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نی��از به پوشش��ی که بتواند حفاظ��ت همزمان پس��یو و اکتیو را فراهم کند صنعت را به س��مت اس��تفاده از 
پوش��ش های هوش��مند سوق داده است. پوشش هوش��مند به پوششی گفته می ش��ود که می تواند تولید محیط 
خورنده را احس��اس کرده، به طور خودبه خودی و بر حس��ب نیاز به وقوع خوردگی پاس��خ دهد. این مقاله انواع 
ممانعت كننده هاي قابل اس��تفاده براي فوالد، اهميت كپس��وله كردن ممانعت كننده ها در پوشش  زمينه، اهميت 
س��ازگاري نگهدارنده هاي دوپ شده با پوش��ش زمينه، مكانيزم هاي تحريك براي خودرهاسازي ممانعت كننده و 
برخي از فعاليت هاي شركت هاي بين المللي معتبر نفت و گاز در خصوص استفاده از پوشش هاي هوشمند را مرور 
كرده است. دستيابي به پوششی هوشمند و بهينه عالوه بر مزاياي زيست محيطي، به طرز چشمگيري هزينه هاي 

تعميراتي تأسيسات  صنايع را كاهش داده و دستاوردي شگرف برای صنعت پوشش دهي خواهد بود.
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بسياري از زيرساخت هاي صنعتي به ويژه در صنعت نفت و گاز همانند 
خطوط  لول��ه ی انتقال نفت و گاز، س��كوهاي نفتي و گازي، اس��كله ها، 
مخازن ذخيره س��ازي و ... عموم��اً از جنس فلز )به ويژه فوالد( س��اخته 
مي شوند. خوردگي از مكانيزم هاي اصلي حوادث صنعت نفت و گاز است 
ک��ه مي تواند باعث نش��تي، آتش و انفجار گردد و خس��ارات اقتصادي و 
زيست محيطي زيادي به همراه داشته باشد. هزينه ی ساليانه ی خوردگي 
در صنعت نفت و گاز حدود 1/37 ميليارد دالر تخمين زده ش��ده است. 
بنابراين حفاظت در برابر خوردگي از مس��ائل بسيار مهم جهت مديريت 

هزينه هاي تأسيسات و نيز تضمين توليد پايدار است ]1[.
دو روش كل��ي اكتيو و پس��يو براي حفاظ��ت در برابر خوردگي به كار 
مي رون��د. روش پس��يو، حفاظت در مقابل خوردگي ب��ا به كارگيري يك 
اليه س��د جلوگيري كننده براي تماس يك م��اده با محيط هاي خورنده 
است. وقتي سدی اصلي )مانند پوشش( آسيب مي بيند و عوامل خورنده 
در تم��اس با ماده ی زمينه قرار مي گيرند روش حفاظتي اكتيو س��رعت 

خوردگي را كاهش مي دهد.
كاربرد پوش��ش هاي محافظ، متداول ترين روش حفاظتي پسيو براي 
حفاظت از فلزات در مقابل خوردگي اس��ت. پوش��ش هاي مورد استفاده 
بس��يار متنوعند و ب��ه انواع پوش��ش هاي فلزي، معدني و آلي تقس��يم 
مي شوند. امروزه پوشش هاي آلي به گستردگي در صنايع مختلف، به ويژه 
نف��ت و گاز به كار می روند. مثاًل پوش��ش هاي پليم��ري )به عنوان روش 
حفاظتي پسيو( در كنار حفاظت كاتدي )به عنوان روش حفاظتي اكتيو(، 
راهكاري مناس��ب براي حفاظت خطوط لوله ی انتقال در برابر خوردگي 
اس��ت )شكل-1(. اس��اس اين استراتژي كاماًل مش��خص است؛ پوشش 

اولين مانع براي ايزوله كردن خط لوله ی فوالدي از محيط خورنده است. 
اگرچ��ه اين ايزوله کردن صددرصدي نخواهد بود و هنگامی که پوش��ش 
خط لوله در س��رويس دچار آس��يب ش��ود يا از بين رود حفاظت كاتدي 
نق��ش حفاظتي جايگزين را در كنار پوش��ش ايفا خواهد کرد. البته اين 

