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مدیریت خوردگی سطوح خارجی تجهیزات تحت فشار سکو های نفت و گاز

محمد شایگانی اکمل*، پژوهشگاه صنعت نفت  

خوردگـی سـطوح خارجـی تجهیـزات و لوله های قسـمت باالیـی سـکوهای نفـت و گاز از مهم ترین 
تهدیدها برای یکپارچگی سیسـتم های تحت فشـار اسـت. در دهه ی اخیر کاربرد توسـعه و پیاده سازی 
سـامانه ی مدیریـت خوردگـی به عنـوان راهـکاری مـدون جهـت کنتـرل خوردگـی تأسیسـات نفت و 
گاز افزایـش یافتـه اسـت. از همیـن رو می تـوان بـا توسـعه و پیاده سـازی سـامانه ی مدیریـت خوردگی 
سـطوح خارجـی تجهیـزات و لوله هـای تحـت فشـار سـکوهای نفـت و گاز بـه حفـظ یکپارچگـی و 
تـداوم فعالیـت سـکو ها کمـک کـرد. بـا اسـتفاده از چنیـن سـامانه ای می تـوان فعالیت هـای مرتبـط بـا 

تعمیـر و نگهـداری را برنامه ریـزی کـرد و پیشـرفت آنهـا را پایـش و ارزیابـی نمود.
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واژگان کلیدی:
و  نفــت  ســکوهای  مدیریــت خوردگــی، 

اتمســفریک خوردگــی  گاز، 

)shayeganim@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

در حــال حاضــر مزایــای پیاده ســازی سیســتم مدیریــت خوردگــی 
جهــت ارزیابــی ریســک خوردگــی، تخریــب تجهیــزات تحــت فشــار، 
ــرل خوردگــی توســط  طراحــی و اجــرای روش هــای پیشــگیری و کنت
ــرکت ها  ــی ش ــت. برخ ــده اس ــه ش ــرکت ها پذیرفت ــع و ش ــر صنای اکث
ــد شــرکت نفــت انگلســتان رویه هایــی جهــت پیاده ســازی سیســتم  مانن
مدیریــت خوردگــی توســعه داده و آنهــا را در ســازمان خود پیاده ســازی 
کرده انــد ]1[. در 2001 مجــری ســالمتی و ایمنــی انگلســتان1 یــک 
تأسیســات  داخلــی  خوردگــی  مدیریــت  جهــت  کلــی  راهنمــای 
ــه  ــدل ارائ ــرژی، م ــه ی ان ــرد ]2[. در 2008 مؤسس ــر ک ــاحلی منتش فراس
شــده را به روزرســانی نمــوده و آنــرا توســعه داد تــا تمامــی فرآیند هــای 
ــوند  ــام می ش ــکی انج ــه در خش ــی ک ــه فرآیند های ــت و گاز از جمل نف
را شــامل گــردد ]3[. در شــکل-1 نمایــی از ایــن رویــه نشــان داده شــده 
اســت. به طــور کلــی این گونــه رویه هــا از چرخــه ی معــروف مدیریــت 
کیفیــت دمینــگ2 توســعه داده شــده اند ]4[. بنابرایــن بــا درنظــر گرفتــن 
ــا و  ــه نیاز ه ــه ب ــا توج ــی، ب ــت خوردگ ــه ی مدیری ــی چرخ ــزاء اصل اج
امکانــات صنایــع مختلــف، امــکان بهینه ســازی و اصــالح رویــه وجــود 
دارد. از منظــر ســالمتی پرســنل، حفــظ محیــط زیســت و منافــع اقتصادی 
ــاحلی  ــکوهای فراس ــار س ــت فش ــزات تح ــی تجهی ــظ یکپارچگ و حف
ــای  ــی از مکانیزم ه ــزایی دارد ]5[. یک ــت به س ــت و گاز اهمی ــد نف تولی
تخریــب تجهیــزات تحــت فشــار مــورد اســتفاده در ســکو های نفــت و 
ــا  ــتفاده ب ــورد اس ــای م ــطح آلیاژه ــاس س ــی از تم ــی ناش گاز، خوردگ
ــی  ــرات و نگهــداری تجهیزات اتمســفر اطــراف اســت ]6[. پایــش، تعمی
ــث  ــوند باع ــی می ش ــوع خوردگ ــن ن ــی از ای ــوارض ناش ــار ع ــه دچ ک
تحمیــل هزینه هــای زیــادی بــر ســازمان های بهره بــردار می گــردد 
ــوه ی  ــی، نح ــت خوردگ ــه ی مدیری ــرور چرخ ــا م ــه ب ــن مقال ]7[. در ای
پیاده ســازی آن بــرای مدیریــت خوردگــی اتمســفری تجهیــزات تحــت 

