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چکیده
اصطالح خوردگی میکروبی در مورد خوردگی در نتیجه حضور و فعالیت میکروارگانیسم ها به کار می رود .میکروجلبکها ،قارچها و
باکتریها می توانند باعث سرعت بخشیدن به فرایند خوردگی یا تغییرمکانیسم فرایند خوردگی شوند .یکی از مهم ترین ارگانیسم های
شناخته شده باکتری های  SRBهستند که تاکنون مکانیزم های متفاوتی درباره ی نحوه ی تاثیر آن ها بر فلزات ارایه شده است .یکی از
مکانیزم های پیشنهادی برای اثر این نوع باکتری بر فلز نظریه ی احیای بیوکاتالیستی سولفات است که در سال  2009ارائه شده است که
از کاربردهای اثبات شده ی این نظریه می توان به بیوکاتد اشاره نمود.
در این پژوهش  ،اثر گونه هایی از جنس هیدروژناز مثبت باکتری های  SRBبر زیر الیه فوالدی  X70مورد بررسی واقع شده تا بتوان
راه حلی برای کاهش این معضل طبیعی در صنایع ارایه نمود .بدین منظور با طراحی سل دو محفظه ای بیوکاتدی به مدت  28روز رفتار
خوردگی فوالد  X70مورد توسط آزمون امپدانس مورد بررسی واقع شد .نتایج آزمون حاکی از تشکیل بیوفیلم روی سطح فلز و افزایش
قابل مالحظه ای در میزان مقاومت به انتقال بار در فرآیند بود .با استفاده از میکروسکوپ الکترونی الیه ای از محصوالت خوردگی که
روی سط ح فلز تشکیل شده بود شد که افزایش میزان مقاوت به انتقال بار در آزمون امپدانس را تایید می کرد .نتایج حاصل از آزمون
اسپکتروفتومتری بیانگرکاهش غلظت یون سولفات در محفظه بیو کاتد بود .در پایان کار محصوالت خوردگی تشکیل شده روی سطح
فلز با استفاده از تست های  XRDمورد بررسی واقع شد و نرخ خوردگی فلز ارزیابی گردید.
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