محافظت در تمامي نقاط پوشش آسيب ديده يكسان نیست.
در حالي كه طی ش��ش دهه عملكرد پوش��ش خط لوله پيوسته بهبود 
یافت��ه، هنگامي ك��ه به دلی��ل خس��ارات مكانيكي در س��اخت يا به علت 
پوس��يدگي پوش��ش هاي س��نتي، نقص هايي )مانند جدايش از زمينه ی 
فوالدي در حين سرويس( در آنها بروز می کند پوشش، توانایی حفاظت 
خط لول��ه از محيط خورنده كه در زير پوش��ش جدا ش��ده و/يا در عيب 
پوشش نفوذ كرده را ندارد. در برخي پوشش هاي سنتي، از پودر روي يا 
آلومينيوم به عنوان ذرات فداش��ونده در پوشش زيرين استفاده مي شده 

است.

 1  اثر حفاظت کاتدي در زیر پوشش جدا شده ]1[
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از ديگ��ر روش ه��اي حفاظت اكتي��و، اس��تفاده از ممانعت كننده هاي 
خوردگي در محيط خورنده اس��ت. قرار دادن ممانعت كننده ی خوردگي 
در پوش��ش ها به عنوان راه حلي جهت ترکیب هر دو روش اكتيو و پسيو 
ب��راي مقابله با خوردگي مدنظر قرار گرفته ت��ا ممانعت كننده ها بتوانند 
به صورت هوش��مند در پاسخ به آسيب پوشش، رها ش��وند. بنابراين در 
ناحيه ی آس��يب ديده، محيطی محافظ ايجاد ش��ده ک��ه از خوردگي فلز 
زمينه جلوگيري كرده يا آنرا كاهش مي دهد. به عبارت ديگر، پوشش هاي 
هوش��مند به سيس��تم هاي پوششي گفته مي ش��ود كه با خواص "حس 
كردن خوردگي" و "آزاد كردن محتويات درون خود" نه تنها س��دی در 
مقاب��ل محيط ايجاد مي كنند بلكه ممانعت كننده ی خوردگي كه از قبل 
در پوش��ش قرار داده ش��ده )بارگذاری ش��ده( را از خود آزاد مي نمايند. 

البته اين امر هنگامی اتفاق خواهد افتاد كه عيب پوش��ش يا پوسيدگي 
پوشش و محیطی خورنده روي فلز وجود داشته باشد ]2[.

1- ممانعت کننده هاي قابل استفاده در پوشش هاي هوشمند
براي فوالدها طيف گسترده اي از تركيبات آلي به عنوان ممانعت كننده ی 
خوردگي استفاده مي شود كه با توجه به محيط موردنظر متفاوت هستند. 
الكل هاي استيلنيك، آلدهيدهاي آروماتيك، فنون هاي آلكنيل، آمين ها، 
آميده��ا، ايميدوزالين ها، نيتريل ها، تري آزول ها، پيريدين و مش��تقات و 
نمك هاي آن، مش��تقات كوئينولين، مش��تقات تيواوره و ... از اين نمونه 
تركيبات هس��تند. بس��یاری از ممانعت كننده هاي خوردگي معدني نيز 
براي فوالدها كاربرد فراوان دارند که مي توان به كرومات ها، فس��فات ها، 

نيترات ها، كربنات ها و ... اشاره کرد.
بسياري از ممانعت كننده هاي مؤثر خوردگي مورد استفاده در صنعت 
نفت و گاز، مواد آلي و حاوی اكسيژن، نيتروژن، سولفور و فسفر هستند 
ك��ه در كنار حلقه هاي آروماتيك، جذب س��طحي و تش��كيل الیه روي 
س��طح را تسهيل مي كنند. با هدف برآورده کردن برخي نيازهاي خاص 
در موقعيت هاي مختلف، فن آوري كپسوله كردن براي ممانعت كننده هاي 

