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هزينههاي هنگفت خوردگي و لزوم كنترل آن در صنعت نفت
علي عربزاده

*

معاونت امور مهندسي وزارت نفت

امروزه س��هم عظيمي از هزينههاي صنايع مختلف مربوط به هزينههاي مس��تقيم و غيرمس��تقيم ناشي از
خوردگي اس��ت .بخش��ي از اين هزينهها مربوط به اس��تفاده از بازدارندههاي خوردگي ،رنگ ،پوشش ،سيستم
جهاني
حفاظت كاتدي و آندي و تعيين متريال مناسب جهت قطعات ميباشد .در اين مقاله روشهاي مختلف
ِ
ِ
نسبت هزينههاي غيرمستقيم
غيرمستقيم محاس��به و كنترل خوردگي ارائه و
تعيين هزينههاي مس��تقيم و
ِ
به هزينههاي مس��تقيم خوردگي در كش��ورهاي مختلف بررس��ي ميگردد .از آنجا كه تجربه زيادي از تعيين
هزينههاي خوردگي در صنعت نفت ايران وجود ندارد ،لذا در اينجا مقايس��هاي از نس��بت هزينههاي خوردگي
جهان��ي با هزينهه��اي خوردگي يكي از پااليش��گاههاي گاز ايران كه بهعنوان يك فعاليت پژوهش��ي در طي
سالهاي  1385-90انجام شده ،ارائه میگردد.

همواره خوردگي بهعنوان يك مش��كل بسيار
جدي در سراس��ر جهان مطرح بوده است .به طور
كلي مواد فل��زي در محي��ط ناپايدارند .هنگامي
كه تجهيزات فلزي مورد اس��تفاده قرار ميگيرند،
بهدلي��ل واكنش ب��ا محيط اطراف ممكن اس��ت
خواصي مانند اس��تحكام ،مقاوم��ت الكتريكي،
هداي��ت حرارتي ،خواص مغناطيس��ي و ش��كل
ظاه��ري خ��ود را از دس��ت بدهن��د .خوردگيِ
تجهيزات فلزي بهكمك فناوريهاي پيش��رفتهي
جلوگيري از خوردگي كه در دسترس ميباشند،
كنترل ميشوند .اگر چنين كنترلهايي انجام نشود،
هزينههاي مصرف قطعات فلزي يك كشور بهطور
چش��مگيري افزايش خواهد ياف��ت .خوردگي و
اثرات آن اغلب ناديده گرفته ميشوند .كشورهاي
مختل��ف مجبورن��د هزينههاي زي��ادي را جهت
بازسازي ساختارهاي زيربنايي مختلفي كه تحت
تأثير خوردگي هستند ،صرف نمايند.
خوردگي يك پديدهي مخرب بوده و ساليانه
صدم��ات مالي و جاني زي��ادي را از خود بهجاي
ميگ��ذارد .از اين رو تاكنون كش��ورهاي زيادي

براي برآورد هزينههاي ناشي از خوردگي تالش
نمودهاند .الزم به ذكر اس��ت كه آمارهاي منتشر
شده مربوط به هزينههاي مستقيم خوردگي است
و هنوز آمار دقيقي پيرامون هزينههاي غيرمستقيم
خوردگي از س��وي كشورهاي مذكور ارائه نشده
ِ
نس��بت هزينههاي
و تنه��ا به پيشبين��ي و تخمين
غيرمس��تقيم خوردگ��ي ب��ه هزينههاي مس��تقيم
خوردگي اكتفا شده است.
-1هزينههاي خوردگي

هزينههاي ناشي از خوردگي عمدتاً به دو دسته
تقسيمبنديميشوند:
 -1هزينههاي مستقيم خوردگي
 -2هزينههاي غيرمستقيم خوردگي

 -1-1هزينههاي مستقيم خوردگی

معموالً هزينههاي مستقيم خوردگي نيز ،به دو
دسته تقسيمبندي ميگردند [:]1-3
(الف) -هزينههاي سرمايهاي 1كه در واقع بايد
آن را در حين س��اخت قطعه و تجهيزات در نظر

