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چکیده
در این پژوهش ،اثر گونههایی از جنس سیتروباکتر احیا کننده سولفات بر رفتار خوردگی فوالد میکروآلیاژ  X70در محلول شبیهسازی
شده خاک طی بازههای زمانی  3روز تا  24روز تحت شرایط استریل و تلقیح شده با باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت .در این فرآیند ،از
یک نمونه خاک حاوی لجن به عنوان منبع تولید سیتروباکتر احیا کننده سولفات و از خاک منطقه  2اهواز به عنوان مبنای آنالیز اولیه
جهت تولید محلول شبیهسازی شده خاک استفاده شد .به منظور بررسی رفتار خوردگی فوالد در دو محیط شبیهسازی خاک استریل و
حاوی باکتری ،از روشهای پتانسیل مدار باز ( ،)OCPپالریزاسیون خطی ( )LPRو طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISاستفاده
شد .همچنین برای بررسی سازوکار خوردگی و آنالیز عناصر تشکیل شده بر سطح فوالد ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان
( )FESEMمجهز به طیف سنج تفکیک انرژی ( )EDSاستفاده گردید .نتایج حاصل از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی تغییرات قابل
مالحظه ای را در میزان مقاومت به انتقال بار در دو سیستم استریل و حاوی باکتری نشان داد .شکلگیری الیه محافظی از محصوالت
خوردگی بر سطح نمونه در محیط استریل ،افزایش جزئی در مقاومت خوردگی و کاهش آهنگ خوردگی را نشان داد .اما در مورد
محیط حاوی باکتری ،نتایج کامالً متفاوتی مشاهده شد .با توجه به نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ،تجمع باکتریها
بر سطح فوالد بعد از  3روز مشاهده شد .در زمانهای ماند بیشتر ،بیوفیلمی متراکم از مواد پلیمری برون سلولی شکل گرفت .این تغییرات
ریزساختاری توام با کاهش چشمگیر در مقاومت به انتقال بار از  956 Ω.cm2در سه روز تا  55/۰3 Ω.cm2در پایان  21روز است.
کلمات کلیدی :فوالد میکروآلیاژ  ،X70سیتروباکتر احیا کننده سولفات ،بیوفیلم ،پتانسیل مدار باز ،پالریزاسیون خطی ،طیفنگاری
امپدانس الکتروشیمیایی

1398  پاییز،) ـ سال نهم33  (پیاپی23  شماره،فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی
 در محلول خاک شبیهسازی شدهAPI X70 اثر سیتروباکتر احیا کننده سولفات بر رفتار خوردگی فوالد

20
36

Influence of Sulfate Reducing Citrobacter
sp. Strain on the Corrosion Behavior of
API X70 Steel in Simulated Soil Solution
Z. Shahryari 1, Kh. Gheisari 2*, H. Motamedi 3
1
2
3

*

M.Sc. Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Shahid
Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
Assistant Prof., Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering,
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
Full Prof., Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of
Ahvaz, Ahvaz, Iran
Corresponding Author: khgheisari@scu.ac.ir

Submission: 2019, 05, 13 Acceptance: 2019, 11, 26
Abstract
In this study, the effect of sulfate reducing Citrobacter sp. strain on the corrosion behavior of API X70 micro-alloyed
pipeline steel is evaluated in a simulated soil solution at different immersion times (varying from 3 days to 24 days)
under both abiotic and biotic conditions. In this process, a soil sample containing sludge was used as a source of
production sulfate reducing citrobacter sp. and a soil sample extracted from the Ahvaz 2nd area was used as the basis
of the soil simulation solution. The corrosion behavior of steel in two medium of sterile and an inoculated solution
was evaluated through series of electrochemical tests, including Open circuit potential (OCP), linear polarization
resistance (LPR) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques. Furthermore, to investigate the
corrosion mechanism and the analysis of the products formed on the surface of the steel, a field emission scanning
electron microscope coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy (FESEM/EDS) were used. The EIS results
showed a considerable variations in charge transfer resistance of corrosion reaction in the both abiotic and biotic
systems. Formation a protective layer of corrosion products on the metal surface in the sterile medium led to a slight
increase in the corrosion resistance and decrease in the corrosion rate. Nonetheless, different findings were observed
for the coupons immersed in the inoculated solution. Regarding the FESEM photographs, accumulation of bacteria
on the steel surface after than 3 days was observed. For further immersed times, a biofilm comprised of the dense
extracellular polymeric substances was formed. This microstructural variations is associated with a remarkable
reduction in the charge transfer resistance from 956 Ω.cm2 at 3 days to 55.03 Ω.Cm2 at 21 days.
Keywords: X70 microalloyed steel, Sulfate reducing citrobacter sp. strain, Open circuit potential (LPR), Biofilm,
Linear polarization resistance (LPR), Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
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 1ـ مقدمه

باکتریها در محیط و یا تماس مستقیم باکتری به فلز و تشکیل

سازههای فوالدی مورد استفاده در محیطهای آبی به طور عمده

محصوالت متابولیکی [ ،]13،11تسهیل دیپالریزاسیون کاتدی

در معرض مشکالت خوردگی فراوانی هستند [ .]1مهمترین

جهت اکسیداسیون هیدروژن ملکولی تولید شده در مکانهای

عامل تخریب لولهها و مخازن دفن شده زیر خاک ،خورندگی

کاتدی [ ،]14-15تولید مواد پلیمری برون سلولی ( ،)EPSبه

خاک میباشد .خاکها میتوانند در اثر عوامل شیمیایی و

چنگ انداختن و ایجاد کمپلکس با یونهای فلزی توسط آن

میکروبی ،فرآیند تخریب را تسریع و تشدید نماید [ .]2-4یکی
از انواع خوردگی که نقش قابل توجهی در تخریب لولههای
فوالدی دارد ،خوردگی ناشی از عوامل میکروبیولوژیک
( )MICاست .براساس تحقیقات انجام شده ،هزینههای تحمیل
شده در این نوع از خوردگی تقریباً  2۰درصد از کل هزینههای
خوردگی را شامل میشود که قسمت اعظم آن متاثر از
خوردگی بیهوازی حاصل از باکتریهای احیا کننده سولفات
( )SRBو مابقی آن در اثر خوردگی هوازی به دلیل باکتریهای
احیاکننده یا اکسیدکننده آهن ( )IRB/IOBاست [.]5-7
یکی از زیانآورترین نوع باکتریها با توجه به شرایط بیهوازی
موجود در خاک ،باکتریهای احیا کننده سولفات میباشد .این
باکتریها دستهای از میکروارگانیزمهای بیهوازی میباشد که
جهت ادامه حیاتشان نیازی به وجود اکسیژن ندارد؛ از سولفات

