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  چكيده

نيروگاه سيكل تركيبي كه مورد شستشوي شيميايي قرار گرفته اند؛ جهت بررسي ميزان و رفتار خوردگي  آن ها، كوپن گذاري  3بويلر  HPو  IPلوله هاي بخش 

سيون در حالت انجام گرفت؛ بدون شستشو، بعد از روئين سازي موقت و پس از روئين سازي دائم. براي بررسي رفتار خوردگي كوپن ها از آزمون پالريزا 3در 

استفاده شد. كوپن هايي كه عمليات شستشو بر روي آن ها انجام نگرفته بود داراي بيشترين مقاومت به خوردگي و كوپن هاي مربوط  NaCl %3.5محلول آبي 

 ايكنواختي اليهبه پايان مرحله روئين سازي موقت داراي كمترين مقاومت به خوردگي بودند. نتايج حاصل از تصاوير ميكروسكوپ نوري، ضخامت نسبتا باال و ن

داد كه به همراه ضخامت  روئين را تاييد مي كند. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح لوله ها بعد از پايان مرحله روئين سازي، ترك، حفره و فاز ثانويه را نشان

نمونه، حاكي از وجود اين يون در محلول نايكنواخت اليه از جمله عوامل اصلي مقاومت به خوردگي پايين آن ها مي باشند. وجود يون كلر در اليه روئين در سطح 

ي، در صورت شيميايي مورد استفاده در شستشو مي باشد كه خود به عنوان يون مهاجم باعث تخريب اليه روئين مي شود. عدم استفاده از عمليات روئين ساز

براي شستشو، كاهش ضخامت  -براكس ppm 3000-0وي موالر سديم پركلرات حا 1/0به عنوان مثال محلول  -امكان استفاده از محلول شيميايي مناسب

  اليه روئين و يا انجام دقيق تر فرآيند آماده سازي سطح، به عنوان راهكار براي رفع مشكل ارائه گرديد.

  شستشوي شيميايي، بويلرخوردگي، لوله   : هاي كليدي واژه

  

  مقدمه ـ1

روئين شدن پديده اي غير عادي است كه هنگام خوردگي بعضي فلزات و آلياژها مشاهده مي شود. به طور خالصه مي توان اين پديده را 

 1840غيرفعال شدن شيميايي تحت بعضي شرايط محيطي تعريف نمود. براي نشان دادن طبيعت روئين شدن، آزمايشاتي را كه فارادي در دهه 

آهن در اسيد نيتريك انجام داد، در نظر مي گيريم. اين آزمايشات را به سهولت و به سادگي مي توان در آزمايشگاه انجام  در رابطه با خوردگي

درصد اسيد نيتريك  70داد و رفتار تماشايي و غيرعادي حالت روئين را نشان داد. اگر يك قطعه كوچك چدن يا فوالد را در داخل محلول تقريبا 

ط قرار دهيم، هيچ واكنشي مالحظه نخواهد شد. اندازه گيري تقليل وزن نمونه بعد از آزمايش نشان مي دهد كه سرعت در درجه حرارت محي

نشان داده شده است. اگر با اضافه كردن آب به محلول اسيد  A-1خوردگي در اين سيستم خيلي كم و تقريبا صفر است.اين آزمايش در شكل 

نشان داده شده است خنثي  B-1از هيچ واكنشي مشاهده نخواهد شد. نمونه آهني همانطور كه در شكل درصد رقيق كنيم ب 50آن را تا حد 

باقي خواهد ماند. لكن اگر به وسيله يك ميله شيشه اي آهن را خراش دهيم، يا چنانچه ظرف را به شدت تكان دهيم تا نمونه فلزي به جداره 

فتد، آهن به سرعت به داخل محلول مي رود و حجم زيادي گاز اكسيد نيتروژن آزاد مي گردد هاي آن برخورد نمايد، واكنش شديدي اتفاق مي ا

  ). اگر مستقيما آهن را داخل محلول اسيد نيتريك رقيق قرار داده بوديم نيز همين اتفاق مي افتاد.C-1(شكل 

. در يكي، آهن كامال خنثي است، در حاليكه در پديده غيرفعال شدن را نشان مي دهند. دو سيستم مشابه يكديگرند C-1و  B-1شكل هاي 

برابر مي باشد. در شكل آهن در حالت روئين  100000ديگري با سرعت بسيار زيادي خورده مي شود. اختالف سرعت خوردگي در اين دو حالت 

  يا غيرفعال و در شكل آهن در حالت فعال قرار دارد.


