالشتکی 

اطالق می شوند که با تبخیر خود به دلیل دارا بودن فشار بخار باال قادرند بر روی سطوح فلزی قرار گرفته و آنها را از خوردگی                   
این مواد با تبخیـر خـود   .  میلیمتر جیوه گزارش شده است    10-7 تا   10 -4 بین    د غالباً فشار بخار این موا   . اتمسفری مصون بدارند  

با استفاده از این مواد . می توانند در محیط های بسته به داخل شیارها و شکافها نفوذ نموده و عمل بازدارندگی را اعمال نمایند               
سطوحی که باید توسط این . ردگی اتمسفری مصون داشت  می توان تجهیزات مورد نظر را در هر درجه حرارت و رطوبتی از خو             

ای خـارج از تجهیـزات جلـوگیری     گردند باید به نحوی آب بندی شوند تا از خروج این بازدارنده ها به هو   تبازدارنده ها محافظ  
طعات یـا داخـل    خواهند بود که در فضای بسته مثل داخل بسته بندی قفاز بخار معموالً موقعی موثر  ممانعت کننده های     .شود

 . نقل مورد استفاده قرار بگیرند حمل و ماشین آالت در مراحل انبار و
غلظت و نوع ممانعت کننده ای که در یک محیط خورنده مورد نظر بایستی استفاده شود با آزمایش و به تجربه تعیین می       

 . فت نمود از تولید کنندگان آن مواد می توان دریا گردد و اینگونه اطالعات را معموالً
از مزایای استفاده از بازدارنده های خوردگی فاز بخار این است که برخالف پوششهای موقت محافظ خـوردگی کـه ماننـد           

 چراکـه الیـه ای بسـیار نـازک در حـد مولکـول، عمـل           ؛گریس روی سطوح مالیده می شوند، نیازی بـه زدودن مجـدد ندارنـد             
گونه گریس زدایی، زنگ زدایی، سند بالست، اسید شویی و تمیز کردن یا   هیچهمچنین. بازدارندگی خوردگی را انجام می دهد

همواره آماده برای  ،VCIآماده سازی بیشتری قبل از فرآیند نصب و استفاده الزم نیست و اجزا، قطعات و وسایل تحت حفاظت 
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از   ایـن مـواد محافظـت   ، در ضـمن .استفاده هستند و خارج کردن تجهیزات و قطعات از حالت ذخیره شده زمان بر نمـی باشـد       
 . بزرگ را تحت پوشش قرار می دهندتجهیزاتخوردگی وسایل ریز الکترونیکی تا 

 
 :مکانیسم عمل بازدارنده های خوردگی فاز بخار -3

 خوردگی فاز بخار در سالهای اخیر  گرچه کاربرد عملی بازدارنده های     .نده خوردگی فاز بخار جدید نیستند     فن آوری بازدار  
در محفظه سـالح  به عنوان ماده بازدارنده خوردگی  انجام شده بود تا کافور را آزمایشی در سوئد 19ایج شده است، اما در قرن     ر

نیاز به . پیشرفت سیستماتیک بازدارنده های فاز بخار جدید و موثر تر، به هر حال، به جنگ جهانی دوم باز می گردد    .دنقرار ده 
 و انگیـزه گسـترش   عامل ،ذخیره سازیهنگام ات جانبی و یدکی مرتبط با آنها از خوردگی در       محافظت تجهیزات نظامی و قطع    

.  نمکهای نیتریت آمینهای آلی متفـاوت بودنـد  ،در بین مواد موفق تر گسترش یافته در طی این دوره     . چنین محصوالتی هستند  
  بطور گسـترده  تقریباً  ومی نامیدند dichan آن را  به طور مختصر بود که10 دی سیکلوهگزیل آمونیوم نیتریت یکی از این مواد   
 نفوذ و ایجاد جهتیکی از نکات جالب در بازدارندگی توسط این مواد این است که هر راهی که برای بخار آب            . استفاده می شد  

