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مقاالت تحلیلي-كاربردي

مدیریت، خوردگي، سولفید هیدروژن، نفت و گاز

هادی ابراهيم فتح آبادی*  مديريت برنامه ريزی تلفيقی شرکت ملی نفت ايران

مديريت خوردگي ناشي از گاز سولفيد هيدروژن در صنايع نفت و گاز

خوردگي یکي از معضالت اساس��ي صنایع مختلف و ازجمله صنعت نفت و گاز اس��ت. هر س��اله مبالغ هنگفتي )5 درصد تولید ناخالص ملي( بابت 
خسارات ناشي از خوردگي هدر مي رود. مدیریت اثربخش خوردگي مي تواند به بهترین شیوه ممکن میزان خوردگي را به حداقل رسانده و این پدیده 
را کنترل کند. این مقاله تالش مي کند تا با ارائه یك مدل مدیریت خوردگي براي گاز سولفید هیدروژن، نمونه اي از چارچوب سیستماتیك مدیریت 
خوردگي را براي انواع مختلف مواد خورنده بیان نماید. تبیین خطي مشي ها و استراتژي ها، سازماندهي، برنامه ریزي و ارزیابي ریسك، اجرا و آنالیز، 

پایش و اندازه گیري عملکرد، بازنگري روش اجرایي و ممیزي، عناصر اصلي سیستم مدیریت خوردگي را تشکیل مي دهند.

مقدمه
خوردگي در صنای��ع مختلف از جمله 
در صنایع نفت و گاز، هرساله مبالغ سنگیني 
را جه��ت تعوی��ض و ی��ا تعمیر وس��ایل و 
ماش��ین آالت تحمی��ل مي کن��د. س��االنه 5 
درصد تولید ناخالص ملي کش��ورها بر اثر 
خوردگي هدر مي رود که از این 5 درصد، 
حدود یك پنجم آن در صنایع نفت، گاز و 

پتروشیمي رخ مي دهد]1[.
یکي از انواع خوردگي در صنایع نفت 
و گاز، خوردگ��ي ناش��ي از گاز س��ولفید 
هیدروژن است. بس��یاري از تأسیسات نفت 
و گاز از جن��س ف��والد کربن��ي ب��وده و به 
خوردگي با گاز سولفید هیدروژن حساس 
هستند. س��ولفید هیدروژن باعث بُروز انواع 

خوردگي در این فوالدها مي شود]2[.
آماره��ا نش��ان مي دهد که ح��دود 74 
درصد از کارافتادگي هاي تأسیس��ات نفت 
و گاز و پتروش��یمي در اثر ترک خوردگي 
سولفیدي بوده است )شکل-1(]4[. بنابراین، 
س��ولفید  از  ناش��ي  خوردگ��ي  مدیری��ت 
هیدروژن از اهمیت خاصي برخوردار است.
س��ولفید هی��دروژن ممک��ن اس��ت از 
هم��ان ابت��داي تولی��د در مخ��ازن نفتي و 
گازي موج��ود باش��د و یا ب��ا فعالیت هاي 
در  غیره��وازي(  باکتریایي )باکتري ه��اي 
حین بهره ب��رداري تولید گ��ردد. در بخش 
پایین دس��ت نیز س��ولفید هیدروژن ممکن 
اس��ت در حین فرآورش و ی��ا ذخیره تولید 

شود ]5[.

جه��ت مدیری��ت خوردگ��ي موف��ق، 
چارچوب اجرایي شکل-2 باید پیاده سازي 

گردد.
پیاده سازي مدیریت اثربخش خوردگي 
را  زی��ر  نتای��ج  گاز،  و  نف��ت  صنای��ع  در 

دربرخواهد داشت:
و  بهداش��تي  ایمن��ي،  اه��داف   -

محیط زیستي را برآورده خواهد کرد.
- آس��یب هاي ایمني و زیس��ت محیطي 
ناشي از نشتي ها و ازکارفتادگي ها به حداقل 

مي رسد.
- بازدهي تأسیس��ات را افزایش خواهد 

داد.
- کاهش هزینه هاي تولید و تعمیرات را 

به دنبال خواهد داشت.

