
 

  

  MPSعلل خوردگی و تخريب اسپول(سه راهی) خطوط 

  
  4يحيي جافريان *3ساسان والشجردي فراهاني 2ميالد قمري 1علي شكوهي مجد

  مركز پژوهش متالورژي رازي -كارشناس خوردگي 1
  پژوهش متالورژي رازيمركز  -كارشناس ارشد خوردگي ٢
  مركز پژوهش متالورژي رازي -مدير گروه خوردگي و پوشش ٣

 مركز پژوهش متالورژي رازي -مدير عامل ٤

*E-mail: sasan.farahani@razi-center.ir 

  ده:يچک

سيال شده اند. ب سال دچار خوردگی و تخري ١٣ز حدود بعد ا میپتروشياز واحدهای  يكي mpsلوله های مربوط به خطوط 

می باشد، تمامی خطوط لوله به وسيله پشم  درجه سانتی گراد ٢٠١بار و دمای  ١٥ن خطوط لوله، بخار آب با فشار کاری اي

زمان مذکور لوله ها دچار خوردگی ی شده اند و در فضای باز قرار داشته اند. پس از گذشت مدت سنگ عايق کاری گرماي

ار سوراخ شدگی اهش ضخامت ناشی از خوردگی به حدی بوده که لوله ها دچکنواخت و موضعی شده که در برخی نواحی کي

ن کی سه راهی توسط آزمووانتومتری استفاده شد. خواص مکانيی سه راهی از آزمون کشده اند. برای تعيين ترکيب شيمياي

ن اکسيدی، آزموو تعيين ضخامت اليه  زساختار سه راهیبرای بررسی سطوح خورده شده، تعيين ري ديين گرديکشش تع

و برای بررسی رفتار  EDS-SEMز متالوگرافی انجام پذيرفت. در ادامه جهت شناسايی ماهيت محصوالت خوردگی، آنالي

ج قدار معين از عايق پشم سنگ صورت گرفت. نتايمخلوط شده با م ون در آب مقطرآزمون پالريزاسي خوردگی سه راهی

ل (سه راهی) ارسالی، نفوذ آب يا رطوبت به زير عايق بوده که با ترکيبات سپوبررسی ها نشان داد، علت اصلی خوردگی ا

ه گار برای نايجاد فضای حلقوی يا شيط مناسب خوردگی با واکنش داده و محي ر عايق گرمايی (ترکيبات کلرايدی)موجود د

 .جاد کرده استداشتن آب يا ساير الکتروليت های خورنده در تماس با بدنه اي

  زير عايق، پشم سنگ، حفره ای، يکنواخت، اسپول (سه راهی)، کلرايد، رطوبت خوردگی کليدی:کلمات 

  مقدمه -١
خوردگي زير عايق حرارتي يكي از انواع خوردگي مي باشد كه در فصل مشترك فلز و عايق رخ مي دهد. اين نوع خوردگي به دليل اينكه 

به آساني در زير عايق قابل شناسايي نيست عمدتا بسيار شديد مي باشد زيرا انجام بازرسي ها به دليل جدا كردن عايق، صرف هزينه هاي 

مجدد و به كار گيري نيروي انساني براي برطرف كردن مشكالت خوردگي به طور منظم انجام نمي شود. از طرفي زياد اعمال پوشش 

امروزه لزوم صرفه جويي در مصرف انرژي، استفاده از عايق هاي گرمايي بر روي سطوح تجهيزات مورد استفاده در صنايع را اجتناب ناپذير 

مي توانند شرايطي را فراهم آورندكه خوردگي به صورت مخفيانه در سطح فلز صورت پذيرد  نموده است اما در عمل عايق هاي گرمايي
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مطابق با تعريف، خوردگي زير عايق به خوردگي تجهيزات فلزي در زير عايق هاي حرارتي در نتيجه حضور آب، اكسيژن يا ساير الكتروليت 

راي صنايع به ويژه صنايع نفت و گاز به شمار مي رود. خوردگي زير عايق هاي خورنده گفته مي شود. اين نوع خوردگي چالش جدي ب


