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 الملخص

حامض الكبرٌتٌك  فً  براص ─سبٌكة الفا ثبٌط تاكل تاالحمرلالمائً لقشور التفاح لمستخلص اتم اختبار فعالٌة 

. تم تشخٌص ةمئوٌدرجة  42الى  ةمئوٌدرجة  22 منة مختلفة ترواحت ٌوبدرجات حرارموالري  2بتركٌز 

(. GC-MSمطٌاف الكتلة ) -كروماتوفٌا وغاز FTIR)) مطٌاف االشعة تحت الحمراءة تقنٌبواسطة المسختلص 

 Polarization) (Measurementباستخدام طرٌقة قٌاس االستقطابٌةمثبط للتاكل سلوك المستخلص ك درس

واثبتت النتائج  computerized Potentiostat))المبرمج  عتماد على جهاز المجهاد الساكنوذلك باال

بمقدار نسبة تثبٌط اكبر على مع زٌادة تركٌز المثبط حٌث تم الحصول تحصلة على زٌادة كفاءة الحماٌة لمسا

لقشور التفاح بٌعً امتالك المستخلص الط وتعزى هذه النسبة الىجزء من الملٌون  522عند تركٌز  93.69%

الفسفور والكبرٌت وغٌرها وكسجٌن والالنتروجٌن وا ذرات مختلفة مثلاالحمر لمجامٌع فعالة تحتوي على 
استخدام اٌزوثٌرم النكماٌر تم كما سطح السبٌكة.  لىٌإهلها لالمتزاز ع تتملك كثافة الكترونٌة عالٌة مماالتً و

 والحركٌة الدوال الثٌرمودٌنامكٌة دراسةاثبتت . سطح السبٌكة لىعالمثبط زاز لدراسة طبٌعة امتزاز لالمت
سطح السبٌكة قبل  تشخٌصباعث للحرارة. تم وتلقائً  ،كٌمائًهو امتزاز ان نوع االمتزاز  المتزاز المثبط

امتزاز واضح  ( واثبتت النتائج وجودSEMااللكترونً الماسح ) روبعد اضافة المستخلص باستخدام المجه

 لجزٌئات المستخلص على سطح السبٌكة.

 

Abstract 

The Inhibitive action of aqueous extract of red apple peel for α-brass corrosion in 2M 
of Sulfuric acid at a temperature range (20-40) oC has been investigated. The extract 
has been characterized using Fourier infrared Spectroscopy (FTIR), Gas 
Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) techniques. Polarization measurement 
was done using (Potentiostat), the measurement revealed that the inhibition 
efficiency increase with increasing inhibitor concentration reaching up to  93.69%. 
The results obtained may be attributed to the presence of active groups that 
contains large number of hetero-atoms (O, N, S, P), these atoms have an electron 
density which make red apple peel extract to be more versatile to adsorb on the 
Brass alloy surface. The adsorption behavior was studied using Langmiur Adsorption 
Isotherm which clearly indicated that the adsorption process of the extract is 
spontaneous and exothermic. The surface morphology of alloy was investigated 
using scanning electron microscope (SEM) that showed the adsorbed molecules of 
the extract on the surface. 



 

 

 راعخلفية االخت

قائٌة الحدوث تحدث نتٌجة تفاعل المعدن مع محٌطه. وٌعد لٌعرف التاكل على انه ظاهرة طبٌعٌة ت          
التاكل من ابرز المشاكل والمعوقات التً تحدث فً كثٌر من المجاالت والسٌما الصناعٌة منها  لما ٌخلفه من 

اضرارعلى المستوى البشري واالقتصادي حٌث اضرار جسٌمة فً المصانع والمبانً والهٌاكل المعدنٌة وكذلك 
ظاهرة طبٌعٌة فمن  الصناعٌة. والن التاكل الدول معظمٌكلف التاكل خسائر تقدر بمالٌٌن الدوالرات سنوٌا فً 

هو احد استخدام المثبطات لحد منها باستخدام وسائل مختلفة. ٌعد المستحٌل اٌقافها ولكن من الممكن تثبٌطها وا
ى مر السنوات كانت المثبطات العضوٌة والالعضوٌة هً الرئٌسٌة باالستخدام بسبب كفاءتها وعلهذه الوسائل 

صعب التخلص ٌفهً مكلفة من الجانب االقتصادي و، لتاكل ولكنها تحتوي على عٌوب كثٌرة لتثبٌط االعالٌة 
تركٌز العلم الحدٌث فً الوقت المعاصر اصبح ولهذا البٌئة  لىعالٌة فهً بذلك تشكل خطرا عات سمٌة ذمنها و

استخدام بدائل  العقود االخٌرة اجرٌت كثٌر من الدراسات لغرض فً على اٌجاد بدائل لهذه المثبطات.منصبا 
قشور التفاح تعتبر االحماض االمٌنٌة او مستخلصات نباتٌة.  الباٌلوجٌة ،مخلفات المثل كمثبطات للتاكل طبٌعٌة 

