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بررسی رفتار بازدارندههای محلول در آب در کاهش
نرخ خوردگی واحد نمکزدایی
جليل عربزاده* مونا گلچينپور

معاونت امور مهندسي وزارت نفت

اث��ر دو نوع ممانعتکنن��دهی آلی خوردگی محلول در آب با پايهی ايميدازولين روی فوالد کربنی در واحد نمکزدايی با روشهای مختلف
مطالعه شده است .در آغاز از طریق آزمايش چرخدوار با غلظتهای مختلف هر دو نوع ممانعتکنندهی ذکر شده ،درصد حفاظت آنها در محيط
نفت نمکی بهدست آمد و از طريق آزمايش کاهش وزن ،سرعت خوردگی در اين محيط با و بدون غلظتهای مختلف ممانعتکنندههای مذکور
در دماهای  30و 60درجهی س��انتيگراد محاسبه شد .سپس با افزودن  200ppmاز مادهی اکسيژنزدا با پايهی بیسولفيت به این ممانعتکنندهها و
محاسبهی سرعت خوردگی و درصد حفاظت ،کاهش شديد خوردگی و بهبود شرايط خورندگی سيال مشاهده شد.
آزمايش چرخدوار ،فوال ِد کربنی ،مادهی اکسيژنزدا ،ممانعتکنندهی خوردگی ،واحد نمکزدايی
مقدم�ه

در مخازن زيرزمين��ی نفت خروجی از چ��اه بهصورت ترکيبی
از نفت ،آب نمک و گاز طبيعی منتقل میش��ود .دیاکس��يدکربن
گاز طبيع��ی در آب نم��ک حل ش��ده و اس��يد کربني��ک ضعيف
تش��کيل میده��د ک��ه اغل��ب باع��ث خوردگیه��ای ش��ديد در
خط��وط لولهی ف��والدی میگ��ردد .اين مس��ئله نیاز ب��ه انتخاب
روشهای کنترل خوردگی در ميادين نفتی را ضروری میس��ازد.
ممانعتکنندههای ش��يميايی برای کنترل خوردگی بسيار بااهميت
هس��تند .انتخاب صحيح ممانعتکننده به ش��ناخت صحیح شرايط
عملياتی از جمله دما ،فش��ار عملياتی ،خواص س��يال PH ،محلول
و ش��رايط جريان س��يال بس��تگی دارد [2و.]1
فوالد کربنی اغلب در س��اخت خطوط لولهی صنايع نفت بهکار
میرود .بس��ياری از مش��کالت خوردگی اين خطوط لوله ،در اثر
خورنده بودن مايع درون آنهاس��ت .اين مايع ممکن اس��ت شامل
نفت��ی ح��اوی آب و گوگرد باش��د؛ آب س��ازند با مق��دار نمک
زی��اد يا آب دري��ا .هرچند تمام آبهايی ک��ه از درون اين خطوط
میگذرند ش��امل مقدار زيادی يون کلريد و مق��دار قابلتوجهی
آنيون س��ولفات هس��تند و بههمين دليل تزريق ممانعتکنندههای
خوردگی در محلهای مختلف اين لولهها بس��يار مهم اس��ت [.]3
پيش��گيری از خوردگی فوالدهای کربن��ی در محلولهای آبی
توس��ط ترکيب��ات آل��ی [7و6و5و ]4و غيرآل��ی [11و10و9و]8
و همچني��ن اث��ر همافزاي��ی اي��ن ممانعتکنندهه��ا [14و13و]12