 .خوردگی وجود دارد، همچنین برای ترکیبات فرار بازدارنده نیز در دسترس می باشد
Zisman  و Baker )1951( ،    کارهای انجام شده در زمینه بازدارنده های خوردگی فاز بخار را مـرور کردنـد و مشـاهده

 حمل توسط کشتی به هنگام بسته بندی ضعیف به علت تجهیزات تخریبکردند که در طی سالهای ابتدایی جنگ جهانی دوم،       
 فارس هنگامی  خاورمیانه برای جنگ خلیجشده بهحمل نی فاز تجهیزات % 25نزدیک   همچنین   . بود بسیار شایع آن سوی دنیا    

علت این اتفاق این بود که تجهیزات قبل از حمل به طور مناسـب بسـته بنـدی    . ند، عملیاتی نبودندکه از بسته بندی خارج شد  
 ،هیچ چیز بدتر از این نیست که محصوالت را تا نصف دنیا منتقل کنید و ببینید که به خاطر بسـته بنـدی ضـعیف         . نشده بودند 

ن و نظامیان از این امر می ا موجب اطمینان سرباز،تعیین نیازمندی های بسته بندی قبل از حمل     . محصول بی ارزش شده است    
به منظور حفاظت مناسب تجهیـزات جنگـی کـه در معـرض     . گام نیاز به آنها کمک خواهند کردشود که تجهیزاتی دارند که هن 

 روشهای پیشرفته بسته بندی گسترش یافتند که در میان ، بودند مخربواییکاربری نادرست و طیف وسیعی از شرایط آب و ه         
 .آنها بکارگیری نیتریتهای آمونیوم جایگزین شده به عنوان بازدارنده های خوردگی فاز بخار برتری قابل توجهی کسب کردند

 دی ایزوپروپیـل آمونیـوم   فاده از اسـت ،11 آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی ایاالت متحدهاولین آزمایشات هدایت شده در    
 نشـان  Bakerو   Zisman. برای جلوگیری از خوردگی بدنه داخلی راکتها و گسترش مایعات هیدرولیک بوده اسـت 12نیتریت

 به راحتی در دمـای  دی سیکلوهگزیل آمونیوم نیتریت و   14، دی ایزوپروپیل  13 دی ایزو بوتیل   دادند که سه ترکیب نیتریت یعنی     
یک الیه هیدروفوب تشکیل .  باز می دارند، زنگ زدن رابه سطح فلز جهت تشکیل فیلم محافظمی شوند و با اتصال   اتاق تصعید   

لکـولی پـایین بخـش هیـدروکربنی     و به خـاطر وزن م .روی آن الیه کریستالی با اتصال ضعیف بنشیندممکن است می شود، که  
یا جدا شدن الیه محافظ شده و اجازه خـوردگی سوبسـترا را مـی    لکول نیتریت آلی، تماس طوالنی با آب منجر به حل شدن   وم

 .جدایش فیلم و حاللیت بازدارنده در آب از محدودیتهای کاربرد بازدارنده فاز بخار در شـرایط رطوبـت شـدید مـی باشـد             . دهد
چنـین شـرایط بـا    پیشرفتهای جدید پیشنهاد می کنند که مخلوطی از دو یا چند بازدارنده خوردگی جهت ایجاد محافظـت در          

 .رطوبت بسیار باال استفاده شوند
 و هستند که خطری برای سالمتی افرادی که با آنها سر و کـار دارنـد نداشـته           15، عاری از نیتریت   VCIمحصوالت جدید   

تحقیقات جدید در حال گسترش ترکیبات مایع بر پایه آب می باشد که از نظر زیست محیطـی   .  می باشند  16محافظ چند فلزی  
جدید ترین تحقیقات نیز به دنبال . حالل خواهند شد/بل قبول بوده و در آینده جایگزین پوششهای آلوده کننده بر پایه روغن         قا

 . می باشد که دارای مزایای بی نظیری است17ساخت محصول چند کاره
صـال پایـدار بـا سـطح فلـز در      هر بازدارنده خوردگی از جمله انواع فرار آن باید قادر به ایجاد ات            ،  Balezinبر اساس نظر    

