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بررسی رفتار بازدارنده های محلول در آب در کاهش
نرخ خوردگی واحد نمك زدايی

جلیل عرب زاده* مونا گلچین پور  معاونت امور مهندسي وزارت نفت

اث��ر دو نوع ممانعت کنن��ده ی آلی خوردگی محلول در آب با پایه ی ایمیدازولین روی فوالد کربنی در واحد نمک زدایی با روش های مختلف 
مطالعه شده است. در آغاز از طریق آزمایش چرخ دوار با غلظت های مختلف هر دو نوع ممانعت کننده ی ذکر شده، درصد حفاظت آنها در محیط 
نفت نمکی به دست آمد و از طریق آزمایش کاهش وزن، سرعت خوردگی در این محیط با و بدون غلظت های مختلف ممانعت کننده های مذکور 
در دماهای 30 و60 درجه ی س��انتیگراد محاسبه شد. سپس با افزودن 200ppm از ماده ی اکسیژن زدا با پایه ی بی سولفیت به این ممانعت کننده ها و 

محاسبه ی سرعت خوردگی و درصد حفاظت، کاهش شدید خوردگی و بهبود شرایط خورندگی سیال مشاهده شد.

آزمایش چرخ دوار، فوالِد کربنی، ماده ی اکسیژن زدا، ممانعت کننده ی خوردگی، واحد نمک زدایی

مقدم�ه
در مخازن زیرزمین��ی نفت خروجی از چ��اه به صورت ترکیبی 
از نفت، آب نمک و گاز طبیعی منتقل می ش��ود. دی اکس��یدکربن 
گاز طبیع��ی در آب نم��ک حل ش��ده و اس��ید کربنی��ک ضعیف 
تش��کیل می ده��د ک��ه اغل��ب باع��ث خوردگی ه��ای ش��دید در 
خط��وط لوله ی ف��والدی می گ��ردد. این مس��ئله نیاز ب��ه انتخاب 
روش های کنترل خوردگی در میادین نفتی را ضروری می س��ازد. 
ممانعت کننده های ش��یمیایی برای کنترل خوردگی بسیار بااهمیت 
هس��تند. انتخاب صحیح ممانعت کننده به ش��ناخت صحیح شرایط 
عملیاتی از جمله دما، فش��ار عملیاتی، خواص س��یال، PH محلول 

و ش��رایط جریان س��یال بس��تگی دارد ]2و1[.
فوالد کربنی اغلب در س��اخت خطوط لوله ی صنایع نفت به کار 
می رود. بس��یاری از مش��کالت خوردگی این خطوط لوله، در اثر 
خورنده بودن مایع درون آنهاس��ت. این مایع ممکن اس��ت شامل 
نفت��ی ح��اوی آب و گوگرد باش��د؛ آب س��ازند با مق��دار نمک 
زی��اد یا آب دری��ا. هرچند تمام آبهایی ک��ه از درون این خطوط 
می گذرند ش��امل مقدار زیادی یون کلرید و مق��دار قابل توجهی 
آنیون س��ولفات هس��تند و به همین دلیل تزریق ممانعت کننده های 

خوردگی در محل های مختلف این لوله ها بس��یار مهم اس��ت ]3[.
پیش��گیری از خوردگی فوالدهای کربن��ی در محلول های آبی 
توس��ط ترکیب��ات آل��ی ]7و6و5و4[ و غیرآل��ی ]11و10و9و8[ 
و همچنی��ن اث��ر هم افزای��ی ای��ن ممانعت کننده ه��ا ]14و13و12[ 

