مقاالت تحليلي-كاربردي

مديريت خوردگي ناشي از گاز سولفيد هيدروژن در صنايع نفت و گاز
هادی ابراهیم فتح آبادی*

مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

خوردگي يكي از معضالت اساس��ي صنايع مختلف و ازجمله صنعت نفت و گاز اس��ت .هر س��اله مبالغ هنگفتي( 5درصد توليد ناخالص ملي) بابت
خسارات ناشي از خوردگي هدر ميرود .مديريت اثربخش خوردگي ميتواند به بهترين شيوه ممكن ميزان خوردگي را به حداقل رسانده و اين پديده
را كنترل كند .اين مقاله تالش ميكند تا با ارائه يك مدل مديريت خوردگي براي گاز سولفيد هيدروژن ،نمونهاي از چارچوب سيستماتيك مديريت
خوردگي را براي انواع مختلف مواد خورنده بيان نمايد .تبيين خطيمشيها و استراتژيها ،سازماندهي ،برنامهريزي و ارزيابي ريسك ،اجرا و آناليز،
پايش و اندازهگيري عملكرد ،بازنگري روش اجرايي و مميزي ،عناصر اصلي سيستم مديريت خوردگي را تشكيل ميدهند.
مديريت ،خوردگي ،سولفيد هيدروژن ،نفت و گاز
مقدمه

خوردگي در صناي��ع مختلف از جمله
در صنايع نفت و گاز ،هرساله مبالغ سنگيني
را جه��ت تعوي��ض و ي��ا تعمير وس��ايل و
ماش��ينآالت تحمي��ل ميكن��د .س��االنه 5
درصد توليد ناخالص ملي كش��ورها بر اثر
خوردگي هدر ميرود كه از اين  5درصد،
حدود يكپنجم آن در صنايع نفت ،گاز و
پتروشيمي رخ ميدهد[.]1
يكي از انواع خوردگي در صنايع نفت
و گاز ،خوردگ��ي ناش��ي از گاز س��ولفيد
هيدروژن است .بس��ياري از تأسيسات نفت
و گاز از جن��س ف��والد كربن��ي ب��وده و به
خوردگي با گاز سولفيد هيدروژن حساس
هستند .س��ولفيد هيدروژن باعث بُروز انواع

خوردگي در اين فوالدها ميشود[.]2
آماره��ا نش��ان ميدهد كه ح��دود 74
درصد از كارافتادگيهاي تأسيس��ات نفت
و گاز و پتروش��يمي در اثر تركخوردگي
سولفيدي بوده است(شكل .]4[)1-بنابراين،
مديري��ت خوردگ��ي ناش��ي از س��ولفيد
هيدروژن از اهميت خاصي برخوردار است.
س��ولفيد هي��دروژن ممك��ن اس��ت از
هم��ان ابت��داي تولي��د در مخ��ازن نفتي و
گازي موج��ود باش��د و يا ب��ا فعاليتهاي
باكتريايي(باكتريه��اي غيره��وازي) در
حين بهرهب��رداري توليد گ��ردد .در بخش
پاييندس��ت نيز س��ولفيد هيدروژن ممكن
اس��ت در حين فرآورش و ي��ا ذخيره توليد
شود[.]5

* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()hadifathabadi@ yahoo. com
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جه��ت مديري��ت خوردگ��ي موف��ق،
چارچوب اجرايي شكل 2-بايد پيادهسازي
گردد.
پيادهسازي مديريت اثربخش خوردگي
در صناي��ع نف��ت و گاز ،نتاي��ج زي��ر را
دربرخواهد داشت:
 اه��داف ايمن��ي ،بهداش��تي ومحيطزيستي را برآورده خواهد كرد.
 آس��يبهاي ايمني و زيس��تمحيطيناشي از نشتيها و ازكارفتادگيها به حداقل
ميرسد.
 بازدهي تأسيس��ات را افزايش خواهدداد.
 كاهش هزينههاي توليد و تعميرات رابه دنبال خواهد داشت.
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 ش��رايط محي��ط كاري را بهب��ود در خطوط لوله گاز با فشار باال و يا تأسيساتذخيره اتفاق ميافتد .س��ولفيد هيدروژن در
ميبخشد[5و.]6
غلظتهاي باالتر از  80درصد نيز در برخي
شود [.]3
ديده م
مخازنﻧﻔﺖنف وتو
مكانيز
ﺗـﺮكﺧـﻮردﮔﻲ
ﻤﻲيدر اﺛﺮ
گازﭘﺘﺮوﺷﻴ
ﮔﺎز و
هيدروژنﻫﺎي ﺗﺄازﺳﻴﺴﺎت
سولفيد ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ
خوردگي درﺻﺪ از
هايﻛﻪ ﺣﺪود 74
ﻣﻲمدﻫﺪ
آﻣﺎرﻫﺎ-1ﻧﺸﺎن
اين گاز ،اس��يدي اس��ت و به آساني در
س��ولفيد هيدروژن در مح��دوده دماها
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .[4](1-ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار
و فش��ارهاي مورد اس��تفاده در سيستمهاي آب ،در دماها و فش��ارهاي توليدي مختلف
اﺳﺖ.بهرهبرداري نفت و گاز ،گازي تقريباً پايدار حل شده ،محلولهاي الكتروليتي اسيدي كه
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖبهﻫـﺎي
ﺑﺎﺷـﺪ و
خورندگيﮔـﺎزي
هايﻣﺨـﺎزن ﻧﻔﺘـﻲ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ در
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي
ﻣﻤﻜﻦدراﺳﺖ از
ﻫﻴﺪروژن
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
ﻳـﺎ وﺑـﺎآلياژها
فلزات
ﻣﻮﺟـﻮدبراي
بااليي را
اكسيدكننده
حضور
اگرچه
اس��ت،
3+
خوردگي
خواهد
تشكيل
تواند به
ﻫﺎي O2و
همچون
ﻣﻤﻜﻦ
داد.ﻫﻴﺪروژن
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
دﺳﺖ ﻧﻴﺰ
دارند ،ﭘﺎﻳﻴﻦ
همراهدر ﺑﺨﺶ
گوگردﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد.
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
 (Feمدريﺣﻴﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻮازي
قوي)ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ً
اين[.پديده ناشي از گاز سولفيد هيدروژن اساساً ماهيت
گردد كه
عنصري تبديل
معموالﺷﻮد]5
ذﺧﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﺮآورش و ﻳﺎ
اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  74درﺻﺪ از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در اﺛﺮ ﺗـﺮكﺧـﻮردﮔﻲ
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .[4](1-ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ.
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺨـﺎزن ﻧﻔﺘـﻲ و ﮔـﺎزي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ)ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﻮازي( در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ ﻓﺮآورش و ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد].[5

 1سهم انواع مختلف خوردگي در ازكارافتادگي تأسيسات نفت ،گاز و پتروشيمي
ﺷﻜﻞ  -1ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮردﮔﻲ در ازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

ﺷﻜﻞ  -1ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮردﮔﻲ در ازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

 2چارچوب اجرايي مديريت خوردگي

الكتروشيميايي دارد[.]2
واكن��ش بين گاز س��ولفيد هيدروژن و
آهن باعث بهوجود آمدن فيلم س��ياهرنگ
س��ولفيد آهن ميگردد .ميزان فيلم تشكيل
شده ،نقش بس��يار موثري در تعيين سرعت
خوردگ��ي دارد[ .]10-7در  pHبين  3تا ،5
اين فيل��م محافظ اس��ت و در  pHكمتر از
 ،2اين اليه حل ميگ��ردد .افزايش غلظت
 ،H2Sدر تش��كيل فيلم موثر است .اگر H2S
بهعن��وان تنها عامل خورن��ده در محیط در
کن��ار آب ق��رار گیرد ،فرآین��د خوردگی
میتوان��د در اَش��کال مختلف��ی همچ��ون
تاوله��ای ری�� ِز هیدروژن��ی ی��ا خوردگی
حفرهای و یا ترکدار شدن ظاهر گردد.
هنگاميك��ه ف��والد در تم��اس با آب
ح��اوي  H2Sق��رار ميگيرد ،خورده ش��ده
و در س��طح آن ،هيدروژن توليد ميش��ود.
خوردگ��ي ف��والد در محيط ت��رش مطابق
با واكنشهاي ذکرش��ده در ش��کل 3-رخ
می دهد.
س��ولفيد هي��دروژن از تركيب اتمهاي
هيدروژن و تش��كيل هي��دروژن مولكولي
جلوگيري ميكند و موجب جذب اتمهاي
هي��دروژن ب��ه درون ف��والد ميش��ود .در
دماهاي پايين( T> 200درجه س��انتيگراد)،
اي��ن اتمها ميتوانن��د در عيوب موجود در
ساختارهاي فلزي تجمع يابند .تخريبهاي
ناش��ي از هي��دروژن مرطوب ش��امل تاول
هيدروژني و تركهاي ناشي از  H2Sاست.
در صورت وجود ناخالصيهاي سولفيد
منگن��ز ،اتم هي��دروژن ميتوان��د در فوالد
نفوذ كرده و با تجمع در پش��ت ناخالصيها،
تش��كيل مولكول هي��دروژن دهد .ب��ا ادامه
توليد هي��دروژن مولكولي ،تاول هيدروژني
توليد ميش��ود .تاولها معموالً موازي سطح
و در يكس��وم ضخامت دي��واره و نزديك
س��طح در مع��رض س��يال فراين��دي ق��رار
دارند .تاولهاي هيدروژني نزديك س��طح
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ﺷﻜﻞ  -2ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ

ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻮﻓﻖ ،ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻜﻞ 2-ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﮔﺮدد.
تحليلي-كاربرديو ﮔﺎز ،ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ را درﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
ﺧﻮردﮔﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ
ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ
مقاالت
 اﻫﺪاف اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ را ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. آﺳﻴﺐﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺸﺘﻲﻫﺎ و ازﻛﺎرﻓﺘﺎدﮔﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲرﺳﺪ. ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.ﺧﻮاﻫﺪالً داﺷﺖ.
فوالده��ايوباﺗﻌﻤﻴﺮات را
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
هنگام��ي كه به ي��ك عيب س��اختاري و يا
دﻧﺒﺎل معمو
اس��تحكامﺑﻪپايي��ن
 ﻛﺎﻫﺶ درس��طحي5و[6
بادكردگيﻣﻲﺑﺨﺸﺪ]
ﻛﺎري را ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﺤﻴﻂ
قابل .مشاهده حفره ميرسند ،در آن قس��مت تجمع يافته
صورت
 -ﺷﺮاﻳﻂ به

 -2خطيمشي و استراتژي

خطی مشیهای ایمنی ،زیستمحیطی و
و تش��كيل هي��دروژن مولكول��ي ميدهند .اقتصادي در انتخاب استراتژیهای کاهش،
هستند(شكل.)4-
تركه��اي خوردگ��ي ناش��ي از گاز در اي��ن حالت ،فش��ار ،در نقط��ه تجمع باال پایش و بازرسی خوردگی تأثیرگذار است.
 -1ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﻫﺎي ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
س��ولفيد هي��دروژن در  3ن��وع ،تركهاي ميرود .با افزايش فش��ار ،تنش در اين نقاط اس��تراتژیهای کاهش خوردگی ناش��ي از
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻫﺎ1و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز ،ﮔـﺎزي ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً
شده و ترك بهوجود ميآيد كه به اين گاز س��ولفيد هيدروژن ش��امل م��وارد زیر
تنشي س��ولفيدي( ،) SSCتركهاي القايي زياد
ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ در
ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻗﻮي ﻫﻤﭽﻮن  O2و  Fe3+ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﺮد ﻋﻨﺼﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد ﻛـﻪ
هيدروژن( )2HICو تركيب اين دو نوع يعني ،تركها ،تركهاي القايي هيدروژن( )HICاست:
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎﻻ و ﻳـﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت ذﺧﻴـﺮه اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲاﻓﺘـﺪ .ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن در
ال��ف -اس��تفاده از م��واد مق��اوم مانند
تركهاي تنش��ي القايي هيدروژن در جهت ميگويند.
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  80درﺻﺪ 3ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖوﮔﺎز دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ].[3
تركه��اي  SOHICتركيب��ي از  HICفوالده��ای ماتریس��ی آس��تنیتی  Cr-Niی��ا
مشخص( ) SOHICرخ ميدهد(شكل.)5-
اﻳﻦ ﮔﺎز ،اﺳﻴﺪي اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در آب ،در دﻣﺎﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﺷـﺪه ،ﻣﺤﻠـﻮلﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘـﻲ
5
تركهاي تنش��ي سولفيدي( ،)SSCدر و  SSCهس��تند ك��ه بهص��ورت تركهاي آلیاژه��ای باالتر(پرآلي��اژ)  ،اگرچه موارد
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ
اﺳﻴﺪي ﻛﻪ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات و آﻟﻴﺎژﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪب��رای تولی��د ترکیبات م��ورد نظر این
(اعماليازياﮔﺎز الزم
تقريب��اً عمود ب��ر تنش
نتيجه تركيب تنشهاي كششي(باقيمانده يا كوچكي
حضور].[2
اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارد
ﻫﻴﺪروژن اﺳﺎﺳﺎً