)hadifathabadi@ yahoo. com( نویسندۀ عهده  دار مکاتبات * 
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بهب��ود  را  کاري  محی��ط  ش��رایط   -
مي بخشد ]5 و 6[. 

1- مكانيزم هاي خوردگي سولفيد هيدروژن 
س��ولفید هیدروژن در مح��دوده  دماها 
و فش��ارهاي مورد اس��تفاده در سیستم هاي 
بهره برداري نفت و گاز، گازي تقریباً پایدار 
اس��ت، اگرچه در حضور اکسیدکننده هاي 
قوي همچون O2 و +Fe3 مي تواند به گوگرد 
عنصري تبدیل گردد که معموالً این پدیده 

در خطوط لوله گاز با فشار باال و یا تأسیسات 
ذخیره اتفاق مي افتد. س��ولفید هیدروژن در 
غلظت هاي باالتر از 80 درصد نیز در برخي 

از مخازن نفت و گاز دیده مي شود ]3[. 
این گاز، اس��یدي اس��ت و به آساني در 
آب، در دماها و فش��ارهاي تولیدي مختلف 
حل شده، محلول هاي الکترولیتي اسیدي که 
خورندگي باالیي را براي فلزات و آلیاژها به 
همراه دارند، تشکیل خواهد داد. خوردگي 
ناشي از گاز سولفید هیدروژن اساساً ماهیت 

الکتروشیمیایي دارد ]2[.
واکن��ش بین گاز س��ولفید هیدروژن و 
آهن باعث به وجود آمدن فیلم س��یاه رنگ 
س��ولفید آهن مي گردد. میزان فیلم تشکیل 
شده، نقش بس��یار موثري در تعیین سرعت 
خوردگ��ي دارد ]7-10[. در pH بین 3 تا 5، 
این فیل��م محافظ اس��ت و در pH کمتر از 
2، این الیه حل مي گ��ردد. افزایش غلظت 
 H2S در تش��کیل فیلم موثر است. اگر ،H2S

به عن��وان تنها عامل خورن��ده در محیط در 
کن��ار آب ق��رار گیرد، فرآین��د خوردگی 
می توان��د در اَش��کال مختلف��ی همچ��ون 
تاول ه��ای ری��ِز هیدروژن��ی ی��ا خوردگی 

حفره ای و یا ترک دار شدن ظاهر گردد. 
هنگامي ک��ه ف��والد در تم��اس با آب 
ح��اوي H2S ق��رار مي گیرد، خورده ش��ده 
و در س��طح آن، هیدروژن تولید مي ش��ود. 
خوردگ��ي ف��والد در محیط ت��رش مطابق 
با واکنش هاي ذکرش��ده در ش��کل-3 رخ 

می دهد.
س��ولفید هی��دروژن از ترکیب اتم هاي 
هیدروژن و تش��کیل هی��دروژن مولکولي 
جلوگیري مي کند و موجب جذب اتم هاي 
هی��دروژن ب��ه درون ف��والد مي ش��ود. در 
دماهاي پایین )T> 200 درجه س��انتیگراد( ، 
ای��ن اتم ها مي توانن��د در عیوب موجود در 
ساختارهاي فلزي تجمع یابند. تخریب هاي 
ناش��ي از هی��دروژن مرطوب ش��امل تاول 
هیدروژني و ترک هاي ناشي از H2S است. 
در صورت وجود ناخالصي هاي سولفید 
منگن��ز، اتم هی��دروژن مي توان��د در فوالد 
نفوذ کرده و با تجمع در پش��ت ناخالصي ها، 
تش��کیل مولکول هی��دروژن دهد. ب��ا ادامه 
تولید هی��دروژن مولکولي، تاول هیدروژني 
تولید مي ش��ود. تاول ها معموالً موازي سطح 
و در یك س��وم ضخامت دی��واره و نزدیك 
س��طح در مع��رض س��یال فراین��دي ق��رار 
دارند. تاول هاي هیدروژني نزدیك س��طح 

  1    سهم انواع مختلف خوردگي در ازكارافتادگي تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمي

 