بهگس��تردگی مطالعه ش��دهاند.
فوال ِد کمکربن عموماً در محيطهای آبی خنثی ،رفتار غيرفعالی
نش��ان میدهد و خوردگی آن به خواص فيلم اکسيدی سطحی آن
بستگی دارد [16و .]15خوردگی شديد اغلب در اثر خواص آب
مشاهده میش��ود که بهوضوح به س��ختی آن ارتباط دارد .بهطور
کلی آب با س��ختی زیاد کربنات ،خورنده نيست اما ايجاد رسوب
روی خط��وط لوله و مبدله��ای حرارتی را تس��هيل میکند .آب
س��بک رس��وب ايجاد نمیکند اما بس��يار خورنده است .بهعبارت
ديگر خورندگی آب توس��ط مقدار کلريد و س��ولفات و همچنين
ميزان س��ختی نمکهای آن برای فوالد مش��خص میشود .فلزات
غيرفعال عموماً توس��ط فرآيندی که در اليهی اکس��يدی س��طحی
آنها اتفاق میافتد خورده میش��وند [.]17
 -1واكنشه�ا و فرآينده�اي خوردگ�ي

فرآيند خوردگی فوالد مانند خوردگی هر فلز ديگر در نتيجهی
ظهور نواحی آندی و کاتدی اس��ت که س��بب تشکيل جفتهای
الکتروش��يميايی روی س��طح فلز میش��ود .فوالد در حالت اصلی
بهش��کل فلزی با س��طح اکسيداسيون صفر اس��ت که در تماس با
آب بهص��ورت يونه��ای  Fe2+با س��طح اکسيداس��يون  +2از فاز
مايع میگذرد .اين انتقال س��بب آزاد شدن الکترون در داخل فلز
میش��ود که واکنش آن بهش��کل رابطهی 1-اس��ت.
()1

Fe → Fe2++ 2e-
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واکن��ش احياء هميش��ه در نواحی کاتدی اتف��اق میافتد .يک
ترکيب ش��يميايی (يون يا مولکول) موجود در آب ،يونهای آزاد
ش��ده در فلز را میگيرد و بههمین دلیل س��طح اکسيداس��يون اين
ترکيبات کاهش میيابد .اين واکنش بهش��کل رابطهی 2-اس��ت.
()2

Oxidizing component + ne- → reduced component + n΄OH

ترکي��ب اکس��يدکننده عموم��اً اکس��يژن حل ش��ده اس��ت که
بهط��ور معم��ول در آب وجود دارد .يونهای  OH-ني��ز ترکيبات
احياءکننده هس��تند .اکسيژن طبق واکنش 3-از سطح اکسيداسيون
صفر به س��طح اکسيداس��يون  -2میرس��د.
()3

1 O +2H +2e- → 2OH2O
2 2

واکنش اصل��ی خوردگی که از ترکي��ب واکنش آندی وکاتدی
بهدس��ت میآيد بهش��کل رابطهی 4-اس��ت.
()4

Fe + 1 O2+H2O → Fe2++2OH2

اگر مقدار اکس��يژن حل ش��ده کافی نباش��د نخس��تين واکنش
کاتدی که احتمال وقوع آن بيش��تر اس��ت ،احياء يونهای NO-3به
يونهای NO-2اس��ت .در واکنش 5-نيتروژن از سطح اکسيداسيون
 +5به  +3میرس��د.
()5

NO-3 +H2O+2e-→ NO-2 +2OH-

بنابراين يونيزه ش��دن فوالد سبب افزايش آزادسازی الکترون شده
ک��ه اين الکترونها قبل از اينکه در واکنش کاتدی ش��رکت کنند
در س��طح فلز انباشته میش��وند .در نتيجه به فلز يک بار الکتريکی
منفی داده میش��ود و  PHآب در نزديکی نواحی کاتدی افزايش
میياب��د .همچني��ن آب��ی ک��ه وارد يک سيس��تم میش��ود عمدتاً
ش��امل آنيونه��ایCO2-3 ،OH- ،SO2-4 ،CI- ،NO-3و  HCO3-اس��ت.
يونهای  Fe2+موجود در نواحی آندی بهس��رعت ب��ا اين آنيونها
واکنش داده و تش��کيل کمپلکسهای يونی يا مولکولی میدهند.
واکنشهای برگش��تپذيری که اتفاق میافتن��د طبق روابط 6-تا
11هس��تند.
()6