ــه خواهــد شــد. فشــار ســکوهای نفــت و گاز به طــور مختصــر ارائ

1- مدیریت خوردگی
تعاریــف مختلفــی بــرای مدیریــت خوردگــی ارائــه شــده اســت. برخــی 
ــی در  ــرخ خوردگ ــتن ن ــه داش ــق نگ ــی از طری ــرل خوردگ ــرا کنت آن
ــرداری از تأسیســات دانســته اند  محــدوده ای قابل قبــول در هنــگام بهره ب
]8[. در جــای دیگــر مدیریــت خوردگــی بخشــی از سیســتم مدیریــت 
جامــع عنــوان شــده کــه مســئول توســعه، پیاده ســازی، بازبینــی و حفــظ 
خوردگــی  خط مشــی های   .]2[ اســت  خوردگــی3  خط مشــی های 
بــه  مربــوط  ریســک های  تشــخیص  بــرای  ســاختارمند  چارچوبــی 
ــک  ــرل ریس ــب کنت ــای مناس ــت روش ه ــعه و فعالی ــی و توس خوردگ
ــی اســت  ــری ثابت ــا می ســازد. اصوالًخط مشــی خوردگــی جهت گی مهی
ــد  ــر بهره من ــورد نظ ــد م ــی واح ــام اجرائ ــن مق ــت باالتری ــه از حمای ک
ــد در  ــری اســت کــه مشــخص می کن اســت. خط مشــی یــک جهت گی
ــا یــک مســأله ی عملیاتــی عمــده برخــورد  ــه بایــد ب طــول زمــان چگون
ــدگاه ســازمان در مــورد خوردگــی را نشــان  ــد دی شــود. خط مشــی بای
ــوان از مــوارد  ــاًل می ت ــرای عمــل باشــد. مث ــه ب دهــد و تعهــدی خالصان

ــرد: ــام ب ــی ن ــت خوردگ ــتم مدیری ــی سیس ــوان خط مش ــر به عن زی
 به حداقل رساندن ریسک های ایمنی

 عدم نشت مواد هیدروکربنی
 جلوگیری از توقف عملیات ناشی از خوردگی

کاهش هزینه های عملیاتی

استراتژی  پیاده سازی خط مشی است ]3[.  استراتژی در واقع روش های 
باشد.  خط مشی  دربرگیرنده ی  واضح  به طور  باید  خوردگی  مدیریت 
مثاًل درنظر گرفتن مقدار خوردگی مجاز در طراحی به گونه ای که در 
می تواند  شود،  حفظ  نیاز  مورد  ضخامت  حداقل  تأسیسات،  عمر  طول 
استراتژی یک سازمان برای کنترل خوردگی یک تجهیز باشد. همچنین 
سازمان  استراتژی  می تواند  ریسک  مبنای  بر  بازرسی  روش  از  استفاده 
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جهت برنامه ریزی فعالیت های بازرسی باشد.

