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 چکیده 

های نیز بایوساید وتری سدیم فسفات ، سدیم بنزوات، هگزامین، سدیم نیتریت های خوردگیبازدارندههای مختلف از غلظت ریثتا پژوهشدر این 

بر رفتار های مذکور ها + بایوسایدو همچنین ترکیب بازدارنده (QA)آمین چهارتایی ،(DEA) ، دی اتانول آمین(MEA) اتانول آمین مونو

ی کاهش هابا استفاده از آزمونهای نیتریفایر، حاوی باکتری محلول آب سیستم خنک کننده مدار بسته در st37خوردگی فوالد ساده کربنی 

و  MEA ، DEA، QA هایهمچنین تاثیر بایوسایداست.  و پالریزاسیون سیکلی مطالعه شده (EIS)وزن، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی 

کننده مدار بسته آب برج خنک موجود در های نیتریفایرکشی باکتریمذکور بر عملکرد میکروب هایها + بایوسایدترکیب بازدارندهتاثیر نیز 

ی است. ها بصورت آندها و بایوسایدعملکرد بازدارندهغالب مکانیزم اد، نشان د ی خوردگیهانتایج حاصل از آزمایشمورد بررسی قرار گرفت. 

های خوردگی به ها، پتانسیلبا افزایش غلظتQA و  MEA، DEA هر سه نوع بایوساید نیز  وتری سدیم فسفات برای دو بازدارنده هگزامین، 

گی کاهش و خورد هایخوردگی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت در نتیجه نرخ هایتر تغییر پیدا کرد و دانسیته جریانسمت مقادیر نجیب

نیتریت و سدیم بنزوات به یک غلظت بحرانی برای محافظت از فوالد کربنی نیاز دارند، یافت. دو بازدارنده سدیم دگی افزایش بازدارن هایهبازد

بنزوات  های نیتریت وکه این امر ناشی از اثر منفی مقادیر بیش از حد یون های خوردگی شد،منجر به افزایش نرخ هاو بعد از آن افزایش غلظت

 MEA، DEAهگزامین، تری سدیم فسفات و نیز هر سه نوع بایوساید  هایبازدارنده همچنین با افزایش غلظتاست.  روی فرآیند خوردگیبر 

. این موضوع ند( به ترتیب افزایش و کاهش یافتdlC( و ظرفیت الکتروشیمیایی الیه دوگانه الکتریکی )ctRمقدار مقاومت انتقال بار )  AQو 

زدارنده سدیم نیتریت و برای دو با بار در الیه دوگانه الکتریکی اتفاق می افتد.بیانگر آن است که کنترل خوردگی تحت فرآیند کنترل انتقال 

فایر، ریهای نیتدر ادامه پس از کشت باکتری به ترتیب کاهش و افزایش یافتند. dlCو  ctR، مقدار سدیم بنزوات از یک غلظت بحرانی به بعد

حاصل ایج نت ،های نیتریفایر مورد بررسی قرار گرفتکشی باکتریبر عملکرد میکروب QA و   MEA، DEA هاینتایج تاثیر پذیری بایوساید

و  ندها کشته شدباکتری تمامیساعت،  0و  3بهینه و در هر دو زمان  هایدر غلظت QA و   MEAدو بایوساید  نشان داد، برایها از آزمایش

 ،MEA  ایههای بهینه از بایوسایدها تاثیر گذار بود. نتایج تاثیر پذیری ترکیب غلظتباکتری %08 حدود بایوساید دی اتانول آمین تنها بر روی

DEA   و QA نداشتند.ا هکشی باکتریمیکروبها جهت بایوسایدبر عملکرد ی هقابل توج تداخل هانشان داد، بازدارندهمذکور های + بازدارنده 

 ، فوالد ساده کربنی.پالریزاسیون سیکلیباکتری نیتریفایر،  بایوساید، خوردگی، هایبازدارندهکلمات کلیدی: 


