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  چكيده:

تخريب و خوردگي شده سال دچار  5بعد از گذشت  21و  20كف مخازن نصب شده در ميدان گازي پارس جنوبي فاز هاي 

بوده اند. براي تعيين  به روش اعمال جريان اند. مخازن مورد بحث در اين مدت بدون بهره برداري و تحت حفاظت كاتدي

تركيب شيميايي ورق از آزمون كوانتومتري استفاده شد. خواص مكانيكي ورق توسط آزمون كشش تعيين گرديد براي 

اختار ورق و تعيين ضخامت اليه اكسيدي، آزمون متالوگرافي انجام پذيرفت. در بررسي سطوح خورده شده، تعيين ريزس

انجام شد و براي بررسي خاك در تماس با كف مخازن  EDS-SEMادامه جهت شناسايي ماهيت محصوالت خوردگي، آناليز 

كاهنده يون سولفات آزمون هاي تعيين مقاومت ويژه خاك، تعيين يون كلر و سولفات و همچنين آزمون شمارش باكتري 

)SRB و (pH  خاك روي نمونه اي ارسالي صورت پذيرفت. نتايج بررسي ها نشان داد نداشتن پوشش مناسب در كف مخزن

در تماس با خاك، خالي بودن طوالني مدت مخزن و در نتيجه آن خمش به طرف باالي كف مخزن و همچنين وجود دو نوع 

كه باعث ايجاد كوپل گالوانيك و توزيع نامتوازن جريان مي شوند، مي توانند علل  خاك با مقاومت هاي ويژه كامال متفاوت

  عدم انجام صحيح حفاظت كاتدي و در نتيجه خوردگي ورق هاي كف مخزن بوده باشند.

  خوردگي، كف مخزن، مقاومت ويژه خاك، حفاظت كاتدي، خمش  هاي كليدي:واژه

  مقدمه -1

پوسته چاه ها، سازه هاي بتون مسلح، كابل هاي ارتباطي و غيره، استفاده  گسترده اي از فلزات در  در صنعت نوين، خطوط لوله، مخازن،

زيرزمين مي شود. اين امر مستلزم سرمايه گذاري بسيار زياد در اين موارد است. اگر اين سازه هاي فلزي كه در تماس با خاك و يا آب 

  د، دچار خوردگي خواهند شد.هستند، حفاظت نشده و يا اينكه حفاظت كامل نشون

در مورد فوالد مدفون شده در خاك و يا غوطه ور شده در آب، معموال خوردگي به طور خود به خود رخ مي دهد كه در اين زمينه هزينه 

 خوردگي باعثتعويض و تعمير سازه هاي خسارت ديده در اثر خوردگي زيرزميني، مي تواند قابل مالحظه باشد. به عالوه، در مواردي كه 

  انهدام مي شود، امكان حادثه و يا حتي فاجعه (نظير نشت نفت) وجود دارد.

معموال پوشش دهي به تنهايي براي حفاظت اين گونه تاسيسات كافي نيست. در اين پوشش ها، حفره ها و  سوراخ هايي كه اصطالحا به 

ز بدون پوشش باقي بماند. اين هاليدي ها در اثر تخريب موضعي يا هاليدي معروف اند به وجود آمده و موجب مي شوند كه نقاطي از فل

  خسارت مكانيكي مربوط به حمل و نقل نامناسب و يا تنش هاي مربوط به خاك پديد مي آيد.

مي كنند. حفاظت  واكنش هاي آندي را متوقف حفاظت كاتدي ايده ي ساده اي است كه توسط آن با كاتد كردن تمامي سازه فلزي،

  معموال به همراه نوع ديگري از روش هاي كنترل خوردگي يعني پوشش ها مورد استفاده قرار مي گيرد. كاتدي