ن المواد الصدٌقة للبٌئة و متوفرة بكمٌات كبٌرة جدا كمخلفات للمعامل حٌث تعد ماالحمر واحدة من هذه البدائل 
سهولة التخلص منها لذلك باالضافة الىى  و من السهولة الحصول على مستخلصاتها رخٌصة الثمنو ائٌةذالغ

من مركبات عضوٌة مختلفة  ر لما تحتوٌهفعالٌة مستخلص القشو وترجع ات المثالٌة.مثبطمن التعتبر 
ت والكٌتونات والحوامض الكاربوكسٌلٌة وغٌرها وهذه المركبات تلعب دور مهم فً عملٌة الثبٌط كالكحوال

وكسجٌن والفسفور وغٌرهاواال لكونها غنٌة بالذرات المختلفة كالنتروجٌن
1

 لىاالمتزاز ع لىفتكون لها القابلٌة ع 

ون المعدن ٌحتوي على اوربٌتاالت سطح المعدن بسبب احتوائها على ازواج الكترونٌة حرة قابلة للتاصر ولك

 .2وقد تم تاكٌد وجود هذه المركبات المختلفة باالعتماد على االجهزة الطٌفٌة المختلفة ،تاصرلفارغة مستعدة ل

 المتالكها  صناعٌة المختلفةالنتشار واالستخدام فً المجاالت تعتبر سبائك النحاس من السبائك واسعة اال          
احدى  براص-تعتبر سبٌكة الفاتاكل. لمقاومتها الجٌدة للممتازة وكذلك و كٌمٌائٌة ائٌة خصائص وصفات فٌزٌ

% وٌمكن 32% والخارصٌن بنسبة 72النحاس بنسبة  بصورة رئٌسٌة من معدنً تتكون و التً سبائك النحاس 

ة كمبدالت تستخدم هذه السبٌكة بصورة واسعة فً تطبٌقات صناعٌة مختلف .بها ببعض المعادن االخرىتشوٌ
وقت تتاكل هذه المع مرور  .التبرٌد المائٌةوكذلك فً انظمة للحرارة وانابٌب التكثٌف فً محطات الطاقة 

نابٌب بفعل العوامل الجوٌة المختلفة فتقل كفاءتها لذلك ٌستخدم عدٌد من الحوامض بتراكٌز عالٌة لغسل هذه اال

شدٌدة الفعالٌة وتخلف اثار كبٌرة على السبٌكة نابٌب دورٌا وهذه االحماض لها تاثٌر سلبً كونهااال
3

 هذه . تهدف

مستخلص قشور تفاح االحمر كمثبط صدٌق للبٌئة وذو  باستخداممختبرٌا البراءة الى محاكاة هذه البٌئة الصناعٌة 

 .4براص─لتثبٌط تاكل سبٌكة الفا عن المثبطات التقلٌدٌة المستخدمةفعالٌة عالٌة عوضا 



 

 

 التطبيقات

حٌث اثبتت القٌاسات المستخدمة والمعادالت  براص-الفاها بشكل ناجح على سبٌكة لفكرة وبكامل حٌثٌاتطبقت ا
قشور التفاح االحمر الكفائة العالٌة للمستخلص المائً لعلى و النتائج التً تم الحصول علٌها الرٌاضٌة المطبقة 

فً وغٌر ضارة بٌئٌا  الثمن فة لكونها رخٌصةو التً تعتبر من المواد االولٌة المتوفرة بشكل واسع جدا باالضا

 . لتر /ملغم 522عند تركٌز  %93.69السبٌكة وبكفائة حماٌة وصلت الى تاكل تثبٌط 



 

 

 الوصف التفصيلي لالختراع

من الكبرٌتٌك  حامض محلول فً براص-الفا لسبٌكة تاكل كمثبط االحمر التفاح قشور مستخلصتم تحضٌر  -

 -:خالل الخطوات التالٌة

بماء الصنبور لتخلٌصها  وغسلها جٌداجمعها تم لك ذبعد تم الحصول على القشور من سوق محلً فً بغداد  -
 بالماء المقطر. من الشوائب و الطٌن و المواد العالقة ثم غسلها

درجة مئوٌة ولمدة  72درجة حرارة ها باستخدام فرن كهربائً فً ٌفع القشور الى قطع صغٌرة وتجفٌقطتتم  -

 اعة.س 24

 بعد التجفٌف تم طحن القشور باستخدام طاحن كهربائً للحصول على مسحوق من القشور. -

ن ثم سخموالري  2.1دروكلورٌك بتركٌز لتر من حامض الهٌ 1غم من المسحوق فً محلول  22تمت اذابة  -

شور ح مسحوق القتوض 1صورة رقم  تبرٌده فً درجة حرارة الغرفة.تم المحلول لدرجة الغلٌان ثم 

 .والمستخلص الناتج

شٌح للحصول على المستخلص المطلوب. وتم تحضٌر عدة تراكٌز تم ترشٌح المحلول باستخدام ورق التر -