خـوردگي   مي در اثر تـرك گاز و پتروشي نفت وسيسات أهاي ت درصد از كارافتادگي 74 حدودكه  دهد ميآمارها نشان 
خوردگي ناشي از سولفيد هيدروژن از اهميت خاصي برخـوردار   مديريت ،بنابراين. ]4[)1-شكل( سولفيدي بوده است

  .است
هـاي   سولفيد هيدروژن ممكن است از همان ابتداي توليد در مخـازن نفتـي و گـازي موجـود باشـد و يـا بـا فعاليـت        

دست نيز سولفيد هيدروژن ممكن  در بخش پايين. برداري توليد گردد حين بهرهدر ) هاي غيرهوازي باكتري( باكتريايي
  .]5[ است در حين فرآورش و يا ذخيره توليد شود
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  2   چارچوب اجرایي مدیریت خوردگي
 

خـوردگي   مي در اثر تـرك گاز و پتروشي نفت وسيسات أهاي ت درصد از كارافتادگي 74 حدودكه  دهد ميآمارها نشان 
خوردگي ناشي از سولفيد هيدروژن از اهميت خاصي برخـوردار   مديريت ،بنابراين. ]4[)1-شكل( سولفيدي بوده است

  .است
هـاي   سولفيد هيدروژن ممكن است از همان ابتداي توليد در مخـازن نفتـي و گـازي موجـود باشـد و يـا بـا فعاليـت        

دست نيز سولفيد هيدروژن ممكن  در بخش پايين. برداري توليد گردد حين بهرهدر ) هاي غيرهوازي باكتري( باكتريايي
  .]5[ است در حين فرآورش و يا ذخيره توليد شود

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيسات نفت، گاز و پتروشيميأتازكارافتادگي سهم انواع مختلف خوردگي در  -1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



36

مقاالت تحلیلي-كاربردي

در فوالده��اي با اس��تحکام پایی��ن معموالً 
به صورت بادکردگي س��طحي قابل مشاهده 

هستند )شکل-4(.
گاز  از  ناش��ي  ترک ه��اي خوردگ��ي 
س��ولفید هی��دروژن در 3 ن��وع، ترک هاي 
تنشي س��ولفیدي )SSC 1(، ترک هاي القایي 
هیدروژن )2HIC( و ترکیب این دو نوع یعني، 
ترک هاي تنش��ي القایي هیدروژن در جهت 
مشخص )SOHIC 3( رخ مي دهد )شکل-5(.

ترک هاي تنش��ي سولفیدي )SSC(، در 
نتیجه ترکیب تنش هاي کششي )باقیمانده یا 
 H2S اعمالي( و خوردگي در حضور آب و
رخ مي ده��د. این نوع ترک ها به دلیل تُردي 
فلز، که ناش��ي از نف��وذ هیدروژن هاي اتمي 
تولید ش��ده در طي فرایند خوردگي است، 

به وجود مي آید. 
اتم هاي هیدروژن تولید شده در واکنش 
خور دگي که به داخل فل��ز نفوذ کرده اند، 

هنگام��ي که به ی��ك عیب س��اختاري و یا 
حفره مي رسند، در آن قس��مت تجمع یافته 
و تش��کیل هی��دروژن مولکول��ي مي دهند. 
در ای��ن حالت، فش��ار، در نقط��ه تجمع باال 
مي رود. با افزایش فش��ار، تنش در این نقاط 
زیاد شده و ترک به وجود مي آید که به این 
 )HIC( هیدروژن القایي  ترک هاي  ترک ها، 

مي گویند. 
 HIC از  ترکیب��ي   SOHIC ترک ه��اي 
و SSC هس��تند ک��ه به ص��ورت  ترک هاي 
کوچکي تقریب��اً عمود ب��ر تنش )اعمالي یا 
باقیمانده( بوده و پلکاني ش��کل هستند. این 
ترک ها در فلز پای��ه نزدیك HAZ  4 )منطقه 
متأثر از حرارت – قسمتي از فلز جوش است 
که در آن اگرچه فلز پایه ذوب نش��ده است 
اما س��اختار و دانه بن��دي آن در اثر حرارت 
ناشي از جوشکاري تغییر یافته است( و یا در 

خود HAZ اتفاق مي افتد.