2- ارزیابی ریسک خوردگی
برای تعیین استراتژی ها و روش های کنترل خوردگی باید ابتدا ریسک 
خوردگی برای تجهیزات و لوله ها تعیین شود تا بتوان با توجه به شرایط 
نیازمند  امر  این  که  کرد  برنامه ریزی  ریسک  کاهش  جهت  موجود 

دستورالعمل ها  این گونه  معموالً  است.  تهیه شده  پیش  از  دستورالعملی 
با توجه به دانش و تجربیات موجود توسعه داده  می شوند. تعیین ریسک 
انجام  می شود.  تعیین مکانیزم های تخریب  و  مطالعه ی سیستم  از طریق 
پس از تعیین مکانیزم های تخریب فعال، با توجه به عوامل مؤثر می توان 
ریسک ناشی از تخریب در اثر مکانیزم مورد نظر را به صورت کیفی یا 
کمی تعیین کرد. هدف از این کار تعیین نیاز جهت انجام اقدامات بعدی 
برنامه ریزی  از جمله  موارد مختلف  اقدامات می تواند شامل  این  است. 
کنترل  استراتژی  تغییر  یا  عملیاتی  شرایط  اصالح  بازرسی،  جهت 
تعیین ریسک خوردگی  باشد. در شکل-2 مراحل چرخه ی  خوردگی 

و تصمیم گیری در مورد اقدامات بعدی نشان داده شده است. 

3- تعیین استراتژی
سیستم های  مدیریت خوردگی سطوح خارجی  استراتژی  سنتی  به طور 
تحت فشار بر مبنای تعمیر و اصالح قسمت هایی که پوشش نامناسب دارند 
استوار است. اما این روش معموالً در تشخیص شرایط واقعی پوشش و 
می شود.  اجرا  سلیقه ای  به صورت  پذیرش  معیار های  مورد  در  همچنین 
به صورت مقطعی  نیز اغلب  اینکه فعالیت های تعمیر و نگهداری  ضمن 
و روی قسمت هایی که در دسترس هستند )و نه لزوماً قسمت هایی که 
بیشترین ریسک تخریب را دارند( انجام می گیرد. نقطه ی ضعف دیگر 
اینست که ارزیابی خوردگی سطح خارجی بعضاً زمانی رخ می دهد که 
داخلی  سطوح  خوردگی  بررسی  برای  بازرسی  انجام  حال  در  بازرس 
است. بنابراین با این رویه ممکن است قسمت هایی که مشکل خوردگی 
آنها  نشوند و وضعیت خوردگی سطوح خارج  بازرسی  ندارند  داخلی 

نامشخص باقی بماند.
یکی از مسائل مهم در انجام تعمیرات و نگهداری آنست که زمان بندی 
این گونه فعالیت ها به گونه ای انجام شود که سطوح فلزی دچار پیشرفت 
قابل مالحظه ی خوردگی نشده، یکپارچگی سیستم به خطر نیافتد یا عمر 

باقیمانده ی تجهیز از دست نرود.
را  زیر  استراتژی های  می توان  مدیریت وضعیت خوردگی خارجی  در 

مدنظر قرار داد:
 اگر شرایط پوشش مناسب باشد، استراتژی می تواند بر اساس شرایط 
پوشش و نگهداری از آن بنا گردد. بنابراین می توان برای تعمیر موضعی 
پوشش برنامه ریزی کرد یا با ارزیابی وضعیت موجود، تعمیر پوشش را 
به تعویق انداخت و درجه ای از خوردگی خارجی را پذیرفت. به عبارت 
دیگر نیازی نیست همیشه پوششی با کیفیت اولیه داشته باشیم؛ به شرطی 
که بتوان نشان داد وضعیت موجود خطری برای یکپارچگی سیستم در 
طول عمر آن نیست. مثاًل نرخ خوردگی اتمسفری فوالد معمولی که در 
فضای مسقف قرار دارد در دمای C° 25 و در شرایط هوای باز حدود 
0/1 میلیمتر بر سال است ]9[. بنابراین می توان پیش بینی کرد که مثاًل در 
5 سال آینده چه مقدار از ضخامت یک لوله ی تحت فشار کاسته خواهد 
شد. سپس با توجه به حداقل ضخامت باقیمانده، فشار عملیاتی و سایر 
عوامل مؤثر، یکپارچگی سیستم را ارزیابی کرده و در خصوص پذیرش 