* دریافت:

94/9/18

* ارسال برای داوری:

94/10/16

* پذیرش:

94/10/22

خوردگي
هزينهمستقيم
هزينه غيرمستقيم
صنعت نفت

گرفت نظير:
 -1انتخاب مواد از طريق بررس��ي تجربيات يا
انجام تستهاي آزمايشگاهي و يا ميداني
 -2استفاده از مواد مقاومتر در برابر خوردگي.
زمانيكه خوردگي وجود نداش��ته باشد ميتوان
از فلزات ارزانتر نظير فوالد كربني س��اده ،جهت
ساخت تجهيزات و قطعات استفاده نمود.
 -3در نظر گرفتن ضخامت اضافه ،در قالب حد
مجاز خوردگي 2براي تجهيزات و قطعاتی كه در
معرض محيط خورنده قرار دارند.
3
 -4بهكارگيري رنگ ،پوش��ش يا روكش بر
روي تجهيزات در محيطهاي خورنده
 -5هزينهه��اي خري��د ،نص��ب و راهان��دازي
تجهيزاتي كه ب��راي تزريق م��واد ممانعتكننده
خوردگ��ي ، 4سيس��تمهاي حفاظت كات��دي 5يا
7
حفاظت آندي 6يا سيس��تمهاي پايش خوردگي
بهكار ميروند.
 -6هزينههايي كه جهت جلوگيري از خورده
شدن قطعه يا تجهيز ،در حين ساخت آن ،تحميل
ميگردد.

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()a.arabzadeh@mop.ir
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مقاالت تحليلي-كاربردي

(ب) -هزينههاي عمليات
اي��ن هزين��ه ،در واق��ع هزينههايي هس��تند كه
در حي��ن س��رويسدهي و بهكارگيري قطعات و
تجهيزات تحميل ميگردند تا بتوان خوردگي را
كاهش داده و كنترل نمود .ازجمله ميتوان به اين
موارد اشاره كرد:
 -1هزينهه��اي بازرس��ي ،تعمي��ر و نگهداری
از رن��گ و پوش��ش ،روكشه��ا و سيس��تمهاي
كنترل خوردگي (نظير دستگاههاي تزريقي مواد
بازدارنده خوردگي ،سيستمهاي حفاظت كاتدي
و آندي و سيستمهاي پايشي خوردگي و غيره)
 -2هزينه مواد ش��يميايي مصرفي جهت كنترل
خوردگ��ي ،نظي��ر :م��واد بازدارن��ده خوردگي،
رسوبزدا ، 9مواد كنترلكننده  pHمحلول و غيره.
 -3هزينه تعمير و جايگزيني قطعات و تجهيزاتی
ك��ه در اثر خوردگي آس��يب ميبينند و در قالب
يك برنامهي ازپيشتعيين شده ،انجام میشود.
 -4هزينهه��اي ديگ��ري نظي��ر بررس��ي علت
خوردگي و شكست قطعات و تجهيزات (Failure
ِ
تعميرات از قبل پيشبيني نش��ده
 )Analysisو نيز
كه در اثر وقوع خوردگي الزم ميگردند.