1
→ Fe2++HCO-3
FeHCO+3
←
2

()7

2
1
→
Fe2++CO2→ dissolved FeCO3
solid FeCO3
←
← 3
1
2

()8
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1
→ Fe2++OH
FeOH+
←
2

()9

→ Fe2++SO2-4
FeSO4
←
2

()10

→ Fe2++CI-
FeCI+
←
2

1

1

→ Fe2++NO-3
FeNO+3
←
2
1

()11

عموماً پذيرفته ش��ده که س��ينتيک اکسيداسيون آندی فوالد در
محيط اس��يدی بس��تگی به ج��ذب  FeOHadsميان��ی دارد .مکانيزم
اکسيداس��يون آن��دی فوالد که در حض��ور ممانعتکنن��ده ايجاد
میش��ود طبق واکنشهای 12-تا  18خواهد بود.
()12

1
→ Fe+H2O
Fe.H2Oads
←
2

()13

+
→FeH2Oads+X
← FeOH ads+H +X

()14

→ FeH2Oads+X
← FeX ads+H2O

()15

FeOH +X→FeOHads+e

()16

+
→ FeXads
← +FeXads+e

()17

+
→ +
FeOHads+FeXads
← FeXads+FeOH

()18

2+
→ FeOH++H+
← Fe +H2O

-

ads

در اينجا گونهی  Xمیتواند مولکول ممانعتکننده باشد .اين مکانيزم
نش��ان میدهد که س��ينتيک واکنش آندی تحتتأثير دو واکنش قرار
میگيرد؛ يکی شامل هيدروکسيل جذب شده )  (FeOHads-و ديگری
ش��امل جذب مولکول ممانعتکننده )  .(FeXadsسرعت انحالل آندی
(مرحلهی )15-بستگی به محصوالت واکنش 13-دارد .اما دو واکنش
رقابتی13-و 14بس��تگی ب��ه FeH2Oadsدارند .جابجاي��ی مولکولهای
جذبی آب توسط گونهی  Xمیتواند بر واکنش 15-مؤثر باشد.
 -2متدولوژي تحقيق

نمونهگيری آب همراه نف��ت از خروجی مخزن گاززدا و بهمحض
ورود ب��ه واحد نمکزدايی در يکی از واحدهای نفتی در جنوب ايران
انجام ش��ده است .اين آب ،آب س��ازند است که پس از جدا شدن از
نفت و قبل از اينکه هر گونه مادهی ش��يميايی به آن تزريق گردد از آن
نمونهبرداری شده و آناليز شيميايی آن در جدول 1-ارائه گردیده است.
وقتی اين آب بههمراه نفت وارد واحد نمکزدايی میشود باعث ايجاد
خوردگیهای زيادی در قس��متهای درونی مخازن و خطوط لوله در
اين واحدها میش��ود؛ بهطوری که هر ساله شاهد سوراخ شدن خطوط
لوله ،ايجاد نش��تی و همچنين ايجاد خوردگیهای شديد روی کف و
بدنهی مخازن واحدهای نمکزدايی هستيم.
بهدليل کنترل خوردگی در واحدهای نمکزدايی ،در اين تحقيق از
دو نوع ممانعتکنندهی آلي محلول در آب 2استفاده شده است .برخی
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از خواص فيزيکی اين ممانعتکنندهها در جدول 2-نش��ان داده ش��ده
اس��ت .بعضی از ترکيبات ش��يميايی موجود در اين ممانعتکنندهها و
درصد وزنی آنها نيز در جدول 3-ارائه شده است.
 -1-2شرح مختصر فرآیند واحد نمکزدايی

