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هزینه هاي هنگفت خوردگي و لزوم کنترل آن در صنعت نفت

علي عرب زاده*  معاونت امور مهندسي وزارت نفت

امروزه س��هم عظیمي از هزينه هاي صنايع مختلف مربوط به هزينه هاي مس��تقیم و غیرمس��تقیم ناشي از 
خوردگي اس��ت. بخش��ي از اين هزينه ها مربوط به اس��تفاده از بازدارنده هاي خوردگي، رنگ، پوشش، سیستم 
حفاظت کاتدي و آندي و تعیین متريال مناسب جهت قطعات مي باشد. در اين مقاله روش هاي مختلف جهانِي 
تعیین هزينه هاي مس��تقیم و غیرمستقیِم محاس��به و کنترل خوردگي ارائه و نسبِت هزينه هاي غیرمستقیم 
به هزينه هاي مس��تقیم خوردگي در کش��ورهاي مختلف بررس��ي مي گردد. از آنجا که تجربه زيادي از تعیین 
هزينه هاي خوردگي در صنعت نفت ايران وجود ندارد، لذا در اينجا مقايس��ه اي از نس��بت هزينه هاي خوردگي 
جهان��ي با هزينه ه��اي خوردگي يکي از پااليش��گاه هاي گاز ايران که به عنوان يک فعالیت پژوهش��ي در طي 

خوردگيسال هاي 90-1385 انجام شده، ارائه می گردد.
هزینه مستقیم

 هزینه غیرمستقیم
صنعت نفت

* دریافت:
94/9/18

* ارسال برای داوری:
94/10/16

* پذیرش:
94/10/22

)a.arabzadeh@mop.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

همواره خوردگي به عنوان یک مش��کل بسیار 
جدي در سراس��ر جهان مطرح بوده است. به طور 
کلي مواد فل��زي در محی��ط ناپایدارند. هنگامي 
که تجهیزات فلزي مورد اس��تفاده قرار مي گیرند، 
به دلی��ل واکنش ب��ا محیط اطراف ممکن اس��ت 
خواصي مانند اس��تحکام، مقاوم��ت الکتریکي، 
هدای��ت حرارتي، خواص مغناطیس��ي و ش��کل 
ظاه��ري خ��ود را از دس��ت بدهن��د. خوردگِي 
تجهیزات فلزي به کمک فناوري هاي پیش��رفته   ي 
جلوگیري از خوردگي که در دسترس مي باشند، 
کنترل مي شوند. اگر چنین کنترل هایي انجام نشود، 
هزینه هاي مصرف قطعات فلزي یک کشور به طور 
چش��مگیري افزایش خواهد یاف��ت. خوردگي و 
اثرات آن اغلب نادیده گرفته مي شوند. کشورهاي 
مختل��ف مجبورن��د هزینه هاي زی��ادي را جهت 
بازسازي ساختارهاي زیربنایي مختلفي که تحت 

تأثیر خوردگي هستند، صرف نمایند. 
خوردگي یک پدیده ي مخرب بوده و سالیانه 
صدم��ات مالي و جاني زی��ادي را از خود به جاي 
مي گ��ذارد. از این رو تاکنون کش��ورهاي زیادي 

براي برآورد هزینه هاي ناشي از خوردگي تالش 
نموده اند. الزم به ذکر اس��ت که آمارهاي منتشر 
شده مربوط به هزینه هاي مستقیم خوردگي است 
و هنوز آمار دقیقي پیرامون هزینه هاي غیرمستقیم 
خوردگي از س��وي کشورهاي مذکور ارائه نشده 
و تنه��ا به پیش بین��ي و تخمین نس��بِت هزینه هاي 
غیرمس��تقیم خوردگ��ي ب��ه هزینه هاي مس��تقیم 

خوردگي اکتفا شده است.