آب و  H2Sباقيمانده) بوده و پلكاني ش��كل هستند .اين آلیاژها جهت اس��تفاده در محیط گاز ترش
ﻣﺎﻫﻴﺖخوردگي در
اعمالي) و
ﮔـﺮدد.
واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و آﻫﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﺎهرﻧﮓ ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ آﻫـﻦ ﻣـﻲ 4
ﻓـﻴﻠﻢرعایت گردد .اس��تفاده موث��ر از مواد
(منطقهﻣﻴـﺰانبای��د
رخ ميده��د .اين نوع تركها بهدليل ت ُردي تركها در فلز پاي��ه نزديك HAZ
حرار در
متأثر]7از.[10-
ﺧﻮردﮔﻲ دارد
ﺳﺮﻋﺖ
در ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻮﺛﺮي
كه ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه،فلز،ﻧﻘﺶ
اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻓﻴﻠﻢ
اﻳﻦ
ت– pHﺑﻴﻦ
قسمتي 3از ﺗﺎفلز،5جوش است مق��اوم در برابر خوردگی به كنترل ش��رایط
هاي اتمي
هيدروژن
نف��وذ
ناش��ي از
استﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ
نش��ده Hﺑﻪ
و در  pHﻛﻤﺘﺮ از  ،2اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  ،H2Sدر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ 2S
فرآیندی نیز وابسته است.
توليد ش��ده در طي فرايند خوردگي است ،كه در آن اگرچه فلز پايه ذوب
ﺰ
ِ
رﻳـ
ﻫـﺎي
ﺗـﺎول
ﻫﻤﭽﻮن
ﺷﻜﺎل
ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
آيد.ﻛﻨﺎر آب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻣﺤﻴﻂ در
ﺧﻮرﻧﺪهه در
ﻋﺎﻣﻞ
ب -اس��تفاده از فوالده��ای آلی��اژ
وجود مي
ب
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲدر اثر حرارت
بن��دي آن
در اَدانه
س��اختار و
اما
ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ
ﺗﺮكدار
هايﺣﻔﺮهاي و
ﺧﻮردﮔﻲ
واكنشﮔﺮدد.ناشي از جوشكاري تغيير يافته است) و يا در پایین(كمآلي��اژ) با محدوده مجاز خوردگی
شده در
هيدروژنﻳﺎتوليد
ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﻳﺎ اتم
ﺣﺎوي
ﺗﻤﺎس بهﺑﺎ آب
ﻓﻮﻻد در
آن ،ﻫﻴـﺪروژن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﺷـﻮد.
ﺳـﻄﺢ
HAZو در
ﺧﻮرده ﺷﺪه
نفوذﻗﺮار
فل��زH2S
مشخص
ﻣﻲاند،
كرده
داخل
دگي كه
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ خور
ﮔﻴﺮد ،خود
افتد.
اتفاق مي
ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻮﻻد در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻛﻨﺶﻫﺎي زﻳﺮ رخ ﻣﻲدﻫﺪ)ﺷﻜﻞ:(3-
ج -اس��تفاده از فوالدهای آلی��اژ پایین
بههم��راه اس��تفاده از ممانعتکنندهه��ای
خوردگی()6 CI
د -استفاده از فوالدهاي دوفازي
ها -استفاده از مواد غیرفلزی
ً
و -زُدای��ش آب از گاز مث�لا با فرآیند
خشک کردن گاز
ز -فرآیندهای شیرینس��ازی س��یاالت
مانند فرآورش با آمین
اس��تراتژیهای پایش/بازرس��ی ش��امل
موارد زیر است:
الف -پای��ش پارامترهای فرایندی مانند
دما ،فشار و نقطه شبنم
ب -اندازهگی��ری خوردگ��ی مانن��د
اندازهگیری بهوس��یله کوپنها و پروبهای
درون خطی
ج -اندازهگیری فلز از دس��ت رفته ،مانند
انج��ام آزمايشهاي غیر مخ��رب( ) 7 NDTو
بازرسی خطوط لوله بهصورت پیوسته()8 OLI
استراتژی مناسب باید در مرحله طراحی
 3مكانيزم ترك خوردگي سولفيدي
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ه  -مهندسین خطوط لوله و پیمانکاران خوردگی و بهبود ش��رایط عملیاتی را نشان
مش��خص گردد ،زیرا در بسیاری از موارد،
دهد.
اصالح تأسیسات پس از اس��تفاده از آنها ،بازرسی پیوسته خطوط لوله
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي
ﺧﻮردﮔﻲ
سازمانها باید هرگونه خطرات ناشی از
محیط زیست و ایمنی
کارشناسان
ﺷﻜﻞ  -3ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﺮكو-
بسیار گران و یا غیرممکن است.
گروهه��اي "ال��ف" و "ب" ،ارزیاب��ی ،غلظته��ای مختلف  H2Sک��ه در زمانهای
ﺷﻜﻞ  -3ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي
اس��ت بر فرآین��د تولید اثر
مختل��ف
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دادهه��ا و
ری��زی و آنالیز
ﻴﺐ اﺗﻢﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن و ﺗﺸﻜﻴﻞ برنامه
سازماندهی
-3
ممکنﻫﺎي
ﺟﺬب اﺗﻢ
"ج"،و ﻣﻮﺟﺐ
گروهﻛﻨﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻫﻴﺪروژن
ﻫﻴﺪروژن از ﺗﺮﻛ
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
آگاهی و
کنن��د.
گ��زارش
باش��د را
عهده
را به
ﻫﻴﺪروژنب��ا
مقابل��ه
ذيرب��ط
ﻴﺐاف��راد
اﺗﻢﻫﺎي
ﺟﺬب
ﻣﻮﺟﺐ
گ��ذار و
ﻛﻨﺪ
خواهند ﻣﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﻫﻴﺪروژن
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻫﺎي
اﺗﻢ
ژن از
ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﻴﻮب
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﺗﻢﻫﺎ ﻣﻲ
اﻳﻦ
کاهش��ی(،
اقداماتﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
اجرای درﺟﻪ
T<200
پدي��ده)
دﻣﺎﻫﺎيو ﭘﺎﻳﻴﻦ
در در
ﺷﻮد.
ﻓﻮﻻد ﻣﻲ
ﺗﺮﻛدرون
ﻴﺪروژن ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﻴﻮب
در
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻲ
ﻫﺎ
اﺗﻢ
اﻳﻦ
،
(
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
درﺟﻪ
<T
200
)
ﭘﺎﻳﻴﻦ
دﻣﺎﻫﺎي
در
.
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﻓﻮﻻد
رون
ﻧﺎﺷـﻲوازاس��تانداردهای مرتبط با
کاربردن کدها
ﻴﺪروژﻧﻲ و به
فلز از دست
ﺷﺎﻣﻞمیزان
ﻣﺮﻃﻮب و "ه"،
ﻫﻴﺪروژنگروه"د"
ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از داش��ت.
عبارتند از:
ﺗﺮكﻫـﺎي
ﺗﺎول ﻫ
خوردگیﺗﺠﻤﻊ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺰي
ر
ي ﻓﻠﺰي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻴﺪروژن ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎول ﻫﻴﺪروژﻧﻲ و ﺗﺮكﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از
رفته را اندازهگیری میکنند و گروه "و" در  H2Sمانند:
الف -کارشناسان مواد و خوردگی
 H2اﺳﺖ.
T
exas Rule
ANCI/NACE
R0175,
ت
ﻓـﻮﻻدو زيس
ﺗﻮاﻧـﺪايمني
مسائل
مراحل،
تولیدکنندگان كليه
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪو
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪشیمی
کارشناسان
وﺟﻮد ب-
ﭘﺸـﺖ
ﻧﻔـﻮذﺑـﺎ
محيطي و
ﻓـﻮﻻدﻛـﺮده
ﻧﻔـﻮذ
در
ﺗﻮاﻧـﺪ
ﻫﻴـﺪروژنﻣـﻲ
ﻫﻴـﺪروژن
اﺗﻢاﺗﻢ
ﻣﻨﮕﻨﺰ،
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي
ﻮدﺻﻮرت
ر
ﭘﺸـﺖ
36,در
ﺗﺠﻤـﻊ
ﺗﺠﻤـﻊودرﺑـﺎ
ﻛـﺮده
در
ﻣـﻲ
ﻣﻨﮕﻨﺰ،
ﻫﺎي
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ
ﻫـﺎ
ﺷﻮد.
ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻴﺪروژﻧﻲ
ﺗﺎول
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،
ﻫﻴﺪروژن
ﺗﻮﻟﻴﺪ
اداﻣﻪ
ﺑﺎ
.
دﻫﺪ
ﻫﻴﺪروژن
ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﺸﻜﻴﻞ
ﺗـﺎول در
 IOSو API
15156
-1
,
EFC
PN
17
خواهند كرد.
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻴﺪروژن دﻫﺪ .ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪرا كنترل
شیمیایی
ﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎ ،مواد
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،ﺗﺎول ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗـﺎولﻫـﺎ
ﻫﻴﺪروژن
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺳﻄﺢ و در ﻳﻚﺳﻮم ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره و ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﻗـﺮار دارﻧـﺪ .ﺗـﺎولﻫـﺎي
ﻫـﺎي است.
اجباری
دارﻧـﺪ.موارد
افزایشﻗـﺮار اغلب
حفظا و
ارتباطی در
تأسیسات دﻳﻮاره و ﻧﺰدﻳﻚ فعالی
ﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮازي ج-
ﺗـﺎول
ﻳﻨـﺪي
ﺳﻴﺎل ﻓﺮ
هایﻣﻌﺮض
ت در
ﺳﻄﺢ
عملیاتیﺿﺨﺎﻣﺖ
هایﻳﻚﺳﻮم
ﺳﻄﺢ تیومدر
ﻳﻚ ﺳـﻄﺢ در ﻓﻮﻻدﻫـﺎي ﺑـﺎ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺑـﺎدﻛﺮدﮔﻲ ﺳـﻄﺤﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
است و
بس��یار موثر
فرایند،
کارایی و
آزمايشه��ای
پیمان��کاران انج��ام
ﺳـﻄﺤﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﺑـﺎدﻛﺮدﮔﻲ
ﺻـﻮرت
ایمنیﺑـﻪ
ﻣﻌﻤـﻮﻻً
اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﭘـﺎﻳﻴﻦ
ﻓﻮﻻدﻫـﺎي ﺑـﺎ
ﻴﺪروژﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚد-ﺳـﻄﺢ در
.(4
 -4برنامهری�زی و ارزیابی ریس�ک ناش�ی از
میتواند اثرات تغییرات انجام شده بر میزان
غیرمخرب و مهندسین بازرسی فنی
ﺴﺘﻨﺪ)ﺷﻜﻞ.(4-
خوردگی