به گس��تردگی مطالعه ش��ده اند.
فوالِد کم کربن عموماً در محیط های آبی خنثی، رفتار غیرفعالی 
نش��ان می دهد و خوردگی آن به خواص فیلم اکسیدی سطحی آن 
بستگی دارد ]16و15[. خوردگی شدید اغلب در اثر خواص آب 
مشاهده می ش��ود که به وضوح به س��ختی آن ارتباط دارد. به طور 
کلی آب با س��ختی زیاد کربنات، خورنده نیست اما ایجاد رسوب 
روی خط��وط لوله و مبدل ه��ای حرارتی را تس��هیل می کند. آب 
س��بک رس��وب ایجاد نمی کند اما بس��یار خورنده است. به عبارت 
دیگر خورندگی آب توس��ط مقدار کلرید و س��ولفات و همچنین 
میزان س��ختی نمک های آن برای فوالد مش��خص می شود. فلزات 
غیرفعال عموماً توس��ط فرآیندی که در الیه ی اکس��یدی س��طحی 

آنها اتفاق می افتد خورده می ش��وند ]17[.

1- واکنش ه�ا و فرآينده�اي خوردگ�ي
فرآیند خوردگی فوالد مانند خوردگی هر فلز دیگر در نتیجه ی 
ظهور نواحی آندی و کاتدی اس��ت که س��بب تشکیل جفت های 
الکتروش��یمیایی روی س��طح فلز می ش��ود. فوالد در حالت اصلی 
به ش��کل فلزی با س��طح اکسیداسیون صفر اس��ت که در تماس با 
آب به ص��ورت یون ه��ای+Fe2  با س��طح اکسیداس��یون 2+ از فاز 
مایع می گذرد. این انتقال س��بب آزاد شدن الکترون در داخل فلز 

می ش��ود که واکنش آن به ش��کل رابطه ی-1 اس��ت.

Fe → Fe2++ 2e-
                                                              )1(
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واکن��ش احیاء همیش��ه در نواحی کاتدی اتف��اق می افتد. یک 
ترکیب ش��یمیایی )یون یا مولکول( موجود در آب، یون های آزاد 
ش��ده در فلز را می گیرد و به همین دلیل س��طح اکسیداس��یون این 

ترکیبات کاهش می یابد. این واکنش به ش��کل رابطه ی-2 اس��ت.

Oxidizing component + ne- → reduced component + ń OH      )2(

ترکی��ب اکس��یدکننده عموم��اً اکس��یژن حل ش��ده اس��ت که 
-OH نی��ز ترکیبات  به ط��ور معم��ول در آب وجود دارد. یون های
احیاءکننده هس��تند. اکسیژن طبق واکنش-3 از سطح اکسیداسیون 

صفر به س��طح اکسیداس��یون 2-  می رس��د.

O2 +2H2O +2e- → 2OH-1
  2

                                             )3(

واکنش اصل��ی خوردگی که از ترکی��ب واکنش آندی وکاتدی 
به دس��ت می آید به ش��کل رابطه ی-4 اس��ت.

Fe +    O2
 +H2O → Fe2++2OH-1

  2
                                           )4(

اگر مقدار اکس��یژن حل ش��ده کافی نباش��د نخس��تین واکنش 
-NO به 

3 کاتدی که احتمال وقوع آن بیش��تر اس��ت، احیاء یون های
-NO اس��ت. در واکنش-5 نیتروژن از سطح اکسیداسیون 

2 یون های
5+ به 3+ می رس��د.

NO-
3 +H2O+2e-→ NO-

2 +2OH-

                                       
)5(

بنابراین یونیزه ش��دن فوالد سبب افزایش آزادسازی الکترون شده 
ک��ه این الکترون ها قبل از اینکه در واکنش کاتدی ش��رکت کنند 
در س��طح فلز انباشته می ش��وند. در نتیجه به فلز یک بار الکتریکی 
منفی داده می ش��ود و PH آب در نزدیکی نواحی کاتدی افزایش 
می یاب��د. همچنی��ن آب��ی ک��ه وارد یک سیس��تم می ش��ود عمدتاً 
 -HCO اس��ت. 