خوردگي جهت كنترل نرخ رهاسازي توسعه يافته است.
بنزوت��ري آزول )BTA( و مركاپتوبنزوتي��ازول )MBT( ك��ه ح��اوی 
مولكول ه��اي آلي بر پايه ی نيتروژن هس��تند ب��راي ممانعت كنند ه هاي 
خوردگي عالي هس��تند و در پوش��ش هاي هوش��مند به صورت كپسوله 
اس��تفاده مي ش��وند. به طور كلي آزول ها و مش��تقات آنها از مؤثرترين و 
متداول ترين ممانعت كننده هاي قابل اس��تفاده براي حفاظت از خوردگي 

فوالدها، مس و آلياژهاي آن هستند ]3[.
ممانعت كننده هاي خوردگي بر اس��اس نيت��روژن، قادر به جذب روي 
سطح فوالد با تشكيل اليه ای محافظ توسط مولكول هاي ممانعت كننده 
ش��امل اتم هاي الكترونگاتيوي مانند نيتروژن، پيوندهاي اش��باع نش��ده 
)مانند پيوندهاي دوگانه يا سه گانه( و سيستم هاي صفحه اي درهم آميخته 

شامل حلقه آروماتيك هستند ]4[.
در ش��كل های-3و2 س��اختار مولكولي و عملک��رد MBT و BTA که 
مي توانند به عنوان ممانعت كننده هاي آندي، جذب س��طحي فلز شوند و 

مقاومت در برابر خوردگي را بهبود دهند نشان داده شده  است.
كيان��گ و همكاران��ش ]۵[ نش��ان دادن��د اگر پوش��ش مس��تقيماً با 
ممانعت كننده هاي خوردگي مخلوط ش��ود مولكول هاي BTA به راحتي 
در محيط آبي حل خواهند ش��د و ميكروحفره هايي در پوشش به وجود 
خواه��د آم��د. در نگهدارنده ه��اي ميكرو يا نانو كه نس��بت به پوش��ش 
زمينه خنثي هس��تند كپس��وله كردن ممانعت كننده ی خوردگي روشی 

 2  ســاختار مولکولي ممانعت کننده ی خوردگي مرکاپتوبنزوتیازول )MBT( )شــکل 
باال( و بنزوتري آزول )BTA( )شکل پائین( ]4[

 3  شــماتیک جذب سطحي BTA روي سطح فوالد، در محلول اسیدي )شکل باال( و 
در محیط بازي )شکل پائین( ]4[
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مفيد اس��ت كه مي توان ممانعت كنن��ده را از قبل در نگهدارنده هاي نانو 
ق��رار داد. اين پوش��ش مي تواند محيط هاي خورنده را احس��اس کرده و 
خ��ود، ممانعت كنن��ده را رها کرده و از خوردگ��ي ممانعت به عمل آورد. 
كپسوله كردن ممانعت كننده عامل بسيار مهمي در كنترل نرخ رهاسازي 

پوشش هوشمند و افزایش كارآيي آنست.

2- اهمیت کپسوله کردن ممانعت کننده در پوشش هاي هوشمند 
 BTA بوريسووا و همكارانش ]6[ نانوذرات سيليكاي مزوپوروس حاوی
با پراكنش يكس��ان را بررس��ي کردند. نتايج نش��ان داد كه دوپ كردن 
مناس��ب نگهدارنده ه��اي نانويي حاوی BTA، مقاوم��ت آلياژ آلومينيوم 
AA2024 در مقاب��ل خوردگی را در يك محلول 0/1M NaCl با به كار 
بردن سيستم شامل يك الیه ی SiOx/ZrOx حاوی سيليكاي مزوپوروس 
محت��وي BTA بهبود داد. اگرچه كپس��وله نکردن، مانع از قابليت كنترل 

رهاسازي BTA شد.
هوالمب��ي و همكاران��ش ]7[ نانو ذرات س��يليكاي مزوپوروس حاوی 
BTA را در حالتي كه جهت بهبود پخش ش��دن در زمينه ی پوششی بر 

پايه ی روغن، س��طح خارجي با گروه هاي اكتيل تغيير داده ش��ده بود را 
بررسي کردند.