ی��ک ارزیاب��ی ریس��ک( ) CRAباید
تمام��ی ش��واهد خوردگی ناش��ی از  H2Sو
تهدی��دات ناش��ی از آن را در خوردگی و
پدیده ترکدار ش��دن درنظر بگیرد .بيش��تر
ارزیابیه��اي خوردگ��ي ناش��ي از  ،H2Sبر
روی مکانی��زم ترکدار ش��دن س��ولفيدي
ﺷﻜﻞ -4ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺗﺎولﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ
در دم��اي پايي��ن تمرک��ز داش��ته و تاکنون
اﻟﻘـﺎﻳﻲ
ﻫـﺎي
،(1SSC
میزان
ارزیاب��ی
ﺗـﺮكب��رای
صنعتی ،مدلی
دﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در  3ﻧﻮع ،ﺗﺮكﻫﺎي ﺗﻨﺸـﻲ ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪي)هی��چ
3
 (2Hو ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻳﻌﻨﻲ ،ﺗﺮك ﻫﺎي ﺗﻨﺸـﻲ اﻟﻘـﺎﻳﻲ ﻫﻴـﺪروژن در ﺟﻬـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ) ( SOHICرخ
خوردگی عمومی و حفرهای ناش��ی از H2S
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺗﺎولﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ
ﺷﻜﻞ-4
.(5هيدروژني
 4شماتيك ايجاد تاولهاي
در فوالدهای  C-Mnارائه نکرده است.
همچنين ،اثر  H2Sدر ترکدار شدن در
ﺮكﻫﺎي ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در  3ﻧﻮع ،ﺗﺮكﻫﺎي ﺗﻨﺸـﻲ ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪي) ،(1SSCﺗـﺮكﻫـﺎي اﻟﻘـﺎﻳﻲ
دمای باال باید 3در نظر گرفته ش��ود .عالوهبر
ﻴﺪروژن) (2HICو ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻳﻌﻨﻲ ،ﺗﺮكﻫﺎي ﺗﻨﺸـﻲ اﻟﻘـﺎﻳﻲ ﻫﻴـﺪروژن در ﺟﻬـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ) ( SOHICرخ
ً
آن ،باید دانس��ت ک��ه  H2Sمعموال بهتنهایی
ﻲدﻫﺪ)ﺷﻜﻞ.(5-
اثرات خوردگی ش��دیدی نخواهد داشت،
ام��ا در کن��ار عوامل��ی چ��ون آب همراه و
دیگر خورندهها مانند باکتریها و  ،CO2این
اثرات شدت مییابد.
سولفید آهن در اَشکال مشخصی میتواند
رس��انای الکتریکی باش��د و اس��تیوکیومتری
محیط(ارتب��اط كم��ي م��واد در محي��ط) را
برهم زند .ش��واهد نش��ان داده است ،سولفید
آه��ن که حاصل پدیده خوردگی اس��ت ،در
م��واردی بهعنوان محافظ فوالد عمل میکند.
گزارشهاي��ي در رابط��ه با فوالده��ای آلیاژ
 5انواع تركهاي ناشي از خوردگي گاز سولفيد هيدروژن
9
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پایین ک��ه در محیطهای با غلظ��ت  H2Sباال
توس��ط رس��وبات س��ولفیدآهن(یا رسوبات
ترکیب��ی آن) محافظت ش��ده ،وج��ود دارد
[ .]9-7غلظته��ای پایی��ن  H2Sدر حض��ور
 ،CO2باعث کاه��ش میزان خوردگی خواهد
ِ
خاص خوردگی
ش��د که بهعلت محصوالت
بهخصوص  FeSو  FeS2است.
اندازهگیریه��ا و پیشبینیه��ای ناش��ی از
خوردگی  H2Sممکن اس��ت نتای��ج متفاوتی را
دربرداشته باشد .برای مثال اظهارنظر برای اطمینان
جهت تشکیل نش��دن زنگهای سولفیدآهن(یا
ترکیبات آن) جهت حفاظت از خواص فلزات
حساس ،تنها با اطالع دقیق از شرایط عملیاتی در
طوالنیمدت امکانپذیر است.
تنها زماني ميتوان نس��بت به محافظت از
فلزات در مقابل خوردگیِ ناش��ي از رسوبات
اطمینان نمود که مش��خص شود این رسوبات
پایدار بوده و در شرایط عملیاتیِ متفاوت ،ازبین
نمیروند ،درغیر این صورت ،خوردگیهای
موضعیِ شدید اتفاق خواهد افتاد.
در برنامه استراتژيك مديريت خوردگي،
تهديد ناش��ي از خوردگ��ي  H2Sمعموالً اين
عناوين را شامل ميشود:
ال��ف -روشه��اي كاه��ش ي��ا حذف
خوردگي
ب -اهداف اجرايي
ج -روشهاي پايش منظم
د -واكنشه��اي س��ريع پيش��گيرانه ي��ا
اصالحي
ها -مسئوليتهاي سازماني براي كاهش،
پايش و واكنشهاي سريع
برنامه اس��تراتژيك مديري��ت خوردگي
ممكن است بخشي از برنامه مديريت يكپارچه
باشد.
فعاليته��اي برنامهريزي تاكتيكي ،نتايج
زير را دربر خواهد داشت:
الف -تدوين دس��تورالعملهاي عملياتي
مانند محدوديت پارامترهاي فرآيندي و ميزان
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تزريق بازدارندههاي خوردگي
ب -تأمي��ن تجهي��زات و جم��عآوري
اطالعات از طريق مستندات و تاريخچه دادهها
ج -مشخص شدن عناصر اصلي بازرسي
بر مبناي ريسك
د -فعاليته��اي منظم برنامهريزي ش��ده
جهت نگهداري ،مانند فعاليتهاي بازرس��ي،
ش خوردگي ،نمونهگيري و آناليز
خدمات پاي 
شيميايي
ه��ا -مش��خص ش��دن بس��تههاي كاري
بازرس��ي و پايش خوردگي ،مش��خص شدن
مس��ئوليتها ،هماهنگيها ،روشها ،محدوده
كار و نيازهاي گزارشدهي
برنامههاي تاكتيكي ممكن است با ديگر
فعاليتهاي مقابله با خوردگي همپوشاني داشته
باشد.
 -5اجرا و آناليز

