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مقایسه روشهای تحلیلی نویز الکتروشیمیایی
در مطالعه رفتار خوردگی فوالد کربنی در دی
اتانول آمین
احمد رنجبر ،1سعیدرضا الهکرم *1و امیررضا رشید فرخی
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 -1دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم ،ایران
تاريخ دريافت95/2/23 :

تاريخ پذيرش95/9/28 :

چكيده
روش نویــز الکتروشــیمیایی از جملــه روشهــای مطالعــه رفتــار خوردگــی میباشــد کــه بــا توجــه بــه قابلیتهــای خــاص آن در
تشــخیص مکانیــزم خوردگــی مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران بــوده اســت .بــرای اســتفاده از ایــن تکنیــک روشهــای تحلیلــی
مختلفــی اســتفاده شــده اســت کــه در برخــی مــوارد اختالفهــای اساســی در نتایــج آنهــا مشــاهده میشــود .بــرای بررســی بیشــتر ایــن
تفاوتهــا در ایــن پژوهــش از روشهــای تعییــن شــاخص موضعــی شــدن ،آنالیــز موجــک و شــیب نمــودار  PSDبــرای مطالعــه رفتــار
خوردگــی فــوالد کربنــی در محلــول آبــی دی اتانــول آمیــن حــاوی مقادیــر مختلــف  H2Sو  CO2اســتفاده شــده اســت و مشــخص شــد
کــه روشهــای شــاخص موضعــی شــدن و آنالیــز موجــک ســازگاری بســیار باالیــی را نشــان میدهنــد ،امــا تغییــرات شــیب  PSDرونــد
مشــخص و منطقــی را نشــان نمیدهــد .بــا مقایســه نتایــج آزمــون پالریزاســیون و مقاومــت نویــز هــم مشــاهده میشــود کــه اگرچــه
رونــد تغییــرات مقاومــت نویــز و مقاومــت پالریزاســیون تقریبـاً مشــابه هســتند ،امــا مقادیــر مطلــق نــرخ خوردگــی عمومــی حاصــل از
ایــن دو روش برابــر نمیباشــد.

كلمات كليدي :فوالد کربنی ،نویز الکتروشیمیایی ،دی اتانول آمین ،آنالیز موجک ،خوردگی.
مقدمه

فرآیند شیرینسازی گاز ترش

دیاتانولآمیــن ( )DEAاز ترکیبــات پرکاربــرد جهــت

شیرینســازی گاز تــرش میباشــد کــه بــا جــذب
شــیمیایی گازهــای اســیدی آن را شــیرین میکنــد .بــه

آمیــن قبــل از جــذب ،آمیــن تمیــز (فقیــر از گازهــای
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اســیدی) و پــس از جــذب ،آمیــن کثیــف (غنــی از گازهای

اســیدی) گفتــه میشــود .پــس از جــذب ،آمیــن کثیــف

در معــرض دمــای بــاال قــرار میگیــرد تــا گازهــای جــذب
شــده از آن خــارج شــوند و آمیــن بــه اصطــاح تمیــز
شــده و بــه چرخــه شیرینســازی بازگــردد [ .]1حضــور

مقــدار بــاالی  H2Sو  CO2در بخشهــای مختلــف واحــد
شیرینســازی از جملــه آمیــن از یــک طــرف و دمــای
1. Diethanolamine
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احتمــال خوردگــی را در ایــن فرآینــد افزایــش میدهــد.

در روش نویــز الکتروشــیمیایی بــا دادههــای تصادفــی مواجه

موجــب تخریــب دیاتانولآمیــن شــده کــه منجــر بــه

کار بــرد .توصیــف ایــن دادههــای تصادفــی در قلمــرو زمان و

سیســتم میشــود و تشــدید خوردگــی را بــه دنبــال دارد

دادههــا اســت .روشهــای مختلفــی بــرای تحلیــل دادههــای

موجــب تشــکیل رســوباتی روی ســطح میشــوند و در

پژوهــش ســعی میشــود تــا بــا مقایســه نتایــج برخــی از

ســطحی هــم تغییــر میکنــد .وجــود ایــن الیــه ســطحی

بــا روش پالریزاســیون و میــزان ســازگاری آنهــا ،توانایــی

آن دارد [ .]5خوردگــی در ایــن سیســتمها میتوانــد بــه

مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .روشهــای تحلیلــی نویــز کــه در

باشــد کــه هــر کــدام خطــرات خــاص خــود را دارنــد و

• شاخص موضعي شدن

عــاوه بــر آن خــود چرخــه شیرینســازی در دمــای بــاال

هســتیم کــه میتــوان بــرای آنهــا تحلیــل تصادفــی را بــه

تولیــد و تجمــع تدریجــی محصــوالت تجزیــه آمیــن در

بررســی آمــاری آنها نخســتین گام در جهــت تجزیه و تحلیل

[ H2S .]2-4و  CO2محلــول در آب بــه صــورت جداگانــه

نویــز و تعییــن مکانیــزم خوردگــی ارائــه شــده اســت .در این

حضــور همزمــان ایــن دو گاز ،ترکیــب و خــواص ایــن الیــه

ایــن روشهــا بــا یکدیگــر و همچنیــن مقایســه نتایــج نویــز

و خــواص آن تاثیــر جــدی بــر میــزان خوردگــی و مکانیزم

روش نویــز الکتروشــیمیایی در بررســی رفتــار خوردگــی

صــورت یکنواخــت یــا موضعــی و یــا ترکیبــی از ایــن دو

ایــن پژوهــش اســتفاده شــدهاند ،عبارتنــد از:
1

خوردگــی موضعــی در صورتــی کــه بــا تشــکیل و رشــد

• مقاومت نویز

و ناگهانــی موجــب انهــدام سیســتم شــود [ .]6اگــر چــه

• آنالیز موجک

2

حفــرات عمیــق همــراه باشــد میتوانــد بســیار فاجعهبــار

• شيب نمودار

خوردگــی عمومــی فــوالد کربنــی در محیطهــای آمینــی
و حــاوی  H2Sو  CO2قبــ ً
ا مــورد بررســی قــرار گرفتــه