3  -CO2و
3

،OH- ،SO2- 
4

،CI-،NO-
3
ش��امل آنیون ه��ای

یون های+Fe2 موجود در نواحی آندی به س��رعت ب��ا این آنیون ها 
واکنش داده و تش��کیل کمپلکس های یونی یا مولکولی می دهند. 
واکنش های برگش��ت پذیری که اتفاق می افتن��د طبق روابط-6 تا 

11 هس��تند.
Fe2++HCO-

3      FeHCO+
3

→←
1

2

                                               
)6(

Fe2++CO2- 
3             dissolved FeCO3           solid FeCO3 

→←
→←

1

2

2

1                   )7(

Fe2++OH        FeOH+→←
1

2                                                         
)8(

Fe2++SO2- 
4         FeSO4

→←
1

2
                                                         )9(

Fe2++CI-        FeCI+→←
1

2

                                                         
)10(

                                                    )11(Fe2++NO-
3        FeNO+

3
→←

1

2                                                         
عموماً پذیرفته ش��ده که س��ینتیک اکسیداسیون آندی فوالد در 
FeOHads میان��ی دارد. مکانیزم 

محیط اس��یدی بس��تگی به ج��ذب
اکسیداس��یون آن��دی فوالد که در حض��ور ممانعت کنن��ده ایجاد 

می ش��ود طبق واکنش های-12 تا 18 خواهد بود.
Fe+H2O         Fe.H2Oads

→←
1

2

                                                  )12(

FeH2Oads +X     FeOH-
ads+H++X→←

                                     
)13(

FeH2Oads +X      FeX-
ads+H2O→←

                                         
)14(

FeOH-
ads+X→FeOHads+e-                                              )15(

FeXads        +FeXads
+  +e-    →←

                                                   )16(

→←FeOHads+FeXads
+          FeXads+FeOH+

                                   
)17(

→←FeOH++H+         Fe2++H2O                                                 )18(

در اینجا گونه ی X می تواند مولکول ممانعت کننده باشد. این مکانیزم 
نش��ان می دهد که س��ینتیک واکنش آندی تحت تأثیر دو واکنش قرار 
FeOHads) و دیگری 

می گیرد؛ یکی شامل هیدروکسیل جذب شده ( -
FeXads). سرعت انحالل آندی 

ش��امل جذب مولکول ممانعت کننده (  
)مرحله ی-15( بستگی به محصوالت واکنش-13 دارد.  اما دو واکنش 
رقابتی-13و14 بس��تگی ب��هFeH2Oads دارند. جابجای��ی مولکول های 

جذبی آب توسط گونه ی X می تواند بر واکنش-15 مؤثر باشد.

2- متدولوژي تحقیق
نمونه گیری آب همراه نف��ت از خروجی مخزن گاززدا  و به محض 
ورود ب��ه واحد نمک زدایی در یکی از واحدهای نفتی در جنوب ایران 
انجام ش��ده است.  این آب، آب س��ازند است که پس از جدا شدن از 
نفت و قبل از اینکه هر گونه ماده ی ش��یمیایی به آن تزریق گردد از آن 
نمونه برداری شده و آنالیز شیمیایی آن در جدول-1 ارائه گردیده است. 
وقتی این آب به همراه نفت وارد واحد نمک زدایی می شود باعث ایجاد 
خوردگی های زیادی در قس��مت های درونی مخازن و خطوط لوله در 
این واحدها می ش��ود؛ به طوری که هر ساله شاهد سوراخ شدن خطوط 
لوله، ایجاد نش��تی و همچنین ایجاد خوردگی های شدید روی کف و 

بدنه ی مخازن واحدهای نمک زدایی هستیم.
به دلیل کنترل خوردگی در واحدهای نمک زدایی، در این تحقیق از 
دو نوع ممانعت کننده ی آلي محلول در آب2 استفاده شده است. برخی 
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از خواص فیزیکی این ممانعت کننده ها در جدول-2 نش��ان داده ش��ده 
اس��ت. بعضی از ترکیبات ش��یمیایی موجود در این ممانعت کننده ها و 

درصد وزنی آنها نیز در جدول-3 ارائه شده است.