اجرا باي��د براس��اس برنامهريزي باش��د.
بازرسي چشميِ درون خطوط لوله در مشخص
كردن الگوهاي خوردگيِ ناشي از  H2Sموثر
خواهد بود.
دادههاي مرب��وط به خوردگ��ي  ،H2Sاز
طريق روشهاي مختلف جمعآوري ميشود:
ال��ف -پارامترهاي فرآين��دي ،دادههاي
پايش خوردگ��ي و برخي اوق��ات دادههاي
ِ
تزريق مواد ضدخوردگي ،بهصورت همزمان
با عملي��ات جمعآوري ميش��ود .آناليزهاي
شيميايي و نتايج حاصل از بررسي كوپنهاي
خوردگي نيز در گزارشها ثبت ميشود.
ب -دادههاي حاصل از بازرسي ،معموالً
در گزارشهاي��ي منظم ،جمعآوري ش��ده و
دادهه��اي مربوط به ضخام��ت ديوارهها كه با
آزمايشهاي غيرمخرب اندازهگيري شده نيز،
قابل دسترسي است.
دادهه��اي مربوط ب��ه مديريت خوردگي
 H2Sدر دو مرحله آناليز ميشود:
الف -مقايس��ه اولي��ه عملكرد ب��ا برنامه

ِ
فوري
براي مش��خص ك��ردن نياز ب��ه اق��دام
اصالحي(براي مثال از س��رگيري تزريق مواد
ضدخوردگي يا تغيير سرعت تزريق و يا تغيير
برخي از شرايط عملياتي در صورت امكان)
ب -آناليز كليه دادهها كه معموالً توسط
مهندسان خوردگي و براي اطمينان از رسيدن
به اهداف برنامه استراتژيك و ارزيابي ريسك
خوردگي و درصورت نياز اصالح برنامههاي
تاكتيكي ،انجام ميشود.
برخ��ي اوق��ات ،دادهه��ا ميتوان��د بر
مبناي زمان ترس��يم گردد تا اثرات اقدامات
اصالح��ي در كاه��ش مي��زان خوردگ��ي،
محس��وستر باش��د .آناليزهاي آم��اري نيز
ميتوان��د دق��ت دادهه��اي آزمايشه��اي
غيرمخرب را بهبود بخشد.
 -6پايش و اندازهگيري عملكرد