[ ،]17،11-16شکلگیری فیلم سولفید آهن [ ]13و تشکیل
مناطق آندی و کاتدی بر سطح به منظور تشکیل کوپل
گالوانیک [ ]13،18از جمله این سازوکارها است.
سیتروباکترها گروهی از باکتریهای بیهوازی و جزء خانواده
آنتروباکتریاسهها میباشد .تولید سولفید به طور وسیع در میان
آنتروباکتریاسهها وجود دارد .سیتروباکتر تنها ارگانیزمی
محسوب میشود که قادر به احیا سولفات میباشد [.]19
شکلگیری بیوفیلم همراه با فعالیت متابولیسمی باکتریها به
عنوان عامل اصلی جهت شروع خوردگی بیولوژیک مورد
توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است [ .]2۰،6نتایج حاصله
از پژوهشها به نقش دوگانه بیوفیلم در تخریبکنندگی و یا
محافظتکنندگی از فوالد اشاره دارد .در پژوهشی که توسط
العباس و همکاران [ ]21صورت گرفت ،تولید یک بیوفیلم

به عنوان الکترونگیرنده استفاده کرده و طی فرآیندی به نام

فشرده همراه با محصوالت خوردگی سولفیدی و سیدراتی منجر

احیای تنفسی سولفات تقریباً تمام سولفات را به سولفید بصورت

به افزایش مقاومت به خوردگی یک نمونه فلز در تماس مستقیم

 H2Sو یا  HS-تبدیل مینماید [ .]8-9حضور  SRBدر یک

با  SRBگشته است .ژانگ و همکاران [ ]11در بررسی اثر یک

محیط توسط مواد معدنی  ،FexSyمانند مکیناوایت و پیریت و با

گونه سیتروباکتر احیا کننده سولفات ،تشکیل بیوفیلم بر سطح

تشکیل رسوبات سیاهرنگ در محیط تشخیص داده میشود

فوالد را عاملی در جهت کاهش نرخ خوردگی معرفی نمودند.

[ .]1۰،1میکروارگانیزمها ،بویژه گونههای بیهوازی ،به صورت

علیرغم نقش حفاظتی بیوفیلم در کاهش میزان خوردگی ،اکثر

مستقیم و یا غیرمستقیم با ایجاد کلنیهای باکتری و تشکیل

پژوهشها ،حضور باکتریهای احیا کننده سولفات در یک

بیوفیلم بر رفتار خوردگی مواد فلزی تاثیرگذار میباشند [.]11

محیط را به دالیل :افزایش حضور  EPSدر بیوفیلم با گذر زمان

بیوفیلم تشکیل شده بسته به مورفولوژی و ساختار خود ،سبب
خوردگی موضعی بر سطح و یا جلوگیری از خوردگی میگردد
[ .]12سازوکارهای مختلفی جهت ایجاد خوردگی میکروبی
پیشنهاد شده است؛ تشکیل متابولیتهای خورنده در اثر فعالیت

و در نتیجه تشکیل الیه سست و غیرمحافظ بر سطح [،]22-23
تغییر اسیدیته محیط با فعالیت متابویسمی باکتری [ ]24و تولید
فیلمهای سولفید آهن رسانا در محیط [ ،]25افزایندۀ سرعت
خوردگی معرفی مینماید.
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بهمنظــور ارزیابــی خوردگـــی میکروبــی ،از روشهــای

باکتریها برای مدت  7روز در یک جار بیهوازی به همراه گاز

الکتروشیمیایی غیرمخرب با حساسیت باال نظیر پتانسیل مدار باز

پک نوع  Aبه منظور برقراری محیط فاقد اکسیژن ،به انکوباتور

( ،)OCPپالریزاسیون خطی ( )LPRو طیف نگار امپدانس

با دمای  37درجه سانتیگراد منتقل گردید.

الکتروشیمیایی ( )EISاستفاده میشود [ 26 ،6و .]27

 2ـ  2ـ شناسایی میکروارگانیزمها

با توجه به اینکه عملکرد باکتریهای احیا کننده سولفات در
محیطهای مختلف بسته به نوع ،میزان امالح و نمکهای
تشکیلدهنده آن محلول متفاوت است؛ در پژوهش حاضر اثر
دو گونه سیتروباکتر احیا کننده سولفاتِ (کنسرسیوم) جداسازی
شده از یک نمونه خاک آغشته به فاضالب (استخراج شده از
منطقه  2اهواز) ،بر رفتار خوردگی فوالد میکروآلیاژ  X70در
محلول شبیهسازی خاک مورد ارزیابی قرار گرفته است.
ارزیابیها به کمک ریزساختار حاصل از میکروسکوپ الکترون
روبشی ،میکروآنالیزهای شیمیایی و روشهای الکتروشیمیایی
غیرمخرب به صورت تابعی از دورۀ فعالیت باکتری صورت
گرفته است.
 2ـ مواد و روشها
 2ـ  1ـ جداسازی و کشت میکروارگانیزمها

گونههای سیتروباکتر احیاکننده سولفات (کنسرسیوم) مورد
استفاده در این پژوهش ،از خاک آلوده به لجن در عمق  5متری
از یک ناحیه فاضالب شهری واقع در ناحیه  2اهواز جداسازی

پس از تکثیر باکتری در محیط فاقد اکسیژن ،شناسایی
ملکولی باکتریها از طریق توالی ژن  16S rRNAانجام شد.
استخراج  DNAاز کلنیهای باکتری فعال در مرحله رشد به
روش جوشاندن صورت پذیرفت [ .]28جهت تکثیر ژن
استخراج شده ،واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از
پرایمرهای رفت
 fD1:CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATC
ˊCTGGCTCAG-3

و برگشتی
ˊrD1: 5CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATC
´CAGCC-3

انجام گردید .برنامه دمایی تنظیم شده جهت واکنش زنجیره ای
پلیمراز تحت شرایط چرخهای شامل  27سیکل صورت
پذیرفت .برای اطمینان از استخراج و بررسی کیفیت ژنوم
استخراج شده ،محصول  PCRتوسط الکتروفورز بر روی
ژل آگــــارز یک درصــــد و ســـپس تعیین تـــوالــــی
) (Macrogen, South Koreaتاییدشد.

شد .نمونههای خاک بالفاصله به ظروف شیشهای استریل ریخته

توالی به دست آمده با توالـــی مــوجــود در پایگــاه داده

شد .جهت کشت باکتریهای جداسازی شده ،از محیط کشت

 GenBankبا استفاده از الگوریتم  BLASTمقایسه شد.

