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چکیده
فعالیتهای گسترده ای در زمینه بازدارنده های خوردگي در تاسیسات مربوط به صنايع نفت و گاز ايران ،توسط كارشناسان خبره
اين حوزه انجام ميپذيرد كه اين اقدامات توانسته است موجب حفظ سرمايههای ملي در اين صنايع شود .هدف اصلي از پیادهسازی
نظام مديريت خوردگي ،ساماندهي فرآيندهای مرتبط با مهندسي خوردگي است ،بهگونهای كه در درازمدت و با بهبود مستمر
شرايط ،هزينهها ی مستقیم و غیرمستقیم ناشي از خوردگي كاهش يابد .يکي از موارد اصلي در كنترل و كاهش سرعت خوردگي و
هزينههای ناشي از آن استفاده از بازداندههای خوردگي است كه به انحاء مختلف در صنايع نفت و گاز مصرف ميشود .در اين
پژوهش با استفاده از آخرين اطالعات روز دنیا در زمینه انتخاب ،مصرف و پايش بازدارندههای خوردگي ،پرسشنامههايي تهیه و
جهت بررسي وضعیت موارد مذكور در میادين منتخب شركت ملي نفت ايران توزيع گرديد .بر اساس نتايج حاصله از پرسشنامههای
تکمیلي و به روزترين پارامترهای مرتبط درزمینه مديريت بازدارندههای خوردگي ،هشت پارامتر جهت پايش وضعیت استفاده از
بازدارنده های خوردگي معرفي شدند  .اين پارامترها در میادين مختلف شركت ملي نفت ايران اندازه گیری شده و بر مبنای
فاكتورهای مرتبط امتیازدهي شدند .با توجه به نتايج حاصل از اين تحقیق مشخص گرديد كه تامین به موقع مواد شیمیايي و
سیستمهای تزريق عمدهترين معضل موجود در زمینه استفاده از بازدارندههای خوردگي هستند .در راستای حل معضالت موجود
پیشنهاداتي ارائه گرديد.
کلیدواژه :خوردگي ،بازدارنده  ،مديريت خوردگي ،بررسي میداني
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Abstract
Extensive activities about corrosion inhibitors in facilities related to Iran's oil and gas industry are carried out by
experts in this field, which have been able to preserve national capital in these industries. The main purpose of
implementing a corrosion management system is to organize the processes related to corrosion engineering, so
that in the long run and with continuous improvement of conditions, the direct and indirect costs of corrosion are
reduced. One of the main factors in controlling and reducing the rate of corrosion and its costs is the use of
corrosion inhibitors, which are used in various ways in the oil and gas industry. In this study, using the latest
information in the field of selection, consumption and monitoring of corrosion inhibitors, questionnaires were
prepared and distributed in the selected fields of the National Iranian Oil Company (NIOC). Based on the results
of supplementary questionnaires and the most up-to-date relevant parameters in the field of management of
corrosion inhibitors, eight parameters were introduced to monitor the use of corrosion inhibitors. These
parameters were measured in selected fields of NIOC. Results showed that timely supply of chemicals and
injection systems are the main problem in the use of corrosion inhibitors. Suggestions were made to solve the
existing problems.

Keywords: Corrosion, Inhibitor, Corrosion Management, Field study
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-1مقدمه

روشهای اصلي كاهش تهديدات خوردگي شامل سه بخش

در شرايط كنوني كه اولويتهای ملي و جهاني بر روی "