اقدام��ات زي��ر ميتوان��د بهعن��وان
ش��اخصهاي پيشگيرانه م��ورد توجه قرار
گيرد:
الف -مقادير تزريق مواد ضدخوردگي
و مقايسه آن با برنامه
ب -اندازهگيريهاي پيوسته پارامترهاي
فرآيندي(مانند اندازهگي��ري ميزان آب در
فرآيند)
ج -فعاليتهاي بازرسي و مقايسه آن با
برنامه
اقدام��ات زي��ر بهعنوان ش��اخصهاي
اصالحي مورد توجه است:
ال��ف -توال��ي نش��تيهاي خوردگ��ي
حاصل از H2S
ب -كاهش ضخامت ديواره به كمتر از
ميزان مجاز
ج -نتاي��ج پاي��ش خوردگي ب��ر مبناي
اقدامات انجام گرفته با توجه به مقادير مجاز
 -7بازنگري روش اجرايي

در بازنگ��ري روش عملك��رد ،باي��د به
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موارد زير توجه نمود:
ال��ف -بازنگري س��اليانه (يا درصورت
ام��كان ،فصل��ي) نتايج حاص��ل از اقدامات
اصالح��ي ،پاي��ش و بازرس��ي؛ اگ��ر نتايج
طب��ق برنامه موردنظر نبوده اس��ت ،اقدامات
اصالحي مجدد بايد در نظر گرفته شود.
ب -بازنگ��ري روشه��اي اجراي��ي،
بهخصوص ارزيابي شاخصهاي پيشگيرانه و
شاخصهاي اصالحي؛ اگر نتايج قابل قبول
نيس��تند ،اقدامات اصالحي در اس��تراتژي،
س��ازماندهي و برنامهري��زي باي��د صورت
پذيرد.
ج -آناليز دقيق علل از كارافتادگيهاي
ناشي از خوردگي  H2Sيا مديريت حوادث
با ارائه پيشنهادها و اقدامات اصالحي مناسب
 -8مميزي

بهطور كلي ،مميزي توسط سازمانهايي

مس��تقل جهت بررس��ي و مقايس��ه نيازهاي
سيستم مديريت خوردگي و اقداماتي كه در
رابطه با آن صورت گرفته اس��ت ،با اهداف
برنامهريزي ش��ده صورت ميگيرد .در اين
ممي��زي ،كلي��ه اقدام��ات اصالح��ي جهت
مديريت انواع خوردگيهاي حاصل از H2S
بايد مورد مميزي قرار گيرد.
مميزيه��ا بر اس��اس برنامهري��زي و با
اس��تفاده از چكليس��تهاي تدوين ش��ده
انج��ام ميگي��رد و كليه اقدامات س��ازماني
و پيمانكاري ،م��ورد ارزيابي ق��رار خواهد
گرف��ت .گزارشه��اي ممي��زي بايد جهت
اقدام��ات اصالحي در اختي��ار تيم مديريت
خوردگي قرار گيرد.
نتيجهگيري

هر س��اله پديده خوردگ��ي هزينههاي
زي��ادي را به صناي��ع مختل��ف از جمله به

صنايع نف��ت و گاز تحمي��ل ميكند و اين
موض��وع اهمي��ت مديري��ت خوردگي را
افزايش داده است .ازآنجاييكه خوردگيِ
ناشي از گاز سولفيد هيدروژن ،آمار بااليي
از ،ازكارافتادگي تأسيس��ات نفت و گاز را
ِ
مديريت
به خ��ود اختص��اص داده ،اهميت
آن را دوچن��دان ك��رده اس��ت .چارچوب
مديريتي ارائه ش��ده در اي��ن مقاله ميتواند
در رابطه با خوردگ��ي ديگر مواد خورنده
در محيطه��اي مختلف از جمله :خوردگي
ناش��ي از  ،CO2خوردگ��ي ناش��ي از ،O2
خوردگي ميكروبي و ...بهكار گرفته ش��ود
و يا ميتوان با نگاهي جامعتر ،كليه عوامل
خورن��ده در محيط را شناس��ايي كرده و با
مش��خص نم��ودن خطيمش��يها و
اس��تراتژيهاي موثر ،براس��اس چارچوب
مديريت��ي ارائ��ه ش��ده ،مديري��ت جام��ع
خوردگي اثربخش��ي را اجرا نمود.
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