2- خطي مشي و استراتژي
خطی مشی های ایمنی، زیست محیطی و 
اقتصادي در انتخاب استراتژی های کاهش، 
پایش و بازرسی خوردگی تأثیرگذار است. 
اس��تراتژی های کاهش خوردگی ناش��ي از 
گاز س��ولفید هیدروژن ش��امل م��وارد زیر 

است:
ال��ف- اس��تفاده از م��واد مق��اوم مانند 
فوالده��ای ماتریس��ی آس��تنیتی Cr-Ni ی��ا 
آلیاژه��ای باالتر )پرآلی��اژ(5 ، اگرچه موارد 
الزم ب��رای تولی��د ترکیبات م��ورد نظر این 
آلیاژها جهت اس��تفاده در محیط گاز ترش 
بای��د رعایت گردد. اس��تفاده موث��ر از مواد 
مق��اوم در برابر خوردگی به کنترل ش��رایط 

فرآیندی نیز وابسته است.
آلی��اژ  فوالده��ای  از  اس��تفاده  ب- 
پایین )کم آلی��اژ( با محدوده مجاز خوردگی 

مشخص
ج- اس��تفاده از فوالدهای آلی��اژ پایین 
ممانعت کننده ه��ای  از  اس��تفاده  به هم��راه 

)6 CI( خوردگی
د- استفاده از فوالدهاي دوفازي

ها- استفاده از مواد غیر فلزی 
و- ُزدای��ش آب از گاز مث��اًل با فرآیند 

خشك کردن گاز
ز- فرآیندهای شیرین س��ازی س��یاالت 

مانند فرآورش با آمین
اس��تراتژی های پایش/بازرس��ی ش��امل 

موارد زیر است:
الف- پای��ش پارامترهای فرایندی مانند 

دما، فشار و نقطه شبنم
مانن��د  خوردگ��ی  اندازه گی��ری  ب- 
اندازه گیری به وس��یله کوپن ها و پروب های 

درون خطی
ج- اندازه گیری فلز از دس��ت رفته، مانند 
انج��ام آزمایش هاي غیر مخ��رب )NDT 7 ( و 

)8 OLI( بازرسی خطوط لوله به صورت پیوسته
استراتژی مناسب باید در مرحله طراحی 

  3    مکانیزم ترك خوردگي سولفیدي

 

  ردگيچارچوب اجرايي مديريت خو -2شكل 
  

  .سازي گردد پياده دباي 2-جهت مديريت خوردگي موفق، چارچوب اجرايي شكل
  :سازي مديريت اثربخش خوردگي در صنايع نفت و گاز، نتايج زير را دربرخواهد داشت پياده

  .دكرزيستي را برآورده خواهد  اهداف ايمني، بهداشتي و محيط -
  .رسد ميها به حداقل  و ازكارفتادگي ها محيطي ناشي از نشتي هاي ايمني و زيست آسيب -
  .سيسات را افزايش خواهد دادأبازدهي ت -
  .هاي توليد و تعميرات را به دنبال خواهد داشت كاهش هزينه -
   .]6 و 5[ بخشد محيط كاري را بهبود ميشرايط  -
  
  هاي خوردگي سولفيد هيدروژن  مكانيزم -1

برداري نفت و گـاز، گـازي تقريبـاً     هاي بهره مورد استفاده در سيستمدماها و فشارهاي   سولفيد هيدروژن در محدوده
تواند به گوگرد عنصري تبديل گردد كـه   مي +Fe3و  O2هاي قوي همچون  ، اگرچه در حضور اكسيدكنندهپايدار است
ن در سـولفيد هيـدروژ  . افتـد  سيسـات ذخيـره اتفـاق مـي    أدر خطوط لوله گاز با فشـار بـاال و يـا ت    پديدهمعموالً اين 

   .]3[ شود گاز ديده مي و درصد نيز در برخي از مخازن نفت 80هاي باالتر از  غلظت
هـاي الكتروليتـي    محلـول  ،شـده اسيدي است و به آساني در آب، در دماها و فشارهاي توليدي مختلف حل  ،اين گاز