مديريت عملیات شیمیايي ،كاهش خوردگي با پوششها و

انرژی ،محیطزيست و بهینهسازی مصرف" متمركز گشته

كاهش خوردگي با حفاظت ميباشد .برای جلوگیری از

است ،موضوع كنترل و كاهش هرچه بیشتر خسارات و هزينه-

خوردگي داخلي ،مواد شیمیايي متعددی نظیر اكسیژنزدا،

های ناشي از خوردگي در تجهیزات و واحدهای صنعتي از

بازدارنده خوردگي ،رسوب زدا ،بیوسايد وضدكف به

اهمیت ويژهای برخوردار ميباشد .عملي ساختن اين اقدامات

مقادير مختلفي وارد سامانه ميشود .برای داشتن يک

مستلزم داشتن برنامهريزی استراتژيک و تدوين يک سند

بازدارنده خوردگي با عملکرد موفق بايستي كلیه فرايندهای

راهبردی است .با توجه به سرمايهگذاری كالن كشور در

مربوطه مديريتي مانند برنامه تائید اعتبار ،رويکرد

صنعت نفت و گاز و گسترش روزافزون تأسیسات و

اعتبارسنجي ،اعتبار سنجي ،ارتباط محدوده عملیات و استقرار

واحدهای عملیاتي اعم از صنايع باالدستي و پايیندستي آن،

فعالیتهای عملیاتي مورد نیاز و نظارت ،مورد بررسي قرار

اهمیت كنترل و كاهش هزينههای خوردگي و در نهايت لزوم

گیرند [.]2

انجام مديريت خوردگي كامالً آشکار ميگردد .بهطوركلي

بازدارندههای خوردگي مواد شیمیايي هستند كه به يک سیال

هدف از مديريت خوردگي ،شناسايي فرصتها و تهديدها،

اضافه ميشوند تا سرعت خوردگي را كمتر نمايند تا

تعیین و شناسايي نقاط ضعف و قدرت ،تعیین اهداف و

بدينوسیله عمر مفید سرويس را افزايش دهند .استفاده از

راهبردها و برنامهريزی جهت تحقق آنها برای بهبود شرايط

بازدارندههای خوردگي مؤثرترين روش جهت جلوگیری و

پايش و كنترل خوردگي است كه موجب افزايش عمر مفید

يا كنترل خوردگي است زيرا اين روش اجازه استفاده از

سازهها و تجهیزات ،كاهش هزينههای خوردگي و نهايتاً

فلزات كمارزش برای يک محیط خورنده را امکانپذير

افزايش تولید را فراهم ميآورد [.]1

ميسازد.

خوردگي در صنايع نفت و گاز به دو صورت مرطوب و

بازدارندههايي كه در میادين نفت و گاز استفاده ميشوند

خشک اتفاق ميافتد .خوردگي مرطوب در دماهای پائین

عمدتاً تركیبات آلي هستند كه با غلظت كمتر از يکدهم

(مثالً زير نقطهجوش يا نقطه شبنم آب) در حضور يکفاز

درصد مورداستفاده قرار ميگیرند .آنها عمدتاً جزو

آبي اتفاق ميافتد و خوردگي خشک در دماهای باال و در

بازدارندههای مخلوط هستند كه با جذب روی سطح فوالد از

غیاب فاز آبي رخ ميدهد .خوردگي مرطوب تحت تأثیر

انجام واكنشهای كاتدی و آندی جلوگیری ميكنند .البته

فشار ،دما و تركیبات آبي ،گازها و فازهای نفتي قرار دارد.

برخي از آنها هم ممکن است بهصورت آندی سطح فوالد

در واحدهای پااليشگاهي و پتروشیمي ،مقدار آب كم است

را پالريزه كنند .بازدارندهها عمدتاً جايگزين مولکولهای

اما سرعت خوردگي باال بوده و بهصورت موضعي اتفاق

آب در سطح فلز شده و تشکیل فیلم ميدهند [.]3

ميافتد .خوردگي حتي در حضور مقدار جزئي آب ميتواند

بازدارندهها بايستي بر اساس شرايط عملیاتي ،شیمي سیال ،دما

رخ دهد.

و جريان سیال انتخاب شوند .عالوه بر اين بازدارنده بايد با

ازآنجاييكه مديريت خوردگي چرخهای از سه نوع فعالیت

ساير شرايط عملیات و شیمي سیال سازگاری داشته باشد.

بازبیني ،پايش منظم و سنجش كارايي ميباشد ،الزم است

مطالعه میداني بهعنوان يک روش كیفي جمعآوری دادهها با

كارايي فعالیتهای صورت پذيرفته در اين سامانه در بازههای

هدف مشاهده ،تعامل و درک رويدادها كه در محیط

زماني منظم مورد ارزيابي قرار گیرد كه اين خود مستلزم

طبیعي(اصلي) وجود دارند ،تعريف ميشود .گرچه مطالعات

انتخاب شاخصهای كلیدی عملکردی مناسب ميباشد.

میداني اغلب بهعنوان تحقیق كیفي شناخته ميشوند ولیکن
اغلب شامل چندين مرحله مطالعات كمي هستند .گامهای
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اساسي برای مديريت يک تحقیق میداني عبارت است از:

اولیه بازدارندههای كانديدا محسوب ميشود كه برای

چینش گروه تحقیق ،انتخاب نمونه مورد مطالعه ،انتخاب

ارزيابيهای پايلوتي و میداني مورد استفاده قرار ميگیرند.

روش جمعآوری داده ،بازديد میداني ،تفسیر دادهها

فاكتورهای مهم در بررسي عملکرد آزمايشگاهي عبارتند

واشتراکگذاری نتايج .پس از تفسیر نتايج دادهها  ،نتايج آن

از:

بايد با ذينفعان تحقیق به اشتراک گذاشته شود ،زيرا نتايج

 سرعت خوردگي در محیط حاوی بازدارنده

حاصله ميتواند منجر به شکلگیری تصمیمات جديد در اجرا

 غلظت بهینه بازدارنده

فرآيندها گردد.