نحــوه ی پیاده ســازی سیســتم مدیریــت خوردگــی بــر اســاس 1
راهنمــای مؤسســه ی انــرژی ]3[

تعیین ریسک خوردگی و برنامه ریزی اقدامات بعدی2
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خوردگی یا بازسازی پوشش تصمیم گرفت.
باشد  داده  رخ  پوشش  رفتن  بین  از  اثر  در  تجهیزات  خوردگی  اگر   
جهت  آن  بودن  مناسب  و  تجهیز  بدنه ی  شرایط  بر  تمرکز  استراتژی، 
ادامه ی فعالیت مطمئن تجهیز خواهد بود. بدیهی است در جای مناسب 
تعمیر و بازسازی پوشش نیز انجام خواهد شد. معموالً در شرایط صنعتی، 
ظاهر تجهیزات اولویت ندارد بلکه یکپارچگی تجهیزات در طول عمر 
برای  منابع،  محدودیت های  به  توجه  با  بنابراین  است.  مدنظر  طراحی 
انجام تعمیرات موضعی باید بر نقاطی با خوردگی بحرانی تمرکز شود. 
بازسازی  از  مناسب تر  روشی  پوشش،  موضعی  یا  نقطه ای  تعمیر  گاهی 

کلی آنست.
 اگر مقدار خوردگی آینده در حد تحمل تجهیز در محدوده ی عمر 
مورد انتظار باشد، آنگاه می توان استراتژی استفاده بدون انجام تعمیر و 
نگهداری را به کار برد. در چنین حالتی باید بازرسی مناسب، نرخ تخریب 
با تغییر شرایط عملیاتی یا افزایش عمر  مفروض را تأیید کند. به عالوه 
مورد نظر باید شرایط مجدداً ارزیابی شده و مناسب بودن این استراتژی 

برای ادامه ی فعالیت تجهیز، تأیید گردد.
که  نمی رسد  جایی  به  تجهیزات  بدنه ی  شرایط  ایده ال،  حالت  در 
خوردگی  مدیریت  به جای  بنابراین  و  باشد  نگرانی  موجب  ضخامتش 
شرایط  بر  استراتژی  تجهیزات،  بدنه ی  بازسازی  و  خارجی  سطوح 
پوشش و نگهداری آن متمرکز خواهد بود. باید استراتژی بهینه از میان 
اهمیت  بر اساس  باید  انتخاب  این  انتخاب گردد.  استراتژی مذکور  دو 
تجهیز، شرایط فعلی، نرخ تخریب و عمر مورد نیاز آن انجام شود. جهت 
الویت بندی فعالیت های بازرسی، ارزیابی، تعمیر و نگهداری می توان از 
را  عواقب  و  حاضر(  )شرایط  احتمال  که  ریسک  بر  مبتنی  روش  یک 
درنظر می گیرد استفاده کرد. طرح  این رویه در شکل-3 نشان داده شده 

است.

4- پیاده سازی
1-4- دسته بندی تجهیزات

قبل از پیاده سازی مدیریت خوردگی باید تجهیزات تحت فشار موجود 
دسته بندی گردند. بعضاً تجهیزاتی که مستقیماً با تجهیز تحت فشار مرتبط 
هستند نیز در این گروه لحاظ می شوند. مثاًل ممکن است نگهدارنده ها 
نیز جزء تجهیزات تحت فشار درنظر گرفته شوند. این موضوع با توجه به 
تجربیات بهره بردار و در جهت بهینه سازی فعالیت ها انجام می پذیرد. در 
جدول-1 نام برخی تجهیزات تحت فشار و سایر تجهیزاتی که می توان 

در دسته بندی تجهیزات تحت فشار در نظر گرفت ارائه شده است.