پوستاژ استفاده گردید [ .]6محیط رشد شامل :منیزیم سولفات

براساس نتایج بدست آمده از مقایسه توالی ،16S rRNA

( 2گرم) ،دی پتاسیم هیدروژن فسفات ( ۰/5گرم) ،آمونیوم

جدایههای جداسازی شده به ترتیب تشابه  1۰۰درصدی با

کلرید ( 1گرم) ،سدیم کلرید ( 25گرم) ،عصاره مخمر( 1گرم)،

 Citrobacter freundiiو تشابه  99درصدی Citrobacter

سدیم سیترات ( 5گرم) و کلسیم سولفات ( 1گرم) در  1لیتر

 braakiiداشتند .به این ترتیب باکتریها مورد شناسایی قرار

آب مقطر بوده است که توسط اتوکالو در دمای  121درجه

گرفتند.

سانتیگراد و برای مدت  1ساعت استریل شد .فروس آمونیوم

 3ـ  3ـ آمادهسازی نمونههای فوالدی

سولفات به میزان  3/72گرم توسط فیلتر  ۰/45نانومتر استریل و

نمونههای مورد استفاده در این تحقیق از یک نمونه لولۀ

سپس با نسبت  ۰/1تا  5میلیلیتر به صورت پی در پی به محیط

فوالدی  X70به ابعاد  1/5×1/5×1 cm3برش داده شد و پس از

کشت اضافه شده است .محیط کشت مورد نظر جهت رشد

ماشینکاری ،اطراف آن توسط رزین سرد پوشش داده شد و
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تنها سطحی معادل  2/25 cm2از آنها در معرض محیط خورنده

 Ag /AgClبه عنوان الکترود مرجع استفاده شد .ظروف

قرار گرفته شد .جهت برقراری رسانندگی الکتریکی برای هر

شیشهای مورد استفاده جهت قرارگیری نمونهها و محلول

نمونه سیم مســـی به ناحیه انتهایی هر یک متصــل گــردید.

الکترولیت توسط اتوکالو با دمای  121درجه سانتیگراد

نمونههای فوالدی تحت سمبادههایی با اندازه زبری  6۰تا 12۰۰

استریل گردید.

تحت صیقلکاری و پرداخت قرار گرفته و سپس توسط آب

بــه منظــور انجــام آزمــایشهــا ،از دو محلــول شــبیهســازی

مقطر و استون شسته شده و بمدت  2۰دقیقه توسط الکل 75

خــاک اســتریل (محــیط فاقــد بــاکتری-کنتــرل) و محلــول

درصد و با استفاده از المپ  UVاستریل گردید.

تلقــیح شــده (محــیط حــاوی بــاکتری) اســتفاده شــد .محلــول

 2ـ  4ـ آمادهسازی محلول الکترولیت

اســتریل حــاوی  12۰ســیســی محلــول خــاک شــبیهســازی

در این تحقیق ،محلول خاک شبیهسازی شده به عنوان محلول

شــده اســتریل و محــیط حــاوی بــاکتری حــاوی  114ســیســی

الکترولیت مورد استفاده قرار گرفت .به منظور تهیه محلول

محلول خاک شبیهسـازی شـده اسـتریل بـه همـراه  6سـیسـی

خاک شبیهسازی شده یک گرم از خاک منطقه  2اهواز تحت

بــاکتری کشــت داده شــده بــود .بــاکتری کشــت داده شــده

آنالیز شیمیایی یونی توسط روش نورسنج شعله ( )FPو طیف

بعد از مدت زمان  7روز در شکل  1آورده شده است.

سنج جذب اتمی ( )AASقرار گرفت و سپس محلول خاک

تلقیح بـاکتری بـه محـیط ،زیـر هـود بیولوژیـک و بـا رعایـت

شبیهسازی شده در مقیاس آزمایشگاهی براساس ترکیبات

شــرایط اســتریل انجــام شــد .ســلهــای الکتروشــیمیایی ایزولــه

موجود در جدول  1تهیه گردید pH .محلول پس از آمادهسازی

شــد و بــه مــدت یــک ســاعت تحــت دمــش گــاز نیتــروژن

و استریل نمودن توسط اتوکالو  7/2ثابت گردید.

قــرار گرفــت و در زمانهــای مانــد متفــاوت  21 ،1۰ ،3و24

 2ـ  5ـ آزمونهای الکتروشیمیایی

روز درون جـــار بـــیهـــوازی و در انکوبـــاتور بـــا دمـــای 37

اندازهگیری پتاسیل مدار باز ،پالریزاسیون خطی و طیفنگاری
امپدانس الکتروشیمیایی برای هر یک از نمونههای فوالدی در
معرض محیط حاوی باکتری و محیط استریل برای مدت 24
روز در زمانهای مختلف انجام شد .جهت انجام آزمونهای
الکتروشیمیایی از یک سیستم اندازهگیری الکتروشیمیایی
) (Auto Lab, AUT 84091حاوی یک سلِ الکتروشیمیایی سه
الکترودی استفاده شد.
در سل الکتروشیمیایی از نمونه فوالدی به عنوان الکترودکار،
الکترود پالتینی به عنـــوان الکترود شمـــارنده و الکتـــرود

درجــــه ســــانتیگــــراد نگهــــداری شــــد .انــــدازهگیری
پالریزاســــیون خطــــی در محــــدوده  ±1۰ mvنســــبت بــــه
پتانســیل مــدار بــاز و بــا نــرخ روبــش  1۰mv/sانجــام شــد.
ســـپس طیـــفســـنجی امپـــدانس الکتروشـــیمیایی بـــرای هـــر
نمونــه در پتانســیل مــدار بــاز و بــا بکــارگیری دامنــه ±1۰ mv

نســبت بــه پتانســیل مــدار بــاز در بــازه بســامدی ۰/1۰4-۰1 Hz
انجــام گردیــد pH .هــر یــک از محلــولهــا در هــر دو محــیط
اسـتریل و حـاوی بــاکتری در پایـان هـر دوره زمــانی بـه دقــت
اندازهگیری شد.

