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 الملخص

الية كبديل للمثبطات التجارية. و قد تم بحث فع تأكلالتهدف هذه الدراسة لبحث فعالية مستخلص نواة تمور الخالص في تثبيط 

و كذلك في محلول مياه  مولية من محلول حمض الهيدروكلوريك 2في تركيز  المغمور حديد الكربون المستخلص على تثبيط تأكل

أن لها  لبحثو التي وجد في هذا ا لها خواص مضاضة لألكسدة، مركبات البولي فينول باإلضافة للمكونات األخرى، فإن  .البحر

 S355JRربون حديد الك معدنتم إستخدام  الصناعة، التطبيقات في نظرا إلى إنتشارهو .على تثبيط معدل تأكل حديد الكربونالقدرة 

إستخدام أداة تم  محلول حمض الهيدروليك و محلول ماء البحر، كال على حده، كأوساط مسببة للتأكل.و  كعنصر متأكل،

بصورة مستمرة مع تقليص كمية الهدر في كمية المذيب المستخدم.  نواة تمور الخالصمستخلص  السوكسوليت للحصول على

. و بشكل منفصل، تم نواة تمور الخالصإستخدم مركب الهيكسان، كمذيب غير قطبي، في التخلص من الدهون الموجودة في 

ماء المقطر و حمض الفورميك، في عملية اإلستخالص إستخدام خليط من المذيبات القطبية، يتكون من الميثانول و األسيتون و ال

 .ASTMقد تم قياس معدل التأكل في هذا العمل على أساس طريقة الوزن المفقود أثناء التأكل كما هو مقترح في معايير و القطبي.

مولية من  2في تركيز  فعال في تثبيط تأكل حديد الكربون .... المغمور نواة تمور الخالصنتائج هذا العمل وضحت أن مستخلص 

في وسط  S355JRلحديد الكربون  لتثبيط التآكل الحادث %52قد تحققت فعالية تصل إلى و. محلول حمض الهيدروكلوريك

الصلب. و  مستخلصالجزء في المليون كتركيز أمثل من  8000حمض الهيدروكلوريك باستخدام مولية من  2يتكون من  حمضي

 %72بة قد حقق تثبيط التآكل بنس نواة تمور الخالصفي نفس التركيز من الوسط الحمضي، فإن إستخدام المستخلص السائل من 

و  .السائل، و ذلك بدون أن يطرأ تغيير على حامضية الوسط مستخلصالجزء في المليون كتركيز أمثل من  16000استخدام عند 

عند نفس   (Corrshield NT4292)مع مادة مثبطة تجارية أخرى الصلب و السائل لخالصبمقارنة مستخلص نواة تمور ا

فعالية أعلى بمستخلص نواة تمور الخالص في نفس الوسط  %80.7 - %79.9التركيز األمثل، تم الحصول على ما نسبته 

وجد  حيث لص في تقليل معدل التأكل،ستخقد تمت دراسة تأثير إختالف درجة حرارة الوسط الحمضي على فعالية المو الحامضي.

، مع الحفاط 0س 78عند  %41.45إلى  0س 28.5عند  %72.44من  أن اإلرتفاع في درجة الحرارة يؤثر عكسيا على الفاعلية

في  السائل الخالص ارنة فعالية مستخلص نواة تمورقتمت م .جزء من المليون 16000على تركيز ثابت من المستخلص و هو 

ة مولية من حمض الهيدروكلوريك و مقارن 2أوساط مختلفة، حيث تم إختبار نفس التراكيز من المستخلص في كل من محلول 

 24000 كيزماء البحر عند تر في محلول %99.5نسبة فعاليته في محلول ماء البحر، وقد وجد أن فعالية المستخلص تصل إلى 

 حمض الهيدروكلوريك.مولية من  2في محلول  %72 - %67مقارنة بنسبة  جزء في المليون

 .، التدويرلألكسدةانوية تمر الخالص، االستخالص، مضاد مثبط صديق للبيئة، : كلمات البحث الرئيسية

 