نفتخام هم��راه با آب نم��ک از واحد بهرهب��رداری وارد کارخانهی
نمکزدايی شده و مستقيماً بهسمت مخزن ائتالفکنندهی ثقلی 3هدايت
میش��ود .قبل از ورود نفت به اين مخزن ،نخست آب تازه از طريق مخزن
آب رقيقکننده 4و توسط شير مخلوطکننده به نفت اضافه میشود تا بدين
وسيله غلظت آب نمک در نفت کاهش يافته و جدايش آن سادهتر انجام
گيرد .مخزن ائتالفکنندهی ثقلی ،استوانهای شکل بــوده و عمل جدايش
در آن بر اساس اختالف وزن مخصوص نفت و آب نمک انجام میشود.
نفت مخلوط ش��ـده با آب تازه توس��ط لوله به ب��االی مخزن هدايت
ش��ده سپس بهصورت حلزونی از آن س��رازير میگردد .نفت جدا شده
5
از آب نمک از س��طوح بااليی مخزن ائتالفکننده به مخزن نوسانگير
وارد و آب نمک جدا شده از نفت در کف مخزن تهنشين شده و توسط
لولهی ارتباطی وارد مخزن کفگير 6میشود .نفت ذخيره شده در مخزن
نوسانگير نيز توسط پمپ و از طريق خطوط لولهی ارتباطی وارد مخزن
ائتالفکنندهی الکتريکی 7میگردد .در اين مخزن ذرات پراکندهی آب
نمک تحت تأثير ميدان الکتريکی جريان متناوب با ولتاژ باال قرار میگیرد
تا فيلم نفت اطراف قطره شکسته شده و در نهايت با بههم پيوستن قطرات
کوچک و تشکيل قطرات بزرگتر ،سرعت تهنشينی آنها افزايش یابد.
قسمتهای داخلی مخزن ائتالفکننده الکتريکی متشکل از الکترودهايی
با جنس فوالد زنگنزن است که توسط مبدلهای برقی با ولتاژ باال تغذيه
میشوند .نفت خروجی از باالی مخزن ائتالفکنندهی الکتريکی توسط
پمپ بهس��مت واحد بهرهبرداری هدايت ش��ده از آنجا جهت مصارف
داخلی يا صادرات بهس��وی مراکز مربوطه فرس��تاده میشود .آب نمک
تهنش��ين ش��ده درون مخزن ائتالفکننده الکتريکی توسط خطوط لوله
ارتباطی بهسمت مخزن کفگير هدايت میشود .اما در صورتی که آب
نم��ک خروجی از مخزن ائتالفکنندهی الکتريکی هنوز به حد اش��باع
نرسيده و قابلاستفاده باشد بهسوی مخزن آب برگشتی 8هدايت میگردد
تا دوباره اس��تفاده ش��ود .آب نمک از باالی مخزن کفگير بهصورت
حلزونی بهسمت پايين مخزن سرازير میشود .از قسمت باالی اين مخزن،
نفت جدا ش��ده از آب توس��ط لوله جمعآوری و به مخزن نوس��انگير
وارد میش��ود .آب نمک جدا ش��ده نيز از کف مخزن بهس��وی مخازن
جداکنندهی ثقلی 9ارسال میگردد .در اين مخازن باقيماندهی ذرات نفت
از آب نمک جدا شده و در نهايت اين آب نمک که در اصطالح به آن
آب زائ��د 10میگویند وارد فيلتر میگردد .اي��ن آب نمک پس از جدا
کردن ذرات جامد ،وارد مخزن ذخيرهی آب زائد 11شده و از آنجا توسط
پمپ به چاههای زيرزمينی تزريق میگردد.