خوردگي ناشي از گاز سولفيد . اداسيدي كه خورندگي بااليي را براي فلزات و آلياژها به همراه دارند، تشكيل خواهد د
  .]2[ هيدروژن اساساً ماهيت الكتروشيميايي دارد

ميـزان فـيلم   . گـردد  سـولفيد آهـن مـي   رنگ  سياهود آمدن فيلم وج هواكنش بين گاز سولفيد هيدروژن و آهن باعث ب
فيلم محافظ است اين  ،5تا  3بين  pHدر . ]10-7[ نقش بسيار موثري در تعيين سرعت خوردگي دارد ،تشكيل شده

عنـوان تنهـا    به H2Sاگر  .، در تشكيل فيلم موثر استH2Sافزايش غلظت  .گردد اين اليه حل مي ،2كمتر از  pHو در 
 هـاي ريـزِ   شكال مختلفي همچون تـاول تواند در اَ عامل خورنده در محيط در كنار آب قرار گيرد، فرآيند خوردگي مي

  . دار شدن ظاهر گردد يا تركو اي  هيدروژني يا خوردگي حفره
 .شـود  هيـدروژن توليـد مـي    ،گيرد، خورده شده و در سـطح آن  قرار مي H2Sكه فوالد در تماس با آب حاوي  هنگامي

 :)3-شكل( دهد رخ مي زيرهاي  خوردگي فوالد در محيط ترش مطابق با واكنش
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مش��خص گردد، زیرا در بسیاری از موارد، 
اصالح تأسیسات پس از اس��تفاده از آن ها، 

بسیار گران و یا غیرممکن است.

3- سازماندهی
 اف��راد ذیرب��ط در مقابل��ه ب��ا پدی��ده 

خوردگی عبارتند از:
الف- کارشناسان مواد و خوردگی

ب- کارشناسان شیمی و تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی

ج- تیم های عملیاتی تأسیسات
آزمایش ه��ای  انج��ام  پیمان��کاران  د- 

غیرمخرب و مهندسین بازرسی فنی

- مهندسین خطوط لوله و پیمانکاران  ه
بازرسی پیوسته خطوط لوله

و- کارشناسان محیط زیست و ایمنی
گروه ه��اي "ال��ف" و "ب"، ارزیاب��ی، 
برنامه ری��زی و آنالیز داده ه��ا و گروه "ج"، 
اجرای اقدامات کاهش��ی را به عهده خواهند 
داش��ت. گروه"د" و "ه"، میزان فلز از دست 
رفته را اندازه گیری می کنند و گروه "و" در 
کلیه مراحل، مسائل ایمني و زیست محیطي 

را کنترل خواهند کرد.
فعالیت های ارتباطی در حفظ و افزایش 
کارایی و ایمنی فرایند، بس��یار موثر است و 
می تواند اثرات تغییرات انجام شده بر میزان 

خوردگی و بهبود ش��رایط عملیاتی را نشان 
دهد.

سازمان ها باید هرگونه خطرات ناشی از 
غلظت ه��ای مختلف H2S ک��ه در زمان های 
مختل��ف ممکن اس��ت بر فرآین��د تولید اثر 
گ��ذار باش��د را گ��زارش کنن��د. آگاهی و 
به کاربردن کدها و اس��تانداردهای مرتبط با 

H2S مانند:

 Texas Rule 36, aNCI/NaCe R0175,

IOs 15156 -1 , eFC PN 17 و API در 

اغلب موارد اجباری است. 
 

4- برنامه ري�زی و ارزيابی ريس�ک ناش�ی از 
خوردگی

باید   )9CRA( ریس��ك ارزیاب��ی  ی��ك 
تمام��ی ش��واهد خوردگی ناش��ی از H2S و 
تهدی��دات ناش��ی از آن را در خوردگی و 
پدیده ترک دار ش��دن در نظر بگیرد. بیش��تر 
ارزیابی ه��اي خوردگ��ي ناش��ي از H2S، بر 
روی مکانی��زم ترک دار ش��دن س��ولفیدي 
در دم��اي پایی��ن تمرک��ز داش��ته  و تاکنون 
هی��چ صنعتی، مدلی ب��رای ارزیاب��ی میزان 
 H2S خوردگی عمومی و حفره ای ناش��ی از