شرایط معینی از طیف های مشخص اسیدیته و فشار باشد و همچنین بتواند یک الیه غیر قابل نفوذ در برابـر یونهـای خورنـده                         
فرآیند بازدارندگی خوردگی هنگامی شروع می شود که بخارها با سطح فلز برخورد می کنند و برای تشکیل یـک              .تشکیل دهد 
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 حتی میزان کم رطوبت، کریستالها حل مـی شـوند و فعالیـت      در حضور .  کندانس می شوند   18یستالهای کوچک الیه نازک از کر   
نتیجه این فعالیت، جذب یونهای محافظت کننده روی سطح فلز با تشکیل همزمان یـک الیـه   . یونی قوی به نمایش می گذارند     

برای مقاومت بـه خـوردگی نگـه مـی     ) 5/5 – 5/8( بهینه را به میزان   pHملکولی است که به عنوان بافر عمل می کند و سطح            
 . دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعلق دارند ambiodic به بازدارنده های مخلوط یا  VCIمطالعات رفتار الکتروشیمیایی نشان داده اند که این ترکیبات 
در نتیجـه کـاهش در غلظـت       کـاهش در واکـنش کاتـدی        . که قادر به کاهش هر دو فرآیند آندی و کاتدی خوردگی می باشد            

بازدارنـدگی قـوی   . دنـ  به عنوان مانع انتشار اکسـیژن عمـل مـی کن     ، با تشکیل یک فیلم چسبیده     و این ترکیبات  اکسیژن است   
  پیوند شیمیایی بین فلز و بازدارنـده ایجـاد مـی     است که  19دهنده- استقرار مراکز جذب دوتایی پذیرنده     واکنش آندی در نتیجه   

 .کند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  به سطح فلز  در جلوگیری از انتشار اکسیژن و آبVCIمکانیسم عمل الیه مولکولی  : 2شکل

 
 VpCIبات مکانیسم محافظت ترکی : 1شکل
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یـه   چـرا کـه ال    ،دندر دمای اتاق داشته باشـ     ) torr 6-10 مثالً  ( فشار بخار خیلی پایین      نباید بازدارنده های خوردگی فرار،   
 torr  مثالً ( فشار بخار خیلی باالدر ضمن نباید . نتیجه آن محافظت خوردگی نا کافی است  محافظ به کندی تشکیل می شود و      

 .آن به مدت زمان کوتاهی محدود خواهد شد و نرخ مصرف آن باال خواهد بود چرا که کارایی ،دنداشته باش) 1-10
  :استفاده از مواد بازدارنده خوردگی فرار برای محافظت و نگهداری تسلیحات جنگی  -4

 را کـاهش داده و ریسـک شکسـت هـای            طول عمـر مفیـد     ، عملکرد ابزار آالت نظامی تاثیر گذاشته      خوردگی به شدت بر   
. عملیـاتی مـی باشـد    میلیاردها دالر خسـارت دسـتگاهی و بـه خطـر افتـادن آمـادگی                  آن  نتیجه زایش می دهد و   ی را اف  نناگها

ـ ت از خوردگی وسائل نقلیه، هواپیماهـا،  نظامی در سراسر دنیا همچنان در حال آزمایش راههای مختلف حفاظ   سازمانهای وازم  ل
  .نگ افزارها می باشند کشتیها و جالکترونیکی با فناوری باال، تاسیسات، قایقها،

همچنان ) VpCI( ممانعت کننده های خوردگی فاز بخار فن آوری ،در میان انواع روشهای محافظتی که آزمایش شده اند     
 .نددر حال ابداع روشهای موثر مطابق با محیط زیست و نسبتا ارزان برای کنترل خوردگی می باش

چرا  ند؛تالش می کرد   ، کوشش و  از تجهیزات جنگی از خوردگی    حافظت  ارتش ها در کل جهان مدت های مدیدی برای م         
که برخی اجزای سالحها حساسیت فوق العاده ای دارند و میزان کمی از خوردگی نیز ممکن است موجـب از کـار افتـادن آنهـا           