 -2-2آزمايش چرخ دوار

12

هدف از اين آزمايش فراهم کردن محيطی خورنده شبیه به وضعيت
کارخانهه��ای نمکزداي��ی جهت ارزيابی مواد ضدخوردگی اس��ت.
ساختمان دس��تگاه مورد اس��تفاده برای اين آزمايش شامل صندوقچه
دربداری اس��ت ک��ه موتوري متصل به يک مح��ور دارد و روی آن
مح��ور صفحهای فلزی قرار گرفته که  18عدد بطری اس��تاندارد را در
خود جای میدهد.
ضمن اینکه صفحهی مشبک ديگری بهصورت قرينهی اين صفحه
قرار گرفته که بطریهای مذکور را توس��ط پيچهای تعبيه ش��ده مهار
میکند .این دس��تگاه مجهز ب��ه کليدهايی از قبيل کلي��د اصلی ،کليد
مکن��دهی هوا ،دو عدد کليد گرمازا و کليد روش��ن و خاموش موتور
 1آناليز ش��يميايي آب همراه نفت خروجي مخزن گاززدا قبل
از ورود به واحد نمكزدايي
Result

Unit

Method

Tests

114

mg/l

SM 2320 B

)Alkalinity (PH=4.5

563

mg/l

SM 4500- Co2 C

Dissolved Co2

6.15

-

ASTM 1294 - 84

pH

1.135

g/ml

ASTM D1429-86

Density at 20 C

63086

mg/l

SM 3500- Na D

Sodium

1375

mg/l

SM 3500- K D

Potassium

12400

mg/l

ASTM D511- 92

Calcium

2089.8

mg/l

ASTM D511- 92

Magnesium

45

mg/l

SM 3500 Fe D

)Iron (Total

126380

mg/l

ASTM D4458-85

Chloride

452

mg/l

ASTM D4130- 82

Sulphate

139.08

mg/l

Calculated

Bicarbonate

1884

mg/l

SM 2540 D

Suspended Solids

186.05

mg/l

SM 2540 C

TDS @ 180 ο C

39600

mg/l

Calculated

Total Hardness

114

mg/l

Calculated

Temporary Hardness

39486

mg/l

Calculated

Permanent Hardness

o

 2برخ��ی از خ��واص فیزیک��ی ممانع��ت کننده ه��ای خوردگ��ی
 K-325و PL-464
pH

Solubility

5

Fresh Water and
Brine

Water Soluble 5.8-6.5

Flash

o

>65

<-5

1.00 – 1.05

Dark Brown Liquid

PL-464

>100

<-10

1.01

Dark Brown quLiid

KI-325

o

Point C

Pour Point C

@ )Density (g/ml

Appearance

Name

o

25 C
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اس��ت .تصوير دس��تگاه و بطریهای آن در شکل 1-نش��ان داده شده
اس��ت .جهت اين آزماي��ش از آب خروجی مخ��زن گاززدا بهعنوان
محل��ول خورنده و کوپنهای ميل��های از جنس ف��والد AISI-1018
بهطول  178و قطر  1/6ميليمتر استفاده شده است.
آزماي��ش چرخ دوار برای ممانعتکنندهه��ای مذکور با مقادير  25و
 50 ppmدر دماهای  30و  60درجهی سانتيگراد بهمدت  72ساعت انجام
گردید .در پايان پس از شستش��و با آب مقطر و خشکشدن بهوسيلهی
استن ،وزن کوپنهای ميلهای اندازهگیری شد و درصد حفاظت هر کدام
از ممانعتکنندهها با استفاده از رابطهی 19-محاسبه گردید [.]18
()19

×100

)JCorr-JCorr(inh
JCorr

=)%E(JCorr

که در آن:

) = %E(JCorrدرصد حفاظت

 = JCorrسرعت خوردگی بدون مادهی کندکنندهی خوردگی
) = JCorr(inhسرعت خوردگی با تزريق مادهی کندکنندهی خوردگی
س��رعت خوردگی و ب��ازده ممانعتکنندههای مذک��ور که از اين
آزماي��ش در دم��ای  30و  60درجهی س��انتيگراد بهدس��ت آمده در
جداول4-و 5و اثر افزودن  200 ppmمادهی اکس��يژنزدای Ti-109به
اين ممانعتکنندهها در جداول6-و 7ارائه شدهاند.
 -3-2تجزيهی و تحليل نتايج