مواد و روش تحقیق

PSD

3

4

اســت [ ،]1-10تشــخیص خوردگــی موضعــی در چنیــن

بــرای تهیــه نمونههــای ســه الکتــرودی تســت نویــز

ایــن مطالعــه مــورد نظــر میباشــد.در همیــن راســتا

 ASTM A516 grade 70کــه ترکیــب شــیمیایی آن در

رفتــار و مکانیــزم خوردگــی را دارد ،اســتفاده شــده

پــس از اتصــال بــه ســیمهای مســی ،بــا فاصلههــای

نــام ايورســون [ ]11معرفــي گرديــد ،نوســانات پتانســیل

پالریزاســیون هــم بــه صــورت تــک الکتــرودی و بــه

از آنجایــی کــه ایــن جریــان کــم در اثــر فرآیندهــای

ســنباده  2000مــورد آمادهســازی ســطحی قــرار گرفتــه

مختلــف تحلیلــی ،میــزان خوردگــی و مکانیــزم آن را از

و بــا هــوای گــرم خشــک گردیــد .دســتگاه اندازهگیــری

کــه رخدادهــای الکتروشــیمیایی تصادفــی روی ســطح

را بــا کمــک آمپرمتــر بــا مقاومــت صفــر )ZRA( 5انــدازه

محیطهایــی نیــاز بــه بررســیهای بیشــتر دارد کــه در

الکتروشــیمیایی ســه قطعــه مشــابه از جنــس فــوالد

از سیســتم نویــز الکتروشــیمیایی کــه توانایــی بررســی

جــدول  1آمــده اســت بــا ســطح  1 cm2آمــاده شــده و

اســت .در ایــن روش کــه اوليــن بــار توســط فــردي بــه

برابــر بــه صــورت ســرد مانــت شــدند .نمونههــای تســت

و جریــان نســبت بــه زمــان اندازهگیــری میشــود.

همیــن روش تهیــه شــدند .ســپس همــه نمونههــا بــا

خوردگــی ایجــاد میشــود ،میتــوان بــا روشهــای

و ســطح آنهــا توســط آب مقطــر و اســتون شســته شــده

دادههــای نویــز بهدســت آورد .عقیــده بــر ایــن اســت

نویــز الکتروشــیمیایی کــه نوســانات پتانســیل و جریــان

فلــز درحــال خــورده شــدن ،باعــث بــه وجــود آمــدن

میگیــرد ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

ســیگنالهای نویــز جریــان و پتانســیل میشــود .ایــن

نوســانها مربــوط بــه فرآیندهایــی هســتند کــه در فصــل
مشــترک فلــز بــا محلــول رخ میدهــد [.]12

1. Localized Index
2. Noise Resistance
3. Power Spectral Density
4. Wevelet Analysis
5. Zero Resistance Ammeter
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جدول  1ترکیب شیمیایی فوالد .ASTM A516
0/22-0/1

عنصر

درصدوزنی

عنصر

Si

0/6

Mn

1/7-1

P

0/03

Mo

0/08

Al

0/02

Cr

0/3

Cu

0/3

Ni

0/3

Fe

balance

Nb

0/01

Ti

0/03

V

0/02

S

0/03

C

درصدوزنی

عنصر درصدوزنی

عنصر درصدوزنی عنصر درصدوزنی

هــر ســری از اطالعــات ضبــط شــده شــامل 1024

همیــن میــزان محلــول  1:1اســيد كلريــد در یــک ارلــن

نقطــه بــا فاصلــه زمانــی  0/5 sمیباشــد .بــرای حــذف

ریختــه شــد .ســپس مقــدار  10 mLاز نمونــه آمینــی

متحــرک )MAR( 2بــا  P=64اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل

نشاســته هــم بــه محتویــات ارلــن اضافــه شــد .پــس از آن

انحــراف جریــان مســتقیم DC 1از روش حــذف میانگیــن
اطالعــات نویــز هــم نرمافــزار  Excelو  Origin Proبــه

کار گرفتــه شــدند .تس ـتهای پالریزاســیون بــا دســتگاه

پتانسیواســتات  Bio-Logic SAS SP-300انجــام شــدند و
بــرای انجــام تسـتها از الکترود  Ag/AgClاشــباع به عنوان

بــه زیــر ســطح محلــول اضافــه شــد و  15قطــره چســب
تیتراســیون بــا محلــول  0/2نرمــال تیوســولفات ســدیم

انجــام شــد و پایــان تیتراســیون بــا تغییــر رنــگ محلــول
از آبــی بــه بیرنــگ مشــخص شــد.
()1

=(H2S (ppm

الکتــرود مرجــع و یــک الکتــرود پالتیــن نیــز بــه عنــوان

( × 340مقدار تیوسولفات مصرفی  -مقدار ید اضافه شده)

بــرای آزمــون پالریزاســیون از  -500 mVتــا +1000 mV

مقــدار  H2Sمیتــوان مقــدار  CO2را بهدســت آورد [.]13

الکتــرود کمکــی اســتفاده شــد .میــزان پتانســیل اعمالــی

نســبت بــه  OCPو ســرعت روبــش پتانســیل  1 mV/sدر

بــا اســیدی کــردن محلــول دی اتانــول آمیــن و داشــتن
 5 mLاز محلــول آمیــن در ارلــن ریختــه شــد و 5 mL

نظــر گرفتــه شــد .در هــر تســت  75 ccاز محلــول مربوطه
در ســل قــرار گرفــت و الکترودهــا در شــرایط کامــ ً
ا

کــه از قبــل داخــل ارلــن قــرار گرفتــه بــود ریختــه شــد.

توســط هــات پلیــت گــرم شــده و پــس از رســیدن بــه

چرخانــدن شــیر مســیر بــورت از هــوا صفــر شــد .شــیر

آببنــدی شــده در محلــول قــرار داده شــدند .محلــول

دمــای مربوطــه بــه مــدت  30 minدر شــرایط مــورد نظــر

نگ ـهداری شــد و پــس از آن پتانســیل مداربــاز بــه مــدت
 2 minاندازهگیــری شــده تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه

پتانســیل ثابت شــده اســت و در نهایت تســت پالریزاسیون
انجــام میشــد.همه تســتها در دمــای

C

o

90 ± 2

کــه نزدیــک بــه دمــای عملیاتــی ســیال اســت و در فشــار

یــک اتمســفر انجــام گرفــت .در ایــن تسـتها از ســه ســیال
آمینــی بــا غلظــت متفــاوت گازهــای  H2Sو  CO2اســتفاده

شــد کــه بــه نامهــای آمیــن کثیــف ( ،)rich amineآمیــن
تمیــز ( )lean amineو آمیــن نیمه کثیــف ()semirich amine

شــناخته میشــوند.