ها تحـت  ح سالی که شرایطدر ضمن هندسه بسیاری از اسلحه ها آنها را جهت محافظت دچار مشکل می کند و               همچنین  . شود
 از  محافظـت انتظار دیگری که از محافظت می رود اینست که می بایست دارای بازه های زمانی           . آن قرار دارند، اغلب مضر است     

 که قادر به محافظت برای مدتهای مختلف باشد و حـداقل زمـان               هستند  نظامیان بدنبال روشی   ،بنابراین. سال باشند  20 تا   15
 روشهای کنترل خـوردگی مرسـوم       نسبت به  را   ی بسیاری  مزایا  ها VCI. را الزم داشته باشد   برای فعال سازی مجدد تسلیحات      

 . ه اندارائه کرد
ذخیره  روشچندین . ش باید با آن دست و پنجه نرم کندمحافظت و نگهداری تسلیحات جنگی مسئله ای است که هر ارت    

 .شده اسـت   انجام   VCI زی متداول و استفاده از فیلم     بین ذخیره سا   مقایسه ای    انجام شده است و    توسط ارتش کرواسی     سازی
 :  متفاوت محافظت استفاده کرده استارتش کرواسی از دو روش

 به این صورت که اول سطح فلز اسلحه را با یـک روغـن مـی پوشـانیم و در            روش کالسیک جهت محافظت تسلیحات،     -1
 .قرار می گیرد خشک کننده محتویمرحله دوم اسلحه در یک محفظه 

 به  قطعه یا،بسته به زمان محافظت ،VCI با استفاده از روش    به منظور محافظت از خوردگی اسلحه      :VCI استفاده از    -2
و ایـن    در کیسه قـرار مـی گیـرد       سپس  پوشش داده شده و      VCIبا یک روغن    ابتدا    یا  و  قرار می گیرد   VCI کیسه  در تنهایی

 . محفظه مهر و موم می شود
است،  VCIرا با یک روش محافظت مدرن که بسته ) خشک کننده و روغن( محافظت قدیمی   وشهدف این بود که یک ر     

ه  اولین مرحله ایـن اسـت کـ   ،برای روش قدیمی . متفاوت استمراحل فعالسازی مانند دو روش گفته شده در باال   . مقایسه کنند 
، VCI بـرای روش  .مک حـالل هـا مـی باشـد    پاک کردن روغن از سطح سالح با کمرحله دوم  . اسلحه را از محفظه بیرون آورد     

 محفظـه دوبـاره مـورد    در صـورت نیـاز،  .  در آن حالت آماده برای استفاده استسادگی از محفظه خارج می کنیم  وه  سالح را ب  
 . گیرد استفاده قرار می

به روشـهای    برای محافظت تسلیحاتی بسیار مناسب است و منفعتهای بسیاری نسبت            VCIنتایج نشان می دهد که فیلم       
 بـه  VCI سـال، فـیلم   2برای محافظت تسلیحات تا بر اساس نتایج حاصل شده از تحقیق فوق، . محافظت مرسوم دارا می باشد 

در نهایـت  .  بهترین استVCI و روغن VCI ترکیبی از فیلم ، سال5 تا 2برای ذخیره سازی بین     . تنهایی بهترین انتخاب است   
  گزینه ثابت شده است که بهترینVCI/barrier Oil و VCI سال، ترکیبی از فیلم 15  تا5برای حافظت طوالنی مدت  بین 

روش اجرای   یعنیمی باشد؛1 به 4 میزان کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام دو روش فوق به نسبت ،در ضمن . باشد می
 .باشد  میVCIبرابر زمان روش  4کالسیک نیازمند زمانی 
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دگی استفاده می شـوند، نشـان    انهای نظامی برای جلوگیری از خور     سازمرا که درحال حاضر توسط       چهار روشی    1جدول  

 .ها هستندVpCI   و این روشها شامل استفاده از مواد دور کننده آب، مواد جذب کننده آب، رطوبت زدایی.می دهد
 