جدول 1ـ ترکیبات محلول خاک شبیهسازی شده

ترکیب

CaSO4.2H2O

NaCl

KCl

MgSO4.7H2O

NaHCO3

میزان()g/l

0/2

0/085

0/033

0/064

0/017

24
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 2ـ  6ـ ریزساختار و آنالیز سطحی

به منظور ارزیابی مورفولوژی محصوالت خوردگی ،بیوفیلم،
شکل ظاهری باکتریها و ترکیب شیمیایی آنها ،نمونههای
فوالدی به دقت از محلول خارج شده و پس از فرآیند تثبیت به
کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان مجهز به
طیفسنج تفکیک انرژی بررسی گردید .قبل از ارزیابی
ریزساختاری ،فرآیند آبزدایی و تثبیت محصوالت بیولوژیک
بر روی نمونهها صورت پذیرفت .به این منظور ،هر یک از
نمونهها توسط گلوتارآلدهید %3در محلول بافرفسفات ( PBS,
 )pH 7.3-7.4بمدت  4ساعت غوطهور گردید و سپس طی دو
مرحله هر بار بمدت  5دقیقه توسط  PBSو سپس درون آب
مقطر شستشو داده شد .در انتها فرآیند آبزدایی از نمونه با
استفاده از اتانول با درصدهای متفاوت  %95 ،%75 ،%5۰و 99%
صورت گرفت [.]18

با توجه به شکل ،محصوالت تشکیل شده بر سطح دارای
ظاهری دوگانه بوده که سطح نمونه را به دو منطقه داخلی و
خارجی تقسیم نموده است .منطقه داخلی بصورت یکنواخت اما
حاوی میکروترکهایی بر سطح میباشد .نتایج حاصل از
میکروآنالیز عنصری (شکل -2ب) ،حضور مقادیر باالیی کلر را
در این ناحیه تایید میکند .مطابق یافته کواچ و همکاران [،]29
تجمع یونهای کلر میتواند به طور موضعی به فیلم محافظ
تشکیل شده بر سطح آسیب رسانده و سبب ناپایداری الیههای
اکسیدی بر سطح گردد و اثر خود را با تشکیل میکروترک بر
سطح ظاهر نماید .اما در منطقه خارجی این نمونه (شکل-2
الف) ،تودههایی از رسوبات اکسیدی با ظاهری تیغهای و کامالً
غیرهمگن بر سطح مشاهده میشود .همانگونه که مشخص
است ،رسوبات تشکیل شده در منطقه خارجی ،ساختاری به
نسبت فشردهتر نسبت به رسوبات خارجی را نمایش داده است.

 3ـ نتایج و بحث
 3ـ  1ـ مورفولوژی و آنالیز سطحی

شکل -2ج ،تشکیل رسوبات الیۀ خارجی را پس از  1۰روز

در شکل  2تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به الیه
تشکیل شده و آنالیز عنصری مربوط به محصوالت خوردگی

ماند بصورت الیهای متراکم و یکنواختتر نمایش داده است.

ایجاد شده بر سطح نمونههای غوطهور در محلول شبیهسازی
خاک استریل پس از خروج نمونه از محلول و بعد از مرحله
آبزدایی و تثبیت ،در زمانهای ماند  21 ،1۰ ،3و 24روز نشان
داده شده است .مطابق شکل-2الف ،محصوالت خوردگی
تشکیل شده بر سطح نمونه فوالدی پس از  3روز ماند ،دارای
ظاهری غیریکنواخت میباشد.

تشکیل رسوبات خارجی بر سطح به گونهای بوده که سبب
پوشانیده شدن بیشتر سطح نمونه و بعبارتی مسدود نمودن مسیر
ترکهای داخلی گشته است .براساس تجمع محصوالت
خارجی بر سطح از  3تا  1۰روز ،انتظار میرود محصوالت
تشکیل شده با گذر زمان ،رفتار محافظتی بهتری را به نمایش
گذارد.

شکل  1ـ باکتری کشت داده شده در محیط بی هوازی بعد از مدت  7روز
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با افزایش زمان ماند به  21روز(شکل-2د) ،مشاهده میشود که

شکل الیۀ کم و بیش یکنواخت و در عین حال پرخُلل و فُرج

الیههای تشکیل شده بر سطح شبکهای متخلخل و در عین حال

بر روی سطح تشکیل شده که میتواند تا حدودی مانع تماس

حجیم را بر روی سطح تشکیل داده است که بعد از دورۀ ماند

عوامل خورنده بر روی سطح گردد و تا حدودی نقش محافظتی

 24روز به گستردگی آن افزوده شده است (شکل-2ه) .به این

را ایفا نماید.

شکل -2تصاویر  FESEMنمونههای قرار گرفته در محیط استریل در زمانهای ماند (الف) 3روز( ،ج)  10روز( ،د) 21روز( ،ه)24
روز به همراه آنالیز شیمیایی  EDSمحصوالت داخلی در پایان (ب)  3روز ،و (و)  24روز.
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میکروآنالیز شیمیایی محصوالت خوردگی خارجی بر سطح تا

را تایید کرده است (شکل-2و) .رسوب ترکیبات پایه سدیم و

پایان دورۀ ماند  24روز ،حضور اکسید آهن (اکسیژن به انضمام

سولفید بر سطح ،ممکن است بر اثر تجمع عناصر موجود در

آهن) و ترکیبات پایه کربن و گوگرد و در مقادیر کمی سدیم

محلول شبیهسازی خاک بر سطح فلز ظاهر شده باشد.

شکل -3تصاویر  FESEMنمونه های قرار گرفته در محیط حاوی سیتروباکتر احیا کننده سولفات در زمانهای ماند (الف) 3روز( ،ج)
 10روز( ،د) 21روز( ،ه) 24روز به همراه آنالیز شیمیایی  EDSمحصوالت داخلی در پایان (ب)  3روز ،و (و)  21روز.
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جهت ارزیابی رفتار نمونههای فوالدی در معرض سیتروباکتر

صورت که باکتریهای گرم منفی از جمله گونهی سیتروباکتر

احیا کننده سولفات ،تصاویر  FESEMمطابق شکل  3تهیه

به دلیل وجود گروههای آنیونی بیشتر در دیواره سلولی خود

گردید .سطح نمونه فوالدی در معرض محیط حاوی باکتری بعد

توانایی بیشتری در اتصال به سطح فلز کاتیونی و در نتیجه تولید

از  3روز ماند ،در شکل -3الف نشان داده شده است .شکل

سریعتر یک بیوفیلم قوی بر سطح دارد .با گذر زمان،

حاصل تجمعی از محصوالت خوردگی به همراه جذب اولیهای

سیتروباکتریهای احیا کننده سولفات شروع به جذب و تشکیل

از باکتریهای شناور بر سطح را نشان میدهد .باکتریهای

کلنیهایی در ناحیه فصل مشترک فوالد /محلول میکنند .شکل

جذب شده بر سطح دارای ظاهر میلهای کوتاه میباشند (پیکان

 3ـ -د ساختاری از بیوفیلم با ظاهر تور مانند و متراکم از EPS

نشان داده شده در شکل -3الف) .همانگونه که از تصویر

را تا پایان  21روز نشان داده است .براساس تحقیقات صورت

مشخص است ،باکتریها ،منطقۀ داخلی سطح نمونه را جهت

پذیرفته ،هر بیوفیلم شامل  75-95درصد محصوالت خوردگی

حضور خود برگزیدهاند .سان و همکاران [ ،]18قرارگیری

و مواد پلیمری برون سلولی بوده و تنها  5-25درصد آن را

باکتری در نواحی زیرین محصوالت خوردگی را به دلیل

باکتریها تشکیل دادهاند [ 21، 6و.]3۰

ترجیح باکتری به حضور در شرایط فاقد اکسیژن نسبت دادهاند.