 پايداری و مقاومت فیلم بازدارنده

اين مقاله خروجي يک بررسي میداني از چگونگي وضعیت

 رفتار تسهیم بازدارنده )تقسیم بازدارنده در محیط

استفاده از بازدارندههای خوردگي در بخش باالدستي صنعت

آبي و آلي(

نفت و گاز است .هدف از اجرای اين بررسي مديريت

 عملکرد بازدارنده در شرايط جرياني حاد

مصرف بازدارندهها در اين میادين با نیل به هدف اصلي كه

 سازگاری بازدارندهها با مواد شیمیايي مصرفي

همان اجرای نظام مديريت خوردگي است ،ميباشد .در اين

ديگر

بررسي  7میدان اصلي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفت.

در آزمايشگاه ابتدا خواص فیزيکي و شیمیايي بازدارنده و

دراين راستا برای بررسي اطالعات مشکالت مصرف مواد

سپس بررسيهای عملکردی بازدارنده نظیر آزمايش موتور

شیمیايي و سیستمهای تزريق بر اساس اسناد معتبر بینالمللي

چرخان ،مقاومت پالريزاسیون خطي ،تافلي و در صورت

پرسشنامه ها و جداولي تدوين و بر اساس مطالعات میداني

نیاز ساير روشهای پیشرفته نظیر امپدانس و نويز

تکمیل گرديد .در نهايت با استفاده از اطالعات و دادههای

الکتروشیمیايي مورد استفاده قرار ميگیرند.

جمعآوری شده ،وضعیت مصرف بازدارندههای خوردگي

در شرايط تحت فشار باال ميتوان از اتوكالو و يا

در میادين نفت و گاز ايران به صورت كمي مورد بحث و

آزمايشهای جرياني نظیر سیلندر چرخان ،آزمايش جت و

بررسي قرار گرفت.

فلولوپ استفاده نمود .ده تست اصلي ومتداولي كه برای

-2بحث و بررسی

ارزيابي بازدارندهها انجام میگیرد در جدول  1ارائه شده است

اطالعات میداني به دو روش آماری و محتوايي بهصورت

و به هريک  10امتیاز تخصیص داده شد.

تکتک و هم بهصورت كلي موردبررسي قرار گرفت .برای

با انجام آزمايشهای بیشتر در ارزيابي عملکرد بازدارنده امتیاز

تحلیل آماری بر روی اطالعات حاصل ،سعي شد معیار و

بیشتری كسب خواهد شد  .كسب امتیاز  100نشاندهنده

شاخصهايي برای هركدام از پارامترها مؤثر در خوردگي در

وضعیت مطلوب است.

نظر گرفته شود تا بتوان يک ارزيابي كلي از وضعیت مواد

-2 -2عملکرد بازدارنده

بازدارنده و سیستمهای تزريق برای میادين ارائه نمود .اين

برخي از آزمايشات طراحي و اجرا شده در قسمت قبل ،نظیر

پارامتر ها عبارتند از:

آزمايش موتور چرخان ،مقاومت پالريزاسیون خطي و

 -1-2ارزیابی عملکرد خواص آزمایشگاهی

اندازهگیری تافلي ،به منظور بررسي عملکرد بازدارنده است.

بازدارنده

عملکرد بازدارنده بر حسب میزان بهرهوری و يا راندمان

هدف از كارهای آزمايشگاهي ،بررسي عملکرد

سنجیده ميشود .منظور ازبهرهوری میزان تاثیر بازدارنده بر

بازدارندههای كانديدا در شرايط كنترل شده آزمايشگاه

كاهش سرعت خوردگي و يا كنترل آن است .در اين

است .بررسيهای آزمايشگاهي در واقع يک نوع انتخاب

آزمايشها سرعت خوردگي قبل و بعد از افزودن بازدارنده
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جدول-1امتیازدهی عملکرد آزمایشگاهی بازدارنده

جدول-1امتیازدهي عملکرد

امتیاز
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بازدارندهها بايد باالتر از حداقل غلظت مشخص شده مورد
استفاده قرار بگیرند.