 نهای نظامیسازماهای حفاظت از خوردگی در  روش: 1جدول 
 معایب مزایا لنوع محصو روش جلوگیری

مواد دورکننـده   
 آب

پایــــــــــه 
ــی ــای (نفت روغنه

سبک یا گریسهای   
 )تیکسوتروپ

 نسبتا ارزان -

 دور کردن آب از سطح -

 ایجاد پوشش مانع روی سطح فلز-

 حفاظت دائمی عالی-

 رود  ها با اضافه کردن افزودنیها باال می هزینه-
ــرای   - ــاال ب ــانی ب ــادی و انس ــه م ــالهزین  و اعم

 برداشتن ماده

هـای پایـه حـالل بـرای          استفاده از تمیزکننـده   -
 و  اده سـبب کـاهش ایمنـی کارکنـان        برداشتن م 

 .شود آلودگی محیط زیست می

مـــواد جـــذب 
 کننده آب

  ژلسیلیکا
 )خشک کننده(

ــ- ــت  ج ــرای حفاظ ــادی ب ایگزینی اقتص
 موقت

 مفید برای نگهداری و حمل و نقل-

 الکترونیکـــی و کاربردهـــایمـــؤثر در -
 الکتریکی

 محاسبه دقیق رطوبت موجود مشکل است-
هـــا بـــا اضـــافه کـــردن دســـتگاهها و  هزینـــه-

 .یابد دسیکانتهای بیشتر افزایش می

 غیر قابـل نفـوذ توسـط     نیاز به مهر و موم شدن     -
 .سخت و گران است به آن  که رسیدنداردهوا 

 یی زدا رطوبت
  زدارطوبت -
های مانع    کیسه-

 رطوبت

وا بـه   در صورت محدود بودن تماس هـ      -
 تواند موفق باشد  سطح فلز می

هـای مـانع بخـار بـرای یـک بـار              کیسه-
نیازمنـد فـیلم    . (استفاده عالی می باشند   
 ) چند الیۀ محکم هستند

روش مناسب برای حفاظـت از قطعـات        -
 الکترونیکی

   زدا رطوبت

 ها اجباری است  زدا الکتریسیته برای رطوبت-

روی سـطح   بر نفوذ نا پذیرنگه داشتن یک الیه     -
 .فلز دشوار است

 نگهداری و تعمیرات هزینه باالی تجهیزات و -

 کیسه های مانع بخار

هزینه باالی مواد و نیـروی انسـانی مـورد نیـاز             -
  ایجاد محافظت نفوذ ناپذیر به هوابرای 

 .نیستمناسب  کاربری جهت استفاده هنگام -

VpCIها 

ممانعـــــــت -
 های آندی   کننده

ــل ( نیتریـــت مثـ
سیکلو دی  سدیم،  

مــــین یــــل آهگز
ــت ــزوات  ،نیتری بن

 )سدیم

ممانعـــــــت -
ــده  ــای  کننـ هـ

 کاتدی

ممانعـــــــت -
ــده  ــای  کننـ هـ

 میکس

 آندی ممانعت کننده

 جلوگیری می کند از خوردگی فلز -

 ممانعت کننده کاتدی
 واکنش کاتدی  کند کننده -

 رسـوب و از انتشـار    نواحی کاتـدی   روی-
  جلوگیری می کنند مواد خورنده

 های میکس ممانعت کننده
و الیـه   جذب می شوند     روی سطح فلز     -

  تشکیل می دهندتک مولکولی

الیه تک مولکولی به عنوان با فـر عمـل     -
را در حـــد بهینـــه بـــرای  PH ،کـــرده

 جلوگیری از خوردگی نگه می دارد

 در فراینـد حفاظـت از     فراگیـر ایجاد اثر   -
 خوردگی

 ای آندیه ممانعت کننده

 اثر منفی بر ایمنی کارگران -

 اثر منفی بر محیط زیست-
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 . را نشان می دهدVCI محافظت سالح و تجهیزات نظامی با استفاده از فن آوری 3شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شـاتل هـای   هایواشر خوردگی حفاظت از  برایVpCI پوشش  ای از سادهبرد کار20موسسه ملی فضا و هوانوردی امریکا 
 .  استفاده کردبا موفقیت را بودفضایی که ناشی از آب نمک خورنده اتمسفریک 