همواره با تشکیل و توسعه بیوفیلم ،سلولهای بیرونیتر سریعتر

مطابق شکل  - 3ب ،آنالیز عنصری محصوالت موجود بر سطح

از سلولهای مستقر در نقاط عمیقتر بیوفیلم شروع به مصرف

خارجی نمونه تا پایان دورۀ ماند  3روز ،حضور مقادیر باالیی از

مواد مغذی موجود در محلول میکنند [ .]5شکل -3د ،بخوبی

ترکیبات پایه سولفید و اکسید آهن را تایید مینماید .حضور

شکل ظاهری باکتریهای چسبیده به سطح خارجی بیوفیلم

مقادیر باالی سولفید در این دوره نسبت به همان نمونه در محیط

تشکیل شده را نشان داده است (فلش نشان داده شده در شکل

استریل (شکل -2ب) ،نشان از شروع فعالیت باکتری جهت

-3د) .حضور این سلولها در ناحیه خارجی ،سبب جذب مواد

تولید محصوالت متابولیسمی و احیای سولفات موجود در

آلی و معدنی موجود در محلول ،مصرف آنها و در نتیجه

محیط جهت تولید سولفید میباشد .با گذر زمان ،فعالیت

افزایش ضخامت و توسعۀ بیوفیلم بر سطح شده است .افزایش

باکتری در محیط بیشتر شده به گونهای که مطابق شکل -3ج

فعالیت کلنیهای باکتری بعد از دوره  21روز و تا پایان زمان

طی  1۰روز ماند نمونه در محلول حاوی باکتری ،باکتریها در

ماند  24روز ،زمینه را جهت تشکیل یک بیوفیلم متراکم از

نقاط مختلف بر سطح حضور یافته و تجمع کردهاند؛ بگونهای

محصول خوردگی با ظاهر اسفنجی و تقریباً یکنواخت بر سطح

که اطراف خود را با مواد آلی پوشش دادهاند .جذب

فراهم آورده است (شکل -3و) .شکل ظاهری و تجمع بیشتر

باکتریهای فعال بر سطح طی این دوره زمانی ،شرایط را جهت

محصـــــوالت خـــوردگـــی بر سطح طی دورۀ  24روز،

تولید بیشتر مواد پلیمری برون سلولی ،توام با افزایش تجمع

میتواندآغازگر کاهش فعالیت باکتریها در این دوره باشد.

باکتریهای مهاجم موجود در محلول و تشکیل یک بیوفیلم

میکروآنالیز شیمیایی رسوبهای موجود بر سطح طی دوره 21

متخلخل بر سطح فراهم آورده است.

روز ماند در شکل -3ه آورده شده است .همانگونه که در

زراسوند و همکاران [ ]19در آزمایشات خود ،تشکیل بیوفیلم

طیف حاصل مشاهده میشود ،میزان سولفید در ترکیبهای

توسط باکتریهای گرم منفی را در مقایسه با باکتریهای گرم
مثبت قویتر معرفی کردند .آنها وقوع این اختالف را به
ترکیب شیمیایی دیواره سلولی باکتریها نسبت دادند .به این

موجود بر سطح نمونه قرارگرفته در محیط حاوی باکتری ،نسبت
به نمونه استریل تا پـــایـــان  24روز(شکل  - 2و) به طـــور قابل
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مالحظه ای افزایش یافته است (با توجه به نسبت افزایش شدت
خطوط مشخصۀ گوگرد ،تقریباً  4برابر).
حضـــور مقادیر باالیی از ترکیبات ســـولفیدی ،نشـــاندهندۀ
مح صوالت متابولی سمی حا صل از باکتریهای فعال موجود در
محلول در نتیجۀ احیای ســـولفات اســـت که در نهایت به تولید
ســـولفید آهن ( )FeSمیانجامد .به طور کلی ســـازوکارهای
حاکم بر خوردگی بیهوازی حاصل از باکتریهای احیا کننده
سولفات را میتوان به دو د ستۀ کال سیک و نوین تق سیم کرد.
سازوکاهای کالسیک کـــــــ ـه معروف به خـــــــ ـوردگـــــــ ـی
میکروبیولوژیکی شـــیمیایی ( )CMIC1اســـت شـــامل چندین
فرآی ند مختلف اســــت که از جم له آن میتوان به فرآی ند
دیپالریزاسیون کاتدی (ارائه شده در سال  1934میالدی) اشاره
نمود .برمب نای ســــازو کار  ،CMICباکتری های اح یا کن نده
ســـولفــات از  H2بــه عنوان منبع الکترونی (دهنــدۀ الکترون)
اســـتفاده میکنند .بنابراین به صـــورت غیرمســـتقیم به واکنش
آندی فلز و در نتیجه خوردگی آن میانجامند [.]31

به طور کلی ،در یک محیط استریل (فاقد باکتری) واکنشهای
الکتروشیمیایی آندی (اکسایش آهن) و کاتدی (احیای آب) به
ترتیب به صورت زیر قابل توصیف است [:]32 ،22
4Fe  4Fe 2  2e
8H 2O  8e  8OH   4H 2

()1

()2

برمبنای تئوری  ،CMICباکتریهای احیا کننده سولفات از H2

ناشی از احیای آب به عنوان دهندۀ الکترون (واکنش  )2به
انضمام  H+ناشی از تجزیۀ آب استفاده میکند تا مطابق واکنش
زیر سولفات را به سولفید احیا نماید [:]31
()3

4H 2 + SO42  2H   H 2S  4H 2O

بنابراین در اثر حضور  H2 ،SRBمصرف میگردد که در نتیجۀ
آن فشار جزئی آن کاهش مییابد.