۱-هزینه هاي خوردگي
هزینه هاي ناشي از خوردگي عمدتاً به دو دسته 

تقسیم بندي مي شوند: 
1- هزینه هاي مستقیم خوردگي 

2- هزینه هاي غیرمستقیم خوردگي

۱-۱- هزینه هاي مستقیم خوردگی
معموالً هزینه هاي مستقیم خوردگي نیز، به دو 

دسته تقسیم بندي مي گردند ]1-3[: 
)الف(- هزینه هاي سرمایه اي1 که در واقع باید 
آن را در حین س��اخت قطعه و تجهیزات در نظر 

گرفت نظیر: 
1- انتخاب مواد از طریق بررس��ي تجربیات یا 

انجام تست هاي آزمایشگاهي و یا میداني 
2- استفاده از مواد مقاوم تر در برابر خوردگي. 
زماني که خوردگي وجود نداش��ته باشد مي توان 
از فلزات ارزان تر نظیر فوالد کربني س��اده، جهت 

ساخت تجهیزات و قطعات استفاده نمود. 
3- در نظر گرفتن ضخامت اضافه، در قالب حد 
مجاز خوردگي2  براي تجهیزات و قطعاتی که در 

معرض محیط خورنده قرار دارند. 
4- به کارگیري رنگ، پوش��ش یا روکش3 بر 

روي تجهیزات در محیط هاي خورنده 
5- هزینه ه��اي خری��د، نص��ب و راه ان��دازي 
تجهیزاتي که ب��راي تزریق م��واد ممانعت کننده 
خوردگ��ي4 ، سیس��تم هاي حفاظت کات��دي5  یا 
حفاظت آندي6  یا سیس��تم هاي پایش خوردگي7  

به کار مي روند. 
6- هزینه هایي که جهت جلوگیري از خورده 
شدن قطعه یا تجهیز، در حین ساخت آن، تحمیل 

مي گردد. 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

)ب(- هزینه هاي عملیات8 
ای��ن هزین��ه، در واق��ع هزینه هایي هس��تند که 
در حی��ن س��رویس دهي و به کارگیري قطعات و 
تجهیزات تحمیل مي گردند تا بتوان خوردگي را 
کاهش داده و کنترل نمود. ازجمله مي توان به این 

موارد اشاره کرد: 
1- هزینه ه��اي بازرس��ي، تعمی��ر و نگهداری 
از رن��گ و پوش��ش، روکش ه��ا و سیس��تم هاي 
کنترل خوردگي )نظیر دستگاه هاي تزریقي مواد 
بازدارنده خوردگي، سیستم هاي حفاظت کاتدي 

و آندي و سیستم هاي پایشي خوردگي و غیره( 
2- هزینه مواد ش��یمیایي مصرفي جهت کنترل 
خوردگ��ي، نظی��ر: م��واد بازدارن��ده خوردگي، 
رسوب زدا9 ، مواد کنترل کننده pH محلول و غیره.
3- هزینه تعمیر و جایگزیني قطعات و تجهیزاتی 
ک��ه در اثر خوردگي آس��یب مي بینند و در قالب 

یک برنامه ي از پیش  تعیین شده، انجام می شود.
4- هزینه ه��اي دیگ��ري نظی��ر بررس��ي علت 
 Failure( خوردگي و شکست قطعات و تجهیزات
Analysis( و نیز تعمیراِت از قبل پیش بیني نش��ده 

که در اثر وقوع خوردگي الزم مي گردند.

۱-۲- هزینه هاي غیرمستقیم خوردگی
هزینه هاي غیرمستقیم خوردگي نیز عمدتاً موارد 

زیر را شامل مي گردند: 
1- از دست دادن بودجه هزینه شده براي تجهیز 

خورده شده 
2- از دست دادن تولید 

3- کم شدن کارآمدي تجهیز10 
4- طراحي مازاد11 

5- تأخیرات حادث شده12 
6-بُ��روز مش��کالت و دعواه��اي حقوقی بین 
آس��یب دیدگان و آس��یب وارد کنندگان حوادث 

خوردگي، از نظر خسارات جاني، مالي و غیره 
7-هزینه هاي اجتماعي، ی��ا هزینه کاربر که از 
طری��ق از دس��ت دادن زمان و پ��ول در طي دوره 

نگهداري و تعمیرات تحمیل مي شود.