2-4- مراحل
مراحل اصلی فرآیند مدیریت خوردگی سطوح خارجی تجهیزات تحت 
فشار سکوها در شکل-4 نشان داده شده است. اولین مرحله، تعیین ریسک 
خوردگی خارجی سطوح است. برای این منظور باید دستورالعملی در 
سازمان وجود داشته باشد. چنین دستورالعملی روش های بازرسی فنی و 

 API 581  بازه های آنرا نیز مشخص خواهد کرد. مثاًل می توان از روش
جهت  تجهیزات  بازرسی  ریسک ها،  تعیین  از  پس   .]10[ کرد  استفاده 
ریسک  با  تجهیزاتی  است  بدیهی  شد.  خواهد  انجام  اولویت بندی 
حداکثری در اولویت بازرسی خواهند بود. شرکت های مختلف جهت 
 Maximo مدیریت فعالیت های بازرسی و تعمیرات از نرم افزارهایی مثل
از  از موارد مهم برای استفاده  استفاده می کنند ]12-11[. یکی   SAP یا 
چنین نرم افزارهایی کدبندی تمام تجهیزات است. ضمن اینکه از آنجا که 
در طول زمان برخی تجهیزات تعویض می شوند باید کد بندی به گونه ای 

انتخــاب اســتراتژی تعمیــر و نگهــداری بــر اســاس شــرایط 3
موجــود

ــزات 4 ــی تجهی ــطوح خارج ــی س ــت خوردگ ــرای مدیری ــه ی اج روی
ــار ــت فش تح

رایزر باالتر از LAT4لوله ها

عایق هانگهدارنده ها )ثابت و فنری(

لوله های جانبی متصل به ظروف6ظروف5 و پایه های مرتبط

اتصاالت فلنجیبدنه ی شیرها

اتصاالت کلمپیکلمپ ها و رپینگ های موقتی

برخی تجهیزات لحاظ شده در دسته بندی تحت فشار1
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انجام گیرد که روند و تاریخچه ی هر تجهیز جهت ارزیابی ریسک تخریب 
به سهولت در دسترس باشد. پس از انجام بازرسی فنی، باید نتایج آن توسط 
یک کارشناس ارزیابی شده و جهت انجام اقدامات یا تعمیرات بعدی، 

موارد عدم تطابق با معیارهای پذیرش از پیش تعریف شده مشخص شود.
ریسک  به  توجه  با  آن  زمان  مدت  و  تعمیرات  اجرای  الویت بندی 
تخریب انجام می شود. برای این منظور باید ضخامت باقیمانده و حداقل 
نیاز با توجه به فشار عملیاتی یا فشار شیر اطمینان لوپ  ضخامت مورد 
خوردگی درنظر گرفته شود. در نتیجه با توجه به اطالعات بازرسی قبلی 
)ضخامت سنجی ها( و نرخ تخریب می توان عمر باقیمانده را تعیین و از 

آن برای الویت بندی انجام تعمیرات استفاده نمود.
شوند.  داده  توسعه  مناسب  دستورالعمل های  باید  تعمیرات  انجام  برای 
باید  باشد  داشته  مجدد  پوشش  به  نیاز  لوله کشی  از  قسمتی  اگر  مثاًل 
دستورالعمل  مطابق  و  شده  تأیید صالحیت  پیمانکاری  توسط  کار  این 
شرکت انجام پذیرد. در چنین دستورالعملی نوع پوشش، شرایط اعمال 
کارفرما  بین  اختالفی  هرگونه  تا  شده  قید  آن  ارزیابی  معیارهای  و  آن 
از  تعمیرات هر سیستم، گزارشی  اتمام  از  مرتفع شود. پس  پیمانکار  و 
مربوطه  اختیار مسئول  تأیید در  تهیه شده و جهت  انجام گرفته  فعالیت 
می شود.  یکپارچگی 7نامیده  مهندس  معموالً  فرد  این  می گیرد.  قرار 
مهندس یکپارچگی وظیفه دارد روند انجام تعمیرات را کنترل و تطابق 
آنرا با دستورالعمل های موجود تأیید کند. در نهایت رجیسترهای مربوط 
ارزیابی  به  مربوط  گزارش های  و  می شود  به روزرسانی  تعمیرات  به 

کارآیی تهیه می شوند.