آزمايشگاهي بازدارندهپارامتر
حاللیت

10

كف

10

امولسیون

10

نقطه اشتعال

10

نقطه ريزش

10

سازگاری

10

پايداری حرارتي

10

2

LPR & Tafel curves

10

3

Wheel test

10

Flow Loop & others

10

جدول -2امتیازدهی عملکرد بازدارنده

رديف
1

4

درصد بازدارندگي
(راندمان)

امتیاز

Ra>95
90<Ra≤95
80<Ra<90
Ra<80

100
90
80
70

به سیستم مورد بررسي واندازهگیری قرارميگیرد .طبق

چنانچه نرخ تزريقي بازدارنده كمتر از میزان بهینه باشد كل

تعريف بهرهوری يا راندمان يک بازدارنده از فرمول زير

سطح توسط بازدارنده پوشش دادهنشده راندمان بازدارندگي

محاسبه ميشود[:]4

كاهش مييابد .از سوی ديگر عدم پوششدهي كل سطح

𝐼0 − I
× 100
𝐼0

= Ra

موجب ايجاد مناطق آندی و كاتدی در سطح نمونه شده و

در اين رابطه  Raراندمان I0 ،و  Iبه ترتیب ،شدت جريان
خوردگي قبل و بعد از استفاده از بازدارنده است.
بر اساس ارزيابي آزمايشگاهي برای درصد محافظت و
راندمان ) (Raامتیازبندی بهصورت جدول  2در نظر گرفته
شد.

باعث افزايش نرخ خوردگي موضعي ميگردد .كارآيي

 - 3-2غلظت مناسب بازدارنده

بازدارنده با افزايش غلظت بیشتر شده تا سطح اشباع گردد،
يعني مولکولهای بازدارنده بر روی تمام محلهای موجود
جذب شده است .بنابراين ،هر قدر پیوند جذبي قویتر باشد،
نیاز به غلظت كمتر بازدارنده در محلول بوده تا پوشش سطح
انجام گردد و البته پاسخ آن به نوع بازدارنده مورد استفاده
بستگي دارد .افزايش نرخ تزريق سبب افزايش هزينهها

بازدارندههای خوردگي معموالً توسط شركتهای سازنده

ميگردد و از آنجاييكه بازدارندههای تشکیل دهنده فیلم

بهصورت غلیظ تهیه ميشوند و در میادين توسط حاللهای

حاوی سورفکتانت هستند كه خاصیت امولسیون كننده دارند

مختلف نظیر نفت خام ،میعانات ،آّب ،الکل ،گازوئیل و

در نتیجه تأثیر منفي بازدارندههای خوردگي بهخصوص در

غیره رقیق ميشوند تا با غلظت موردنظر مورداستفاده قرار

زمان تزريق دوز اضافي بر عملکرد جداكنندههارايج است.

گیرند .تزريق يک بازدارنده مناسب خوردگي در محل

اتصال چند چاه به يک خط لوله مشترک ممکن است منجر

مناسب و دوز بهینه ميتواند در كاهش میزان خوردگي

به تشديد تأثیر بازدارندهها بر جداكنندهها شود.

بسیار مؤثر باشد .برای دستیابي به يک بازدارندگي مطلوب،

همچنین در بعضي موارد ممکن است باعث مشکالت
عملیاتي مانند امولسیون پايدار كه منجر به مشکالت
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جداسازی روغن  /آب ميشود ،گردد [.]5-6در جدول 3

 -4-2اندازهگیري نرخ خوردگی میدانی

حدود غلظتهای مصرفي بازدارندهها دادهشده است [.]7

در استاندارد  NACE RPO775نرخهای خوردگي به

بر اين اساس جدول  4برای امتیازدهي در خصوص غلظت

چهار دسته تقسیمبندی شده است كه برای نرخهای

مناسب بازدارنده پیشنهاد شد .الزم به ذكر است با توجه به

خوردگي كمتر از  1 mpyشرايط خوردگي عالي و برای

آثار تخريبي بیشتر مصرف كم مواد بازدارنده امتیاز كمتری

نرخ خوردگي باالتر از  10mpyشرايط بحراني در نظر

برای آن در نظر گرفته شد.

گرفتهشدهاست ،ولي برای امتیازدهي عملکرد میداني
بازدارندهها شرايط سختتری پیشنهاد ميگردد تا ريسک

جدول  -3غلظتهاي میدانی بازدارندههاي خوردگی []7

دوز بازدارنده خوردگی
براساس جریان کل()ppm

موقعیت

20-50

چاه نفت

10-20 Lm-3 of gas(100 based on total
)water

تولید گاز

20-50(100-300 in high velocity
)water

Infeild oil line

شکستهای ناشي از خوردگي به حداقل برسد .در جدول
 5امتیازدهي بر اساس نرخ خوردگي میداني در نظر گرفته
شد.
جدول -5امتیازدهی بر اساس نرخ خوردگی میدانی

