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 الملخص
د يستتتمدا البتتل، عتتدنمرو اليتتروا ا البتتدناعاو الدنرطمتت  والبلولميمايمتت  علتتت  طتتاا واستت  لادر تتس علتتت التميمتتك ومحايتت   رستتس عتتن الت لتتك، وليتتن عدنتت

 P-5(5%Cr)األاتتواا الرةبتت    اريتتا اتتبتتاراو األلستتد  للبتتل،  يفواتتود اليتتروا ةييمتت  عدنمرستت  م  ستتتمك عةتتد و   لتتك  علتتت هلتت ا البتتل، 
ةاستتمداا  ادنمت  التحلمتك ارترار   ا055oعدند درا  حترار   % خبار عاا 97%  ملواني و 12 ط عن الغازاو ممثك ةالبمغ يف تلم P-91(Cr%9)و

، ليتتا  دإ افتتاف  (H2O+N2 ةمئتت   يف P-5عتتن البتتل، حيتتترمب اااوعتت   لستتد   فستتك  P-91(   ظهتترو  تتتايخ ا تتبتتاراو  ن البتتل، TGAالتتوز  
ا عتن ةريت  اعت P-5%، افاف  اىل ذلك ميين حتسني عااوع  الت لك للبل، 21 اةدل يبك اىل P-5األلستني ارر اىل  المك عةدل   لك البل، 

 البمئ  الرةب  ارمدروس   يف فةاف ليم  ارماا ارمواود   2 و افاف  األلستني ارر  %7 اىل 0 زياد  حمتوإ اليروا عن

  ، األلستني اررالت لك، خبار ارماا لسد ،عااوع  األالبل، ارمدنمرو اليروا،  :دالةالكلمات ال

Abstract 

Chromium steels used in the construction of petroleum and petrochemical industry because of their ability to 

passivity and protect themselves against corrosion. But with low amount of chromium, higher corrosion rates of 

these steels in moist atmospheres have been reported. P-5(5%Cr) and P-91 (9%Cr) steels were subjected to 

isothermal oxidation tests. These steels were tested in 21%H2O+79%N2 gas mixture at 500
o
C by using a thermo 

gravimetric analysis (TGA) technique. From the analysis it was found that P-91 steel retained better oxidation 

resistance than P-5 in N2+H2O environment. Addition of free oxygen resulted in reduction in corrosion rate of  

P-5 steel by about 42%.The improvement in corrosion property of P-5 steel could be achieved by either 

increasing the chromium content from 5 to 9% or addition of free oxygen 4 times the amount of  H2O present in 

the environment. 

Keywords: Low Chromium Steel, oxidation resistance, corrosion, corrosion, free oxygen 
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 . المقدمة2

البتتدناعاو  يفالةديتتد عتتن التطبماتتاو تاةتت   يفللبتتل، ارمستتتمدا ليتتاد  ا  تتايم    ةتتتخ تاةتتم  اريايتت  عتتن الت لتتك عهيتت  اتتدا  
الدنرطم  والبلولميمايم   علت الترمم عتن  ن  يلرت  البتل، الت   حيتتوإ علتت اليتروا  علتت عتن البتل، اليرةتو ، ا    تس يستتمدا 

رما يتيت  ةس عن عااوعت  عالمت  للت لتك  حمته   تس عدنتد  ةترل ةتل، اليتروا  ه ه البدناعاو  ظرا   يفعلت  طاا واس  لياد  ةدناا 
ةبا  عن البتد  علتت الستطن مدنمت  ةتاليروا حتيتت اىل حتد عتا عتاد  البتل، األساستم  ويتتم عدنت   يتون لظروف األلسد   ت يك 

ةتتد  افتتايف  وليتتن اعتيتتادا علتتت ليمتت  اليتتروا ةالبتتل، وةبمةتت  البمئتت  مييتتن فاتتد تاةتتم  اريايتت  هلتت ه ارمتتواد  ةمدنتتا الةديتتد عتتن 
 ;Sultan et al., 2012; Mathiazhagan&Khanna, 2011; Ehlers et al., 2006  الدراستاو الستاةا 

Galerie et al., 2001; Asteman et al., 2000; and Asteman et al., 1999) ،ن سلوك الت لتك للبتل  ،
 (واتود خبتار ارمتتاا  ةمئت  رةبت  يفارمؤلستد  P-5ارمةترل لبمئتاو عتدنوعت  لتان عتبايدنتا ، فةلتت ستبمك ارمثتال، لتتان عةتدل   لتك البتل، 