پوش��ش هيبريدي حاصل روي سطح فوالد گالوانيزه اعمال و خواص 
خوردگي آن بررس��ي ش��د. نتايج نش��ان داد وقتي BTA مس��تقيماً به 
زمينه ی پوشش اضافه مي شود در مقايسه با حالت كپسوله شدن كارآيي 
بسيار کمتر است؛ به خصوص از لحاظ كنترل خودرهاسازي. اين موضوع 

حتي با ده برابر كردن غلظت BTA نيز جبران نمي ش��ود.
فالك��ون و همكاران��ش ]8[ نان��وذارت مزوپوروس ب��ا دودكيالمين و 
رهاس��ازي ممانعت كنن��ده را به صورت تابعي از pH بررس��ي کردند که 
مش��خص شد سريع ترين رهاس��ازي در pH=2 در مقايسه با pH=6/2 و 
pH=9 اتفاق افتاد. در اين حالت نيز كپسوله نكردن ممانعت كننده، علت 

عدم كنترل مناسب رهاسازي تشخيص داده شد.

عالوه بر موضوع كپسوله كردن، سازگاري پوشش زمينه با كپسول هاي 
نگهدارنده ی ممانعت كننده نيز در كارآيي يك پوش��ش هوشمند بسيار 

مؤثر است.

3- سازگاري پوشش زمینه با نگهدارنده هاي میکرو/نانویي دوپ شده
يك��ي از جنبه ه��اي مهم در پوش��ش هاي هوش��مند، س��ازگاري 
نگهدارنده هاي دوپ ش��ده با پوش��ش زمينه اس��ت. اثر سازگاري با 
نگهدارنده هاي نانويي استفاده شده براي كپسوله كردن ممانعت كننده 
)عامل اكتيو( بر خواص س��دكنندگي اليه ی پليمري مي تواند منفي 
باش��د و چس��بندگي آنرا به فلز كاهش دهد. ش��كل-4 س��ه حالت 
مختلف اين سازگاري را نشان مي دهد. در حالت سازگاري كم، وقتي 
نگهدارنده ی نانويي اضافه مي ش��ود تمامي كارآيي سيس��تم پوشش 
كاه��ش مي يابد. اين كاهش در خواص چس��بندگي و س��دكنندگي 
به راحتي با اث��ر حفاظتي اكتيو ممانعت كننده جبران نخواهد ش��د. 
حالت س��ازگاري محدود زماني اتفاق مي افتد كه سيس��تم حفاظتي 
ي��ا جزء اكتي��و، اليه ی پس��يوي در محدوده ی مش��خصي از غلظت 
تش��كيل مي دهد. س��ازگاري زیاد مي تواند در خصوص اثر هم افزايي 
نگهدارنده ه��اي نانويي با پوش��ش پليمري پس��يو اطمين��ان داده و 

كارآيي را به شدت افزايش دهد.
اضافه ك��ردن نگهدارنده ها ممكن اس��ت به علت اندازه و ناس��ازگاري 
آنه��ا با زمينه، خواص س��دكنندگي پوش��ش را كاهش ده��د. بنابراين 
اندازه ی نگهدارنده ه��ا اهميت ويژه اي دارد. بوريس��ووا و همكارانش اثر 
نگهدارنده هاي نانويي س��يليكاي مزوپوروس ب��ا اندازه هاي مختلف )80 
و 700 نانومت��ر( با MBT )2-مركاپتوبنزوتري آزول( را آزمايش كردند و 
دريافتند كه نگهدارنده هاي بزرگ تر، كرنش و عيوب بيشتري در زمينه ی 
پوش��ش ايجاد کرده و خاصيت س��دكنندگي آن را کاهش مي دهند؛ در 
حالي ك��ه افزودن كپس��ول هاي كوچك تر اثري بر خواص س��دكنندگي 

پوشش ها نخواهد داشت ]9[.