شکل  -4مقایسه مسیرهای احیای سولفات توسط باکتری های  SRBبر مبنای تئوری ( CMICمسیر ) Iو تئوری EMIC
(مسیر .) IIمسیر پررنگ نشان دهندۀ سرعت بیشتر واکنشها است .شکل با قدری

ویرایش از مرجع  31استخراج شده است [.]31
1
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 .به منظور جبران کاهش فشار جزئی  ، H2واکنش کاتدی  2و

شدۀ آهن (محصول واکنش  ،)1سولفیدآهن مطابق واکنش

به دنبال آن واکش آندی  1تشدید میگردد .به این شکل

زیر تولید میگردد [:]21

آهنگ خوردگی در اثر فعالیت  SRBافزایش مییابد .از

()4
Fe 2  H 2S  FeS  2H 
به این شکل رسوبات سولفید آهن نیمهرسانا بر سطح فلز تشکیل
میگردد.

طرفی به دلیل اکتیویتۀ باالی سولفید هیدروژن ناشی از فعالیت
باکتریها (محصول واکنش  )3جهت واکنش با یونهای آزاد

شکل( -5الف) نمودارهای تغییر پتانسیل مدار باز و (ب) تغییر سرعت خوردگی برای نمونهها از  3تا  24روز در محیط استریل و حاوی
باکتری.
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سازوکار توصیف شده در باال بر مبنای واکنش آهن با آب

 3ـ  2ـ آزمونهای الکتروشیمیایی

جهت تولید  H2است .اما به دلیل طبیعت کند این واکنش ،حتی

 3ـ  2ـ  1ـ اندازهگیری پتانسیل مدار باز /پالریزاسیون خطی

در صورت حضور باکتری ،نمیتواند افزایش آهنگ خوردگی
و حجم قابل توجه محصوالت خوردگی (در اینجا رسوبات
سولفید آهن) را براساس آن توجیه نمود .به همین خاطر در
سالهای اخیر روش سازوکار خوردگی میکروبیولوژیکی
الکتریکی ( )EMIC2مورد توجه قرار گرفته است که بر مبنای
آن  SRBبه صورت مستقیم الکترونهای آزاد شده توسط
انحالل فلز (واکنش آندی  )1را مصرف میکند .به عبارت
دیگر ،فلز به صورت مستقیم الکترونهای خود را در اختیار
باکتریهای  SRBجهت احیای سولفات مینهد .بنابراین
واکنش کاتدی احیای سولفات که با عنوان تئوری بیوکاتالیسی
کاتدی احیای سولفات ( )BCSR3از آن یاد میشود ،جایگزین
واکنش  3میشود [:]31
()5

تغییرات پتانسیل مدار باز بر حسب زمان برای دو سیستم
استریل و حاوی باکتری در شکل-5الف نشان داده شده است.
در سیستم استریل EOCP ،در طول  24روز ،به دلیل تجمع
ترکیباتی از محیط ،مانند کلسیم و اکسیدآهن در سطح فلز و
وقوع پالریزاسیون آندی ،دارای روند افزایشی از -65۰
میلیولت تا  -61۰میلیولت گشته است.
مطابق شکل -5الف در محیط حاوی باکتری ،در طول  21روز
اول ،روند افزایشی در میزان پتانسیل مدار باز تا  -57۰میلیولت
اتفاق افتاده است .افزایش در میزان  EOCPوابسته به رشد
گونههای سیتروباکتر احیا کننده سولفات موجود در محیط
میباشد .بر مبنای پدیده دیپالریزاسیون کاتدی فعالیت و رشد
گونههای احیا کننده سولفات در طول  21روز ،واکنشهای
اکسیداسیون-احیا را افزایش داده و به نوبه خود سبب تسریع

8e + SO24  10H   H 2S +4H 2 O

انحالل آهن (واکنش  1تا  )4میگردد .به این شکل ،اثر دوگانه-
ای را به نمایش میگذارد که هم در پتانسیل مدار باز و هم در

به این شکل واکنش  5جفت کاتدی واکنش آندی انحالل آهن
(واکنش  )1میشود که به دلیل آهنگ باالی خود ،سرعت
خوردگی باالیی را نتیجه داده و حجم قابل توجه سولفید آهن
نیمه رسانا را بر روی سطح (واکنش  )4نتیجه میدهد .در شکل
 4دو تئوری  CMICو  EMICاز منظر نوع واکنشها و همچنین
سرعت واکنشها مقایسه شده است [.]31
الزم به ذکر است که  SRBمیتواند از منبع کربنی نیز استفاده
نماید و تولید بیکربنات را سبب شود .در این حالت ،یونهای
بیکربنات با یونهای آهن واکنش داده و سبب تولید سیدریت
یا کربنات آهن ( ،)FeCO3عالوه بر سولفیدآهن ()FeS
میگردد [.]21،33

آهنگ خوردگی اثر افزایشی دارد [.]22
شکل -5ب ،منحنیهای تغییر سرعت خوردگی بر حسب
زمان برای دو سیستم استریل و حاوی باکتری را نشان داده شده
است .در سیستم استریل ،کاهش قابل توجهی در سرعت
خوردگی مشاهده میشود .آهنگ خوردگی از ۰/۰135 MPY
در زمان ماند  3روز به  ۰/۰۰21 MPYدر زمان ماند  21کاهش
و تقریباً ثابت باقی مانده است .کاهش میزان سرعت خوردگی
را میتوان به دلیل تشکیل الیههای اکسیدی شبه محافظ بر سطح
نمونه فوالدی نسبت داد .بر خالف محیط استریل ،در محیط
حاوی باکتری سرعت خوردگی روند صعودی را با زمان ماند
نشان داده است؛ به طوریکه سرعت خوردگی از ۰/۰۰26 MPY
در زمان ماند  3روز به  ۰/۰۰42 MPYدر زمـان ماند  21روز

2
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افزایش یافته است .این افزایش سرعت خوردگی در سیستم