نرخ خوردگی

امتیاز

)(C.R
C.R < 0/5

100

15

خطوط كوتاه انتقال نفت

0/5 < C.R < 1

90

30

خطوط بلند انتقال نفت

1 < C.R < 2

85

2 pint/MMSCF(million standard
)cubic feet

خط بلند انتقال گاز

2 < C.R < 5

80

C.R > 5

70

چاههای گاز عمیق

2000

(شرايط حاد)
50% H2Sخط گاز

1000

(شرايط حاد)
V.High
velocity,High
water oil line
(شرايط حاد)

˃300

 -5-2اندازهگیري باقیمانده بازدارنده در میدان
برای اطمینان از عملکرد مناسب بازدارنده ،نیاز به اندازهگیری
باقیمانده بازدارنده در سیال خورنده است زيرا مصرف كم يا
زياد بازدارنده ميتواند آثار تخريبي جبرانناپذيری روی عمر
تجهیزات بگذارد .بنابراين اندازهگیری باقیمانده بازدارنده
اهمیت زيادی دارد .تعیین دقیق بازدارنده خوردگي باقیمانده

جدول  -4امتیازدهی غلظت مناسب بازدارنده

در سیالهای تولید شده برای مقاصد پايش مفید است ولي

غلظت مناسب

امتیاز

يک چالش فني است .مقدار باقیمانده بازدارنده اغلب در

بله

100
غلظت كم

50

خیر
غلظت باال

75

غیاب ديگر اندازهگیریهای مستقیم خوردگي يا عملکردی
آن صورت ميگیرد .آنالیز میزان باقيمانده بازدارنده در
انتهای خط ميتواند نشاندهنده میزان بازدارنده كافي مورد
استفاده باشد .با اينکه دادههای كاهش وزن صحیح يا
پايشهای الکتروشیمیايي همیشه ارجح و كاربردیتر هستند
[ 8و.]9
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وسیله يک ميتواند خوردگي بازدارنده باقیمانده غلظت
لولهها باشد .از خوردگي داخل حفاظت برای آسان پايش
بايد باقیمانده غلظت و مابین عملکرد رابطه يک هرچند
كافي محافظت برای باقیمانده حداقل غلظت و گردد استنتاج





لولهها محافظت غلظت برای حداقل اين.شود اندازه گیری
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اندازهگیری مقدار آهن (آنالیز شیمیايي منظم و
پايش روندها)
كوپنهای خوردگي (كاهش وزن و شناسايي
حفره /رسوب /بايوفیلم)
قراردادن پروب (مقاومت الکترويکي و روشهای
الکتروشیمیايي پیشرفته مثل مقاومت پالريزاسیون

طريق بازدارنده از كه دارد مکانیسمي به بستگي خوردگي از

خطي ،امپدانس  ،نويزالکتروشیمیايي و كوپل

و حاللیت خواص شناخت.ميكند ايجاد محافظت آن

گالوانیک)

و پايش برای باقیمانده آنالیز از استفاده در تسهیمپذيری
مهم است مطمئن خوردگي بازدارندگي يک از اطمینان
[ .]10با توجه به مسائل فوق امتیازدهي بر اساس
جدول  6برای باقیمانده بازدارندهها در نظر گرفته شد.





استفاده از انواع پروبهای هیدروژن
روش

نشان میداني1

روش اولتراسونیک



پروبهای سايش  /شن



روشهای راديوشیمي

در منابع مختلف اين روشها توضیح داده شدهاند [11و.]12
جدول  -6امتیازدهی بر اساس باقیمانده بازدارنده
اندازهگیری باقیمانده

مکانهايي كه عمدتاً پروبها قرار ميگیرند عبارتند از:
نواحي با توربالنسي باال ،نواحي با جريان كم (شامل نقاط

امتیاز

بازدارنده

سکن و مرده) ،نقاطي با باالترين دما ،ورودی و خروجي

بله

100

خیر

50

خطوط ،كف و سلها و ساعت  6در خطوط لوله ،ترينهای
جداسازی ويژه

و لولهكاری 2در

واحد فرآيندی.

هر كدام از روشهای پايش هم مزايا و معايبي دارند
بهعنوانمثال روش كوپن گذاری میزان آثار و نرخ خوردگي

- 6-2تعداد روش پایش
پايش خوردگي بازدارنده آخرين مرحله برای ارزيابي
بازدارنده محسوب ميشود زيرا در بررسيهای آزمايشگاهي
و پايلوتي امکان شبیهسازی كامل شرايط میداني وجود ندارد.
بنابراين با استفاده از روشهای پايش ميتوان ريسک ناشي از

متوسط را اندازهگیری ميكند ولي زمان طوالني اندازهگیری
عیب اين روش محسوب ميشود .بنابراين در كنار آن
روشهای اندازهگیری نرخ خوردگي لحظهای مثل مقاومت
پالريزاسیون ) (LPRهم پیشنهاد ميشود ،البته در