 4  اثر سازگاري نگهدارنده هاي نانویي دوپ شده با زمینه ی پلیمري بر کارآیي سیستم حفاظتي پوشش
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4- مکانیزم هاي تحریك براي رهاسازي ممانعت کننده
بس��ياري از استراتژي هاي كپس��وله كردن مطالعه يا استفاده شده اند؛ 
از جمل��ه روش امولس��يون كپس��وله كردن در پليمريزاس��يون، روش 
خودمونتاژي پلي الكتروليت ها، فن آوري جذب اكس��يد متخلخل فلز و ... 
اس��اس اين روش ها مشابه اس��ت؛ قرار دادن مولكول هاي ممانعت كننده 
در ميكروكپسول ها يا نگهدارنده هاي نانويي و فرآيند رهاسازي که عمدتاً 
با نفوذ كنترل مي ش��ود. البته باید مكانيزم هاي تحريك براي رهاسازي 

مدنظر قرار گيرند.
طی مطالعه ی پوشش هاي هوشمند، عوامل مختلفي از جمله تغييرات 

pH، دما، نور، غلظت يون مهاجم، پتانسيل رداكس، وجود آنزيم خاص و 

... براي تحريك خودرهاسازي ممانعت كننده از پوشش هوشمند بررسي 
 pH شده اند. ش��اید در فرآيندهاي خوردگي مناسب ترين تحريك كننده
باش��د ]10و11[؛ زي��را در آغاز ای��ن فرآيند، pH به ص��ورت موضعي در 
س��ايت هاي آندي و كاتدي تغيير مي كند. پوشش هاي هوشمند به نحوي 
ساخته مي شوند كه در شرايط عادي هيچ گونه رهاسازي ممانعت كننده 

از پوشش وجود نخواهد داشت.
آندريوا و همكارانش ]12[ ممانعت كننده هاي خوردگي كپسوله شده ای 
در نگهدارنده ه��اي نانويي پلي الكتروليت چنداليه س��اختند كه در آنها 
هنگام پاس��خ به تغيي��رات pH محلول، براي كاهش س��ريع اكتيويته ی 
آندي فلزات، ممانعت كننده ی خوردگي آزاد مي شد. ممانعت كننده هاي 
خوردگ��ي مانند BTA ق��رار گرفته بين اليه ه��اي پلي الكتروليت باردار 

مثبت روي يك حامل غيرآلي قرار گرفتند.
مكانيزم اين روش، اس��تفاده از وابس��تگي به نفوذپذیری پوسته هاي 
پلي الكتروليت به pH اس��ت كه رها ش��دن ممانعت كننده هاي خوردگي 
را امكان پذير مي کند. وقتي خوردگي در حال آغاز اس��ت يا تازه ش��روع 
ش��ده اين پوشش از طریق احساس تغييرات pH اطراف محل خوردگي، 
ممانعت كننده ها را رها می کند. در اين روش ذرات باردارش��ده ی منفي 
اول با يك اليه ی باردار مثبت الكتروليت پوشش داده مي شوند و سپس با 
اليه ی باردار مثبتی از BTA به عنوان ممانعت كننده ی خوردگي پوشش 
داده خواهد شد. ش��ي و همكارانش ]13[ نشان دادند پلي الكتروليت ها 
به تغييرات pH حساس��ند و به باز و بسته شدن دیواره )متورم و ضخيم 
شدن يا منقبض و نازك شدن ديواره( واكنش نشان مي دهند. همچنين 
پلي الكتروليت ه��ا يك اكتيويته ی باف��ر pH دارند و مي توانند در محيط 
خورنده مقادير pH بين 7/۵-۵ را در سطح فلز، پايدار کنند )شكل-۵(.

 نح��وه ی آزاد ش��دن ممانعت كننده ها از كپس��ول هاي دوپ ش��ده در 
شكل-6 نشان داده شده است.