در منحنیهای نایکوئیست ،قطر نیمدایرهها ،نشاندهنده مقاومت

حاوی باکتری ،حاصل از تولید بیوفیلم سست و متراکم از EPS

پالریزاسیون ( )RPاست که در این پژوهش از دو مولفه مقاومت

بر سطح ،تولید متابولیتهای اسیدی مانند اسیدهای چرب و

به انتقال بار ( )Rctو مقاومت الیه محافظ ( )Rfتشکیل شده است؛

سولفید هیدروژن و آهن سولفید نیمه رسانا بر سطح میباشد که

بطوریکه [:]11

در کنار پدیدۀ دیپالریزاسیون کاتدی پدیدۀ خوردگی را شدت

رابطه ()1

میبخشد [ .]19،22تغییرات  pHمحلول در هر دو سیستم استریل

طبق آزمایش طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی ،مقاومت

و حاوی باکتری در شکل  6نشان داده شده است .علیرغم روند

پالریزاسیون از  Ω 78۰.cmطی  3روز اول به  Ω 836.cmدر

تقریباً ثابت اسیدیته محلول در محیط استریل ،نتایج حاصل از

پایان  24روز افزایش داشته است .این نتایج ارتباط مستقیمی با

اندازهگیریها ،کاهش بسیار چشمگیری را در میزان اسیدیته

تشکیل رسوبات اکسیدی موجود بر سطح طی دورۀ  24روز

محلول حاوی باکتری ،خصوصاً در زمان ماند  21روز را نشان

ماند دارد . .به گونهای که با گذر زمان از  3تا  24روز ،تشکیل

میدهد .این کاهش تدریجی به دلیل تولید متابولیتهای اسیدی

تقریباً یکنواخت محصوالت خوردگی بر سطح بیرونی فلز،

و  H+تولیدی توسط یونیزاسیون اسیدهای ارگانیک و الکترولیز

سبب ایجاد فیلم شبه محافظ بر سطح شده و ارتباط بین سطح

آب میباشد [.]34

الکترود و الکترولیت را تا حدودی از بین برده است و نهایتاً

 3ـ  2ـ  2ـ طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی

شرایط کاهش آهنگ خوردگی فلز پایه را فراهم آورده است

شکل  7نمودارهای نایکوئیست برای فوالد  X70بر حسب زمان

(شکل .)2این نتایج با نتایج حاصل از سرعت خوردگی در

در محیط استریل و حاوی باکتری را نشان میدهد .همانگونه

آزمون پالریزاسیون خطی نیز همخوانی دارد (شکل-5ب).

که در شکل -7الف مشاهده میشود ،در محیط استریل همه

افزایش میزان مقاومت به خوردگی با گذر زمان در محیط

منحنیها به صورت نیم دایره کامل بوده و قطر نیمدایرهها با

استریل ،منجر به کاهش سرعت واکنش اکسیداسیون فلز و

افزایش زمان ،روند صعودی را دنبال کرده است .به طور کلی

افزایش پتانسیل آندی شده است.

RP= Rct + Rf

2

شکل  6ـ تغییرات  pHمحیط در در طول  24روز ماند نمونه در دو محیط استریل و حاوی باکتری.
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شکل  -۷نمودارهای نایکوئیست برای فوالد در معرض محیط (الف) استریل و (ب) حاوی باکتری در طول  24روز ماند.

CPEf

Rs

CPE dl
Rf

Rct
شکل  -۸مدار معادل الکتریکی حاوی دو ثابت زمانی برای نمونهها در معرض محیط استریل و حاوی باکتری.
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شکل  8مدار معادل مورد استفاده جهت محاسبه پارامترهای

در محیط حاوی باکتری افزایش زمان ماند از  3به  1۰روز ،به

منحنی  EISدر دو محیط استریل و حاوی باکتری را نشان داده

کاهش مقاومت پالریزاسیون از  1656Ω.cm2تا 5۰۰Ω.cm2

است .منحنیهای  EISشبیهسازی شده با کمترین انحراف بین

انجامیده است .براساس نتایج حاصل از ( EDSشکل-2ب) در

مقادیر اندازهگیری شده و دادههای شبیهسازی شده به دست

طول این بازه ،ترکیبات پایه سولفید و کربن سبب کاهش میزان

آمد .مدار معادل الکتریکی با دو ثابت زمانی برای شبیهسازی

مقاومت به خوردگی در مقایسه با محیط استریل گردیده است.

دیاگرامهای امپدانس در نظر گرفته شد .مدار معادل نشان داده

پس از زمان ماند  21روز ،نمونه قرار گرفته در محلول حاوی

شده برای دو محیط (شکل ،)8متشکل از مقاومت الکترولیت

باکتری کاهش بسیار چشمگیرتری را در میزان مقاومت به انتقال

( ،)RSعنصر فاز ثابت ( ،)CPEمقاومت محصوالت خوردگی و

بار ،مقاومت الیه خارجی و در نتیجه مقاومت پالریزاسیون نشان

یا بیوفیلم ( )Rbio , Rfو مقاومت به انتقال بار ( )Rctمیباشد.

داده است .این کاهش قابل مالحظه به افزایش تولید سولفید

جدول  2بزرگی عناصر موجود در مدار معادل الکتریکی را

توسط باکتریهای فعال موجود در محیط ،تولید هیدروژن

برای نمونهها در محیط استریل و حاوی باکتری نشان داده است.

سولفید بعنوان یک عامل خورنده و فیلمهای آهن سولفید رسانا

براساس نتایج حاصله از جدول  2نیز ،افزایش میزان مقاومت به

بر سطح بر میگردد [ .]8،6الزم به ذکر است که مطابق یافته

انتقال بار با گذر زمان با افزایش تشکیل محصوالت خوردگی

گیبسون [ ]35تقریباً  1/3کل سولفید تولید شده توسط

بر سطح تایید شده است.

باکتریهای احیا کنننده سولفات ،بصورت اسیدهای تجزیه

شکل -7ب ،منحنی نایکوئیست نمونه فوالدی را در مدت زمان

نشده و  2/3بصورت یونهای هیدروژن سولفید میباشد .عالوه

 3تا  24روز ماند ،در معرض محیط حاوی باکتری نشان داده

بر تشکیل سولفید آهن نیمهرسانا ،تغییر حجم ناشی از تبدیل

است .از منظر کیفی ،میزان بزرگی لوپ که توسط قطر نیمدایره

سولفیدهای آهن از مکیناوایت به پیریت نیز عاملی جهت

نشان داده شده است ،به طور قابل مالحظهای در طول  21روز

تشدید خوردگی فوالد توسط یان و همکارن [ ]3۰معرفی شده

اول کاهش یافته است .این کاهش در میزان مقاومت

است .از طرفی با حضور باکتریهای چسبنده به سطح و

پالریزاسیون ( ،)RPنشاندهنده افزایش آهنگ خوردگی و

فعالیتهای متابولیکی باکتریها بعد از  3روز ماند تا  21روز ،به

کاهش میزان مقاومت به انتقال بار میباشد .دادههای کمی نشان

سبب تولید ترکیبات آلی از جمله  EPSکه یک ماده چسبنده

داده شده در جدول  ،2تغییرات شدیدتر در مولفههای مقاومتی

مخاطی بر سطح میباشد؛ نرخ خوردگی با تولید بیوفیلم

را بر حسب زمان ماند در محیط حاوی باکتری نشان میدهد.