د در محیطهـای  اقرار دادن مو. نیز مفید شناخته شدبرای محافظت از لوازم الکترونیکی     توسط ناسا    همچنین   VpCIمواد  
 سطوح قطعات الکترونیکی  روی مولکولی بر سد  بسته الکتریکی و همچنین در جعبه ها به ممانعت کننده اجازه می دهد تا یک                

 ، بسیار مورد توجه ناسا و نیروی دریایی امریکا بود ،به خاطر اینکه احتمال اثرات نامطلوب الیه مولکولی. کیل دهدتشچند فلزی 
ماننـد پوششـها و    (تجهیـزات حتی حساسترین برای  VpCI مواد  هد که نشان د   شدآزمایشات گسترده ای در این زمینه انجام        

ای هدسـتگاه ) و مطابق با محـیط زیسـت  ( ها به طور موثر     VpCI. می باشند  قابل استفاده و بی خطر       نیز) اپتیکیدستگاههای  
 . حفاظت کردند،در محیط های به شدت خورنده کار گذاشته شده بودندکه  و رادیویی را  راه دورارتباطی

یـایی،  جود در هواپیماهای نیـروی در     یکی مو ون برای لوازم الکتر   VpCIساطع کننده    نیروی دریایی امریکا از دستگاههای    
رنده نمکـی   تا از خوردگی ناشی از تماس دائم با محیط های خو  کندهوایی استفاده می    عکس برداری    ها و ایستگاههای     کشتی

نیـروی دریـایی    در ضـمن   .ا و روغن ها نیز استفاده می شـوند         در پوشش ه   VpCI  افزودنی های  ،بعالوه. محافظت به عمل آید   
 .ها دارد  در کشتیخالیی ها برای استفاده در فضاVCIچندین بکارگیری ی ایاالت متحده برنامه فعالی جهت ارزیاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ی  در فضاهای خالی کشتVCIاستفاده از ترکیبات : 4شکل                        

 
 VCIمحافظت سالح و تجهیزات نظامی با استفاده از کیسه پلی اتیلنی و دیگر محصوالت : 3شکل
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 :استفاده از بازدارنده های خوردگی در تجهیزات الکترونیک -5
محافظت تجهیزات و قطعات الکترونیکی به دلیل پیچیدگی و کوچک شدن اندازه آنها، حضور آلودگی هـای هـوا و آلـوده                 

در دهـه اخیـر، صـنایع الکترونیـک و          . ملیاتهای فرآیند سازی و ساخت قطعات، مشکل تر شده اسـت          کننده های ریز در طی ع     
همانطور که صـنایع  . حافظت از مدارها استفاده کرده اند ای از بازدارنده های خوردگی فاز بخار برای م  گستردهالکتریک به طور    

د، اهمیت کنترل خوردگی افزایش می یابـد چـرا کـه    نمی دهالکترونیک به کوچک سازی از نظر اندازه و افزایش ظرفیت ادامه          
 مـی توانـد بـه سـرعت، بـه دقـت و        VpCIs استفاده از . حتی خوردگی در سطح میکروسکوپیک می تواند تخریب کننده باشد         

ش رو) VCIs(بازدارنده های خوردگی فرار   .  اثرات خوردگی روی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی را کاهش دهد           ،اقتصادی
 بـه راحتـی اجـازه    VCIطبیعـت فـاز بخـار مـواد     . ساده و موثری از محافظت اجزای الکترونیکی از خوردگی ارائه مـی نماینـد            

 فشـار بخـار پـایین آن اجـازه       کترونیکی یافت می شوند را می دهـد و        دسترسی به نقاط سخت الوصول که معموالً در قطعات ال         
 . می دهد ماه را24حفاظت خوردگی برای مدت طوالنی تا 