-8از دست دادن محصوالت از طريق نشت به
بيرون.
-9كاهش راندم��ان در اثر تجمع محصوالت
خوردگي در مسير جريان
-10هزينه مربوط به طراحي نامناسب.
 -11كاهش توليد در اثر توقفهاي غيرمنتظره
در توليد(.)unexpected shut down
 -12تخريب و آسيب وارده به محيط زيست و
هزينههاي جبران آن[.]3
محاس��به و برآورد هزينهه��اي فوقالذكر كار
دش��واري بوده و همانطور كه قب ً
ال نيز ذكر ش��ده
تاكنون حت��ي كش��ورهاي صنعتي پيش��رفته نيز
نتوانستهاند تخمين و برآورد مطمئني را ارائه دهند.
بهعنوان مثال آلودگي محيطزيست ناشي از بُروز
خوردگي و نشتي يك مخزن حاوي مواد شيميايي
و خطرن��اك ،نيازمند ص��رف هزينههاي كالن و
سالها تالش انس��ان و طبيعت ،در خنثيسازي و
دفع اين آلودگيهاست .آلودگي زيستمحيطي
حاصل از انهدام 13دس��تگاهها و تجهيزات حاوي
مواد خطرناك و سمي ،عالوهبر صدمه به طبيعت
و حيات جانداران ،قادر است زندگي مردم منطقه
پيرامون را نيز بهشدت تحت تأثير قرار دهد.

در واق��ع روش يولي��گ عمدتاً انتخ��اب هزينه و
گردآوري آنها از س��ازندههای کاال و تجهيزات
را شامل میگردید.
در سال  1966ميالدي در انگلستان يك كميته
ارزيابي هزينههاي خوردگي تحت سرپرستي دكتر
هور 17تشكيل شد كه در اصل در ارتباط مستقيم با
صنايع ،اطالعات مورد نظر را جمعآوري مينمود.
در روش آقاي هور درصد مش��اركت هر بخش
صنعتي نيز در اقتصاد خوردگي كشور انگلستان،
در نظر گرفته ميشد.
در حاليك��ه اطالعات هزينهه��اي خوردگي
جمعآوري ش��ده درآمريكا چندان مورد اعتماد
نبوده و شك و شبهه راجع به آن وجود داشت ،در
سال  1978ميالدي دو مؤسسه  NBS18و BCL19
م��دل ورودي – خروجي 20را بهعنوان روش خود
در تخمين هزينههاي خوردگي در س��ال مذكور
بهكار بردند؛ البته مش��كل روش فوق اين بود كه
چگونه ميتوان دادههاي بهروز شده را براي يك
منبع واحد بهدس��ت آورد؟ براساس آمارهايي كه
با اس��تفاده از روشهاي باال منتش��ر ش��ده ،هزينه
خوردگ��ي ،معادل  1تا  5/5درصد توليد ناخالص
ملي 21كشورهاي مطالعه شده ميباشد[.]6-9

هزينههاي غيرمستقيم خوردگي نيز عمدتاً موارد
زير را شامل ميگردند:
 -1از دست دادن بودجه هزينه شده براي تجهيز
خورده شده
 -2از دست دادن توليد
10
 -3كم شدن كارآمدي تجهيز
11
 -4طراحي مازاد
12
 -5تأخيرات حادث شده
-6بُ��روز مش��كالت و دعواه��اي حقوقی بين
آس��يبديدگان و آس��يبواردكنندگان حوادث
خوردگي ،از نظر خسارات جاني ،مالي و غيره
-7هزينههاي اجتماعي ،ي��ا هزينه كاربر كه از
طري��ق از دس��ت دادن زمان و پ��ول در طي دوره
نگهداري و تعميرات تحميل ميشود.

 -2روشهايجهاني محاسبه و برآورد هزينههاي

 -3مقايس�ه هزينهه�اي خوردگي در كش�ورهاي

خوردگي

مختلف

8

 -2-1هزينههاي غيرمستقيم خوردگی
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اولين ت�لاش جهت تخمي��ن هزينه خوردگي
توس��ط آق��اي هادفيلد 14در س��ال  1932صورت
گرف��ت .روش وي بهصورت تخمي��ن نظري از
نرخ ساليانه زنگزدگي آهن و فوالد در كل دنيا
بود[ .]4هادفيلد هزينه خوردگي س��االنه جهان از
مصرف آهن و فوالد را در حدود  600ميليون پوند
تخمين زده است [ .]5اما اولين دستهبندی و آناليز
علمي هزينههاي خوردگي و تخمين آن ،توس��ط
پروفس��ور يولي��گ 15در س��ال  1950ميالدي در
16
آمريكا انجام شد .روش وي بسيار محافظهكارانه
بوده بهطوريكه بررسيها نش��ان ميدهد در اين
روش برآوردها كمت��ر از واقعيت اتفاق ميافتد؛