در فوالدهای C-Mn ارائه نکرده است.
همچنین، اثر H2S در ترک دار شدن در 
دمای باال باید در نظر گرفته ش��ود. عالوه بر 
آن، باید دانس��ت ک��ه H2S معموالً به تنهایی 
اثرات خوردگی ش��دیدی نخواهد داشت، 
ام��ا در کن��ار عوامل��ی چ��ون آب همراه و 
دیگر خورنده ها مانند باکتری ها و CO2، این 

اثرات شدت می یابد. 
سولفید آهن در اَشکال مشخصی می تواند 
رس��انای الکتریکی باش��د و اس��تیوکیومتری 
محیط )ارتب��اط کم��ي م��واد در محی��ط( را 
برهم زند. ش��واهد نش��ان داده است، سولفید 
آه��ن که حاصل پدیده خوردگی اس��ت، در 
م��واردی به عنوان محافظ فوالد عمل می کند. 
گزارش های��ي در رابط��ه با فوالده��ای آلیاژ 

  4  شماتیک ایجاد تاول هاي هیدروژني
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پایین ک��ه در محیط های با غلظ��ت H2S باال 
توس��ط رس��وبات س��ولفید آهن )یا رسوبات 
 ترکیب��ی آن( محافظت ش��ده، وج��ود دارد 
]7-9[. غلظت ه��ای پایی��ن H2S در حض��ور 
CO2، باعث کاه��ش میزان خوردگی خواهد 

ش��د که به علت محصوالت خاِص خوردگی 
به خصوص FeS و FeS2 است.

اندازه گیری ه��ا و پیش بینی ه��ای ناش��ی از 
خوردگی H2S ممکن اس��ت نتای��ج متفاوتی را 
دربر داشته باشد. برای مثال اظهارنظر برای اطمینان 
جهت تشکیل نش��دن زنگ های سولفید آهن )یا 
ترکیبات آن( جهت حفاظت از خواص فلزات 
حساس، تنها با اطالع دقیق از شرایط عملیاتی در 

طوالنی مدت امکان پذیر است.
تنها زماني مي توان نس��بت به محافظت از 
فلزات در مقابل خوردگِی ناش��ي از رسوبات 
اطمینان نمود که مش��خص شود این رسوبات 
پایدار بوده و در شرایط عملیاتِی متفاوت، ازبین 
نمی روند، در غیر این صورت، خوردگی های 

موضعِی شدید اتفاق خواهد افتاد.
در برنامه استراتژیك مدیریت خوردگي، 
تهدید ناش��ي از خوردگ��ي H2S معموالً این 

عناوین را شامل مي شود:
ال��ف- روش ه��اي کاه��ش ی��ا حذف 

خوردگي
ب- اهداف اجرایي

ج- روش هاي پایش منظم
د- واکنش ه��اي س��ریع پیش��گیرانه ی��ا 

اصالحي
ها- مسئولیت هاي سازماني براي کاهش، 

پایش و واکنش هاي سریع
برنامه اس��تراتژیك مدیری��ت خوردگي 
ممکن است بخشي از برنامه مدیریت یکپارچه 

باشد.
فعالیت ه��اي برنامه ریزي تاکتیکي، نتایج 

زیر را دربر خواهد داشت:
الف- تدوین دس��تورالعمل هاي عملیاتي 
مانند محدودیت پارامترهاي فرآیندي و میزان 

تزریق بازدارنده هاي خوردگي
جم��ع آوري  و  تجهی��زات  تأمی��ن  ب- 
اطالعات از طریق مستندات و تاریخچه داده ها

ج- مشخص شدن عناصر اصلي بازرسي 
بر مبناي ریسك

د- فعالیت ه��اي منظم برنامه ریزي ش��ده 
جهت نگهداري، مانند فعالیت هاي بازرس��ي، 
خدمات پایش  خوردگي، نمونه گیري و آنالیز 

شیمیایي
ه��ا- مش��خص ش��دن بس��ته هاي کاري 
بازرس��ي و پایش خوردگي، مش��خص شدن 
مس��ئولیت ها، هماهنگي ها، روش ها، محدوده 

کار و نیازهاي گزارش دهي
برنامه هاي تاکتیکي ممکن است با دیگر 
فعالیت هاي مقابله با خوردگي همپوشاني داشته 

باشد.