 ملغم/ لتر. 522الى  222مختلفة ترواحت من 

مل من 111,11لتر وذلك بتخفٌف  1موالري وبحجم  2تم تحضٌر محلول التاكل )حامض الكبرٌتٌك( بتركٌز  -

 ركز باستخدام الماء المقطر.المحلول الم

وقد تم  سنتٌمر. 1,5ملً متر وبقطر  1,2بسمك  ات شكل حلقًذقٌاسٌة ال براص-سبٌكة الفا تم استخدام -

 لماء المقطر.ٌفها باستخدام ورق التنعٌم بدرجات مختلفة وغسلها باستخدام االسٌتون والمٌثانول ثم باتنظ

 (Polarizationاس االستقطابٌةدى فعالتٌه باستخدام طرٌقة قٌص وملمستخلالتثبٌطً لسلوك التمت دراسة  -
measurementلك من خالل جهاز المجهاد الساكن المبرمج( وذ (computerized Potentiostat حٌث )

الذي ٌمثل  (working electrode)ً تتكون من ثالثة اقطاب وهً القطب العامل تصممت خلٌة التاكل ال

ٌمثله قطب الكالومٌل ذو الجهد الثابت الذي   (reference electrode)مرجع وقطب ال براص ─سبٌكة الفا

القطب الثالث هو قطب  وءة من الجهاز مع جهد قطب المرجع،د المقرومقارنة الجههو الهدف منه  حٌث ان 
وجٌن متزاز ذرات الهٌدركون البالتٌن ذو سطح ممتاز جدا الالكمال خلٌة التفاعل ولي ٌستخدم ذو ال البالتٌن

 توضح المخطط 2صورة رقم  غاز الهٌدورجٌن بعد عملٌة االختزال.التً تتحرر على شكل فقاعات تمثل 

 .المجهاد الساكن المبرمجالكامل لجهاز 

و جهد التاكل  (corrosion current density)تٌار التاكل كثافة تم الحصول على قٌم التاكل المتمثلة ب -

(corrosion potential)  االنودٌة والكاثوٌة لمنحنٌات تافل  قٌمالوTafel slopes التاكل  سرعة و معدل

(corrosion rate)   االختراق سرعة و معدل(penetration rate)   التراكٌز المختلفة للمثبط و على عند

من وذلك باستخدام الطرٌقة االستقاطبٌة ورسمت البٌانات المقروءة كورة انفا ذمدى من الدرجات الحرارٌة الم

 .1وجدول  3الجهاز ببرنامج االكسل للحصول على منحنٌات االستقطاب كما موضع فً صورة رقم 



 

 

 )الوسط الحامضً(موالري من حامض الكبرٌتٌك 2براص فً محلول -(: قٌم التاكل لسبٌكة الفا1جدول رقم )

درجة ( 42-22)حرارة  ر التفاح بتراكٌز مختلفة وفً مدى درجاتعند اضافة وعدم اضافة مستخلص قشو

 .ةمئوٌ

Inh. 

(ppm) 

T 

(K) 

-Ecorr 

(mV) 

icorr 

(µA/cm²) 

Tafel slope 

(mV/dec) 
CR 

(g/m²d) 

PR 

(mm/Y) 
-bc +ba 

0
 

293 68.1 29.34 77.9 63.1 8.35 0.342 

298 69.3 57.03 75.8 66.2 15.02 0.664 

303 67.3 141.61 89.2 82.1 33.2 1.65 

308 56.7 148.99 83.9 75.9 41.08 1.93 

313 47.1 239.77 85 74.2 47.9 2.79 

2
0
0
 

293 97.4 6.02 132.2 87.1 2.61 0.107 

298 108.9 13.1 113.4 82.6 5.84 0.238 

303 112.7 36.31 121.6 96.7 14.6 0.597 

308 82 44.12 92.1 78 17.6 0.721 

313 70.6 73.59 118 92.2 32.9 1.35 

3
0
0
 

293 31.1 3.99 106.6 67.9 1.14 0.0464 

298 30.6 8.6 96.9 71 2.72 0.098 

303 47.2 27.55 122.5 98.6 7.82 0.321 

308 25.1 34.19 91.5 76.3 12.1 0.495 

313 17.2 64.73 79 68.2 22.3 0.913 

4
0
0
 

293 202.8 2.91 72.9 50.9 1.07 0.033 

298 232.4 7.8 149.1 104.1 2.29 0.0936 

303 225.9 21.14 128 97.1 5.16 0.211 

308 227.9 29.5 94.9 78.1 7.83 0.328 

313 241.1 48.4 119 95.3 11.6 0.677 

5
0
0
 

293 250.7 1.85 86.8 61.4 0.528 0.0216 

298 253.1 4.6 93 69.1 0.87 0.0356 

303 261.2 12.8 173.7 96.2 3.96 0.162 

308 241.6 18.5 179.5 110 4.79 0.196 

313 237.4 30.2 132 94 6.53 0.267 
 

تزداد بشكل كبٌر مع زٌادة  )المثبط( المستخلص غٌابة من الجهاز ان قٌم التاكل فً بتت القٌم المقروءاث -