4-3- معیارهای پذیرش8
شرایط  از  اطالع  نیازمند  تعمیرات  تعویق  یا  انجام  برای  تصمیمی  هر 
از  ناشی  عواقب  و  خوردگی  قابل قبول  حد  خوردگی،  نرخ  حاضر، 
تخریب است. معموالً معیار های پذیرش به گونه ای طراحی می شوند که 

زمان های زیر را مشخص کنند.
که  است  به گونه ای  لوله ها  یا  تجهیزات  پوسته ی  شرایط  که  زمانی   
بپیوندد.  به وقوع  یکپارچگی  به  مربوط  مشکل  نشود  انجام  اقدامی  اگر 

به عبارت دیگر زمانی که نیاز به تعمیرات یا تعویض تجهیزات است.
برای  آینده  سال   2-5 طی  که  است  به گونه ای  شرایط  که  زمانی   
اعمال  به  نیاز  پوشش  یکپارچگی  به  مربوط  مشکل  بروز  از  جلوگیری 

مجدد دارد.
تعمیر و  به  نیاز  بعدی  بازرسی دوره ای  زمان  تا  تجهیزات  برخی  گاهی 
انجام تعمیرات  بازرسی، زمان  بنابراین تکرار  نگهداری خاصی ندارند. 
معیارهای  از  نمونه ای  جدول-2  در  کرد.  خواهد  مشخص  را  احتمالی 
پذیرش وضعیت خوردگی بدنه ی تجهیزات جهت تعیین اقدامات بعدی 
پیشنهاد شده است. اصوالً مقدار خوردگی مجاز برای خوردگی داخلی 
لحاظ می شود اما معموالً می توان 20 درصد از آنرا برای خوردگی سطح 

خارجی درنظر گرفت ]13[.
نرخ  پیش بینی  تعمیرات،  برنامه ریزی  و  تخریب  ریسک  تعیین  جهت 
خوردگی سطح خارجی تجهیزات سکو های نفت و گاز جزئی ضروری 
از سیستم مدیریت خوردگی است. در واقع با اطالع از وضعیت حاضر 
و پیش بینی زمان وقوع تخریب می توان معیارهای پذیرش را به کار برد 

و برنامه ی آتی را مشخص کرد. نرخ خوردگی اتمسفری را می توان از 
شرکت های  نمود.  مشخص  آن  قرارگیری  فضای  و  قطعه  سطح  دمای 
تأسیسات مختلف جداولی  برای  به تجربه ی موجود  با توجه  بهره بردار 
توسعه داده اند. مثاًل در جدول- 3 نرخ خوردگی اتمسفری فوالد کربنی 
برای محیط های مختلف ارائه شده است ]10[. تجربیات نشان می دهد که 
در صورت آسیب دیدگی پوشش، مقدار در معرض بودن قطعه، نقشی 
هنگام  باید  بنابراین   .]14[ دارد  اتمسفری  خوردگی  شدت  در  اساسی 
تعیین نرخ خوردگی اتمسفری برای تجهیزات سکو ها، مکان قرار گیری 

آنها مدنظر قرار گیرد.