8-از دست دادن محصوالت از طریق نشت به 
بیرون.

9-کاهش راندم��ان در اثر تجمع محصوالت 
خوردگي در مسیر جریان

10-هزینه مربوط به طراحي نامناسب.
11- کاهش تولید در اثر توقف هاي غیرمنتظره 

.)unexpected shut down(در تولید
12- تخریب و آسیب وارده به محیط زیست و 

هزینه هاي جبران آن]3[.
محاس��به و برآورد هزینه ه��اي فوق الذکر کار 
دش��واري بوده و همانطور که قباًل نیز ذکر ش��ده 
تاکنون حت��ي کش��ورهاي صنعتي پیش��رفته نیز 
نتوانسته اند تخمین و برآورد مطمئني را ارائه دهند. 
به عنوان مثال آلودگي محیط زیست ناشي از بُروز 
خوردگي و نشتي یک مخزن حاوي مواد شیمیایي 
و خطرن��اک، نیازمند ص��رف هزینه هاي کالن و 
سال ها تالش انس��ان و طبیعت، در خنثي سازي و 
دفع این آلودگي هاست. آلودگي زیست محیطي 
حاصل از انهدام13 دس��تگاه ها و تجهیزات حاوي 
مواد خطرناک و سمي، عالوه بر صدمه به طبیعت 
و حیات جانداران، قادر است زندگي مردم منطقه 

پیرامون را نیز به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

۲- روش هاي  جهاني محاسبه و برآورد هزینه هاي 
خوردگي 

اولین ت��الش جهت تخمی��ن هزینه خوردگي 
توس��ط آق��اي هادفیلد14 در س��ال 1932 صورت 
گرف��ت. روش وي به صورت تخمی��ن نظري از 
نرخ سالیانه زنگ زدگي آهن و فوالد در کل دنیا 
بود]4[. هادفیلد هزینه خوردگي س��االنه جهان از 
مصرف آهن و فوالد را در حدود 600 میلیون پوند 
تخمین زده است ]5[. اما اولین دسته بندی و آنالیز 
علمي هزینه هاي خوردگي و تخمین آن، توس��ط 
پروفس��ور یولی��گ15 در س��ال 1950 میالدي در 
آمریکا انجام شد. روش وي بسیار محافظه کارانه16 
بوده به طوري که بررسي ها نش��ان مي دهد در این 
روش برآوردها کم ت��ر از واقعیت اتفاق مي افتد؛ 

در واق��ع روش یولی��گ عمدتاً انتخ��اب هزینه و 
گردآوري آن ها از س��ازنده های کاال و تجهیزات 

را شامل می گردید.
در سال 1966 میالدي در انگلستان یک کمیته 
ارزیابي هزینه هاي خوردگي تحت سرپرستي دکتر 
هور17 تشکیل شد که در اصل در ارتباط مستقیم با 
صنایع، اطالعات مورد نظر را جمع آوري مي نمود. 
در روش آقاي هور درصد مش��ارکت هر بخش 
صنعتي نیز در اقتصاد خوردگي کشور انگلستان، 

در نظر گرفته مي شد. 
در حالي ک��ه اطالعات هزینه ه��اي خوردگي 
جمع آوري ش��ده درآمریکا چندان مورد اعتماد 
نبوده و شک و شبهه راجع به آن وجود داشت، در 
 BCL19  و NBS18  سال 1978 میالدي دو مؤسسه
م��دل ورودي – خروجي20 را به عنوان روش خود 
در تخمین هزینه هاي خوردگي در س��ال مذکور 
به کار بردند؛ البته مش��کل روش فوق این بود که 
چگونه مي توان داده هاي به روز شده را براي یک 
منبع واحد به دس��ت آورد؟ براساس آمارهایي که 
با اس��تفاده از روش هاي باال منتش��ر ش��ده، هزینه 
خوردگ��ي، معادل 1 تا 5/5 درصد تولید ناخالص 

ملي21  کشورهاي مطالعه شده  مي باشد]6-9[.

