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للوقاية الحديثة  األساليب 
® المواد  واختيار  التآكل  من 

المحتويات األساسية:

مقدمة :
هندسة التآكل هي عملية تطبيق العلوم والمهارات العملية للوقاية من أوالتحكم في انهيارات المعادن بصورة سليمة و اقتصادية . وحتى يتمكن  مهندس التآكل من أداء عمله يجب 
أن يكون ملًما بأساسيات التآكل وتطبيقاته والتي تتضمن عدة علوم منها أساسيات الكيمياء وباألخص  الكيمياء الكهربية، و علوم  المعادن، خواص المواد، و كذلك اختبارات التآكل، 
وطبيعة البيئة، وتوفر المواد وتصنيعها، وطرق التصميم. باالضافة إلى ذلك يجب أن يتحلى مهندس او فني التآكل بالقدرات الهندسية األخرى مثل المالحظة، وتنظيم المعلومات، 
والتحليل، واستخدام الخبرات السابقة واالهتمام بالسالمة وتقدير التكلفة . ويكون قادرا على المفاضلة بين الحلول المقترحة لمشكلة تآكل واحدة بالنظر إلى الناحية االقتصادية عادة 

إن لم تكن هناك عوارض أخرى.

يحتوي برنامج  هندسة التآكل على سبعة محاور، يتناول المحور األول التعريف بأهمية التآكل وتأثيراته على النواحي االقتصادية، ويستعرض المحور الثاني المفاهيم األساسية لعلم 
التآكل، ويوضح اامحور الثالث اإلجابة عن السؤال: متى وفي أي ظروف يحدث التآكل؟ كما يبين اامحور الرابع وطرق قياس معدالت التآكل، وفي المحور الخامس يقدم  األساليب 

واألنواع المختلفة للتآكل، فيما يعالج المحور السادس وسائل المراقبة، ولكي تكتمل الصورة يستعرض المحور السابع الخيارات الممكنة لحماية المعادن والسبائك من  التآكل.

الهدف العام للدورة :
تزويد المشاركين باألنواع المختلفة للتآكل وكيفية اختيار المواد المقاومة للتآكل وكيفية اختيار التصميمات المناسبة لمقاومة التآكل. وتهدف الدورة الى تعريف المشاركين بمشكلة 

التأكل في المنشآت الصناعية واألساليب العلمية لحماية المعدات فيها ، ويشمل منهاج الدورة، التعرف بأهمية التأكل وأنواعه ، وميكانيكية وطرق الحماية من التأكل .

الوحده األولى :
مقدمة هندسة التآكل

األهمية االقتصادية لمكافحة التآكل�	
هندسة التآكل�	
التآكل�	
البيئة�	
تأثير التآكل على النواحي الصناعية�	
تكاليف التآكل�	

الوحده الثانيه :
المفاهيم األساسية في هندسة التآكل

العمود الجاف وقانون فرداي�	
المهبط والمصعد�	
أنواع الخاليا الكهروكيميائية�	

الوحده الثالثه :
الديناميكا الحرارية واالتزان الكهروكيميائي

التفاعالت الكيميائية والكهروكيميائية�	
الحاالت القياسية�	
استنتاج معادلة فان هوف�	
العالقة بين فرق الجهد واألس الهيدوجيني�	
اتجاه التفاعل الكيميائي�	
القوة الدافعة الكهربية والسلسلة الكهروكيميائية�	

العوامل المؤثرة في حدوث تآكل المعادن�	
استنتاج الرسم البياني لألس الهيدروجيني �	

وفرق الجهد للحديد
محدودية تطبيق الرسم البياني لبوربى�	
قطب المقارنة�	

الوحده الرابعه :

حركية التفاعالت الكيميائية

استنتاج العالقة بين فرق الجهد و شدة التيار في �	
تفاعالت التآكل 

تعيين معدل التآكل باستعمال منحنيات االستقطاب�	

الوحده الخامسه :

أنواع التآكل

التآكل المنتظم�	
التآكل بالتنقير�	
التآكل بالفجوات�	
التآكل بالحت�	
التآكل بالحك�	
التآكل باإلجهاد�	
التآكل بالكالل�	
التآكل الميكروبي�	
التآكل عند درجات الحرارة العالية�	

المحور السادس :

مراقبة التآكل

التفتيش البصري�	
طريقة تعيين الوزن المفقود�	
االستقطاب الكامل�	
االستقطاب الخطي�	
مقاو مة التيار المتردد�	
مقياس التآكل�	
التحليل الكيميائي بحيود األشعة السينية�	
الموجات الفوق صوتية�	

المحور السابع :

حماية المعادن من التآكل

الحماية المهبطية�	
الحماية المصعدية�	
الطالء�	
مانعات التآكل�	
التصميم المناسب�	
المراجع األجنبية�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)األساليب الحديثة للوقاية من التآكل واختيار المواد ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