4-4- تعیین شاخص های کارآیی کلیدی9
شاخص های  باید  خوردگی  مدیریت  سیستم  کارآیی  ارزیابی  جهت 
خارجی  سطوح  خوردگی  مدیریت  برای   .]15[ گردد  تعریف  مناسب 
تعداد  شاخص،  اولین  کرد.  تعریف  مختلفی  شاخص های  می توان 
است.  شده  برنامه ریزی  بازرسی های  به  شده  انجام  مرتبط  بازرسی های 

اقدام بعدیوضعیت سطح خارجی بدنه

بازرسی مجدد در دوره ی بعدیبدون خوردگی

بازرسی مجدد در دوره ی بعدیزنگ زدگی سطحی

خوردگی کمتر از مقدار خوردگی 
مجاز برای سطح خارجی

اعمال پوشش قبل از اتمام مقدار 
خوردگی مجاز

خوردگی بیشتر از مقدار خوردگی 
اعمال پوشش در اولین سالمجاز برای سطح خارجی

و  تجهیــزات  بدنــه ی  خوردگــی  وضعیــت  پذیــرش  معیارهــای 
له هــا لو

2

)°C( دما
)mm/y( نرخ خوردگی

قسمت های 
داخلی )مالیم(

قسمت مسقف 
)دریایی(

فضای باز 
)شدید(

در معرض پاشش 
)تجمع آب(

60/0760/1270/2540/508

320/0760/1270/2540/508

710/0510/1270/2540/508

10700/0250/0510/102

نرخ خوردگی اتمسفری فوالد کربنی در شرایط مختلف ]10[ 3



66 

نسبت  بعدی  شاخص  می شود.  گزارش  ماهانه  به صورت  شاخص  این 
تعداد دستور کارهای تعمیر و نگهداری انجام گرفته به تعداد برنامه ریزی 
شده است. این شاخص نیز به صورت ماهانه در گزارش های یکپارچگی 
افتاده  عقب  تعمیراتی  کارهای  تعداد  دیگر  به عبارت  می شود.  منعکس 

به عنوان یک شاخص ارزیابی کارآیی استفاده می شود.

5- بهبود رویه ها
دمینگ،  چرخه ی  بر  مبتنی  مدیریتی  سیستم  هر  اصلی  مراحل  از  یکی 
مرحله ی یاد گیری یا بهبود سیستم است. در سیستم مدیریت خوردگی، 
استاندارد های  و  تغییر دستور العمل ها  و  مستند سازی  از طریق  یادگیری 
با توجه به تجربیات، آلیاژ فوالد زنگ نزن  داخلی انجام می شود. مثاًل 
304 در دریای شمال دچار خوردگی حفره ای می شود ]16[. بنابراین باید 
در دستورالعمل مربوط به انتخاب مواد، استفاده از این آلیاژ به صورت 
مستمر  بهبود  جهت  پیشرو  شرکت های  در  گردد.  منع  پوشش  بدون 
سیستم مدیریت خوردگی، گزارش بررسی علل تخریب و تعیین علل 
بروز تخریب های ناشی از خوردگی تهیه شده و با بررسی دالیل منجر به 

بروز تخریب دستورالعمل ها و رویه ها به روز رسانی می شوند ]17[. بهبود 
مرتبط  هزینه های  کاهش  به  منجر  خوردگی  مدیریت  سیستم  مستمر 
می گردد. اگر یک سیستم مدیریت خوردگی مناسب وجود داشته باشد 
با توجه به بررسی ها، 40-10 درصد هزینه های ساالنه ی کنترل خوردگی 

کاهش خواهند یافت ]18[.

نتیجه گیري
خوردگـی  کنتـرل  جهـت  خوردگـی  مدیریـت  سیسـتم  پیاده سـازی 
سـطوح خارجـی تجهیـزات تحت فشـار سـکو های نفـت و گاز می تواند 
از طریـق مـدون کـردن فعالیت هـای مربـوط بـه تعمیـر و نگهـداری بـه 
کاهـش هزینه هـا کمـک کنـد. به عـالوه بـا افزایـش آگاهـی از وضعیت 
موجـود ریسـک وقـوع حـوادث کاهـش یافتـه و ایمنـی و حفـظ محیط 
انجـام  ویـژه،  نرم افزارهـای  از  اسـتفاده  بـا  می شـود.  تقویـت  زیسـت 
فعالیت هـای تعمیـر و نگهـداری مطمئن تـر شـده و بـا تعریـف و اسـتفاده 
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