كاربرد بازدارندهها را به حداقل رساند .پايش خوردگي نشان

محیطترش استفاده از روش  LPRبه علت تشکیل اليه هادی

ميدهد كه آيا خوردگي در سیستم كنترل ميشود .در

سولفید آهن  FeSپیشنهاد نميشود .بجای آن ميتوان از

صورتيكه سرعت خوردگي مطلوب نباشد بايستي تمهیدات

روشهای مقاومت الکتريکي ) (ERيا پروب هیدروژن

مختلف برای كنترل خوردگي ،نظیر تعمیر تجهیز تزريق ،تغییر

) (HPاستفاده كرد .اخیراً روش نويز الکتروشیمیايي و ساير

دستورالعملهای عملیاتي ،تغییر میزان تزريق و يا تغییر نوع

روشها نیز برای پايش خوردگي پیشنهاد شدهاند .بنابراين هر

بازدارنده استفاده شوند .روشهای معمول پايش خوردگي
عبارتند از:
. Field Signature Method / FSM

1

چه تعداد روشهای پايش در میدان بیشتر استفاده شود

. Pipe work

2
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ريسک شکست كاهش مييابد .بر اين اساس جدول  7برای
امتیازدهي پیشنهاد شد.
جدول -7امتیازدهی روشهاي پایش
تعداد روشهاي پایش

امتیاز

3

100

2

80

1

60

بدون پایش

50

شیمیايي كار كنند ميتوانند برحسب شرايط فرآيندی آثار
تخريبي جبرانناپذيری روی سیستم بگذارند .بنابراين
امتیازدهي اين موضوع بهصورت جدول  8در نظر گرفته شد.
- 8-2سیستم تزریق مواد شیمیایی
مواد بازدارنده خوردگي توسط سیستمهای تزريق به مناطقي
كه در معرض خوردگي قرار دارند ،تزريق ميشوند .روش
تزريق شیمیايي بستگي زيادی به كاربرد مورد نظر
(درونچاهي ،خطوط انتقال و تأسیسات فرآيندی) و موقعیت
درون ساحلي يا فراساحلي دارد.
در فرآيندهای فراساحلي ،بهطور كلي مواد شیمیايي به ظروف
نگهداری واسطه )IBC( 1منتقل شده و سپس به مخازن اصلي
نگهداری منتقل ميگردد .همچنین ظروف واسطه نگهداری

- 7-2تأمین بهموقع مواد شیمیایی

نیز ممکن است در سیستمهای تزريق كوچک به عنوان

تدارک يک كاال مانند بازدارندههای خوردگي جهت

مخازن ذخیره اصلي مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ممکن

استفاده در يک سیستم ،شامل مهندسي خريد ،خريد كاال و
خدمات سیستم ميباشد و خريد عبارت است از «تهیه،
تدارک و اكتساب كاال و خدمات مورد نیاز ،با كیفیت
مطلوب و قیمت مناسب ،در زمان مناسب و از منبع مورد
اطمینان در ازای پرداخت ارزش آن» .مناسب بودن كاال يا
خدمات نیز عبارت است از منطبق بودن آن كاال يا خدمات با
خواستههای مشتری .تحقق اين موارد مستلزم بهكارگیری
يک سیستم خريد و تداركات كارآمد ،جامع ،منظم،
سیستماتیک و يکپارچه دربرگیرنده كلیه فرايندهای
تداركات سیستم ميباشد .بهطوركلي فرآيند تأمین بازدارنده
خوردگي جهت استفاده در يک شركت از زير فرآيندهای
مختلفي تشکیل گرديده است .مهمترين اين زير فرآيندها،
فرآيند انتخاب بازدارنده مورد صالحیت و فرآيند بررسي
صالحیت شركتهای سازنده مواد شیمیايي ميباشد .از
آنجاييكه اين فرآيند ،باالخص در مورد تامینكنندگان و يا
محصوالت جديد فرآيندی زمانبر است ،الزم است تا سیستم
تامین كاال به نحوی برنامهريزی نمايد كه مواد شیمیايي مورد
نیاز همواره در دسترس باشد .تأمین بهموقع مواد شیمیايي و
انبارداری به میزان الزم موضوع مهمي در حفاظت تجهیزات
محسوب ميشود .اگر تجهیزات مدتي بدون تزريق مواد
.Intermediant bulk container

