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  چكيده

ند. جهت بررسي علل شوميگيرند، پس از مدتي دچار خوردگي و تخريب استرندهاي فوالدي كه براي نمونه برداري از داخل چاه نفت مورد استفاده قرار مي

هاي اوليه ظاهري، خوردگي از نوع يكنواخت و با تشكيل اليه سياه در بررسي. شد انجام هاقسمتي از رشته سيم وي مطالعات و آزمون هاي مربوطه رخوردگي، 

-، نمونه(SEM-EDS)هاي ميكروسكوپ الكتروني رنگي از محصوالت خوردگي تشخيص داده شد. به منظور تعيين نوع محصوالت خوردگي با استفاده از بررسي

هاي نفت عمدتا حاوي تركيبات گوگردي است، براي بررسي ميزان حساسيت استرند وي رسوبات ايجاد شده، تهيه گرديد. از آنجائيكه چاههاي متعدد از نواحي حا

 ها،هاي فوالدي ارسالي انجام گرفت. براي بررسي تاثير سيال بر روي خوردگي نمونهنيز بر روي سيم  HICهاي فوالدي به سولفيد هيدروژن، آزمون خوردگي

هاي اسپكترومتري نشري ، سختي سنجي ميكرو و متالوگرافي  . همچنين آزمونباشد، انجام شدوري در نفت كه شبيه سازي شده با شرايط محيط ميآزمون غوطه

پوشش گالوانيزه روي ها انجام پذيرفت كه بر اساس اين نتايج استرندهاي فوالدي، از نوع فوالد پر كربن غير ممزوج كشش سرد شده حاوي بر روي نمونه

هاي نهايي نشان داد علت اصلي خوردگي، تخريب پوشش گالوانيزه روي استرند در محيط مرطوب حاوي تركيبات گوگردي نظير دي تشحيص داده شد. بررسي

احتماال تنش هايي بيش از حد اكسيد گوگرد و گاز سولفيد هيدروژن بوده و تنش هاي متناوب حين سرويس خصوصا در نواحي كه كاهش موضعي قطر داشته و 

 تحمل استحكامي استاندارد استرند بوده به تخريب آن كمك كرده است .

  

  خوردگي، استرند فوالدي، چاه نفت، سولفيد هيدروژن : هاي كليدي واژه

  

  مقدمه ـ1

اي خوردگي عمومي است،اليهبطور كامل مشخص و اثبات شده است. در خوردگي اتمسفري كه مثالي از  ،مكانيسم خوردگي در محلول آبي

شود. هنگام مقايسه اي از فوالد استفاده ميبراي اثبات، از قرار دادن قطره كوچكي از آب دريا بر روي تكه بسيار نازك از الكتروليت وجود دارد.

قرار دارد، مقادير محدودي  بر روي سطح فلزي كه در معرض اتمسفر شوند.خوردگي اتمسفري با خوردگي در مايع، تفاوت هاي زير مشاهده مي

برخالف خوردگي در مايع، محصول خوردگي خيلي نزديك  هاي محلول موجودند در حاليكه دسترسي به اكسيژن نامحدود است. از آب و يون

س و روي، در مواقعي كه نامحلول باشند مثل م مخصوصابه سطح فلز تشكيل مي شود و مي توان با قرار دادن مانع فيزيكي بين فلز و محيط 

(مركز  ها از آنالكترون در مركز قطره و محيط آن تشكيل مي شود كه يك باز است. (Fe2O3.H2O) از خوردگي بيشتر جلوگيري كرد.زنگ

هاي آهن روي سطح آهن قابل حل بوده ولي آنهايي كه در محلولند، يون يابند.(كاتد) از طريق مدار فلزي انتقال مي قطره) به طرف محيط آن

اگر يون  شود.مي تشكيل خورنده محل از دور فاصله در آهن زنگ. شوندمي تبديل وسيله اكسيژن به اكسيد هيدراته نامحلول آهن بنام زنگه ب

 زياد مقادير تامين طريق از تعادل برقراري با و است نامحلول Fe(OH)3 رود.آهن سريعا به اكسيد آهن اكسيد شود، نرخ خوردگي خيلي باال مي

يل شود، از تشك فلز سطح روي بر بااليي بسيار نرخ با Fe(OH)3 اگر وجود اين با. شودمي تسريع خوردگي واكنش سولفات، از هنآ يون

  سيو). ( فيلم پ خوردگي جلوگيري خواهد كرد