تركٌز لذلك ل وٌعزى 2/سمماٌكروامبٌر 239.77لها  تٌار التاكل العلى قٌمة ت كثافةدرجة الحرارة حٌث وصل

التً تزداد مع زٌادة درجة الحرارة و ة باالضافة لكونه حامض ذو قوة تاكسدٌة عالٌالعالً لحامض الكبرٌتٌك 
اثبتت الدراسة اٌضا انه عند اضافة المستخلص . عل اٌضا ٌحدث بوجود غاز االوكسجٌن الجويولكون التفا

ى اعلى نسبة زٌادة التركٌز المثبط. تم الحصول علقٌم التاكل مع حدوث نقصان تدرٌجً فً  بتراكٌز مختلفة 

جزٌئات المثبط على ه النتائج المتزاز هذتعزى و/ لتر للمثبط ملغم 522ز تركٌ%  عند 93.69تثبٌط بمقدار 

 تماس السبٌكة مع محلول التاكل.طبقة واقٌة تمنع  تكوٌنهاالسبٌكة وسطح 

 -تم حساب كفاءة التثبٌط للمستخلص من خالل المعادلة التالٌة : -



 

 

          

فً حالة اي  خلصتسالم عند غٌابتٌار التاكل كثافة ٌمثل  لتثبٌط ، لنسبة المئوٌة التمثل  حٌث  

حٌث تم  2المستخلص كما موضح فً جدول رقم  ٌمثل تٌار التاكل عند و جود وجود الحامض فقط ،  

 .% .93.6حصول على اعلى نسبة تثبٌط وصلت ال

موالري من  2براص فً محلول -الحمر لسبٌكة الفا(: كفاءة التثبٌط مستخلص القشور التفاح ا2جدول رقم )

 ( درجة مئوٌة.42-22وفً مدى درجات حرارة )حامض الكبرٌتٌك 

Inh. 
T 

(K) 

200 ppm 300 ppm 400 ppm 500 ppm 

IE% θ IE% θ IE% θ IE% θ 

Red 

Apple 

Extract 

392 79.48 0.7948 86.40 0.864 90.08 0.9008 93.69 0.9369 

298 77.03 0.7703 84.92 0.8492 86.32 0.8632 91.93 0.9193 

303 74.36 0.7436 81.95 0.8195 85.07 0.8507 90.96 0.9096 

308 70.39 0.7039 77.05 0.7705 80.02 0.8002 88.25 0.8825 

212 69.31 0.6931 73.00 0.7300 79.81 0.7981 87.40 0.8740 
 

 مثبط على سطح السبٌكة من خالل معادلة ارٌنوس  المتزاز ال* تم حساب الدوال الحركٌة 

 
 

لذي ٌعبر عن عدد ا ─exponential preٌمثل عامل A  ثابت الغازات العام،  Rثمثل طاقة التنشٌط ،  Eaحٌث 

. حٌث وجدت مئويتمثل درجة الحرارة بال  Tتٌار التاكل و كثافة ٌمثل  icorrو  الجزٌئات الممتزة على السطح

التنشٌط تزداد مع زٌادة تركٌز المثبط مما ٌإكد ان اضافة المثبط عمل على زٌادة حاجز الطاقة فً ان قٌم طاقة 
 انتقال المواد المتفاعلة الى الحالة الوسطٌة وبالتالً صعوبة تكوٌن النواتج اي صعوبة حدوث عملٌة التاكل.

 ٌنوس وهً :ولحساب الدوال االخرى تم تطبٌق معادلة اخرى من المعادلة الرئٌسٌة الر

 

         

 و  افوكادرو ٌمثل عدد N ،التفاعل  التغٌر فً انتروبًتمثل   التفاعل ، التغٌر فً انثالبً تمثل  

ن تكون موجبة وتزداد مع زٌادة المثبط مما ٌوضح ا قٌم المحتسبة لالنثالبًالحٌث وجدت ان ٌمثل ثابت بالنك 
ان القٌم  قة الالزمة لحدوث التفاعل. و وجدالطا تزداد زٌادة التركٌز لتفاعل هو ماص للحرارة ومعنوع ا
سالبة وتزداد نحو الموجب مما ٌإكد على زٌادة فً العشوائٌة عند انتقال المواد المتفاعلة  سبة لالنتروبًالمحت

م ٌوضح قٌ 3رقم  ارٌنوس وكذلك جدول معادلةل توضح المخططات البٌانٌة  4. صورة رقم نحو الحالة الوسطٌة

 .5المحتسبةالثرمودٌنامٌكٌة الدوال 

موالري من حامض الكبرٌتٌك عند  2براص فً محلول -(: متغٌرات ارٌنوس لتاكل سبٌكة الفا3جدول رقم )

 ( درجة مئوٌة.42-22وفً مدى درجات حرارة ) اضافة تراكٌز مختلفة من مستخلص قشور التفاح االحمر

Inh. 
Conc. 