، وم  رست  هت ا الستلوك ةارمتار ةبات  األلستمد الواقمت  Erdoğan et al., 2017)  اهلتواا اجلتاف يف علتت عدنتس عدنتد التدلستد 
  وحتتد  األلستد  تمت  األلسد  الداتلم  لليروا ةد  عن  يوين ةبا  واقم  علت سطن البل، وه ا عتا يةترف ةظتاهر  ارمتار 

ه ه الظاهر  عدندعا ييون حمتوإ اليروا  قك عن الييم  ارمطلوة  لتوف  اعداداو عن اليروا اىل السطن لتيوين ةبا   لسمد واقم  
زعن األلسد  وليم  خبار ارماا و  رلمز األلستني، و علت السطن و ثبمتها  ةاإلفاف  اىل ذلك، هدناك عد  عواعك عثك درا  اررار ، 

ي  تدث  خبتار ارمتاا علتت ستلوك ظ  لاد حCheng et al., 2016)  لسمدعباشر علت ظاهر  ارمار ةبا  األ  دث  يف الوسط هلا
 ;Źurek et al., 2015; Cheng et al., 2006  األلستد  لستبايك ارديتد عت  اليتروا ةتاليث  عتن البحته والدراست 

Pieraggi et al., 2005; Mikkelsen & Linderoth, 2003; and Fujii & Meussner, 1964  تو  ( و د ا 
( التت   مييتتن  ن يدنت تتر داتتتك ةباتت  H2  ن  ريتتك خبتتار ارمتتاا علتتت ستتطن ةباتت  األلستتمد عتتن شتتد س  ن يتتوفر  متتاز  اهلمتتدرواني 

 ,.Nakai et al., 2005; Henry et al  األلستمد والبتل، عتن تتالل تلمتاو  تلرت  يدنتتخ عدنهتا  لستد  داتلمت  لليتروا

2000; Tevten et al., 1999; and Stott et al., 1984 ) ؤدإ اررل  البطمئ  لليتروا ارمؤلستد داتتك البتل، اىل   
الدنهايت   يتون الدنتمتت  عةتدل  لستد   علتت عاار ت   ا   لسمد ذاو عستوإ لتروا  قتك، ويففادان تاةم  ارياي  ةسب،  يَون ةب

  ةدناا  علت ارمدناق   الساةا ، ميين حتستني تاةتم  (Essuman et al., 2005 and 2007) اهلواا اجلاف يفةتلك ارمواود  
البمئ   ل ا فإن اهلدف عتن  يفارر  ماز اهلمدروانيالبل، و/ و عدن   وااد  يفارياي  عن الت لك للبل، اعا ةزياد  ليم  اليروا 

الت لتتك للبتتل، ارمتتدنمرو اليتتروا   رلمبتت  البمئتت  ةإدتتتال األلستتتني ارتتر علتتت اريايتت  عتتن يفهتت ا البحتتا هتتو دراستت   تتدث  التغمتت  
 0 ٪Cr  البمئ  الرةب ، وهل ا الغرل متا  لسد  عمدناو البل،  يف(  ثدناا األلسدP-5 تلتمط عتن الغتاز يفH2O 21% + 

N279%  مغ  ممثتك ةالبتتلتمط متاز  يف، ةةد ذلك متا افاف  ليماو  تلر  عن األلستني ارر اىل البمئ  وم  لسد  الةمدناو
xO2 + 2H2O +7.52N2) )عدنتد قتمم x  ةاستتمداا  ادنمت  التحلمتك ارترار  التوز    تلرت   اريتا عمت  اتتبتاراو األلستد

 TGA 055( عدند o ا 
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 الجانب العملي. 2

  م حتستت  عمدنتتاو عستتطح  ةاألةةتتاد ارمطلوةتت  و  ستتممدنها حتت  P-91و  P-5الللمتت، اليميمتتايي للبتتل،  (2  يوفتتن اجلتتدول
o
 ا للتتتتملن عتتتن الةمتتتوة الداتلمتتت  الدنا تتت  عتتتن التحستتت  ارمميتتتا ميي ل  خيتتتدها اىل دراتتت  حتتترار  الغرفتتت  داتتتتك الرتتترن، ليتتتا

لتتتتوف  ستتتطن عدناستتت، لكلستتتد  و  تتتيمك ةباتتتاو علتبتتتا   لتدنةتتتمم ستتتطن الةمدنتتتاو دون  ليمتتت   SiCاستتتتمداا ورا البتتتدنرر  
 وا ةاليحول و دنظمرها ةارموااو فوا البو م  وازال  ال ح لثمر 

