روشهای پایش خوردگی در صنعت
مقدمهای بر پایش خوردگی
خوردگی همواره از بزرگترین مشکالت در بسیاری از صنایع بوده است .خوردگی نه تنها باعث هزینههای بسیار زیاد تعمیر و تعویض
میشود بلکه توقفی که در تولید ایجاد میکند ،ممکن است هزینههای سنگینتری را نیز تحمیل کند .برای آگاهی از وضعیت سازهها
و جلوگیری به موقع از بروز خوردگی و خسارات آن ،روشهای پایش خوردگی در صنایع توسعه یافتهاست .مفهوم پایش خوردگی،
مشاهده ،کاوش ،ارزیابی و تعیین تغییراتی است که در اثر خوردگی در فلزات بوجود میآید .برخی از این روشها مبنای الکتروشیمیایی
داشته و با استفاده از آنها میتوان بسیاری از پارامترهای خوردگی را در حین فعالیت قطعه تحت کنترل داشت .به عنوان مثال از
کوچکترین تغییرات در پتانسیل و جریان که ممکن است در اثر شروع نوعی از خوردگی اتفاق بیفتد ،مطلع شویم .پایش خوردگی
روشهای بازرسی غیر مخرب مانند آزمونهای نشر صوتی ،آلتروسونیک و  ...را هم در بر میگیرند .این روشها معموال به منظور
بازرسیهای دورهای به کار برده میشوند و به کمک آنها نمیتوانیم اطالعات دقیقی از زمان وقوع خوردگی و یا سرعت خوردگی
کسب کنیم .در این مقاله سعی شده است تا تمامی روش های پایش خوردگی در صنعت معرفی شده و متداولترین آنها توضیح
داده شوند.

طبقهبندی روشهای پایش خوردگی
روشهای پایش خوردگی بر اساس معیارهای گوناگونی طبقهبندی میشوند ،به عنوان مثال روشهای آنالین یا آفالین ،مخرب یا
غیر مخرب ،مستقیم یا غیر مستقیم و نفوذی و غیر نفوذی همگی بر اساس معیارهای گوناگونی دسته بندی شدهاند .روشهای پایشی
که نتایج خوردگی را به طور مستقیم تعیین میکنند (به عنوان مثال سرعت خوردگی) ،جزء روشهای مستقیم به حساب میآیند.
روشهای پالریزاسیون خطی ( )LRPو امپدانس الکترو شیمیایی ( )ERتکنیکهایی متداولی از این گروه هستند .روشهای غیر
مستقیم در پایش خوردگی ،روشهایی هستند که بیشتر پیامدهای ناشی از خوردگی را بررسی میکنند و به کمک آنها نمیتوان
پارامترهای خوردگی را اندازهگیری نمود .پایش به روش آلتروسونیک یا رادیوگرافی از این روشها به شمار میآیند .در برخی روشهای
پایش از پروبهایی استفاده میشود که نیاز است به داخل سازه نفوذ کنند (روش کوپونها خوردگی ،پالریزاسیون و امپدانس

الکتروشیمیایی) به این روشهای روشهای نفوذی گفته میشود .از طرفی برخی دیگر از روشها با استفاده از پروبهای غیر نفوذی
انجام میشوند مانند پروبهای آلتروسونیک ،پروبهای خارجی اندازه گیری شار هیدروژن ،پروبهای اندازه گیری شار مغناطیسی
و....
در جدول زیر تمامی روشهای موجود جهت پایش خوردگی در گروههای مختلف نشان داده شدهاند.
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