(ppm) 

Ea 

(kJ.mol
-1

) 

A 

(molecules.cm
-2

.s
-1

) 

ΔH
*
 

(kJ.mol
-1

) 

Δs
*
 

(J.K
-1

.mol
-1

) 

Blank - 79.02 2.47×10
33

 76.49 -69.31 



 

APP 

200 95.21 3.92×10
35

 92.90 -27.21 

300 106.33 2.41×10
37

 103.79 7.04 

400 106.44 2.01×10
37

 103.90 5.54 

500 106.77 1.41×10
37

 104.23 2.61 
 

من خالل  لالمتزاز النكماٌراٌزوثٌرم  اد على تم دراسة سلوك امتزاز المثبط على سطح السبٌكة وذلك باالعتم* 
                         -:المعادلة التالٌة تطبٌق 

 

تمثل مقدار  ، تزاز ٌمثل ثابت التوازن لالم ، لتر /ٌمثل تركٌز المثبط بوحدة غم حٌث           

والصادي تم  ر السٌنًالمحورسم خالل ومن  المساحة التً ٌغطٌها المثبط لسطح السبٌكة والذي ٌمثل 

من . 5رقم  م للمحور السٌنً كما موضح فً المخطط البٌانًٌمثل تقاطع الخط المستقٌ الذيحساب ثابت التوازن 

تم الحصول على خط مستقٌم النكماٌر حٌث  خالل النتائج المستحصلة وجد ان سلوك المثبط ٌخضع الٌزوثٌرم

قٌم المحتسبة لثابت ال باستخدام . تم حساب دالة كٌبس الحرة لالمتزاز 2.999بمعامل ارتباط مقداره 

 من خالل المعادلة التالٌة :و التوازن  

 

تمثل درجة الحرارة المطلقة  Tٌمثل ثابت الغازات العام ،    Rلتر، /تركٌز الماء بوحدة غم  1000حٌث ٌمثل 
3
. 

المثبط على سطح السبٌكة  ذو اهمٌة بالغة لكونه ٌساعد على تحدٌد الٌة امتزاز ٌمثل حساب قٌم 

ى قٌم دالة كٌبس الحرة لتحدٌد طبٌعة علكثٌر من االدبٌات والمصادر  تعتمد .ومدى تلقائٌته وكذلك نوع االمتزاز

التؤثر بٌن  ٌكون زاز فٌزٌائً حٌثمول او اقل فان نوع االمت/كٌلوجول -22اذا كانت القٌم المحسوبة فاالمتزاز 

تٌجة استقطاب جزٌئات مشحونة مع السطح وٌقل هذا االمتزاز مع ضعٌف وٌحدث ن سطح السبٌكة و المثبط

ر فان نوع االمتزاز او اكث  6,7مول/كٌلوجول -42المحسوبة  انت قٌم اما اذا ك ،زٌادة درجة الحرارة

ٌكون تاصر قوي اشبه بتكوٌن اصرة بٌن جزئٌات المثبط وسطح السبٌكة وٌحدث عندما ٌكون هناك  كٌمٌائً و
خالل المعادالت وفرة الكترونٌة لجزئٌات المثبط وهذا النوع من االمتزاز ٌزداد مع زٌادة درجة الحرارة. ومن 

      الى وجدت ان القٌم مقاربةللتفاح االحمر والمائً لعملٌة امتزاز المستخلص  اعاله تم حساب قٌم 

وهذا ٌفسر كفاءة التثبٌط العالٌة الً تم احتسابها كما  وتلقائً مما ٌإكد ان نوع االمتزاز كٌمٌائً مول/كٌلو -42

تم حساب الدوال الثٌرمودٌنامٌكٌة االخرى من خالل المعادلة   ومن خالل قٌم  4 موضح فً جدول

 -التالٌة :

 

درجة الحرارة المطلقة  Tتمثل انتروبٌة االمتزاز و  تمثل انثالبٌة االمتزاز ،  حٌث  

از المثبط على سطح السبٌكة هو باعث ثالبٌة المحتسبة سالبة مما ٌإكد ان عملٌة امتزنوقد وجدت ان القٌم اال
متزاز قٌم االنتروبٌة لالاي الٌحتاج الي طاقة او محفز خارجً التمام عملٌة االمتزاز. وقد وجدت للحرارة 

موجبة مما ٌإكد على زٌادة عشوائٌة النظام عند حدوث عملٌة االمتزاز وذلك الن جزٌئات المثبط تستبدل 
 فتزداد عشوائٌتها.جزئات المحلول عند سطح السبٌكة 