VpCIها بر اساس مکانیسم عمل الکتروشیمیایی خود می توانند به سه زیر گروه دسته بندی شوند  : 
آنها نقش حیـاتی در فرآینـد       . این بازدارنده ها خوردگی فلز را توسط پاسیواسیون آندی باز می دارند           : بازدارنده آندی  -1

 . را افزایش و چگالی جریان خوردگی را کاهش می دهدیک بازدارنده آندی، پتانسیل خوردگی. آندی بازی می کنند
آنها می تواننـد یـا بـه تنهـایی واکـنش         . بازدارنده های کاتدی می توانند دو اثر مختلف نشان دهند         : بازدارنده کاتدی  -2

. کاتدی را آهسته کنند یا به طور اختصاصی روی نقاط کاتدی رسوب کنند که عمالً مقاومت مدار را افزایش می دهد               
 .ین مقاومت مدار انتشار انواع احیا شونده به کاتد ها را محدود می کندا

بازدارنده های مخلوط ترکیباتی هستند که در آنها انتشار چگـالی الکتـرون موجـب مـی شـود کـه          : بازدارنده مخلوط  -3
ملکـولی  آنها به سطوح فلزی متصل می شوند و یـک الیـه تـک    . ملکولها به هر دو سایت آندی و کاتدی متصل شوند    

ـ   .ایجاد می کنند که فعالیت الکتروشیمیایی در آند و کاتد را تحت تاثیر قرار می دهد              خـاطر اثـر   ه این بازدارنده هـا ب
 .جامع آنها روی فرآیند خوردگی مطلوب تر می باشند

VpCIکت دادن آنها فرآیند کاتدی را توسط شر. 21 آمینوکربوکسیالت ها بازدارنده های مخلوطی هستند بر اساس شیمی
نیتروژن گروه آمین مـی توانـد در یـک پیونـد       .  باز می دارند   VpCI) آمین(یک یا چند آنیون اکسید کننده در یک ملکول آلی         

یونیزاسیون فلز را افـزایش مـی    22 پتانسیل اضافیاتصال کاتیونها،. ویژه با فلز وارد شود، بنابراین فرآیند جذب را بیشتر می کند   
 را در pHفیلم تک ملکولی بازدارنده به عنوان یک بافر عمـل مـی کنـد کـه سـطح      . را کاهش می دهد    و فرآیند خوردگی     داده

 بلکه به مدت زمـان معینـی نیـاز دارد تـا الیـه          فرآیند جذب بازدارنده آنی نیست؛    . میزان بهینه مقاوم به خوردگی نگه می دارد       
 .بازدارنده جذب شده را روی سطح فلز هدف تشکیل دهد

 :ید مشخص شود تا مطمئن شویم جذب موفق انجام شده استدو مورد با
 مساحت سطح، که ملکولها اشغال کرده اند و انرژی اتصال ملکولی مورد نیاز -
 محلول در آب می باشند و انرژی اتصال بیشتری به سطوح فلزات نسـبت بـه دو قطبـی هـای آب                       VpCIملکولهای   -

 ایـن امـر   .واند جایگزین آب سطحی شودکیل می دهند که می ت   همچنین، آنها واکنشهای قوی اگزوترمیک تش     . دارند
 .نقطه اتصالی ایجاد می کند که از رسیدن مواد خورنده به سطح فلز جلوگیری می کند

 : ها در قطعات و تجهیزات الکترونیک عبارتست ازVCIروش اعمال 
  VCIغوطه وری یا اسپری کردن اجزای الکترونیکی با محلول  -1
 VCI ماننـد  . که با اجزای عمل کننده در یک فضای محصور قـرار مـی گیرنـد   VCIا محلولهای کف های آمیخته ب -2

devices ساطع کننده و نوارها ، 

 کـه بـه عنـوان    VCIکاغذ های آمیخته شده یا پوشش دهنده و فیلمهای پلی اتیلنی قالبی یا پوششی با محلولهـای            -3
 .مواد بسته بندی استفاده می شوند
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 : کاربردهای غیر نظامی ترکیبات بازدارنده خوردگی فاز بخار-6
این  .نظامی، استفاده از بازدارنده های خوردگی فاز بخار در بسیاری از صنایع در حال گسترش می باشدعالوه بر تجهیزات 

 و Dupont ،Conoco oil ،IBM ،Motorola ،General motors ،Ford ،Chrysler بوسـیله شـرکتهایی ماننـد    مواد
Volkswagenمورد استفاده واقع شده اند . 