با دقت در جدول 2-و مقايسهی خواص فيزيكي دو ممانعتكنن دهی
مورد تحقيق مشاهده ميشود كه هر دو از نظر شكل ظاهري همرنگ و
مايع هس��تند و چگالی هر دو نيز تقريباً يكسان است .ولي تغيير فاحشي
(حدود  35درجهی س��انتيگراد) در نقطهی اش��تعال اي��ن دو بازدارنده
 4س��رعت خوردگی و ب��ازده ممانعت کننده های مذکور در
آزمایش چرخ دوار در دمای  30درجه ی سانتی گراد
Corrosion rate in Corrosion rate in Corrosion rate
in 50 ppm
blank solution
25 ppm
()mpy
)(mpy
()mpy
9
17

329
329

38
101

Inhibitor Efficiency at 25 Efficiency at 50ppm
)%( ppm
()%
89
70

91
87

KI-325
PL-464

 5س��رعت خوردگی و ب��ازده ممانعت کننده های مذکور در
آزمایش چرخ دوار در دمای  60درجه ی سانتی گراد
Corrosion rate in Corrosion rate in Corrosion rate
in 50 ppm
blank solution
25 ppm
()mpy
)(mpy
()mpy
15
29

450
450

47
148

Inhibitor Efficiency at 25 Efficiency at 50ppm
)%( ppm
()%
78
61

83
75

KI-325
PL-464

 6س��رعت خوردگ��ی و ب��ازده ممانع��ت کننده ه��ای مذک��ور با
افزودن 200ppmماده اکس��یژن زدای  TI-109در دمای
 30درجه ی سانتی گراد
Corrosion
Corrosion rate at 25 rate at 50 ppm
ppm inh. + 200 ppm
inh. + 200
oxygen scavenger
ppm oxygen
)(mpy
scavenger
)(mpy

 1دستگاه آزمايش چرخ دوار ( )aو بطريهاي موجود در آن ()b

2

17

99

96

K1-325

15

65

94

81

PL-464

 3برخی از ترکیبات شیمیایی ممانعت کننده های خوردگی
 KI - 325و PL- 464
Butyl
Glycol
)(wt%

72

Oxy Alkylated Di Ethyl
Alkyl Phenol Amine
)(wt %
)(wt%

Quaternary
Ammonium
Compounds
)(wt %

Name Iso Propyl Imidazoline
)Alcohol Salt (wt %
)(wt %

_

1 - 10

10 - 20

1-5

1 - 10

1-5

PL464

10- 30

_

_

_

10 - 30

_

KI325

Efficiency at 50
ppm inh. + 200
Efficiency at 25
ppm oxygen
ppm inh. + 200 ppm
)oxygen scavenger (%) scavenger (%

Inhibitor

 7س��رعت خوردگ��ی و ب��ازده ممانع��ت کننده ه��ای مذک��ور با
افزودن 200ppmماده اکس��یژن زدای  TI-109در دمای
 60درجه ی سانتیگراد
Corrosion
Corrosion rate at 25 rate at 50 ppm
ppm inh. + 200 ppm
inh. + 200
oxygen scavenger
ppm oxygen
)(mpy
scavenger
)(mpy

Efficiency at 50
ppm inh. + 200
Efficiency at 25
ppm oxygen
ppm inh. + 200 ppm
)oxygen scavenger (%) scavenger (%