3- مقایس�ه هزینه ه�اي خوردگي در کش�ورهاي 
مختلف

در اینج��ا آم��اري از هزینه ه��اي مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم خوردگي در کشورهاي مختلف به 
همراه اِلمان هاي محاس��به این هزینه ها ارائه ش��ده 
اس��ت. سپس آمار مذکور با هزینه هاي خوردگي 
در یکي از پاالیشگاه هاي گاز ایران بین سال هاي 
1385-1390 که به عنوان یک فعالیت پژوهش��ي 

انجام شده، مقایسه گردیده است.

3-۱- هزینه هاي خوردگي در کشور آمریکا
یولیگ تجزیه و تحلیلي نظام مند از هزینه هاي 
خوردگ��ي در کش��ور آمریکا انجام داده اس��ت. 
او نش��ان داد ک��ه ضررهاي مس��تقیم س��الیانه ي 
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خوردگ��ي در آمری��کا، ش��امل هزین��ه کنت��رل 
خوردگ��ي، براب��ر 5500 میلی��ون دالر در س��ال 
ب��وده اس��ت. او در ادام��ه پیش بیني ک��رد که از 
طریق گام گذاش��تن در یک برنامه ي آموزش��ي 
و تحقیق و توس��عه اِي 5 ساله مي توان حدود 922 
میلی��ون دالر در زمین��ه خوردگ��ي و کنترل آن 
صرفه جوی��ي اقتصادي نمود. در طول س��ال هاي 
2001-1999، ش��رکت آزمایش��گاه فناوري هاي 
کنت��رل خوردگ��ي ).22CCTL Inc( مطالعه اي را 
بر روي اثر هزینه هاي خوردگي بر اقتصاد آمریکا 
ب��ا یک توافق همکاري ب��ا اداره بزرگراه فدرال23 
و انجمن بین المللي مهندس��ین خوردگي24  انجام 
دادن��د]5[. در ای��ن مطالعه، مجم��وع هزینه هاي 
مس��تقیم خوردگي 276 بیلیون دالر برآورد شده 
 است ) معادل 3/14 درصد تولید ناخالص داخلي 
کشور25(. هزینه هاي غیرمستقیم خوردگي، به طور 
محافظه کارانه اي برابر با هزینه هاي مستقیم تخمین 
زده شده اس��ت، به طوري که مجموع هزینه هاي 
مستقیم و غیرمستقیم برابر 522 بیلیون دالر مي باشد 
)معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلي(. نس��بت 
هزینه هاي غیرمستقیم به هزینه هاي مستقیم تقریباً 

برابر 1 است. 
الزم به ذکر اس��ت در سال 2013 میالدي، کل 
هزینه ه��اي خوردگي در کش��ور آمریکا بیش از 

یک تریلیون دالر برآورد شده است.

3- ۲- هزینه هاي خوردگي در کشور بریتانیا
در س��ال 1970 کمیته ه��وآر26  که در زمینه ي 
خوردگ��ي و حفاظ��ت از آن کار مي کند، هزینه 
س��االنه خوردگي در بریتانیا را 1365 میلیون پوند 
)معادل 3/14 درصد تولید ناخالص ملي در س��ال 
1970( تخمین زد]10[. در یک بررسي و مطالعه ي 
دقی��ق هزینه هاي خوردگي که در بین س��ال هاي 
2001-1998 در پنج بخش خاص صنعتي توسط 
انجمن پژوهش��ي رنگ بریتانیا انجام شده، هزینه 
خوردگي حدود 4/654 میلیون پوند تخمین زده 

شده است]11[.