بــرای اندازهگیــری مقــدار

H2S

در محلــول از روش

تیتراســیون یدومتــری [ ]13بــه شــرح زیــر اســتفاده
شــد .مقــدار  10 mLمحلــول یــد  0/1نرمــال و بــه

اســید ســولفوریک  4نرمــال بــه داخــل ظــرف کوچکــی

درب ارلــن بســته شــد و دســتگاه اندازهگیــری  CO2بــا
مســیر بــورت بــه ارلــن بــاز شــد و اســید موجــود در
درپــوش بــه آمیــن درون ظــرف اضافــه شــد .محلــول
اشــباع نمــک طعــام آغشــته بــه متیــل اورانــژ کــه از قبــل

آمــاده شــده ،همســطح نمــک اشــباع درون بــورت قــرار

داده شــد و درنهایــت حجــم گاز یادداشــت گردیــد.
()2

()3

مقدار حجم خوانده شده بورت

mol H 2S
mol amine

+

mol CO2
mol amine

= ) Loading ( lean, rich

0.445
×
()4
)(Wt%DEA)(SPGR.at.60 o F

()5

mol H 2S
mol amine

3.09
× = Wt%H 2S
Wt%DEA

+

mol CO2
mol DEA

mol CO2
mol DEA

1. Direct Current
2. Moving Average Removal
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 Corrosion Rateنــرخ خوردگــی بــر حســب ،1 mi/year

نتایج و بحث

 icorrدانســیته جریــان خوردگــی بــر حســب

نتایج پالریزاسیون

شــکل  1نمــودار پالریزاســیون محلولهــای آمیــن
تمیــز ،کثیــف و نیمهکثیــف را در دمــای  90°Cنشــان

،µA.cm-2

 nظرفیــت فلــز M ،جــرم مولــی فلــز و  Dدانســیته فلــز

برحســب  g/cmمیباشــد.
3

میدهــد .همانطــور کــه از منحنیهــای پالریزاســیون

مشــاهده میشــود کــه دانســیته جریــان رویینگــی حتــی از

روئینشــدن را نشــان میدهــد کــه حاکــی از تشــکیل

بــر آن دچــار افــت و خیزهــای شــدیدی میشــود کــه همــه

ســه محلــول آمینــی پیداســت شــاخه آنــدی حالــت

دانســیته جریــان خوردگــی هــم بیشــتر میباشــد و عــاوه

یــک الیــه ســطحی روی فــوالد در محیــط آمیــن اســت.

اینهــا میتوانــد ناشــی از ناپایــداری الیــه ســطحی و خواص
حفاظتــی پاییــن آن باشــد .همانطــور کــه قبــ ً
ا گفتــه

جریــان روئینگــی ،دانســیته جریــان خوردگــی و نــرخ

تــرش هســتند .آمیــن تمیــز 2کــه بــا احیــای آمیــن کثیف

بــرای اندازهگیــری نــرخ خوردگــی از دانســیته جریــان

از آن بهدســت میآیــد کمتریــن مقــدار گازهــای خورنــده

مقادیــر گازهــای خورنــده  H2Sو  CO2موجــود در ایــن
محلولهــا اندازهگیــری شــده و بــه همــراه دانســیته

خوردگــی فــوالد در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

خوردگــی بهدســت آمــده از روش برونیابــی تافــل طبــق
فرمــول زیــر اســتفاده شــده اســت.

شــد ایــن محلولهــا مربــوط بــه واحــد شیرینســازی گاز
3

در دمــای بــاال و خــروج مقــدار زیــادی از گازهــای خورنــده

نســبت بــه ســایر آمینهــای واحــد شیرینســازی را دارا
اســت کــه وارد چرخــه شیرینســازی گاز تــرش میگــردد.

مقادیــر گازهــای خورنــده در آمیــن نیمــه کثیــف مابیــن
4

()6

آمیــن کثیــف و تمیــز میباشــد.

که در آن:

0/5

آمین کثیف
آمین نیمه کثیف
آمین تمیز

-0/5

پتانسیل ()V

0

-1
-3

-5

دانسیته جریان ()A.cm2

-7

-1/5

شکل  1نمودار پالریزاسیون فوالد در سه محلول آمینی واحد شیرینسازی.

جدول  2غلظت گازهای  CO2و  H2Sحل شده و نتایج منحنیهای پالریزاسیون در سه محلول واحد شیرینسازی.
آمین تمیز

آمین نیمهکثیف

آمین کثیف

محلول
)ppm( H2S

220

500

700

)mL CO2/mL Amine( CO2

7

12/5

15/7

دانسیته جریان خوردگی ()µA.cm-2

14/75

24/79

91/66

دانسیته جریان روئینگی ()µA.cm-2

14/49

32/51

98/17

6

11

41

غلظت
غلظت

نرخ خوردگی

()mi/year

1. Mils Per Year
2. Lean Amine
3. Rich Amine
4. Semirich Amine
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همچنیــن آمین کثیف بیشــترین دانســیته جریــان روئینگی

تحلیــل بصــری نتایــج نویــز حاکــی از تشــدید نوســانات

بــه حداقــل میرســد .توانايــي  H2Sدر تأثيــر گــذاري بــر

( H2Sو  )CO2جــذب شــده در دیاتانولآمیــن میباشــد

را نشــان میدهــد و ناحیــه پایــداری الیــه روئیــن هــم در آن

و افزایــش دامنــه آنهــا ،بــا افزایــش میــزان گاز اســیدی

ميــزان خاصيــت اســيدي بوســيلة قابليــت يونيزاســيون آن

کــه نشــان میدهــد مکانیــزم خوردگــی بــا جــذب بیشــتر

H2S ↔ H+ + HS-

خــواص حفاظتــی الیــه ســطحی تشــکیل شــده روی

بــر طبــق واكنــش زيــر نشــان داده ميشــود [:]4
()7

هرچــه  +Hتوســط واكنــش كاتــدي احيــاي هيــدروژن

گازهــای اســیدی ،موضعیتــر میشــود و احتمــاالً
فــوالد کاهــش مییابــد.

