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  هچكيد

ماه به صورت موضعي دچار خوردگي سفيد و قرمز  2تا  1پروفيل هاي گالوانيزه بعد از انتقال به محل ساخت سازه و قبل از مونتاژ، پس از مدت زمان انبارش 

سطحي بوده و فرآيند  شدند. محل ساخت سازه، منطقه قشم با آب و هواي مرطوب و دماي باال مي باشد. طبق اظهارات مشتري پوشش گالوانيزه عاري از عيوب
نمونه  ، از پروفيل هاي تخريب شده به همراه خاك محل نگهداريبراي بررسي علل خوردگي و تخريب،  آن نورد سرد يا رول فرمينگ مي باشد.ورق توليد 

  و  XRDخاك و تعيين تركيب شيميايي خاك و مقدار اجزاء سازنده آن توسط آزمون  pH، اندازه گيري SRBشد. آزمون شمارش تقريبي تعداد باكتري  برداري

XRF آزمون متالوگرافي انجام شد. همچنين آزمون تعيين جنس پوشش به روش شيميايي  انجام پذيرفت. براي بررسي كيفيت پوشش از نظر يكنواختي ضخامت ،

استفاده گرديد. در پايان  (SEM)گي و بررسي مورفولوژي سطحي پوشش از ميكروسكوپ الكتروني صورت گرفت. براي تعيين تركيب شيميايي محصوالت خورد

در حالي كه باكتري  ، خاك تشخيص داده شد pH، شرايط آب و هوايي و به ويژه يون كلر  عامل اصلي خوردگي و تخريب پروفيل، يون هاي موجود در محيط 

ارند. نگهداري پروفيل هاي گالوانيزه در سوله هاي سر پوشيده با رطوبت كنترل شده و قرار گيري بر روي پالت هاي تاثير چنداني بر خوردگي آن ها ند SRBهاي 
  د. يمخصوص جهت جلوگيري از تماس مستقيم با خاك توصيه گرد
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  مقدمه ـ1

  خوردگي در خاك - 1-1

كه با  پردازيم مي حال با قبول اين مطلب به بيان شرايطي ،دگي شود بايد يك پيل خوردگي تشكيل شودخور دچار خاك در سازه اي آنكه براي

  تواند صورت گيرد: ها يك پيل خوردگي مي واقع شدن آن

  يك كاتد و يك آند بايد وجود داشته باشد. -الف

  اشته باشد.بايد بين آند و كاتد اختالف پتانسيل وجود د -ب

  آند و كاتد بايد در يك محيط رسانا قرار داشته باشند. -ج

تغيير جنس خاك و ...) كه به تشكيل  ،تغيير غلظت اكسيژن ،مدفون شده در خاك شرايطي وجود دارد (فلزات غير همجنسسازه براي يك 

ه به اينكه رطوبت موجود در خاك به عنوان يك شوند و شرط ج با توج شود و شرايط الف و ب تامين مي نقاط آندي و كاتدي منجر مي

  شود خود به خود فراهم است. الكتروليت محسوب مي