3-3- هزینه هاي خوردگي در کشور هندوستان
خوردگي و اثرات آن در کش��ورهاي مختلف 
اغلب نادیده گرفته مي شود. کشور هندوستان نیز 
مجبور است هزینه هاي زیادي را جهت بازسازي 
س��اختارهاي زیربنای��ي مختلفي ک��ه تحت تأثیر 
خوردگي هستند، صرف نماید. آقاي بهاسکاران27  
و هم��کاران، هزینه ه��اي خوردگ��ي را در ای��ن 
 کشور طي س��ال هاي 2012-2011 براساس مدل

NBS-BCL برآورد نموده اند]12[. بر اس��اس این 

تحقیق، هزینه ي مس��تقیم خوردگي براي کشور 
هندوس��تان 26/1 بیلیون دالر )معادل 2/4 درصد 
تولید ناخالص داخل��ي و حدود 39/6 درصد کل 
هزینه هاي خوردگي این کش��ور(، برآورد ش��ده 
است. همچنین هزینه هاي قابل اجتناب خوردگي28 
معادل 9/3 بیلیون دالر تخمین زده شده است که 
مع��ادل 60/4 درصد کل هزینه هاي خوردگي در 
این کشور است. در نهایت، مجموع کل هزینه هاي 
خوردگي مس��تقیم و غیرمس��تقیم طي سال هاي 
2012-2011 در این کش��ور حدود 6/509 بیلیون 
دالر ) مع��ادل6/03 درصد تولید ناخالص داخلي 
کشور( برآورد گردیده و هزینه هاي غیرمستقیم نیز 
حدوداً 1/5 برابر هزینه هاي مستقیم گزارش شده 

است.

3- 4- هزینه هاي خوردگي در صنعت نفت ایران
متأس��فانه تاکن��ون ب��رآوردي از هزینه ه��اي 
خوردگ��ي در ایران وجود ن��دارد و این هزینه ها 
به طور سیس��تمي در کشور محاس��به نشده است. 
تنها طي یک فعالیت پژوهش��ي که جهت برآورد 
هزینه ه��اي خوردگي در یکي از پاالیش��گاه هاي 
گازي ایران طي س��ال هاي 1390-1385 صورت 
پذیرفت��ه، هزینه ه��اي مس��تقیم خوردگي حدود 
75/5 میلیارد ری��ال) معادل 9/6 درصد کل هزینه 
خوردگي( محاسبه ش��ده است. این برآورد نشان 
مي دهد که هزینه مستقیم کنترل خوردگي در این 
پاالیشگاه حدود 3 ریال به ازاء هر متر مکعب گاز 
تصفیه شده مي باشد. همچنین هزینه غیر مستقیم 

خوردگي حدود 712 میلیارد ریال )معادل %90/4 
کل هزینه خوردگي( تخمین زده شده است. هزینه 
غیر مستقیم خوردگي نیز در این پاالیشگاه حدود 
39 ری��ال به ازاء نرخ ف��روش هر متر مکعب گاز 
تصفیه شده مي باش��د. نکته مهم و قابل تأملي که 
در اینجا وجود دارد نسبت هزینه هاي غیرمستقیم 
به مس��تقیم خوردگي اس��ت. هزینه غیرمس��تقیم 
خوردگ��ي در ای��ن پاالیش��گاه تقریب��اً 10 برابر 

هزینه هاي مستقیم خوردگي مي باشد.