حــذف ميشــود در نتيجــه توســط واكنــش بــاال بيشــتر

از طــرف دیگــر در یــک محلــول ثابت بــا گذر زمــان میزان

لخــت فــوالد كــه داخــل آب بــدون اكســيژن ميباشــد،

کــه میتوانــد بــه دلیــل تغییــر مکانیــزم خوردگــی بــا

توليــد ميشــود .گاز هيــدروژن بــه ســهولت در ســطح

نوســانات و دامنــه آنهــا تغییــرات زیــادی نشــان میدهــد

بــر طبــق واكنــش زيــر ظاهــر ميگــردد:

گذشــت زمــان باشــد .همچنیــن در بیشــتر زمانهــا،

()8

2H+ + 2e → 2H (atomic hydrogen) → H2

آنيــون ( )HS-بــه يونهــاي  S2-و  H+تجزيــه ميگــردد .يــون

باالتریــن جریــان مربــوط بــه آمیــن کثیــف و کمتریــن
جریــان مربــوط بــه آمیــن تمیــز میباشــد کــه نشــان

 S2بــا آهــن واكنــش ميدهــد كــه محصــول آن تشــكيل FeSســياه ميباشــد كــه معمــوالً بــه صــورت محصــول

ســرعت و در آمیــن تمیــز کمتریــن ســرعت را دارد .روش

در محلــول بالــك موجــود باشــد ،امــا بــه صــورت موضعــي

بــرای حــذف شــیب نمــودار پتانســیل-زمان و جریــان-

تشــكيل ميشــود و از ســطح فلــز بــه داخــل بالــك نفــوذ

بســیار پــر کاربــرد اســت [ .]14-16قســمت  DCدر ایــن

تشــدید انحــال فیلم ســولفیدی و ایجــاد تخلخــل در آن ،در

()11

آهــن موجــود در ســاختار  FeSطبــق واکنشهــای زیــر

که در این رابطه:

محلــول در آب دهــد کــه موجــب حــل شــدن نســبی فیلــم

میانگیــن متحــرک در هــر لحظــه و  pیــک عــدد حقیقــی

مولکولهــای آن در ســاختار یــون کمپلکــس بــا برخــی از

لحظــه محاســبه شــده و نمــودار آن بــر حســب زمــان

ســمت راســت پیــش میبرنــد [ .]2نفــوذ یونهــای آهــن

انحرافزدایــی گــزارش میگــردد .الزم بــه ذکــر اســت

میدهــد خوردگــی عمومــی در آمیــن کثیــف بیشــترین

خوردگــي در محــل ديــده ميشــود H2 .ممكــن نيســت كــه

انحرافزدایــی  MARکــه توســط تــان و همــکاران []14

در اليــة خوردگــي ،بــه صــورت محصــول خوردگــي كاتــدي

زمــان یــا  DCپیشــنهاد شــده اســت در میــان محققیــن

ميكنــد .یکــی از علــل خوردگــی شــدید در ایــن سیســتم،
حضــور مقادیــر بــاالی  DEAمیباشــد .در فــاز آبــی یــون

روش طبــق رابطــه زیــر محاســبه میشــود:

میتوانــد بــا مولکولهــای آب تشــکیل یــون کمپلکــس

 Viمقــدار جریــان یــا پتانســیل در هــر لحظــه،

ســولفیدی میشــود .در حضــور  DEAبــه مقــدار زیــاد

بیــن  1تــا  kمیباشــد [ .]16اختــاف  Viو  Vi,DCدر هــر

مولکولهــای آب جایگزیــن شــده و واکنــش انحــال را بــه

رســم شــده و بــه عنــوان پتانســیل یــا جریــان بعــد از

نقــش مهمــی در ایــن خوردگــی ایفــا میکنــد.

کــه در ایــن پژوهــش تمامــی محاســبات ایــن بخــش بــا

()9

FeS+7H2 O↔Fe(H2O)6+2+HS-+OH-

()10
Fe(H2O)6+2 xDEA↔[Fe(H2O)6-X(DEA)X](2-X)++(6-X)H2

نویز الکتروشیمیایی

نمــودار نویــز جریان ســه محلــول آمینی در دمــای 90 °C

و در ســه زمــان  48 ،1و  96 hrدر شــکل  2آمــده اســت.

Vi,DC

نرمافــزار  Excel 2013انجــام شــده اســت.

بــرای تعییــن مقــدار مناســب  pنظــرات مختلفــی ارائــه
شــده اســت کــه یکــی از آنهــا رابطــه زیــر میباشــد.

()12

32
∆t

= P

کــه در آن  Δtنشــاندهنده فاصلــه ثبــت دادههــا میباشــد
کــه در ایــن پژوهــش برابــر بــا  0/5میباشــد [.]22
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1 hr

600

400

زمان ()s

200

جریان ()A

آمین تمیز
آمین کثیف
آمین نیمه کثیف

0/000009
0/000008
0/000007
0/000006
0/000005
0/000004
0/000003
0/000002
0/000001
0
0

جریان ()A

0/000006
96 hr
0/000005
0/000004
0/000003
0/000002
0/000001
0
-0/000001
-0/000002
0 100 200 300 400 500 600
زمان ()s

آمین نیمه کثیف
آمین کثیف
آمین تمیز

0/000003
0/000025

96 hr

جریان ()A

0/00002

0/000015
0/000005

آمین نیمه کثیف
آمین تمیز
آمین کثیف
600

400

زمان ()s

200

0

0/00001
0
-0/000005

شکل  2نمودار نویز جریان سه محلول آمینی در زمانهای  48 ،1و  96 hrپس از غوطهوری.

پــس از آن تغییــرات شــدید در مقــدار  LIرا میتــوان بــه

شاخص موضعی شدن

مقادیــر شــاخص موضعــی شــدن

()LI

بــرای همــه

تســتهای انجــام شــده محاســبه گردیــد کــه نتایــج

آن در جــدول  3آمــده اســت .مقادیــر  LIبــرای آمیــن
تمیــز نســبتاً کمتــر بــوده و مقادیــر زیــر  0/001تــا بــاالی
 0/1در آن مشــاهده میشــود کــه نشــاندهنده تغییــر
مکانیــزم خوردگــی بــا گــذر زمــان میباشــد .بــه ایــن

صــورت کــه در ابتــدا خوردگــی بــه صــورت موضعــی آغــاز

شــده کــه میتوانــد ناشــی از ناپایــداری لحظــات آغازیــن
خوردگــی باشــد .ســپس تــا  2 hrشــرایط پایدارشــده و

خوردگــی صرفــا بــه صــورت یکنواخــت رخ میدهــد.