1

جدول  -8امتیازدهی تأمین بهموقع مواد شیمیایی

کارکرد سیستم با مواد بازدارنده
سیستم در طول يک سال همیشه با
تزريق بازدارنده كار كرده است
سیستم در طول سال كمتر از يک ماه
بدون بازدارنده كار كرده است
سیستم در طول سال بین يک تا سه ماه
بدون بازدارنده كار كرده است
سیستم در طول سال بیش از سه ماه
بدون بازدارنده كار كرده است

امتیاز
100

75

50
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است در مقادير كمتر مواد شیمیايي توسط مخازن قابل حمل
و يا بشکهها حمل گردد.
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در صورت نیاز مواد شیمیايي رقیق و مخلوط ميشود .جريان
مواد شیمیايي قبل از انتقال به پمپهای تزريق اندازهگیری

جدول  -9امتیازدهی عملکرد سیستم تزریق

سیستم تزریق

امتیاز

خوب

100

كالیبراسیون مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین سیستم-

متوسط

75

های كنترل نرخ تزريق مواد شیمیايي جهت تزريق مواد

ضعیف

50

ميگردد .پمپهای تزريق ،مواد شیمیايي را بهطور مداوم يا
متناوب وارد سیستم فرآيندی ميكنند .برای اندازهگیری
میزان دوز ارسال شده به هر نقطه تزريق ،تجهیزات

شیمیايي در نقاط مختلف يا با نرخهای متفاوت مورد استفاده
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قرار ميگیرد .اين سیستمها قادر خواهند بود نرخ تزريق مواد
شیمیايي را در نقاط مختلف تنظیم نمايد.
سیستمهای تزريق معموالً شامل تجهیزات زير است :
 تانک ذخیره
 تانک مخلوطكننده و رقیقكردن بازدارنده
 پمپ تزريق و خطوط اتصال
 پورتهای تزريقquill ،ها و اتصاالت
 تجهیزات كنترلي
 بازدارنده ثانويه جهت جلوگیری از نشتي []13-15
اشکاالت ناشي از سیستمهای تزريق نظیر عدم استفاده از نازل
يا عدم تزريق مناسب توسط پمپ و از كارافتادگي آن

 -3تحلیل و بررسی نتایج میدانی
با توجه به پايشهای آماری انجام شده برای هر میدان ميتوان
شکل كلي وضعیت بازدارندههای خوردگي را در شركت
ملي نفت بصورت شکل  1نشان داد .براساس اين شکل تامین
به موقع مواد شیمیايي ،سیستم تزريق مشکالت اصلي
بازدارندههای خوردگي در میادين مورد مطالعه شركت ملي
نفت محسوب ميشود.
بررسي سوابق میداني نشان داد در انتخاب و بکار گیری
بازدارندههای خوردگي ايرادات مختلفي وجود دارد كه در
صورت اصالح آن ميتوان از هزينه مستقیم و هزينههای

ميتواند منجر به شکستهای برنامهريزی نشده در سیستمها

غیرمستقیم ناشي از مصرف مواد شیمیايي كاست .به اهم اين

شود .بهعنوان مثال عدم استفاده از نازل مناسب ميتواند منجر

موارد در زير اشاره ميشود:

به عدم پخش مناسب بازدارنده و خوردگي شديد در محل

 -1اكثر شركتها دستورالعمل فني برای ارزيابي بازدارندهها

تزريق شود سیستمهای تزريق میبايست جهت اطمینان از

قبل از مصرف دارند .برخي از آنها نیاز به بازنگری دارد در

عملکرد مناسب و تزريق بهینه پايش شوند .اگر اثرات مضر

برخي موارد خواص فیزيکي و شیمیايي بهطور كامل چک

سريع و غیرقابل برگشت باشد ،نظارت بايد بهصورت آنالين

نميشود .يا سازگاری مواد شیمیايي با همديگر تحت بررسي

و خودكار انجام شود .اگر تأثیرات در طوالني مدت

قرار نميگیرد .برخي مواقع آزمايشهای خوردگي كامل

صورت بگیرد يا قابل برگشت باشد ،نظارت با نمونهگیری

نیست و فقط به ارزيابي مقاومت پالريزاسیون خطي و

معمول انجام ميشود .نمونهگیری دستي بايد از نظارت

اندازهگیری سرعت خوردگي لحظهای اكتفا ميشود در

خودكار نیز پشتیباني كند .بر اين اساس جدول  9برای

صورتیکه كافي نیست و بايستي در ارزيابيها بررسي كاهش

امتیازدهي عملکرد سیستمهای تزريق در نظر گرفته شد .میزان

وزن با روش موتور چرخان هم صورت گیرد تا سرعت

عملکرد سیستم تزريق بر اساس عملکرد پمپ تعريف
شدهاست.