چسبنده ،شامل پلیساکارید ،کربوهیدراتها و اسیدهای چرب

مقاومت پالریزاسیون در محیط استریل در بازۀ باریکی در

ارگانیک در فصلمشترک بیوفیلم /فلز ،افزایش مییابد.

محدودۀ  78۰Ω.cm2تا  836Ω.cm2قرار گرفته است .اما در

براساس تحقیقات انجام شده ،مواد پلیمری برون سلولی دارای

محیط حاوی باکتری ،مقاومت پالریزاسیون در بازۀ گستردهای

خاصیت اسیدی بوده و حاوی گروههای عاملی میباشد که

از  68/۰3 Ω.cm2تا  1656Ω .cm2قرار یافته است .براساس

مسبب اتصال این مواد به فلزات است .تحقیقات نشان داده است

نتایج به دست آمده ،در طی  3روز اول ،میزان مقاومت به

که ماده پلیمری برون سلولی موجود در بیوفیلم با یونهای فلزی

خوردگی در محیط حاوی باکتری نسبت به محیط استریل

سطح فوالد زیرین خود تشکیل یک کمپلکس میدهد که

افزایش داشته است؛ اما در دوره زمانهای بعدی ،کاهش بسیار

بعنوان انتقال دهنده الکترون عمل کرده و سبب انتقال الکترونها

قابل مالحظه را نشان داده است.

از سطح فلز میگردد و بدین صورت در افزایش جریان
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خوردگی و تسریع واکنشهای آندی و کاتدی موثر است

حضور بیوفیلم فعال بر سطح زیرالیه فوالدی ،سبب تشکیل دو

[.]21-2۰

ثابت زمانی میگردد .این موضوع در منحنی نایکوئیست در

کاهش شدیدی که در میزان مقاومت بیوفیلم ( )Rbioموجود بر

دوره ماند  21روز به خوبی قابل مشاهده است .بعد از دوره 21

سطح ،از  7۰۰ Ω.cm2در  3روز تا  13 Ω.cm2در  21روز،
مشاهده میشود (جدول  ،)3عالوه بر وجود عوامل گفته شده
که سبب کاهش میزان مقاومت به انتقال بار میگردد ،به دلیل
ساختار بیوفیلم متراکمتر از  EPSتشکیل شده بر سطح از  1۰تا

روز تا پایان دوره  24روز ماند در محیط حاوی باکتری،
محصوالت خوردگی بیشتری بر سطح بیوفیلم متخلخل شکل
میگیرد (شکل -3و) که با کاهش فعالیت باکتریهای موجود

 21روز (شکل-3ج ود) و در نتیجه عدم تشکیل یک بیوفیلم

در محلول همراه شده است .در نتیجه روند کاهشی مقاومت

صلب و سخت بر سطح به دلیل خاصیت ویسکواالستیک بودن

بیوفیلم و همچنین مقاومت به انتقال بار متوقف شده و حتی

پلیساکارید موجود در بیوفیلم میباشد .از این رو با تشکیل یک

افزایش نیز نشان داده است (جدول  .)3چو و همکاران [ ]24این

بیوفیلم متخلخل بر سطح فوالد ،شرایط کافی جهت ورود
آنیونهای خورنده موجود در سیستم به نواحی فصلمشترک
بیوفیلم /فلز و تشدید شرایط خوردگی زیرالیه تا پایان دوره 21
روز ماند ،فراهم گردیده است.

افزایش تراکم بیوفیلم تشکیل شده بر سطح یک نمونه فوالدی
قرار گرفته در محلول استخراجی از خاک را در نتیجۀ جذب
مقادیر کمی از سولفید آهن و هیدروکسید آهن معرفی نمودند.

جدول -2دادههای بدست آمده از انطباق منحنیهای نایکویست واقعی با منحنیهای نایکوئیست شبیهسازی
شده در دو محیط استریل و حاوی باکتری.

زمان ماند

CPEf
)(F.cm-2

nf

Rf
)(Ω.cm2

CPEdl
)(F.cm-2

ndl

Rct
)(Ω.cm2

Rp
)(Ω.cm2

محیط استریل

3

0/00069

0/7

340

4/5×10-6

0/8

440

780

10

0/00067

0/78

353

8/4×10-5

0/76

468

821

21

0/00099

0/79

356

4/32×10-4

0/8

470

826

24

0/00099

0/8

361

6/9×10-4

0/85

475

836

محیط حاوی باکتری

3

5/67×10-5

0/89

700

3/45×10-5

0/99

956

1656

10

9/9×10-4

0/8

300

8/76×10-5

0/89

200

500

21

0/00565

0/72

13

0/00791

0/74

55/03

68/03

24

0/0074

0/7

31/06

0/00026

0/58

121/1

152/16
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نتیجهگیری
 نتایج بدست آمده از.در محلول شبیهسازی خاک پرداخته شد
- 70 در این پژوهش به بررسی رفتار خوردگی میکروبی فوالد
.این پژوهش به شرح زیر می باشد
 میلیولت در محیط استریل (به دلیل پالریزاسیون-61۰  تا-65۰  قرارگیری نمونههای فوالدی با افزایش در میزان پتانسیل مدار باز از-1
. میلی ولت در محیط حاوی باکتری (به دلیل دیپالریزاسیون کاتدی) مواجه شد-57۰  تا- 64۰ آندی) و از
 روز ماند در محیط استریل منجر به کاهش میزان نرخ خوردگی و افزایش مقاومت24  تا3  تشکیل ترکیبات اکسیدی محافظ بر سطح از-2
. روز منجر گردید24  در پایان836Ω.cm2  روز اول تا3  در78۰ Ω .Cm2. به انتقال پالریزاسیون از
 روز به21  در پایان55Ω.cm2  روز اول تا3  در956Ω .cm2  در محیط حاوی باکتری کاهش شدید در میزان مقاومت به انتقال بار از-3
. تولید متابولیتهای خورنده و تشکیل بیوفیلم سست و متخلخل بر سطح مشاهده شد،دلیل وجود باکتریهای فعال در محیط
تشکر و قدردانی
:این مقاله مستخرج از یک پایاننامه دانشجویی کارشناسی ارشد مورد حمایت شرکت گاز استان خوزستان (شمارۀ قرارداد
 نویسندگان از مشاور محترم صنعتی.) بوده استSCU.EM98.222 : ) و دانشگاه شهید چمران اهواز (شمارۀ قرار داد69452/000/44
جناب آقای مهندس علی گلدوست و جناب آقای دکتر احسان پیپلزاده به دلیل حمایتها و مشاورههای ارزندۀ فنی موثر خویش
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