تشــکیل و تخریــب موضعــی الیــه ســطحی نســبت داد که

گاهــی خوردگــی موضعــی و گاهــی خوردگــی یکنواخــت
ایجــاد کــرده اســت .امــا در ســاعات پایانــی خــواص ایــن

الیــه ســطحی ثبــوت بیشــتری پیــدا کــرده و ترکیبــی

از مکانیــزم خوردگــی یکنواخــت و موضعــی حاکــم شــده
اســت .در بررســی آمیــن نیمــه کثیــف میبینیــم کــه

خوردگــی در کل نســبت بــه آمیــن تمیــز موضعیتــر
بــوده و مقادیــر  LIنزدیــک بــه عــدد یــک هــم مشــاهده
میشــود کــه میتوانــد بــه جوانهزنــی و رشــد حفــرات

مربــوط باشــد.

شماره  ،94مرداد و شهریور 1396

10

جدول  3تغییرات شاخص موضعی شدن برای سه محلول آمینی در زمانهای مختلف.
زمان (ساعت)

0

آمین تمیز

0/131

0/227 0/00015 0/414 0/0001 0/0000624

آمین نیمه کثیف 0/105

0/520

0/221

0/175

0/188

0/326

0/304

0/183

0/112

0/113

0/143

0/134

0/111

0/119

آمین کثیف

1

3

2

امــا بــا ایــن حــال در ســاعات پایانــی بــاز هــم پایــداری

نســبی ایجــاد شــده و مکانیــزم خوردگــی بــه صــورت

6

12

24

48

72

96

0/328

0/000089

0/162

0/078

0/128

0/153

0/068

0/092

0/098

0/057

شــدیدترین خوردگــی موضعــی را ایجــاد کــرده اســت.
مقاومت نویز و نرخ خوردگی

ترکیبــی از خوردگــی یکنواخــت و موضعــی میباشــد .در

نتایــج مقاومــت نویــز و نــرخ خوردگــی بــرای ســه محلــول

مییابــد ،امــا میــزان تغییــرات  LIدر زمانهــای مختلــف

اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود در مجمــوع

 H2Sدر محیــط ،الیــه ســطحی میتوانــد خیلــی ســریع و

بــه ســایر محلولهــا وجــود دارد کــه بــه غلظــت کــم

کنــد .در نتیجــه مکانیــزم خوردگــی بــا گــذر زمــان خیلــی

اینکــه نتایــج  LIمکانیــزم خوردگــی در ایــن محلــول را

اســت کــه نســبت بــه محلــول قبلــی خوردگــی موضعــی

کــه خوردگــی عمومــی مکانیــزم غالــب اســت ،مشــکل

محلــول هــم مکانیــزم خوردگــی در ســاعات پایانــی

نــرخ خوردگــی بــا گــذر زمــان بــه تشــکیل و تخریــب

مجمــوع آمیــن نیمهکثیــف ،نســبت بــه ســایر آمینهــا

موضعــی شــدن توضیــح داده شــد.

آمیــن کثیــف اگرچــه غلظــت گازهــای خورنــده افزایــش

آمینــی تمیــز ،نیمــه کثیــف و کثیــف در جــدول  4آمــده

کاهــش جــدی نشــان میدهــد .بــه دلیــل غلظــت بــاالی

در آمیــن تمیــز کمتریــن نــرخ خوردگــی عمومــی نســبت

در زمانهــای اولیــه تشــکیل شــود و ثبــات نســبی پیــدا

گازهــای خورنــده در آن بــر میگــردد .بــا توجــه بــه

تغییــر نمیکنــد .از طرفــی مقــدار  LIهمیشــه زیــر 0/2

متغیــر نشــان میدهــد ،میتــوان گفــت در زمانهایــی

خفیفتــری را نشــان میدهــد .بــا ایــن حــال در ایــن

جــدی در ایــن محلــول وجــود نخواهــد داشــت .تغییــرات

ترکیبــی از خوردگــی یکنواخــت و موضعــی میباشــد .در

الیــه ســطحی بــر میگــردد کــه در تحلیــل شــاخص

جدول  4مقادیر مقاومت نویز ( )Rnو نرخ خوردگی برای سه محلول آمینی در زمانهای مختلف.
زمان (ساعت)

مقاومت نویز

نرخ خوردگی

()Ω.cm2

()mi/year

آمین تمیز

آمین نیمه کثیف

آمین کثیف

آمین تمیز

آمین نیمه
کثیف

آمین
کثیف

0

4661

1803

14743

2

6

1

1

1096

408

224

9

26

3

2

943

983

96

11

11

112

3

7170

139

113

1

78

95

6

274

205

98

39

52

111

12

5152

392

117

2

27

92

24

5532

898

150

1

12

72

48

871

915

144

12

11

75

72

4110

611

105

2

17

103

96

4827

464

117

2

23

92

مقایسه روشهای تحلیلی...
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بــا بررســی مقادیــر شــاخص موضعــی شــدن و مقاومــت

بــرای پتانســیل و هــم جریــان بــه صــورت

میشــود کــه در بیشــتر مــواردی کــه مکانیــزم خوردگــی

مقایســه شــیبهای بهدســت آمــده بــا مقادیــر شــاخص

نویــز محلــول آمیــن تمیــز در جدولهــای  3و  4مشــخص

بــه ســمت عمومــی ســوق پیــدا میکنــد (مقادیــر

LI

dB/decade

محاســبه گردیــد و نتایــج آن در جــدول  5آمــده اســت .بــا

موضعــی شــدن مالحظــه میشــود کــه نــه تنهــا ارتبــاط

نزدیــک بــه صفــر) مقاومــت نویــز کاهــش یافتــه و در

عــددی خاصــی برقــرار نیســت ،بلکــه رونــد تغییــرات
مکانیــزم خوردگــی براســاس دو روش کامــ ً
ا ناهمخــوان

در ایــن محلــول بــا گذشــت زمــان شــدید میباشــد.