 
 الللم، اليميمايي للبل،.1جدول 

Steel ASTM %C %Mn %P %S %Si %Cr %Mo %V 

P-5 A335 0.14 0.45 0.03 0.03 0.45 5.0 0.55 -- 

P-91 A335 0.09 0.5 -- -- 0.4 9.2 0.9 0.22 
 

التت    ستتتمدا ا التحلمتتك CAHN C-1000م  ةلمتت  الةمدنتتاو داتتتك   بتتوة عتتن البتتايريي، اىل عمتتزان اليتتلو 
 ستتتك األوزان الرةلمتت   التتي( ةاستتتمداا تطافتتاو عبتتدنوع  عتتن اليتتوار ز  يتيتتون ارممتتزان عتتن وحتتد  التتوزن TGAارتترار  التتوز   

التوزن ةواستط  اراستوة   يفيتتم حتويلهتا اىل قتراااو  غت  فترا اهتدحتول الوزن اىل اشار  لهرةايم   اليللةمدناو ووحد  التحيم 
يبتتني  طتتط لليةتتداو  ال تتيك  ةتتدا اتتبتتاراو األلستتد ، م فتتبط التتوزن علتتت البتترر ةواستتط  الوحتتد ني ستتاةاي التت لر قبتتك 

ا  وللحبتول علتت  رلمتز خبتار ارمتاا o 055عدنتد  (H2O ٪12 N2 +٪79 لمط الغتازاو مخاتتباراو األلسد    يفارمستمدع  
محتتاا عتتايي عدنتتد دراتت   يف( عتتخ دورا حيتتتوإ علتتت عتتاا عاطتتر N2الطتتور الغتتاز ، م متريتتر اتتز ا عتتن متتاز الدنملواتتني   يفارمطلتتوة 

 حرار  م حتديدها عيلما  
 

 
 (TGA طط رمةداو اتتباراو األلسد  ةاستمداا  ادنم  التحلمك اررار  الوز     .1شكل 
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واةدل  دف  عيافئا   درا   ااو  عالم م حتس  تلمط الغاز ارمؤلسد ةاستمداا اسطوا او ماز الدنملواني واأللستني 
ستتم/دقما  داتتتك   بتتوة التراعتتك، ويتتتم ادتتتال ارمةتتد و ارمطلوةتت  عتتن متتازاو األلستتد  عتتن عتتدتلني لستترع   تتدف  قتتدرها 

 التتي تلرتني ليتتا هتو عوفتتن ةال تيكل لتالمتتك اررلت  البتتةودي  للغتتازاو  م استتمداا شتتريط  ستمني لتغلمتت  األ اةمت، الزااامتت  
 التراعك  لتتدن،  يث  خبار ارماا قبك الوةول اىل عدنطا  H2O+N2حتيك تلمط 

 ثدناا عيلم  التسمني يتم  ةبئ    بوة التراعك وارممزان ةغاز الدنملواني عتخ عتدتك الغتاز رمدنت   لستد  الةمدنتاو، وقبتك البتدا 
اعيا مت   دقتاي   اريبتا ، يتتمن هت ا األعتر رف  درا  حرار  التراعك وع  البما او يتم  زويتد مرفت  التراعتك خبلتمط الغتازاو ورمتد   يف

ةداي  لك  رة   وةةد ذلك يتم  ستتمك  يفن البرر  دون التدث  علت البما او ارمستل  ةسب، اتتالف لثاف  الغازاو فبط الوز 
اىل قتمم رقيمت  ةاستتمداا PC-LD 711التغ  يف وزن الةمدناو ارمةلا  وارمةرف  لكلسد  اةدل لتك دقمات  ةواستط  حمتول اإلشتار 

ساع   اريبا، ل يوقت   تدف  الغتازاو ارمؤلستد  ويتتم  خيتد الةمدنت  حتتا  تدف  عستتير لغتاز  اراسوة  عد  الت غمك ليك عمدن  
راي  فل  األلسد  يتم  اسمم الوزن ارميتس، اإلعايل علت عستاح  ستطن الةمدنت  إلعطتاا قتمم دقمات  للياار ت   م  الدنملواني  ويف

حتتوإ علت  اليالبمئاو  يفأللستني ارر علت سلوك الت لك للبل، ااراا ارمزيد عن ا تتباراو للتحا  عن لمرم   دث  واود ا
ةمئت  رةبت  مييتن  ن يالتك عتن عةتدل  يفP-5 خبتار عتاا، حمته لتان عتن ارمتوقت   ن ادتتال األلستتني ارتر  ثدنتاا  لستد  البتل، 