5- اجرا و آناليز
اجرا بای��د بر اس��اس برنامه ریزي باش��د. 
بازرسي چشمِي درون خطوط لوله در مشخص 
کردن الگوهاي خوردگِي ناشي از H2S موثر 

خواهد بود.
داده هاي مرب��وط به خوردگ��ي H2S، از 
طریق روش هاي مختلف جمع آوري مي شو د:

ال��ف- پارامترهاي فرآین��دي، داده هاي 
پایش خوردگ��ي و برخي اوق��ات داده هاي 
تزریِق مواد ضد خوردگي، به صورت همزمان 
با عملی��ات جمع آوري مي ش��ود. آنالیزهاي 
شیمیایي و نتایج حاصل از بررسي کوپن هاي 

خوردگي نیز در گزارش ها ثبت مي شو د.
ب- داده هاي حاصل از بازرسي، معموالً 
در گزارش های��ي منظم، جمع آوري ش��ده و 
داده ه��اي مربوط به ضخام��ت دیواره ها که با 
آزمایش هاي غیرمخرب اندازه گیري شده نیز، 

قابل دسترسي است.
داده ه��اي مربوط ب��ه مدیریت خوردگي 

H2S در دو مرحله آنالیز مي شود:

الف- مقایس��ه اولی��ه عملکرد ب��ا برنامه 

براي مش��خص ک��ردن نیاز ب��ه اق��دام فورِي 
اصالحي )براي مثال از س��رگیري تزریق مواد 
ضد خوردگي یا تغییر سرعت تزریق و یا تغییر 

برخي از شرایط عملیاتي در صورت امکان(
ب- آنالیز کلیه داده ها که معموالً توسط 
مهندسان خوردگي و براي اطمینان از رسیدن 
به اهداف برنامه استراتژیك و ارزیابي ریسك 
خوردگي و درصورت نیاز اصالح برنامه هاي 

تاکتیکي، انجام مي شود.
بر  برخ��ي اوق��ات، داده ه��ا مي توان��د 
مبناي زمان ترس��یم گردد تا اثرات اقدامات 
اصالح��ي در کاه��ش می��زان خوردگ��ي، 
محس��وس تر باش��د. آنالیزهاي آم��اري نیز 
مي توان��د دق��ت داده ه��اي آزمایش ه��اي 

غیرمخرب را بهبود بخشد. 

6- پايش و اندازه گيري عملكرد
به عن��وان  مي توان��د  زی��ر  اقدام��ات 
ش��اخص هاي پیش گیرانه م��ورد توجه قرار 

گیرد:
الف- مقادیر تزریق مواد ضد خوردگي 

و مقایسه آن با برنامه
ب- اندازه گیري هاي پیوسته پارامترهاي 
اندازه گی��ري میزان آب در  فرآیندي )مانند 

فرآیند(
ج- فعالیت هاي بازرسي و مقایسه آن با 

برنامه
ش��اخص هاي  به عنوان  زی��ر  اقدام��ات 

اصالحي مورد توجه است:
ال��ف- توال��ي نش��تي هاي خوردگ��ي 

H2S حاصل از
ب- کاهش ضخامت دیواره به کمتر از 

میزان مجاز
ج- نتای��ج پای��ش خوردگي ب��ر مبناي 
اقدامات انجام گرفته با توجه به مقادیر مجاز

7- بازنگري روش اجرايي
در بازنگ��ري روش عملک��رد، بای��د به 
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موارد زیر توجه نمود:
ال��ف- بازنگري س��الیانه )یا درصورت 
ام��کان، فصل��ي( نتایج حاص��ل از اقدامات 
اصالح��ي، پای��ش و بازرس��ي؛ اگ��ر نتایج 
طب��ق برنامه موردنظر نبوده اس��ت، اقدامات 

