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چکيده
قسمت هایی از بدنه فلزی (ریل ها) کوره هیت ست ( )Heat Setمربوط به واحد تولید نخ هیت ست شده دچار تخریب و شکست ناشی
از خوردگی شده است .بر اساس اطالعات فنی برای ساخت ریل ها از فوالد  AISI 316Lاستفاده شده و دستگاه به مدت حدود  5سال
در حال کار بوده اما شررروت تخریب ه ها از حدود  6ماهه خر سررروی مشرراهده گردیده اسررت .شرررای کاری ریل ها دمای  100تا
 120˚Cبوده و الیاف روی ه ها طی فرایند هیت سرت نموده حرکت داده می شردند و ریل ها به همراه الیاف تحت بخار ب ورودی به
بویلر قرار داشته اند .جهت تعیین ترکیب شیمیایی و تطبیق با استاندارد ساخت ،زموه های اسپکترومتری نشری و سختی روی نمونه
مورد نظر انجام گرفت .بررسرری سرراختار میکروسررکوپی نمونه و مطالعه بر روی ترا های ایجاد شررده و نحوه اشرراعه ه ها ،توسرر
میکروسکوپ نوری صورت گرفت .مطالعات تکمیلی توس میکروسکوپ الکترونی بر روی محصوالت خوردگی ،حفرات سطح و ترا های
ایجاد شده صورت گرفت .به منظور بررسی کیفیت ب چاه مورد استفاده و مشخص نموده اثر بخشی فرایند بهبود وضعیت ب و یافتن
منشا یوه های مهاجم ،نالیز شیمیایی روی ب چاه ،الیاف ،ماده محافظ بویلر  ،Chimec 7272روغن الیاف ،ماده نتی اسکاالنت و ب
دی اریتور به بویلر صورت گرفت که نتایج ن شاه داد که بی شترین میزاه کلر در ماده نتی ا سکاالنت بوده ا ست .برر سی رفتار خوردگی
ریل های مورد نظر در ب چاه و ب دی اریتور به بویلر تو س زموه پالریزا سیوه صورت پذیرفت .نتایج برر سی ها ن شاه داد محی
کلرایدی حاکم بر شرررای کاری قطعات همراه با درجه حرارت سررروی سرربب تخریب الیه پسرریو شررکل گرفته بر روی قطعات و ایجاد
خوردگی حفره ای ( )Pitting Corrosionشده است .حفره های تشکیل شده روی سطح به ویژه در نواحی سوراخکاری قطعات به دلیل
تاثیر تواماه محی خورنده کلرایدی ،تنش پسررماند در این نواحی و درجه حرارت ،شرررای مسرراعدی را برای جوانه زنی ترا ناشرری از
مکانیزم خوردگی تن شی ( )Stress Corrosion Crackingایجاد نموده ا ست .از نجایی که میزاه کلر در ب خروجی دی اریتور به بویلر
که از بخار ه برای فرایند هیت سررت کرده الیاف اسررتفاده می شررود ،با وجود اعمال فرایندهای در نظر گرفته شررده برای ه ،ت ریبا
 0/0012درصد وزنی می باشد در این میزاه کلر برای فوالد زنگ نزه  316Lدر دمای ت ریبا  60 °Cبه باال پدیده  SCCرخ می دهد .از
طرفی ح ضور اک سیژه محلول در ب ،تمایل به ترا خورده را افزایش داده که با اعمال بار نا شی از وزه الیاف بر روی قطعات ،ترا ها
اشاعه یافته و حتی منجر به شکست قطعات در بعضی نواحی شده است.
واژههای کليدی :کوره هیت ست ،ریل فوالدی  ،316Lمحی کلرایدی ،خوردگی حفره ای ،ترا  ،SCCخوردگی تنشی؛