نتیجه گیري
با آم��ار و ارقامی ک��ه در این مقاله بررس��ي 
گردی��د هزینه ه��ای خوردگ��ی در کش��ورها 
حجم بس��یار باالیی از س��رمایه های مل��ی را در 
برمی گیرد. هزینه ي خوردگي در جهان بین 3 تا 
6 درصد تولید ناخالص ملي کشورها را تشکیل 
مي دهد، لذا لزوم کنت��رل و جلوگیري از هزینه 
ه��اي خوردگ��ي ضرورتي انکارناپذیر اس��ت. 
یکي از ش��اخص هاي مهم جهاني در محاسبه و 
کنترل هزینه هاي خوردگي، نس��بت هزینه هاي 
غیرمستقیم به هزینه هاي مستقیم خوردگي است. 
میزان متوسط جهانِي نسبت هزینه هاي غیرمستقیم 
به مس��تقیِم خوردگ��ي بین 1 تا 3 مي باش��د، در 
صورتي ک��ه در ی��ک نمونه پژوهش��ي که در 
یکي از پاالیش��گاه هاي گازي ایران انجام شده، 
هزینه هاي غیرمستقیم تقریباً 10 برابر هزینه هاي 

مستقیم خوردگي تخمین زده شده است.
با نیم نگاهی کوتاه به تجربه دیگر کش��ورها، 
مالحظه می ش��ود که بس��یاری از کش��ورها در 
حال حاضر تمهیدات مناس��بی را جهت مقابله با 
آسیب های ناشی از خوردگی اندیشیده و به کار 
می گیرند. به عنوان مثال ارتش آمریکا در س��ال 
2001 با تبلیغات وسیع اعالم کرد که هزینه های 
خوردگی در ارتش از 10 میلیارد دالر در س��ال 
2000 به 8 میلیارد دالر در سال 2001 کاهش پیدا 

کرده است.
یک نیاز اساس��ی که در زمین��ه ي خوردگی 
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در کشور و مخصوصاً در صنعت نفت احساس 
مي ش��ود، انج��ام مطالعات سیس��تماتیک برای 
تخمی��ن هزینه هاي خوردگی فل��زی بر اقتصاد 
کش��ور و تدوین یک اس��تراتژی برای کاهش 

هزینه های خوردگی است.
اکثر متخصصان خوردگي کش��ور معتقدند 
ک��ه ابتدا الزم اس��ت یک حرکت اساس��ی در 
زمینه تهیه آمار کاماًل رسمی در زمینه خوردگی 
صورت پذی��رد، تا ابع��اد خوردگ��ی در تمام 
صنایع به طور کامل مشخص ش��ود. در مرحله 
بعد می توان با تدوین اس��تراتژی پیش��گیری از 
خوردگی با کمک مدیران ارشد وزارت نفت، 

ش��رکت ها را ملزم کرد تا یک سری حداقل ها 
را در زمین��ه خوردگی در مدیریت خود لحاظ 

نمایند.
استراتژی های پیشگیری می تواند شامل موارد 

زیر باشد:
1- افزای��ش آگاه��ی از هزینه ه��ای ب��االی 

خوردگی و پتانسیل های کاهش هزینه.
2- تغیی��ر این نگرش غلط  ک��ه هیچ اقدامي 
در مورد کاهش هزینه های خوردگی نمی توان 

انجام داد.
3- تغییر سیاس��ت ها، قوانین، اس��تانداردها و 
تمرین مدیریت تا جایی که هزینه های خوردگی 

از طریق مدیریت اثربخ��ش خوردگی کاهش 
یابد.

4- افزای��ش آم��وزش و مه��ارت کارمندان 
به منظور شناخت و شناس��ایی روش های کنترل 

خوردگی.
5- بازنگ��ری در فرآیند طراحی محصوالت 
در راس��تای جلوگی��ری از افزای��ش هزینه های 

خوردگی.
6- طراحی و تدوین متدهای پیش بینی پیشرفته 

در عمر محصول و تشخیص در حین فرآیند.
کنت��رل  پیش��رفته  فناوری ه��ای  ایج��اد   -7

خوردگی که از تحقیقات به وجود می آید.    