در اينج��ا آم��اري از هزينهه��اي مس��تقيم و
غيرمس��تقيم خوردگي در كشورهاي مختلف به
همراه اِلمانهاي محاس��به اين هزينهها ارائه ش��ده
اس��ت .سپس آمار مذكور با هزينههاي خوردگي
در يكي از پااليشگاههاي گاز ايران بين سالهاي
 1390-1385كه بهعنوان يك فعاليت پژوهش��ي
انجام شده ،مقايسه گرديده است.
 -1-3هزينههاي خوردگي در كشور آمريكا

يوليگ تجزيه و تحليلي نظاممند از هزينههاي
خوردگ��ي در كش��ور آمريكا انجام داده اس��ت.
او نش��ان داد ك��ه ضررهاي مس��تقيم س��اليانهي
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خوردگ��ي در آمري��كا ،ش��امل هزين��ه كنت��رل
خوردگ��ي ،براب��ر  5500ميلي��ون دالر در س��ال
ب��وده اس��ت .او در ادام��ه پيشبيني ك��رد كه از
طريق گام گذاش��تن در يك برنامهي آموزش��ي
و تحقيق و توس��عه ِ
اي  5ساله ميتوان حدود 922
ميلي��ون دالر در زمين��ه خوردگ��ي و كنترل آن
صرفهجوي��ي اقتصادي نمود .در طول س��الهاي
 ،1999-2001ش��ركت آزمايش��گاه فناوريهاي
كنت��رل خوردگ��ي ( )22CCTL Inc.مطالعهاي را
بر روي اثر هزينههاي خوردگي بر اقتصاد آمريكا
23
ب��ا يك توافق همكاري ب��ا اداره بزرگراه فدرال
و انجمن بينالمللي مهندس��ين خوردگي 24انجام
دادن��د[ .]5در اي��ن مطالعه ،مجم��وع هزينههاي
مس��تقيم خوردگي  276بيليون دالر برآورد شده
است ( معادل  3/14درصد توليد ناخالص داخلي
كشور .)25هزينههاي غيرمستقيم خوردگي ،بهطور
محافظهكارانهاي برابر با هزينههاي مستقيم تخمين
زده شده اس��ت ،به طوري كه مجموع هزينههاي
مستقيم و غيرمستقيم برابر  522بيليون دالر ميباشد
(معادل  6درصد توليد ناخالص داخلي) .نس��بت
هزينههاي غيرمستقيم به هزينههاي مستقيم تقريباً
برابر  1است.
الزم به ذكر اس��ت در سال  2013ميالدي ،كل
هزينهه��اي خوردگي در كش��ور آمريكا بيش از
يك تريليون دالر برآورد شده است.
 -2 -3هزينههاي خوردگي در كشور بريتانيا

در س��ال  1970كميته ه��وآر 26كه در زمينهي
خوردگ��ي و حفاظ��ت از آن كار ميكند ،هزينه
س��االنه خوردگي در بريتانيا را  1365ميليون پوند
(معادل  3/14درصد توليد ناخالص ملي در س��ال
 )1970تخمين زد[ .]10در يك بررسي و مطالعهي
دقي��ق هزينههاي خوردگي كه در بين س��الهاي
 1998-2001در پنج بخش خاص صنعتي توسط
انجمن پژوهش��ي رنگ بريتانيا انجام شده ،هزينه
خوردگي حدود  4/654ميليون پوند تخمين زده
شده است[.]11