عنــوان مثــال در آمیــن تمیــز در زمانهــای  6 ،2 ،1و 48

نتیجــه میــزان خوردگــی عمومــی افزایــش مییابــد.
ایــن بــدان دلیــل اســت کــه تغییــر مکانیــزم خوردگــی

امــا در محلولهــای آمیــن نیمهکثیــف و آمیــن کثیــف

کــه اختــاف مقادیــر  LIدر زمانهــای مختلــف کمتــر
اســت ،چنیــن شــرایطی برقــرار نمیباشــد .در آمیــن

نیمهکثیــف مقادیــر نــرخ خوردگــی افزایــش مییابــد
و در آمیــن کثیــف بــه حداکثــر میرســد .یــادآوری

اســت و هیــچ ارتبــاط منطقــی را نشــان نمیدهــد .بــه
شــاخص موضعــی شــدن مکانیــزم خوردگــی عمومــی و در
زمانهــای  3و  24مکانیــزم موضعــی را نشــان میدهــد.

در حالــی کــه شــیب  PSDدر همیــن زمانهــا مکانیــزم

موضعــی یــا مختلــط را نشــان میدهــد و خوردگــی در
زمــان  6 hrرا موضعیتــر از  24 hrمطــرح میکنــد.

میشــود کــه ایــن نــرخ ،مربــوط بــه خوردگــی عمومــی

در منابــع مطالعاتــی در مــورد شــاخص موضعــی شــدن

روش پالریزاســیون همخوانــی نســبی دارد .بــا ایــن حــال

ناکارآمــدی روش اســتفاده از شــیب  PSDجهــت تعییــن

و اختــاف عــددی نــرخ خوردگــی حاصــل از روشهــای

کــه بــا افزایــش تعــداد دادههــای ورودی ،خطــای ایــن

نــرخ خوردگــی بــا اســتفاده از روش نویــز الکتروشــیمیایی
صرفـاً بــرای مقایســه نســبی نتایــج حــاالت مختلــف قابــل

خوردگــی تحتالشــعاع قــرار میگیــرد .از طرفــی بــا

انجــام تبدیــل فوریــه اطالعــات مربــوط بــه زمــان (ترتیــب

بیانگــر شــدت واقعــی خوردگــی باشــد .دلیــل ایــن مســاله

کــه رفتــار خوردگــی و واکنشهــای الکتروشــیمیایی تابــع

بــدون اعمــال پتانســیل خارجــی میباشــد ،امــا در روش

م ـیرود ] .[17بــا ایــن حــال در ایــن پژوهــش بــه ایــن

باعــث تغییــر شــرایط ســطحی فلــز میشــود.

تحلیــل نویــز هــم بــه کار گرفتــه میشــود.

میباشــد کــه رونــد تغییــرات ایــن نتایــج بــا نتایــج

بــا اطمینــان بیشــتری صحبــت شــده و مــواردی از

میــزان بســیار بــاالی نــرخ خوردگــی در برخــی زمانهــا

مکانیــزم خوردگــی دیــده میشــود .گفتــه شــده اســت

پالریزاســیون و نویــز حاکــی از ایــن اســت کــه محاســبه

روش بســیار بــاال رفتــه و کارایــی آن در تشــخیص رفتــار

اســتفاده اســت و مقــدار مطلــق آن لزومــاً نمیتوانــد

فعــل و انفعــاالت) بــه کلــی از بیــن م ـیرود و از آنجایــی

هــم تفــاوت بنیادیــن ایــن دو روش میباشــد .روش نویــز

زمــان میباشــد ،احتمــال رســیدن بــه نتایــج اشــتباه بــاال

پالریزاســیون از پتانســیل خارجــی اســتفاده میشــود کــه

نتایــج اکتفــا نشــده و در ادامــه یکــی دیگــر از روشهــای

شیب PSD

تبدیــل فرکانســی دادههــای نویــز پتانســیل و جریــان

آنالیز موجک

در ایــن بخــش ،بــا توجــه بــه منابــع [ 18و  ]19تبدیــل

بــرای ســه محلــول آمینــی بــا اســتفاده از تبدیــل ســری

گسســته موجــک بــا تابــع متعامــد

ایــن تبدیــل از تابــع پنجــره Hanning 1اســتفاده شــد و

محلولهــای آمینــی ،اســتفاده شــده اســت .انــرژی هــر

شــکل  3نمــودار  PSDجریــان مربــوط بــه زمانهــای ،1

تبدیــل شــده در نظــر گرفتــه میشــود.

Daubechies

4

فوریــه ( )FFTدر نرمافــزار  Origin Proانجــام شــد .در

در  8ســطح تجزیــه ،روی دادههــای نویــز جریــان در

نمــودار  PSDبــر حســب لگاریتــم فرکانــس رســم گردیــد.

کریســتال بــه صــورت مجمــوع تــوان دوم دادههــای

 48و  96 hrرا بــه عنــوان نمونــه نشــان میدهــد .شــیب

منطقــه  roll-offایــن نمودارهــا بــرای تمــام زمانهــا ،هــم

1. Window Function
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1 hr
آمین تمیز
آمین نیمه کثیف
آمین کثیف
0

-2

-1

دامنه ()A.Hz-1.2

0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-3

فرکانس ()H

48 hr
آمین تمیز
آمین نیمه کثیف
آمین کثیف
0

-2

-1

دامنه ()A.Hz-1.2

0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-3

فرکانس ()H

آمین تمیز
آمین نیمه کثیف
آمین کثیف
0

-2

-1

دامنه ()A.Hz-1.2

0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-3

فرکانس ()H

شکل  3نمودار  PSDجریان سه محلول آمینی در زمانهای  48 ،1و  96 hrپس از غوطهوری.
جدول  5مقادیر شیب منطقه  Roll-Offنمودارهای  PSDبرای سه محلول آمینی در زمانهای مختلف.
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همــه تبدیلهــا و محاســبات ایــن قســمت در نرمافــزار
Origin Pro 8.6

انجــام گرفــت و شــکلهای  5 ،4و 6

انــرژی هشــت کریســتال جزئیــات را بــه ترتیــب بــرای

آمیــن تمیــز ،آمیــن نیمهکثیــف و آمیــن کثیــف در
زمانهــای صفــر تــا  96 hrنشــان میدهنــد .در شــکل

13

شــاخص موضعــی شــدن افزایــش مییابــد .اگــر نســبت

انــرژی کریســتالهای بــاال بــه انــرژی کریســتالهای
پاییــن خیلــی افزایــش یابــد ،شــاخص موضعــی شــدن