 األلسد  عن ةري   يوين ةبا  واقم  عن  لسمد اليروا 

 النتائج والمناقشة. 3

رايتتت  اتتبتتتاراو األلستتتد  عدنتتتد دراتتت  حتتترار   يفيبتتتني اعتتتايل التتتوزن ارميتستتت،  ال تتتيك 
o ا، ميثتتتك ا تتتور الةيتتتود  التتتوزن

 اهلواا اجلتاف يف P-5يوفن ه ا ال يك الوزن ارميتس، عدند  لسد  البل، ساع وا ور األفاي الزعن   (م/سمجمارميتس،
 Erdoğan et al., 2017)  ،والبلP-5  وP-91 تلمط الغاز  يف H2O٪12 N2 + ٪79)   تالل فل   ساع 
 

 

ةمئاو  تلر  عدند  يف P-91و   P-5الوزن ارميتس،  ثدناا  لسد  البل،  .2 شكل
oا 
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ستاع  عتن  رايت   يف   دإ اىل  المتك عةتدل الت لتك حتوايل اىل  وقد لوحمب  ن زياد  ليمت  حمتتوإ اليتروا عتن 
ةواستتط   P-5وااار تت   تتتايخ  لستتد  البتتل،  اo 055 عدنتتد( H2O٪12N2 + ٪79  تلتتمط الغتتازاو يفزعتتن األلستتد  

لتتوحمب  ن األلستتد  ةاأللستتتني لا تتا اةتتدل  قتتك،  (H2O٪12 N2 +٪79 اهلتتواا عتت  تلتتمط الغتتاز  يفاأللستتتني ارمواتتود 
وعلمس م افاف  ليم  عن األلستني ارر مخلمط الغازاو لدراس   دث ه علت عةدل األلسد ، حمه لان عن ارمتوقت   ن يتؤد  اىل 

لسد  عدند درا  ول لك م ااراا ارمزيد عن اتتباراو األ  يوُّن  ةبا  واقم  عن  لسمد اليروا   ةيك علت ختيمك سطن البل،،
لتتوحمب  ن افتتاف  األلستتتني ارتتر ةدرةةتت   (ولا تتا الدنتتتايخ عوفتتح  ةال تتيك (و   ان  تلرتتت x  ، وةاميتتيا055o حتترار 

حالت  زيتاد  حمتتوإ اليتتروا  يف فتةاف ليمت  خبتار ارمتتاا ارمواتود  دو اىل  المتك التوزن ارميتستت، اىل قميت  عتستاوي  للتوزن ارميتستت، 
  P-91ةدنسب  

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

055عدند  P-5يف  N2 + H2Oاأللستني ارر علت  لسد  تلمط ماز  دث .3شكل 
oا 

 

الوزن ارميتس، علت  ن ادتال األلستني ارر  دإ اىل زياد  السغط اجلزيي لكلستتني  يفميين  رس  ه ا ا خنرال 
البمئتت  واستتتارار لليتتاا وعدنتت   رييتتس، ممتتا  دإ اىل  المتتك اهلمتتدرواني، وهدنتتاك  رستت  تتتتر وهتتو  ن األلستتتني ارتتر يتراعتتك عتت   يف

البتتل، عيو تتا   لستتمد متتم ةتتاليروا، ممتتا يالتتك عتتن عةتتدل التراعتتك ةتتني البتتل، وخبتتار ارمتتاا، وةتت لك يتتؤدإ اىل اخنرتتال عستتتوإ 
 البمئ  الرةب  ويالك عةدل الت لك  يف P-5حتسن تاةم  عااوع  الت لك للبل، ا ت ار اهلمدرواني ا البل، والدنتمت  

 االستنتاج. 4

ليتتا  ن    H2O+N2ةمئتت   يفاهلتتواا، ا   ن عةتتدل األلستتد  لتتان  علتتت  يفعلتتت التترمم عتتن  ن اعتتداداو األلستتتني لا تتا  علتتت 
علمس فإ س عتن  و/ و التريك للياا  ثدناا  لسد  البل،   دث  الت لك لبمار ارماا لان ةسب، ا تاج اهلمدرواني عن تالل التراعك

ميين حتسني تاةم  ارياي  عن الت لتك عتن ةريت  ادتتال األلستتني ارتر اىل ةمئت  حتتتوإ علتت تالل  تايخ الدراس   ستدنتخ   س 
 خبار ارماا 
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