اصالحي مجدد باید در نظر گرفته شود.
اجرای��ي،  روش ه��اي  بازنگ��ري  ب- 
به خصوص ارزیابي شاخص هاي پیشگیرانه و 
شاخص هاي اصالحي؛ اگر نتایج قابل قبول 
اس��تراتژي،  اقدامات اصالحي در  نیس��تند، 
س��ازمان دهي و برنامه ری��زي بای��د صورت 

پذیرد.
ج- آنالیز دقیق علل از کارافتادگي هاي 
ناشي از خوردگي H2S یا مدیریت حوادث 
با ارائه پیشنهادها و اقدامات اصالحي مناسب

8- مميزي
به طور کلي، ممیزي توسط سازمان هایي 

مس��تقل جهت بررس��ي و مقایس��ه نیازهاي 
سیستم مدیریت خوردگي و اقداماتي که در 
رابطه با آن صورت گرفته اس��ت، با اهداف 
برنامه ریزي ش��ده صورت مي گیرد. در این 
ممی��زي، کلی��ه اقدام��ات اصالح��ي جهت 
 H2S مدیریت انواع خوردگي هاي حاصل از

باید مورد ممیزي قرار گیرد.
ممیزي ه��ا بر اس��اس برنامه ری��زي و با 
اس��تفاده از چك لیس��ت هاي تدوین ش��ده 
انج��ام مي گی��رد و کلیه اقدامات س��ازماني 
و پیمانکاري، م��ورد ارزیابي ق��رار خواهد 
گرف��ت. گزارش ه��اي ممی��زي باید جهت 
اقدام��ات اصالحي در اختی��ار تیم مدیریت 

خوردگي قرار گیرد.

نتيجه گيري
هر س��اله پدیده خوردگ��ي هزینه هاي 
زی��ادي را به صنای��ع مختل��ف از جمله به 

صنایع نف��ت و گاز تحمی��ل مي کند و این 
اهمی��ت مدیری��ت خوردگي را  موض��وع 
از آنجایي که خوردگِي  افزایش داده است. 
ناشي از گاز سولفید هیدروژن، آمار باالیي 
از، ازکارافتادگي تأسیس��ات نفت و گاز را 
به خ��ود اختص��اص داده، اهمیت مدیریِت 
آن را دوچن��دان ک��رده اس��ت. چارچوب 
مدیریتي ارائه ش��ده در ای��ن مقاله مي تواند 
در رابطه با خوردگ��ي دیگر مواد خورنده 
در محیط ه��اي مختلف از جمله: خوردگي 
 ،O2 CO2، خوردگ��ي ناش��ي از  ناش��ي از 
خوردگي میکروبي و... به کار گرفته ش��ود 
و یا مي توان با نگاهي جامع تر، کلیه عوامل 
خورن��ده در محیط را شناس��ایي کرده و با 
و  خطي مش��ي ها  نم��ودن  مش��خص 
چارچوب  بر اس��اس  موثر،  اس��تراتژي هاي 
مدیریت��ي ارائ��ه ش��ده، مدیری��ت جام��ع 

خوردگي اثربخش��ي را اجرا نمود. 

       منــــابع

       پا نویس ها
1.Sulfide Stress Cracking (SSC)
2. Hydrogen Induced Cracking )HIC(
3. Stress Orientated Hydrogen Induced Cracking 

)SOHIC(
4. Heat Affected Zone (HAZ)

 5. فوالدهایي که جمع درصد وزني عناصر آلیاژي موجود در آن )به غیر از کربن( بیش��تر 
از 4 درصد )بر اس��اس نظریات اسمیت و هاشمي( یا بیشتر از 8 درصد )بر اساس نظر 

دگارمو( باش��د، فوالدهاي پرآلیاژ یا فوالدهاي آلیاژ باال نامیده مي شوند و اگر جمع 
درصد وزني عناصر آلیاژي موجود، کمتر از این مقادیر باشد، فوالد کم آلیاژ یا آلیاژ 

پایین نامیده مي شود.
6.Corrosion Inhibitors )CI(
7.Non-Destructive Testing )NDT(
8.On-line Inspection )OLI(
9.Corrosion Risk Assessment )CRA( 
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