 2براص فً محلول -( : قٌم متغٌرات الثٌرمودٌنامٌكٌة لنموذج النكماٌر اٌزوثٌرم لسبٌكة الفا4جدول رقم)
وفً مدى درجات  موالري من حامض الكبرٌتٌك عند اضافة تراكٌز مختلفة من مستخلص قشور التفاح االحمر

 ( درجة مئوٌة.42-22حرارة )



 

Inh. 
T 

(K) 

Kads 

(g.L
-1

) 

-ΔGads 

(kJ.mol
-1

) 

-ΔHads 

(kJ.mol
-1

) 

ΔSads 

(J.K
-1

.mol
-1

) 

APP 

20 15600.62 40.35 

23.41 58.2 

298 14705.88 40.89 

303 12048.19 41.07 

308 10030.09 41.28 

40 8779.631 41.61 
 

 -لً :تم تشخٌص مسحوق قشور التفاح االحمر باالعتماد على التقنٌات الطٌفٌة وكما ٌ *

 تم تشخٌص مسحوق القشور باالستخدام مطٌاف اشعة تحت الحمراء من نوع Shimadzu, IR 
Affinity 1, Japan   كثٌرة حٌث اكد الطٌف الناتج على وجود انواع  6كما موضح فً صورة رقم

 5، مركبات كٌتونٌة، اثٌرات وغٌرها. جدول رقم من المركبات منها الكحوالت، احماض كاربوكسٌلٌة
 ضح الحزم الرئٌسٌة المشخصة للطٌف الناتج.ٌو

 (: الحزم الرئٌسٌة المشخصة من مطٌاف اشعة تحت الحمراء لمسحوق قشور التفاح االحمر5جدول رقم )

Group assignment Bond Peak number (cm-1) NO. 

Hydrogen bonded Alcohols O-H 3398.57 1 
Alkanes C-H 2920.23 2 

Carbonyl compounds C=O 1735.93 3 

Alkenes C=C 1635.64 4 
Amines N-H 3309.85 5 

Ethers C-O 1134.14 6 
Amides C-N 1072 7 

Alkynes C≡H 3224.98 8 
 

 مطٌاف الكتلة من خالل  -تم تحضٌر مستخلص المٌثانول للقشور الالزم لقٌاس غاز كروماتوغرافٌا
 -الخطوات التالٌة :

  ساعة. 24مل مٌثانول من التحرٌك المستمر لمدة  32القشور فً  غرام من مسحوق 3تمت اذابة 

 تم ترشٌح المحلول بورق الترشٌح للحصول على المستخلص الالزم للقٌاس
8
. 

  قٌاس باستخدام مطٌاف الكتلة من نوع التم(QP 2010 Plus SHIMADZU, Japan)  وكان الطٌف

مركب رئٌسً فً مستخلص  24 حٌث اثبت القٌاس على وجود 7الناتج كما فً الصورة رقم 

 .6المٌثانول مثبتة فً الجدول رقم 

مطٌاف الكتلة لمستخلص قشور التفاح -(: اهم المركبات المشخصة من طٌف كروماتوغرافٌا الغاز6جدول رقم )

 االحمر الذائب فً المٌثانول

structure 
M.Wt 

g/mole)) 

Chemical 
formula 

RT 
(min) 

Name of 
Compound 

NO. 



 

 

169 C7H11N3O2 4.343 
1-Methyl-L-

histidine 
1 

 

268 C15H24O2S 9.296 

5-(3,7-

Dimethylocta-

2,6-dienyl)-4-

methyl-2,3-

dihydrothiophen

e 1,1-dioxide 

2 

 

190 C9H18O4 9.497 

4-(1,1-

dimethylethoxy)

-3-hydroxy-, 

methyl ester 

3 

 

156 C4H4N4O3 9.887 

-5-amino-6-
nitrosodihydrop

yrimidine-
2,4(1H,3H)-

dione 

4 

 

126 C8H14O 10.935 
4-methyl-(4E)-

4-Methyl-4-

hepten-3-one 
5 

 

284 C16H28O4 11.283 
cyclobutyl decyl 

oxalate 
6 

 

144 C7H12O3 12.471 

(3E)-5-

Hydroxy-2-

methyl-3-

hexenoic acid 

7 

 

144 C6H8O4 13.199 
3,4-Anhydro-d-

galactosan 
8 



 

 

282 C9H9F7O2 13.677 
Heptafluorobuty

ric acid 
9 

 

180 C6H12O6 13.865 

2,4,5,6-
tetrahydroxyhex

anoic acid 

10 

 

180 C6H12O6 14.140 
D-Allose  .beta.-

D-Allose  

Hexose 
11 

 

210 C7H14O7 14.473 
Galacto-

heptulose 
12 

 

205 C7H11NO6  

Acetic acid, 5-

hydroxy-4-

nitrotetrahydrop

yran-3-yl ester 

13 

 

268 C17H32O2 16.961 

Acetic acid, 5-

hydroxy-4-

nitrotetrahydrop

yran-3-yl ester 

14 

 

256 C16H32O2 19.500 Palmitic acid 15 



 