  : برخی از کاربردهای غیر نظامی بازدارنده های خوردگی فاز بخار عبارتند از

 پوششـهای حـاوی بازدارنـده هـای       سیسـتم اطفـای حریـق،   حفاظت از شبکۀ آبم ، سازی محافظت از کف مخازن ذخیره    
، محافظت از 23ت کنندهاز بازدارنده های خوردگی مهاجر ب بتن با استفاده  خوردگی و تخری  خوردگی فاز بخار، محافظت از      

 ... و ، ذخیره سازی موتورهای دیزل های فوالدی رول شده، صنایع هواپیماییردگی محصوالت فوالدی از جمله ورقخو
 . زیر برخی از کاربردهای این ترکیبات را در صنایع نشان می دهدتصاویر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اسپری، پالستیک های ضربه  (VCI با استفاده از ترکیبات رونیکیتقطعات الک محافظت روشهای مختلف: 5شکل

 و مقایسه ای از دو قطعه محافظت شده  و محافظت نشده  گیر،  کیسه پالستیکی و منتشر کننده

 
  از خوردگی فوالد بتن مسلحMCIمکانیسم محافظت ترکیبات : 6شکل
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 :نتیجه گیری -7
 عاری از اگر سطح فوالد% 100 حتی در رطوبت نسبی ، هیچگونه خوردگی اتفاق نخواهد افتاد  تحقیقاً می توان اذعان نمود    

، دوری  توسط ثابت نگه داشتن دما بر روی فلز اتمسفر احاطه کننده غیر آلوده باشد و اگر از کندانس شدن آبباشد،آلودگی ها 
اگر غیر ممکن نباشد، سخت است، استفاده از بازدارنده خوردگی مناسـب پیشـنهاد     در محیط    عمال این سه شرط    و چون ا   شود

ایـن مـدعا اسـتفاده روز افـزون و آزمایشـات بـر روی               شاهد    همچنان در حال پیشرفت می باشد و       VpCIتکنولوژی   .می شود 
سـودمندی و آسـانی   . گیری از خـوردگی مـی باشـد    نظامی به منظور جلـو  سازمانهای توسط   VpCI و سیستم های     محصوالت

  بـرای  مناسـب  گزینه ایبه را  بازدارنده های خوردگی فاز بخار     تکنولوژی   ، ترکیبات مزیت عدم نیاز به زدودن     همراه با    ،استفاده
 .کرده استتبدیل  نظامی سازمانهایدر کنترل خوردگی 

 
 : هاپی نوشت

1- Vapor phase Corrosion Inhibitor-VpCI  
2- Dry air Storage System 
3- Flexible Barrier Storage System-FBS 
4- CONRASS:Constant Readiness Advanced Storage System 
5- Multi-Purpose Dry Storage System 
6- Controllrd Dry air Storage System- Tailored to shape 
7- Volatile Corrosion Inhibitor-VCI 
8- Cushioning bubbles 
9- Emitters 
10- dicyclohexyl ammonium nitrite 

 
  در صنایع فوالد، انتقال نفت، انبارداری و انتقال قطعاتVCI کاربرد ترکیبات: 7شکل
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11- Naval Research Laboratory-NRL 
12- diisopropylammonium nitrite 
13- diisobutyl 
14- diisopropyl 
15- nitrite free 
16- multimetal 
17- multifunctional 
18- Microcrystals 
19- two acceptor-donor adsorption centers 
20- National Aeronautics and Space Administration- NASA 
21- Aminocarboxylate 
22- Over potential 
23- Migrating Corrosion Inhibitor- MCI 
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