خوردگي متوسط و آثار خوردگي موضعي نظیر حفرهزايي و
تاول چک شود (گاهي اوقات هم برعکس است) .در جاهايي
كه مانند سیستمهای دو يا چند فازی به خاطر حضور گازهای
كربن دیاكسید و هیدروژن سولفید شرايط خورندگي سیال
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شديد است عالوه بر بررسيهای آزمايشگاهي نیاز به

نامناسب مواد بازدارنده باعث خوردگي شديد در نقاط تزريق

بررسيهای پايلوتي ميباشد كه تاكنون در كشور انجامنشده

ميشود.

است .در خطوط جرياني و زيردريا و میاديني كه تولید شن و

-7كاربرد غلظت مناسبي از بازدارنده يکي از پارامترهای مهم

ماسه دارند اين مسئله اهمیت بسیار زيادی دارد.

است كه ميتواند عمر تجهیزات تا طول عمر موردنظر را

 -2بسیاری از شركتها دستورالعمل فرآيندی برای انتخاب

تضمین نمايد .از طرفي رفتار برخي بازدارندهها در خارج از

بازدارنده خوردگي ندارند اين موضوع ميتواند مديريت

غلظت بهینه ميتواند شرايط خوردگي را تشديد نمايد .عالوه

خوردگي را در آينده با چالش روبرو كند.

بر اين برای كنترل دقیق غلظت بازدارنده بايستي مقدار

 -3در برخي شركتها ارزيابي بازدارنده خوردگي توسط

باقیمانده آن در سیال مورد پايش قرار گیرد تا در صورت

شركتهای تأمینكننده انجام ميشود بهتر است جهت

كاهش غلظت تزريق مناسبي صورت گیرد.

صحت سنجي در كنار اين كار ارزيابي توسط مراكز علمي و

 -8با توجه به مزايا و معايب هر كدام از روشهای پايش

پژوهشگاههای معتبر صورت گیرد.

خوردگي پیشنهاد ميشود حداقل از سه روش برای پايش

 -4برخي شركتها از ابتدای احداث كارخانه فقط از يک

خوردگي مناسب استفاده شود .ضمناً تعیین تنها نرخ

نوع بازدارنده استفاده ميكنند كه پیشنهاد ميشود گزينههای

خوردگي برای پايش كفايت نميكند بايستي به آثار

ديگری هم مورد بررسي قرار گیرند تا در صورت نیاز فني يا

خوردگي نظیر خوردگي موضعي و رسوبگذاری هم توجه

اقتصادی جايگزين ماده مصرفي فعلي شود.

داشت.

 -5در برخي شركتها دو يا سه ماه تا چند سال سیستم بدون

 -9در برخي میادين مواد شیمیايي از شركتهای مختلف

تزريق بازدارنده كار ميكند كه اين قضیه ميتواند آثار

تأمین ميشود .پیشنهاد ميشود در صورت امکان از يک

جبرانناپذيری بر روی تجهیزات بگذارد بايستي با برنامهريزی

شركت اين مواد تهیه شود ،در غیراينصورت بررسي

درست و تأمین بهموقع مواد شیمیايي الزم مانع اين كار شد.

سازگاری مواد ضروری است.

 -6استفاده از سیستمهای تزريق نامناسب ميتواند آثار
تخريبي شديدی روی تجهیزات بگذارد زيرا عالوه بر توزيع

شکل  -1وضعیت کلی مصرف بازدارنده تمام میادین
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نتیجه گیري
جهت حفاظت از تاسیسات نفتي ،حفظ يک پارچگي سیستم و افزايش عمر آنها ،مديريت مواد شیمیايي مرتبط مخصوصا
بازدارندههای خوردگي اهمیت حیاتي دارد .با معرفي  8پارامتر كلیدی كه در اين مقاله ارايه شد مي توان عملکرد مواد شیمیايي و
سیستم های تزريق را مورد بررسي قرار داد و اشکاالت مربوط به هركدام را در طول بهرهبرداری مرتفع نمود .عدم توجه به هريک
از اين پارامترها خسارات جبران ناپذيری بر سیستمهای فرايندی خواهد گذاشت .نتايج اين كار تحقیقاتي نشان داد در میادين منتخب
مهمترين مشکل تامین بموقع مواد شیمیايي و عملکرد نامناسب سیستمهای تزريق است كه بايستي رفع اين دو مشکل در اولويت
كاری شركت ملي نفت ايران قرار گیرد.

تقدیر و تشکر
اين كار تحقیقاتي با حمايت فني و مالي مديريت پژوهش و فناوری شركت ملي نفت ايران انجام شده است .به اين ترتیب
نويسندگان مقاله مراتب تشکر و قدرداني خود را از مديريت مذكور اعالم میدارند.
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