 

230 C10H14O6 20.010 

D-Glucitol, 

1,4:3,6-

dianhydro-, 

diacetate 

16 

 

358 
C16H29Cl3O

2 
20.398 

4-tetradecyl 

ester 
17 

 
208 C14H24O 20.743 

13-Tetradece-

11-yn-1-ol 
18 

 

296 C19H36O2 21.645 

13,16-

Octadecadienoic 

acid, methyl 

ester 

19 

 
286 C17H32O2 21.751 

methyl 11-
cyclopentylunde

canoate 

20 

 
152 C11H20 21.807 

E-1,6-

Undecadiene 
21 

 

280 C18H32O2 22.034 
17-

Octadecynoic 

acid 
22 

 

234 
C8H11FN2O

5 
22.144 

-2-(2fluoro-5-
hydroxy-1H-

imidazol-1-yl)-5-
(hydroxymethyl)
tetrahydrofuran

-3,4-diol 

23 

 

156 C8H12OS 22.188 
2-Oxa-7-

thiatricyclo[4.4.

0.0(3,8)]decane 
24 

 

 من مطٌاف اشعة تحت الحمراء ومطٌاف الكتلة  نتائج التقنٌات الطٌفٌة التً تم الحصول علٌهاان           

نظرا المتالك هذه الذرات ( و N, O, S, Pوجود انواع مختلفة من المركبات الغنٌة بالذرات المختلفة ) اكدت



 

سبٌكةالمما ٌإهلها لالمتزاز على سطح  على كثافة الكترونٌة حرة
9

وكلما زاد عددها زاد االمتزاز على السطح . 

التً تم الحصول وهذا ٌفسر قٌم الكفاءة العالٌة لمستخلص قشور التفاح االحمر  فاءة الحماٌةتالً تزداد كالوب
 علٌها. 

حٌث  8( كما موضح فً صورة رقم SEMتم دراسة سطح السبٌكة وذلك باستخدام المجهر الكترونً الماسح ) -

السبٌكة بعد سطح ثانٌة السبٌكة قبل غمرها بالحامض فً حٌن تمثل الصورة السطح تمثل الصورة االولى 

 522السبٌكة مغمورة فً الحامض مع اضافة سطح ساعة والصورة االخٌرة تمثل  24غمرها بالحامض لمدة 

السبٌكة حٌث ٌبٌن  مدى تاثٌر الحامض علىوبشكل واضح مستخلص القشور. الصور بٌنت /لتر من  ملغم
ان الجزٌئات المثبط قد امتزت على سطح فً حٌن عند اضافة المثبط فتهشم السطح نتٌجة التاكل خشونة و

 السبٌكة وبشكل واضح مما كون طبقة واقٌة لسطح السبٌكة وتقلٌل تاكلها.

 

 المميزات

 و الثمن ، صدٌقة للبٌئة  باالضافة لكونها رخٌصة ائٌةذكمخلفات للمصانع الغ * توفر قشور التفاح االحمر بكثرة
 بالمثبطات العضوٌة التقلٌدٌة.مقارنة  ولة التخلص منهاومن السه غٌر سامة 

و النتائج التً تم الحصول علٌها على الكفائة العالٌة للمستخلص المائً لقشور التفاح االحمر * اكدت القٌاسات 

حٌث تم الحصول على نسبة كفائة حماٌة  ،موالري حامض الكبرٌتٌك  2براص فً  ─سبٌكة الفا لتاكل كمثبط 

 %. 93.69بمقدار 



 

 

 االدعائات

سابقا )حامض الهٌروكلورٌك( كما تم ذكره  الوسط الحامضً التفاح االحمر فً قشور مستخلصتم تحضٌر * 

من خالل  براص―لتثبٌط تاكل سبٌكة الفا المستخلص  استخدامتم  ،فً الوصف التفصٌلً لالختراع ومن ثم

تاكل المعادن والسبائك. تم قٌاس  التً تعتبر من الطرق الحدٌثة والدقٌقة  لقٌاس وبرمج تقنٌة المجهاد الساكن الم

موالري قبل وبعد اضافة المستخلص ومن خالل القٌم  2تاكل السبٌكة فً محلول حامض الكبرتٌك وبتركٌز 

 ./ لترملغم 522عند تركٌز  %93.69لى اعلى نسبة تثبٌط للتاكل بنسبة المقروءة من الجهاز تم الحصول ع

قشور التفاح االحمر باستخدام  التقنٌات الطٌفٌة و التً تشمل مطٌاف * *  اشارة الى االدعاء االول تم تشخٌص 

مطٌاف الكتلة  واثبتت النتائج احتواء القشور على  ―االشعة تحت الحمراء و مطٌاف  كروموتوغرافٌا الغاز 

مثل امٌن، كابربونٌل، اواصر غٌر مشبعة وهاٌروكسٌل،  عضوٌة تحتوي على مجامٌع فعالة عدٌدة  مركبات 
غنٌة ه المجامٌع تكون طبقة حماٌة لسطح السبٌكة عن طرٌق عملٌة االمتزاز وكلما تكون هذه المركٌات الهذ