2-1- شرح مختصر فرآيند واحد نمك زدايی
نفت خام هم��راه با آب نم��ک از واحد بهره ب��رداری وارد کارخانه ی 
نمک زدایی شده و مستقیماً به سمت مخزن ائتالف کننده ی ثقلی3 هدایت 
می ش��ود. قبل از ورود نفت به این مخزن، نخست آب تازه از طریق مخزن 
آب رقیق کننده4 و توسط شیر مخلوط کننده به نفت اضافه می شود تا بدین 
وسیله غلظت آب نمک در نفت کاهش یافته و جدایش آن ساده تر انجام 
گیرد. مخزن ائتالف کننده ی ثقلی، استوانه ای شکل ب��وده و عمل جدایش 

در آن بر اساس اختالف وزن مخصوص نفت و آب نمک انجام می شود.
 نفت مخلوط ش���ده با آب تازه توس��ط لوله به ب��االی مخزن هدایت 
ش��ده سپس به صورت حلزونی از آن س��رازیر می گردد. نفت جدا شده 
از آب نمک از س��طوح باالیی مخزن ائتالف کننده به مخزن نوسان گیر5 
وارد و آب نمک جدا شده از نفت در کف مخزن ته نشین شده و توسط 
لوله ی ارتباطی وارد مخزن کف گیر6 می شود. نفت ذخیره شده در مخزن 
نوسان گیر نیز توسط پمپ و از طریق خطوط لوله ی ارتباطی وارد مخزن 
ائتالف کننده ی الکتریکی7 می گردد. در این مخزن ذرات پراکنده ی آب 
نمک تحت تأثیر میدان الکتریکی جریان متناوب با ولتاژ باال قرار می گیرد 
تا فیلم نفت اطراف قطره شکسته شده و در نهایت با به هم پیوستن قطرات 
کوچک و تشکیل قطرات بزرگ تر، سرعت ته نشینی آنها افزایش یابد. 
قسمت های داخلی مخزن ائتالف کننده الکتریکی متشکل از الکترودهایی 
با جنس فوالد زنگ نزن است که توسط مبدل های برقی با ولتاژ باال تغذیه 
می شوند. نفت خروجی از باالی مخزن ائتالف کننده ی الکتریکی توسط 
پمپ به س��مت واحد بهره برداری هدایت ش��ده از آنجا جهت مصارف 
داخلی یا صادرات به س��وی مراکز مربوطه فرس��تاده می شود. آب نمک 
ته نش��ین ش��ده درون مخزن ائتالف کننده الکتریکی توسط خطوط لوله 
ارتباطی به سمت مخزن کف گیر هدایت می شود. اما در صورتی که آب 
نم��ک خروجی از مخزن ائتالف کننده ی الکتریکی هنوز به حد اش��باع 
نرسیده و قابل استفاده باشد به سوی مخزن آب برگشتی8 هدایت می گردد 
تا دوباره اس��تفاده ش��ود.  آب نمک از باالی مخزن کف گیر به صورت 
حلزونی به سمت پایین مخزن سرازیر می شود. از قسمت باالی این مخزن، 
نفت جدا ش��ده از آب توس��ط لوله جمع آوری و به مخزن نوس��ان گیر 
وارد می ش��ود. آب نمک جدا ش��ده نیز از کف مخزن به س��وی مخازن 
جداکننده ی ثقلی9 ارسال می گردد. در این مخازن باقیمانده ی ذرات نفت 
از آب نمک جدا شده و در نهایت این آب نمک که در اصطالح به آن 
آب زائ��د10 می گویند وارد فیلتر می گردد. ای��ن آب نمک پس از جدا 
کردن ذرات جامد، وارد مخزن ذخیره ی آب زائد11 شده و از آنجا توسط 

پمپ به چاه های زیرزمینی تزریق می گردد.