Inhibitor

3

24

88

81

K1-325

21

100

83

71

PL-464
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وجود دارد .با توجه به اينكه بازدارندههای مذکور در محيط نفتي بهكار
ميروند از نظر ايمني نقطهی اش��تعال آنها اهميت بهسزايي داشته و يك
مزيت محس��وب ميش��ود .از اين لحاظ ش��رايط بازدارندهی KI-325
مناس��بتر است .همچنين با مقايسهی  PHدو بازدارنده مشاهده ميشود
كه بازدارندهی  PLدر حد اس��يد اس��ت ولي بازدارن��دهی  KIنزديك
خنثي ميباش��د كه  PHآن با سيال مورد آزمايش تقريباً يكسان است .با
مش��اهدهی جداول4-و 5كه سرعت خوردگي و بازده بازدارندهها را در
غلظتهاي مختلف و دماي  30و  60درجهی س��انتيگراد نشان ميدهد
ميتوان دريافت كه بهترين بازده برای بازدارندهی  KIبا غلظت 50ppm
و در دماي  30درجهی سانتي گراد و بهمیزان  91درصد است.
همچنين مشاهده ميشود كه افزايش دما از  30به  60درجهی سانتيگراد
س��بب كاهش بازده اين بازدارنده به  83درصد شده كه با توجه به تركيبات
تشكيلدهندهی اين ممانعتكنندهها بهنظر ميرسد افزايش دما سبب تجزيهی
ش��يميايي نمكهاي ايميدازولين و شكستن ساختار حلقوي آن شده است.
در ج��داول6-و 7نيز نتاي��ج حاصل از آزمایش اي��ن بازدارندهها در حضور
 200ppmاز مادهی اكس��يژنزدا با پايهی بيس��ولفيتآمونيم ارائه شده كه
نشاندهندهی كاهش شديد خوردگي و افزايش بازده بازدارندهها در حضور
اين مادهی اكسيژنزدا شده است .بيشترين مقدار بازده نيز به  99درصد رسيده
كه در غلظت  50ppmاز بازدارندهی  KIبهدست آمده است .با توجه به اينكه
در اين سيستم ،اكسيژن با شركت در واكنش كاتدي و مصرف الكترونهاي

آزاد شده در سطح فوالد ،سبب افزايش سرعت واكنش كاتدي و بهموازات
آن افزايش سرعت واكنش آندي و خورده شدن فوالد شده ،اکسیژن عاملي
خورنده محس��وب ميگردد كه پس از افزودن مادهی اكسيژنزدا و حذف
اكسيژن ،با كند کردن سرعت واكنش كاتدي سبب كاهش شديد خوردگي
شده و سرعت خوردگي را در كمترين مقدار به  mpy2رسانده است.
نتيجهگيری

نتاي��ج آزمايش چرخ دوار و محاس��بهی س��رعت خوردگ��ی و بازده
ممانعتکنندهها در دماهای مختلف نشان میدهد که با افزايش دما از  30به
 60درجهی سانتيگراد برای هر دو نوع ممانعتکننده ،سرعت خوردگی
افزايش و بازده ممانعتکننده کاهش يافته است .افزايش مادهی اکسيژنزدا
ب��ه هر دو نوع ممانعتکننده س��بب کاهش ش��ديد خوردگی ش��ده که
نش��اندهندهی اثر همافزايی اين مادهی اکسيژنزدا بر ممانعتکنندههای
مذکور اس��ت .بهترين بازده با اضافه ک��ردن  50 ppmاز ممانعتکنندهی
 KI-325و  200ppmاز م��ادهی اکس��يژنزدای  TI-109به محلول مورد
آزمايش و بهمیزان  99درصد بهدس��ت آمد که سرعت خوردگی در اين
محلول  mpy2اندازهگيری شد .با توجه به موارد ذکر شده ،در این سیستم
مهمترين عامل خورنده اکسيژن است و بهترين نوع ممانعتکنندهKI-325
میباشد که اضافه شدن مادهی اکسيژنزدا به آن سبب کاهش شديد سرعت
خوردگی شده است.

پا نویس ها
API Gravity Separator
Disposal Water
11.
Disposal Tank
12.
Wheel test

Surge Tank
Skimmer Tank
7.
Electrostatic Tank
8.
Recycle Tank
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Water Soluble Corrosion Inhibitor
3.
Coalescer Tank
4.
Dilution Tank

9.

5.

1.
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