هــم بــه مقادیــر بــاالی  0/2میرســد .امــا در صــورت
توزیــع تقریبــاً یکنواخــت انــرژی کریســتالها و مقــدار

 4مشــاهده میشــود کــه در زمــان صفــر ســاعت ،توزیــع
انــرژی کریســتالها تقریبــا متــوازن اســت .قب ـ ً
ا در ایــن

شــاخص موضعــی شــدن مقادیــری زیــر  0/2و نزدیــک بــه

در زمانهــای  1و  2 hrانــرژی کریســتالهای پاییــن
( )d1,d2,d3شــدیدا ً بــاال رفتــه و انــرژی کریســتالهای

و نســبت انــرژی کریســتالها بــا شــاخص موضعــی شــدن
میتــوان گفــت کــه توزیــع انــرژی کریســتالها کامــ ً
ا

حالــت شــاخص موضعــی  0/131بهدســت آمــده بــود.

بــاال ( )d6,d7,d8بــه حداقــل میرســد و بــه خــط صفــر

نزدیــک میشــود .طبــق جــدول  3در ایــن شــرایط
شــاخص موضعــی شــدن بــه ترتیــب  0/00006و 0/0001

قابــل توجــه انــرژی کریســتالهای میانــی

()d4,d5

آن را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن رونــد تغییــرات

بــا مکانیــزم خوردگــی ارتبــاط دارد .بــا افزایــش انــرژی

کریســتالهای بــاال خوردگــی موضعیتــر میشــود و
بالعکــس .هرچــه نســبت انــرژی کریســتالهای پاییــن

بــوده اســت .در زمــان  3 hrشــرایط برعکــس شــده و

بــه انــرژی کریســتالهای بــاال افزایــش یابــد ،مکانیــزم

پاییــن خیلــی بیشــتر اســت .شــاخص موضعــی شــدن در

و میتــوان خوردگــی را بــه میکروکوپلهــای اولیــه

انــرژی کریســتالهای بــاال نســبت بــه کریســتالهای

غالــب بــه ســمت خوردگــی عمومــی پیــش مــیرود

ایــن زمــان  0/414بــوده اســت .در زمــان  6 hrمجــددا ً

کــه در اثــر اختــاف پتانســیل میکروکریســتالهای

شــاخص موضعــی شــدن بــه  0/00015میرســد و

انــرژی کریســتالهای بــاال بــه انــرژی کریســتالهای

انــرژی کریســتالهای پاییــن غالــب شــده و همزمــان

در زمــان  12 hrانــرژی کریســتالهای بــاال زیــاد شــده
و شــاخص موضعــی شــدن هــم تــا  0/227افزایــش

مییابــد .در  24 hrبــاز هــم انــرژی کریســتالهای بــاال

زیــاد بــوده و شــاخص موضعــی شــدن برابــر بــا 0/328

میباشــد .در  48 hrانــرژی کریســتالهای پاییــن بــاال

ســطحی فلــز ایجــاد میشــوند ربــط داد و هرچــه نســبت

پاییــن افزایــش یابــد ،خوردگــی موضعــی و تشــکیل

میکروکوپلهــای ثانویــه در اثــر وجــود محصــوالت
خوردگــی ،مکانیــزم غالــب خواهــد بــود .در حالــت
میانــی کــه توزیــع تقریب ـاً یکنواخــت انــرژی وجــود دارد

و یــا انــرژی کریســتالهای میانــی قابــل توجــه اســت،
مکانیــزم خوردگــی بــه صــورت مختلــط میباشــد.

رفتــه و شــاخص موضعــی شــدن تــا  0/000089کاهــش
مییابــد .در  72 hrتوزیــع انــرژی تقریبــاً یکنواخــت و

در برخــی منابــع [ 20و  ]21تفســیری مشــابه ایــن

 96 hrهــم مقــدار انــرژی کریســتالهای پاییــن کمــی

امــا برخــی محققیــن از جملــه هومبــورگا [ ]22از

میرســد .ایــن تغییــرات نشــان میدهــد کــه هــر گاه

کریســتالهای پاییــن و میانــی را مرتبــط بــا خوردگــی

موضعــی شــدن کاهــش مییابــد و هرچــه نســبت انــرژی

خوردگــی عمومــی دانســتهاند .البتــه اســتفاده از انــرژی

شــاخص موضعــی شــدن  0/162دیــده میشــود .در

تفســیر ،بــرای آنالیــز موجــک بــه کار بــرده شــده اســت.

بیشــتر میشــود و شــاخص موضعــی شــدن بــه 0/078

عکــس تحلیــل فــوق اســتفاده کردهانــد .ایشــان انــرژی

انــرژی کریســتالهای پاییــن افزایــش مییابــد ،شــاخص

موضعــی و انــرژی کریســتالهای بــاال را مربــوط بــه

کریســتالهای پاییــن بــه انــرژی کریســتالهای بــاال
بیشــتر شــود ،شــاخص موضعــی شــدن شــدیدا ً بــه صفــر

کریســتالهای میانــی بــرای بیــان خوردگــی موضعــی

در پژوهــش حاضــر هــم قابــل دفــاع بــوده و منطقــی بــه

در حالــت مقابــل بــا افزایــش انــرژی کریســتالهای بــاال

و پاییــن اختــاف نظــر وجــود دارد.

نزدیــک میشــود و بــه مقادیــر کمتــر از  0/01میرســد.