2-2- آزمايش چرخ دوار12
هدف از این آزمایش  فراهم کردن محیطی خورنده شبیه به وضعیت 
کارخانه ه��ای نمک زدای��ی جهت ارزیابی مواد ضدخوردگی اس��ت. 
ساختمان دس��تگاه مورد اس��تفاده برای این آزمایش شامل صندوقچه 
درب داری اس��ت ک��ه موتوري متصل به یک مح��ور دارد و روی آن 
مح��ور صفحه ای فلزی قرار گرفته که 18 عدد بطری اس��تاندارد را در 

خود جای می دهد.
 ضمن اینکه صفحه ی مشبک دیگری به صورت قرینه ی این صفحه 
قرار گرفته که بطری های مذکور را توس��ط پیچ های تعبیه ش��ده مهار 
می کند. این دس��تگاه مجهز ب��ه کلیدهایی از قبیل کلی��د اصلی، کلید 
مکن��ده ی هوا، دو عدد کلید گرمازا و کلید روش��ن و خاموش موتور 

ResultUnitMethodTests

114mg/lSM 2320  BAlkalinity )PH=4.5)

563mg/lSM 4500- Co2   CDissolved  Co2

6.15-ASTM 1294 - 84pH

1.135g/mlASTM D1429-86Density at 20 oC

63086mg/lSM 3500- Na  DSodium

1375mg/lSM 3500- K  DPotassium

12400mg/lASTM D511- 92Calcium

2089.8mg/lASTM D511- 92Magnesium

45mg/lSM 3500 Fe   DIron )Total)

126380mg/lASTM D4458-85Chloride

452mg/lASTM D4130- 82Sulphate

139.08mg/lCalculatedBicarbonate

1884mg/lSM 2540   DSuspended Solids

186.05mg/lSM 2540   CTDS @ 180 Cο

39600mg/lCalculatedTotal Hardness

114mg/lCalculatedTemporary Hardness

39486mg/lCalculatedPermanent Hardness

  1   آنالیز شــیمیایي آب همراه نفت خروجي مخزن گاززدا قبل 
از ورود به واحد نمک زدایي

  2   برخــی از خــواص فیزیکــی ممانعــت كننده هــای خوردگــی 
PL-464 و K-325

pHSolubility
Flash 

Point 
o
C

 Pour Point 
o
C

Density (g/ml) @  

25 
o
C

AppearanceName

5Fresh Water and 
Brine>65<-51.00 – 1.05Dark Brown LiquidPL-464

5.8-6.5Water Soluble>100<-101.01Dark Brown quLiidKI-325
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اس��ت. تصویر دس��تگاه و بطری های آن در شکل-1 نش��ان داده شده 
اس��ت. جهت این آزمای��ش از آب خروجی مخ��زن گاززدا به عنوان 
 AISI-1018 محل��ول خورنده و کوپن های میل��ه ای از جنس ف��والد

به طول 178 و قطر 1/6 میلي متر استفاده شده است.
آزمای��ش چرخ دوار برای ممانعت کننده ه��ای مذکور با مقادیر 25 و 
ppm 50 در دماهای 30 و 60 درجه ی سانتي گراد به مدت 72 ساعت انجام 
گردید. در پایان پس از شستش��و با آب مقطر و خشک شدن به وسیله ی 
استن، وزن کوپن های میله ای اندازه گیری شد و درصد حفاظت هر کدام 

از ممانعت کننده ها با استفاده از رابطه ی-19 محاسبه گردید ]18[.

                %E)JCorr) = ×100 

JCorr -JCorr)inh)

JCorr
                                                    )19(

که در آن:
 (E)JCorr% = درصد حفاظت

JCorr = سرعت خوردگی بدون ماده ی کندکننده ی خوردگی

(JCorr)inh = سرعت خوردگی با تزریق ماده ی کندکننده ی خوردگی

س��رعت خوردگی و ب��ازده ممانعت کننده های مذک��ور که از این 
آزمای��ش در دم��ای 30 و 60 درجه ی س��انتي گراد به دس��ت آمده در 
جداول-4و5 و اثر افزودن ppm 200 ماده ی اکس��یژن زدایTi-109  به 

این ممانعت کننده ها در جداول-6و7 ارائه شده اند.