 لكلما زادت كفاءتها كمثبط للتاكل. O,N,P,S )بذرات النتروجٌن، االوكسجٌن، الفسفور و الكبرٌت )

 

 



 

 

 المخططات واالشكال البيانية

 

 

 .و المستخلص النهائً (: مسحوق قشور التفاح االحمر1) صورة رقم

 

 

 

 .Potentiostat))لجهاز المجهاد الساكن المبرمج : الربط الكامل (2صورة رقم )

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  
موالري من حامض الكبرٌتٌك عند  2فً محلول  براص-: المنحنٌات االستقطابٌة لسبٌكة الفا(3) صورة رقم

 ( درجة مئوٌة.42-22وفً مدى درجات حرارة )لفة اضافة وعدم اضافة مستخلص قشور التفاح بتراكٌز مخت



 

  
موالري من حامض الكبرٌتٌك  2فً محلول  براص-لسبٌكة الفا : رسومات معادالت ارٌنوس(4) صورة رقم

 ( درجة مئوٌة.42-22وفً مدى درجات حرارة ) عند اضافة تراكٌز مختلفة من مستخلص قشور التفاح االحمر

 

  
موالري من حامض  2فً محلول  براص-لسبٌكة الفا النكماٌر اٌزوثٌرم نموذج ات( : رسوم5) صورة رقم

( 42-22وفً مدى درجات حرارة ) الكبرٌتٌك عند اضافة تراكٌز مختلفة من مستخلص قشور التفاح االحمر

  درجة مئوٌة.

 



 

 

 .: مطٌاف اشعة تحت الحمراء لمسحوق قشور التفاح االحمر(6) صورة رقم

 

 

 .مطٌاف الكتلة لمستخلص قشور التفاح االحمر ذائب فً المٌثانول -: طٌف كروماتوكرافٌا الغاز(7صورة رقم )

 

 

 

 



 

 

 

-سبٌكة الفا -موالري من حامض الكبرٌتٌك، ب 2قبل غمرها بمحلول  براص-سبٌكة الفا -(: أ8) صورة رقم

بعد  براص-سبٌكة الفا -ساعة، ج 24موالري ولمدة  2بعد غمرها بمحلول حامض الكبرٌتٌك بتركٌز  براص

 522موالري مع اضافة مستخلص قشور التفاح االحمر بتركٌز  2غمرها بمحلول حامض الكبرٌتٌك بتركٌز 

 .ppm)جزء من الملٌون )
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 موالري لحامض الكبرٌتٌك هً 2االجابة عن سإال الفاحص العلمً حول االسباب التً دفعتنا الستخدام تركٌز 

 علبى سببائكهٌسبتخدم مبع و للتآكبل قوٌبة سبدةأك ٌتطلبب مما نسبٌا، النبٌلة ٌعد من المعادن النحاسٌعتبر  -1
 الطالءالصبناعٌة كب التطبٌقبات مبن العدٌبد فبً ممتبازةال والحرارٌبة الكهربائٌبة لتوصٌالتها  واسع نطاق

 ومبإخرا، اإللكترونٌبة األجهبزة تصبنٌع فبً المسبتخدمة الرئٌسٌة العملٌات و التً تعتبر من اإللكترونً
ا ذع فبً هكبواسب نطباق علبى اسبتخداما الكبرٌتٌبك األكثبر حبامضر و ٌعتببالمتكاملبة.  الدوائر تصنٌع فً

 صناعات.

 ،المناسبببة المٌكانٌكٌببة لخصائصببها نظببرا الصببناعة فببً واسببع نطبباق علببى وسبببائكه النحبباس وٌسببتخدم -2
 لهبا المعدن  سطحالتً تلتصق على  التآكل ونواتج ٌل كشالتفؤن  ذلك، ومع. للتآكل و للتعرٌة ومقاومته

 ٌبإدي وهبذا. النحباس او سببائكه كفباءةانخفاض  فً تسببٌ مما الحرارة، نقل معدالت على سلبً تؤثٌر
 مثبل حبامض الكبرٌتٌبك  الحمضبٌة المحالٌبل باسبتخدام المإكسبد للنحباس الدوري التنظٌف ضرورة إلى

 الطرٌقبة أٌضبا هبً العملٌبة هبذهمبوالري.  2عند تراكٌز مختلفة تصل البى  الهٌدروكلورٌك مضاح أو

و  الظبروف هبذه ظبل فً. النحاسٌة المواد وتصنٌع تجهٌز أثناء وسبائكه النحاس لتنظٌف عاشٌو األكثر

مبوالري  2نظرا للنقص فً الدراسات المتوفرة لتاكل النحاس و سبائكه فً حامض الكبرٌتٌبك بتركٌبز 

 ا النقص.ذلتغطٌة ه ه الدراسةذتم القٌام به