نظــر میرســد امــا در مــورد انــرژی کریســتالهای بــاال

شماره  ،94مرداد و شهریور 1396
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شکل  4توزیع انرژی سطوح مختلف کریستالی آنالیز موجک برای محلول آمین تمیز در زمانهای مختلف.
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شکل  5توزیع انرژی سطوح مختلف کریستالی آنالیز موجک برای محلول آمین نیمهکثیف در زمانهای مختلف.
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شکل  6توزیع انرژی سطوح مختلف کریستالی آنالیز موجک برای محلول آمین کثیف در زمانهای مختلف.
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کیــم [ ]21بــرای توضیــح ایــن مطلــب بیــان مــیدارد

نشــان میدهــد .همیــن امــر باعــث میشــود کــه نتــوان

هــر پژوهــش ،متفــاوت بــوده و لــذا تفســیر مکانیزمــی

امــا میتــوان گفــت کــه مکانیــزم خوردگــی نســبت بــه

کــه محــدوده فرکانســی کریســتالهای مختلــف در

انــرژی کریســتالها هــم قابــل تغییــر اســت .بــا توجــه

بــه پارامترهــای مختلــف از جملــه جنــس نمونــه و
شــرایط ســطحی ،شــرایط محلــول ،تعــداد پالسهــای
تســت نویــز ،فاصلــه زمانــی آنهــا و تعــداد ســطوح
تجزیــه موجــک ،ایــن محــدوده فرکانســی تغییــر کــرده

و لــذا اســتفاده از یــک تحلیــل خــاص بــا توجــه بــه

منابــع و بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط آزمــون ،صحیــح
نمیباشــد و میتوانــد منجــر بــه نتایــج اشــتباه شــود .بــه

همیــن جهــت در پژوهــش حاضــر بــه یــک روش تحلیلــی
نویــز اکتفــا نشــده و از روشهــای مختلفــی بهــره گرفتــه
شــده اســت .بررســی انــرژی کریســتالها در شــکل 5

بــا قاطعیــت یــک مکانیــزم خوردگــی را معرفــی کــرد
زمانهــای دیگــر عمومیتــر شــده اســت .در زمانهــای

 1و  24 hrهــم میــزان انــرژی کریســتالهای بــاال شــدیدا ً
افزیــش یافتــه و خوردگــی موضعــی را نشــان میدهــد

کــه بــا نتایــج شــاخص موضعــی شــدن همخوانــی دارد.
تنهــا در زمــان  12 hrنتیجــه دو روش آنالیــز موجــک

و شــاخص موضعــی شــدن بــا هــم ســازگار نیســت کــه

بــا توجــه بــه میــزان بــاالی ســازگاری در ســایر زمانهــا
میتــوان آن را بــه خطــای آزمایــش نســبت داد .نتایــج
آنالیــز موجــک مربــوط بــه محلــول آمیــن کثیــف کــه
در شــکل  6آمــده اســت توزیــع انــرژی تقریبــاً مشــابه

را در همــه زمانهــا نشــان میدهــد .بــه ایــن صــورت

کــه نتایــج آنالیــز موجــک مربــوط بــه آمیــن نیمــه کثیــف

کــه بیشــترین انــرژی در کریســتالهای پاییــن وجــود

شــدن نشــان میدهــد کــه انــرژی کریســتالهای

هــم کــم نبــوده و میــزان آن قابــل توجــه اســت .در

میباشــد و مقایســه آن بــا مقادیــر شــاخص موضعــی
متوســط ( )d4,d5در زمانهــای  72 ،48 ،6 ،2و 98 hr

دارد امــا انــرژی کریســتالهای بــاال یــا میانــی خیلــی
چنیــن شــرایطی میتــوان گفــت کــه مکانیــزم خوردگــی

مقــداری افزایــش یافتــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه

ترکیبــی از خوردگــی عمومــی و موضعــی اســت ،امــا

بســیار پاییــن بــوده اســت .پــس میتــوان انتظــار داشــت

مقادیــر شــاخص موضعــی شــدن هــم در همــه زمانهــا

در شــکل قبــل در اکثــر مــوارد انــرژی ایــن دو کریســتال

کــه مکانیــزم خوردگــی مخلوطــی از خوردگــی عمومــی
و موضعــی باشــد .مقادیــر شــاخص موضعــی شــدن هــم

در ایــن مــوارد در حــدود  0/1تــا  0/2بــوده کــه نتایــج
آنالیــز موجــک را تاییــد میکنــد .بایــد توجــه داشــت

گرایــش بیشــتری بــه خوردگــی یکنواخــت داشــته اســت.
در حــدود  0/1بــوده اســت کــه تاییدکننــده نتایــج آنالیــز

موجــک میباشــد.
نتیجهگیری

کــه افزایــش انــرژی کریســتالهای میانــی بــه مقــدار کــم

در آنالیــز نویــز الکتروشــیمیایی روشهــای مختلفــی

نــدارد کــه حتمــا بــه مقادیــر انــرژی درحــد کریســتال اول

خوردگــی ارائــه شــده اســت .مقایســه ایــن روشهــا در

اول و آخــر ( )d1,d8در تحلیــل مکانیــزم خوردگــی خیلــی

شــاخص موضعــی شــدن و آنالیــز موجــک همخوانــی

کریســتالها راحتتــر میگــردد .در زمانهــای  0و ،3 hr

خوردگــی کارایــی مناســبی دارنــد .امــا نتایــج شــیب PSD

هــم روی نتیجهگیــری بســیار تاثیرگــذار اســت و لزومــی

در حــوزه زمانــی و فرکانســی بــرای تعییــن مکانیــزم

برســد .البتــه در برخــی منابــع [ ]22انــرژی کریســتالهای

ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه نتایــج روش تعییــن

مــورد توجــه نبــوده و بــه ایــن ترتیــب مقایســه بیــن ســایر

باالیــی نشــان میدهنــد و در تشــخیص مکانیــزم

انــرژی کریســتالهای میانــی کــم شــده و انــرژی

هیــچ رونــد منطقــی و قابــل توجیهــی نداشــته اســت .از

شــکل قبــل در زمانهــای مربــوط بــه خوردگــی عمومــی

بــرای خوردگــی عمومــی از روش نویــز الکتروشــیمیایی و
پالریزاســیون تافــل تقریبــاً مشــابه میباشــد و میتوانــد

کریســتالهای پاییــن افزایــش مییابــد .در مقایســه بــا
میــزان انــرژی کریســتالهای بــاال مقــداری افزایــش را

طرفــی رونــد تغییــرات نــرخ خوردگــی بهدســت آمــده
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فــی مابیــن شــرکت پاالیــش گاز ســرخون و قشــم و

بــرای بیــان نســبی تغییــرات شــدت خوردگــی عمومــی

بدینوســیله از شــرکت پاالیــش گاز ســرخون و قشــم در

.هــم یکســان نیســت

.پردیــس دانشــکدههای فنــی دانشــگاه تهــران میباشــد

 امــا مقادیــر مطلــق آنهــا بــا،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

خصــوص حمایتهــای معنــوی و مالــی ایشــان نســبت

.بــه تحقیــق فــوق صمیمانــه تشــکر و قدردانــی میگــردد

تشکر و قدردانی
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