 -3-3هزينههاي خوردگي در كشور هندوستان

خوردگي و اثرات آن در كش��ورهاي مختلف
اغلب ناديده گرفته ميشود .كشور هندوستان نيز
مجبور است هزينههاي زيادي را جهت بازسازي
س��اختارهاي زيربناي��ي مختلفي ك��ه تحت تأثير
27
خوردگي هستند ،صرف نمايد .آقاي بهاسكاران
و هم��كاران ،هزينهه��اي خوردگ��ي را در اي��ن
كشور طي س��الهاي  2011-2012براساس مدل
 NBS-BCLبرآورد نمودهاند[ .]12بر اس��اس اين
تحقيق ،هزينهي مس��تقيم خوردگي براي كشور
هندوس��تان  26/1بيليون دالر (معادل  2/4درصد
توليد ناخالص داخل��ي و حدود  39/6درصد كل
هزينههاي خوردگي اين كش��ور) ،برآورد ش��ده
28
است .همچنين هزينههاي قابلاجتناب خوردگي
معادل  9/3بيليون دالر تخمين زده شده است كه
مع��ادل  60/4درصد كل هزينههاي خوردگي در
اين كشور است .در نهايت ،مجموع كل هزينههاي
خوردگي مس��تقيم و غيرمس��تقيم طي سالهاي
 2011-2012در اين كش��ور حدود  6/509بيليون
دالر ( مع��ادل 6/03درصد توليد ناخالص داخلي
كشور) برآورد گرديده و هزينههاي غيرمستقيم نيز
حدودا ً  1/5برابر هزينههاي مستقيم گزارش شده
است.
 -4 -3هزينههاي خوردگي در صنعت نفت ايران

متأس��فانه تاكن��ون ب��رآوردي از هزينهه��اي
خوردگ��ي در ايران وجود ن��دارد و اين هزينهها
بهطور سيس��تمي در كشور محاس��به نشده است.
تنها طي يك فعاليت پژوهش��ي كه جهت برآورد
هزينهه��اي خوردگي در يكي از پااليش��گاههاي
گازي ايران طي س��الهاي  1385-1390صورت
پذيرفت��ه ،هزينهه��اي مس��تقيم خوردگي حدود
 75/5ميليارد ري��ال( معادل  9/6درصد كل هزينه
خوردگي) محاسبه ش��ده است .اين برآورد نشان
مي دهد كه هزينه مستقيم كنترل خوردگي در اين
پااليشگاه حدود  3ريال به ازاء هر متر مكعب گاز
تصفيه شده مي باشد .همچنين هزينه غير مستقيم

خوردگي حدود  712ميليارد ريال (معادل %90/4
كل هزينه خوردگي) تخمين زده شده است .هزينه
غير مستقيم خوردگي نيز در اين پااليشگاه حدود
 39ري��ال به ازاء نرخ ف��روش هر متر مكعب گاز
تصفيه شده ميباش��د .نكته مهم و قابل تأملي كه
در اينجا وجود دارد نسبت هزينههاي غيرمستقيم
به مس��تقيم خوردگي اس��ت .هزينه غيرمس��تقيم
خوردگ��ي در اي��ن پااليش��گاه تقريب��اً  10برابر
هزينههاي مستقيم خوردگي ميباشد.
نتيجهگيري