2-3- تجزيه ی و تحلیل نتايج
با دقت در جدول-2 و مقایسه ی خواص فیزیکي دو ممانعت کنند ه ی 
مورد تحقیق مشاهده مي شود که هر دو از نظر شکل ظاهري هم رنگ و 
مایع هس��تند و چگالی هر دو  نیز تقریباً یکسان است.  ولي تغییر فاحشي 
)حدود 35 درجه ی س��انتي گراد( در نقطه ی اش��تعال ای��ن دو بازدارنده 

Butyl 
Glycol
)wt%)

Di Ethyl 
Amine 
)wt%)

Oxy Alkylated 
Alkyl Phenol

)wt %)

Quaternary 
Ammonium 
Compounds

)wt %)

Imidazoline 
Salt )wt %)

Iso Propyl 
Alcohol
 )wt %)

Name

_1 - 1010 - 201 - 51 - 101 - 5PL-
464

10- 30___10 - 30_KI-
325

  3   برخی از تركیبات شیمیایی ممانعت كننده های خوردگی 
PL- 464 و KI - 325

)b( و بطري هاي موجود در آن )a( 1   دستگاه آزمایش چرخ دوار

 Corrosion rate
in 50 ppm

)mpy)

 Corrosion rate in
 25 ppm

)mpy)

 Corrosion rate in
blank solution

(mpy)
 Efficiency at 50ppm

)%)
 Efficiency at 25

 )%) ppm
Inhibitor

9383299189KI-325
171013298770PL-464

  4   ســرعت خوردگی و بــازده ممانعت كننده های مذكور در 
آزمایش چرخ دوار در دمای 30 درجه ی سانتی گراد

  6   ســرعت خوردگــی و بــازده ممانعــت كننده هــای مذكــور با 
افزودن 200ppmماده اكســیژن زدای TI-109 در دمای 

30 درجه ی سانتی گراد

Corrosion 
rate at 50 ppm 

inh. + 200 
ppm oxygen 
scavenger 

)mpy)

Corrosion rate at 25 
ppm inh. + 200 ppm 
oxygen scavenger 

)mpy)

Efficiency at 50 
ppm inh. + 200 

ppm oxygen 
scavenger (%)

Efficiency at 25 
ppm inh. + 200 ppm 

oxygen scavenger )%)
Inhibitor

2179996K1-325

15659481PL-464

  5   ســرعت خوردگی و بــازده ممانعت كننده های مذكور در 
آزمایش چرخ دوار در دمای 60 درجه ی سانتی گراد

 Corrosion rate
in 50 ppm

)mpy)

 Corrosion rate in
 25 ppm

)mpy)

 Corrosion rate in
blank solution

(mpy)
 Efficiency at 50ppm

)%)
 Efficiency at 25

 )%) ppm
Inhibitor

15474508378KI-325
291484507561PL-464

  7   ســرعت خوردگــی و بــازده ممانعــت كننده هــای مذكــور با 
افزودن 200ppmماده اكســیژن زدای TI-109 در دمای 

60 درجه ی سانتیگراد

Corrosion 
rate at 50 ppm 

inh. + 200 
ppm oxygen 
scavenger 

)mpy)

Corrosion rate at 25 
ppm inh. + 200 ppm 
oxygen scavenger 

)mpy)

Efficiency at 50 
ppm inh. + 200 

ppm oxygen 
scavenger (%)