با آم��ار و ارقامی ک��ه در اين مقاله بررس��ي
گردي��د هزينهه��ای خوردگ��ی در کش��ورها
حجم بس��يار بااليی از س��رمايههای مل��ی را در
برمیگيرد .هزينهي خوردگي در جهان بين  3تا
 6درصد توليد ناخالص ملي كشورها را تشكيل
ميدهد ،لذا لزوم كنت��رل و جلوگيري از هزينه
ه��اي خوردگ��ي ضرورتي انكارناپذير اس��ت.
يكي از ش��اخصهاي مهم جهاني در محاسبه و
كنترل هزينههاي خوردگي ،نس��بت هزينههاي
غيرمستقيم به هزينههاي مستقيم خوردگي است.
ميزان متوسط جهانيِ نسبت هزينههاي غيرمستقيم
به مس��تقي ِم خوردگ��ي بين  1تا  3ميباش��د ،در
صورتي ك��ه در ي��ك نمونه پژوهش��ي كه در
يكي از پااليش��گاههاي گازي ايران انجام شده،
هزينههاي غيرمستقيم تقريباً  10برابر هزينههاي
مستقيم خوردگي تخمين زده شده است.
با نيمنگاهی کوتاه به تجربه ديگر کش��ورها،
مالحظه میش��ود که بس��ياری از کش��ورها در
حال حاضر تمهيدات مناس��بی را جهت مقابله با
آسيبهای ناشی از خوردگی انديشيده و بهکار
میگيرند .بهعنوان مثال ارتش آمريکا در س��ال
 2001با تبليغات وسيع اعالم کرد که هزينههای
خوردگی در ارتش از  10ميليارد دالر در س��ال
 2000به  8ميليارد دالر در سال  2001کاهش پيدا
کرده است.
يک نياز اساس��ی که در زمين��هي خوردگی
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از طريق مديريت اثربخ��ش خوردگی کاهش
.يابد
 افزاي��ش آم��وزش و مه��ارت کارمندان-4
بهمنظور شناخت و شناس��ايی روشهای کنترل
.خوردگی
 بازنگ��ری در فرآيند طراحی محصوالت-5
در راس��تای جلوگي��ری از افزاي��ش هزينههای
.خوردگی
 طراحی و تدوين متدهای پيشبينی پيشرفته-6
.در عمر محصول و تشخيص در حين فرآيند
 ايج��اد فناوریه��ای پيش��رفته کنت��رل-7
.خوردگی که از تحقيقات بهوجود میآيد

ش��ركتها را ملزم کرد تا يکسری حداقلها
را در زمين��ه خوردگی در مديريت خود لحاظ
.نمايند
استراتژیهای پيشگيری میتواند شامل موارد
:زير باشد
 افزاي��ش آگاه��ی از هزينهه��ای ب��االی-1
.خوردگی و پتانسيلهای کاهش هزينه
 تغيي��ر اين نگرش غلطک��ه هيچ اقدامي-2
در مورد کاهش هزينههای خوردگی نمیتوان
.انجام داد
 اس��تانداردها و، قوانين، تغيير سياس��تها-3
تمرين مديريت تا جايیکه هزينههای خوردگی

در كشور و مخصوصاً در صنعت نفت احساس
 انج��ام مطالعات سيس��تماتيک برای،ميش��ود
تخمي��ن هزينههاي خوردگی فل��زی بر اقتصاد
كش��ور و تدوين يک اس��تراتژی برای کاهش
.هزينههای خوردگی است
اکثر متخصصان خوردگي کش��ور معتقدند
ک��ه ابتدا الزم اس��ت يک حرکت اساس��ی در
ً زمينه تهيه آمار کام
ال رسمی در زمينه خوردگی
 تا ابع��اد خوردگ��ی در تمام،صورت پذی��رد
 در مرحله.صنايع بهطور کامل مشخص ش��ود
بعد میتوان با تدوين اس��تراتژی پيش��گيری از
،خوردگی با کمک مديران ارشد وزارت نفت
پا نویس ها

Capital Cost
Corrosion Allowance
3.
Cladding
4.
Corrosion Inhibitors
5.
Cathodic Protection
6.
Anodic Protection
7.
Corrosion Monitoring Systems
8.
Operative Cost
9.
Descaling Agents
10.
Lost Efficiency
11.
Overdesign
1.
2.

Delays
Failure
14.
Hadfield
15.
Uhlig
16.
Conservative
17.
Hoar
18.
National Bureau of Standards
19.
Battelle Columbus
Laboratories
20.
Input–Output Model
21.
Gross National Product
12.
13.

Corrosion Control
Technologies Laboratories
23.
Federal Highway
Administration
24.
National Association of
Corrosion Engineers
25.
Gross Domestic Product
26. Hoar committee
27.
BHASKARAN
28.
Avoidable cost of corrosion
22.
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