Efficiency at 25 
ppm inh. + 200 ppm 

oxygen scavenger )%)
Inhibitor

3248881K1-325

211008371PL-464
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وجود دارد. با توجه به اینکه بازدارنده های مذکور در محیط نفتي به کار 
مي روند از نظر ایمني نقطه ی اش��تعال آنها اهمیت به سزایي داشته و یک 
 KI-325 مزیت محس��وب مي ش��ود. از این لحاظ ش��رایط بازدارنده ی
مناس��ب تر است. همچنین با مقایسه ی PH دو بازدارنده مشاهده مي شود 
که بازدارنده ی PL در حد اس��ید اس��ت ولي بازدارن��ده ی KI نزدیک 
خنثي مي باش��د که PH آن با سیال مورد آزمایش تقریباً یکسان است. با 
مش��اهده ی جداول-4و5 که سرعت خوردگي و بازده بازدارنده ها را در 
غلظت هاي مختلف و دماي 30 و 60 درجه ی س��انتي گراد نشان مي دهد 
 50 ppm با غلظت KI مي توان دریافت که بهترین بازده برای بازدارنده ی

و در دماي 30 درجه ی سانتي گراد و به میزان 91 درصد است. 
همچنین مشاهده مي شود که افزایش دما از 30 به 60 درجه ی سانتي گراد 
س��بب کاهش بازده این بازدارنده به 83 درصد شده که با توجه به ترکیبات 
تشکیل دهنده ی این ممانعت کننده ها به نظر مي رسد افزایش دما سبب تجزیه ی 
ش��یمیایي نمک هاي ایمیدازولین و شکستن ساختار حلقوي آن شده است.  
در ج��داول-6و7 نیز نتای��ج حاصل از آزمایش ای��ن بازدارنده ها در حضور 
ppm 200 از ماده ی اکس��یژن زدا با پایه ی بي س��ولفیت آمونیم ارائه شده که 
نشان دهنده ی کاهش شدید خوردگي و افزایش بازده بازدارنده ها در حضور 
این ماده ی اکسیژن زدا شده است. بیشترین مقدار بازده نیز به 99 درصد رسیده 
که در غلظت ppm 50 از بازدارنده ی KI به دست آمده است.  با توجه به اینکه 
در این سیستم، اکسیژن با شرکت در واکنش کاتدي و مصرف الکترون هاي 

آزاد شده در سطح فوالد، سبب افزایش سرعت واکنش کاتدي و به موازات 
آن افزایش سرعت واکنش آندي و خورده شدن فوالد شده، اکسیژن عاملي 
خورنده محس��وب مي گردد که پس از افزودن ماده ی اکسیژن زدا و حذف 
اکسیژن، با کند کردن سرعت واکنش کاتدي سبب کاهش شدید خوردگي 

شده و سرعت خوردگي را در کمترین مقدار به mpy2 رسانده است.

نتیجه گیری
نتای��ج آزمایش چرخ دوار و محاس��به ی س��رعت خوردگ��ی و بازده 
ممانعت کننده ها در دماهای مختلف نشان می دهد که با افزایش دما از 30 به 
60 درجه ی سانتي گراد برای هر دو نوع ممانعت کننده، سرعت خوردگی 
افزایش و بازده ممانعت کننده کاهش یافته است. افزایش ماده ی اکسیژن زدا 
ب��ه هر دو نوع ممانعت کننده س��بب کاهش ش��دید خوردگی ش��ده که 
نش��ان دهنده ی اثر هم افزایی این ماده ی اکسیژن زدا بر ممانعت کننده های 
 مذکور اس��ت. بهترین بازده با اضافه ک��ردن ppm 50 از ممانعت کننده ی

 KI-325 و ppm 200 از م��اده ی اکس��یژن زدای TI-109 به محلول مورد 
آزمایش و به میزان 99 درصد به دس��ت آمد که سرعت خوردگی در این 
محلول mpy2 اندازه گیری شد. با توجه به موارد ذکر شده، در این سیستم 
 KI-325 مهم ترین عامل خورنده اکسیژن است و بهترین نوع ممانعت کننده
می باشد که اضافه شدن ماده ی اکسیژن زدا به آن سبب کاهش شدید سرعت 

خوردگی شده است.
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2. Water Soluble Corrosion Inhibitor
3. Coalescer Tank
4. Dilution Tank

5. Surge Tank
6. Skimmer Tank
7. Electrostatic Tank
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9. API Gravity Separator
10. Disposal Water
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