چن و فو كپسول هاي حاوی ممانعت كننده ای بر اساس مزوحفره هاي 
خالي كروي س��يليكا تهيه كردن��د. در ممانعت كننده هاي از قبل ذخيره 
شده، BTA بر اس��اس تغييرات pH موضعي كه به علت خوردگي فلزات 

رخ مي دهد مي تواند از كره هاي سيليكا آزاد گردد ]14[.
كوپ��ك و همكاران��ش ]1۵[ ب��ا رس��وب دادن پلي الكتروليت در يك 
پوشش اپوكسي بر اس��اس آب، نانوكپسول هاي حاوی ممانعت كننده ای 

تهيه كردند كه به تغييرات pH حساس بودند.
در حال��ي ك��ه پوش��ش هاي هوش��مند ب��ر اس��اس كپس��وله كردن 
ممانعت كننده ه��اي خوردگي در نگهدارنده هاي ميك��رو يا نانو به عنوان 
پوششی مطمئن براي پيشگيري از خوردگي پيشنهاد و آزمایش شده اند، 

 5  آزاد شــدن BTA از میکروکپســول هاي PEI/PSS/Benzotriazole/PSS/PEI در 
محلول هاي آبي با pH هاي متفاوت ]13[

 6  شــکل بــاال: تــورم پلي الکترولیت ها در پاســخ بــه تغییرات pH و رهاســازي 
ممانعت کننده هاي BTA هاي کپسوله شــده / شــکل پایین: اســاس حفاظت از 
خوردگي فوالد توســط پوشــش هوشــمند دوپ شــده با نگهدارنده هاي نانویي 

داراي ممانعت کنند ه ی کپسوله شده ]13[
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هيچ ك��دام از آنها در مقياس صنعتي گس��ترش قابل توجهي نيافته اند. تا 
كنون اكثريت تحقيقات در آزمايش��گاه انجام ش��ده كه زمينه ی ميزبان 
پوشش ها، از انواع صنعتي مورد استفاده در صنعت نبوده است. عالوه بر 
اين، فن آوري ها براي كپسوله كردن ممانعت كننده در نگهدارنده ها، مانند 
روش خأل، بسيار پيچيده و غيرعملي بوده و در مقياس صنعتي از لحاظ 
اقتص��ادي به صرفه نيس��تند. با وجود اين چالش ه��ا، فنگ و همكارانش 
]16[ از يك پوشش اپوكس��ي مورد استفاده در میدان به عنوان پوشش 
ميزبان را به کار برده و سازگاري آن با كپسول هاي ممانعت كننده ی تهيه 
شده را بررس��ي كردند. نتيجه ی تحقيقات آنها نشان داد كه دوپ كردن 
كپس��ول هاي نانو اثري بر خواص پوش��ش ندارد. اي��ن موضوع قباًل نيز 
م��ورد توجه قرار گرفته بود و تالش هايي براي توس��عه ی يك پوش��ش 
هوشمند صنعتي انجام ش��ده بود که با كپسوله كردن ممانعت كننده در 
نگهدارنده هاي نانويي كه به طور يكنواخت در پوش��ش خط لوله ی مورد 
استفاده در میدان دوپ شده باش��د با خودآزادسازي ممانعت كننده هاي 

كپسوله شده، خوردگي را کنترل کند.

5- برخي فعالیت هاي شرکت هاي فعال در صنعت نفت و گاز در خصوص 
پوشش هاي هوشمند

در سال هاي اخير پوشش هاي هوشمند مورد توجه شركت هاي معتبر 
بين الملل��ي نفت و گاز قرار گرفته اس��ت. بريتي��ش پتروليوم )BP( بروز 
عيب در پوش��ش خطوط لول��ه، مخازن ذخيره و ... را به عنوان مش��كلی 
طرح کرده كه در بازرس��ي هاي فني به راحتي قابل تش��خيص نيستند و 
مي توانند منش��أ بس��ياري از تخريب ها يا حوادث ش��وند. اين شركت با 
حمايت از تحقيقات دانشگاه ايلينويز در UIUC )مشاور BP  در زمينه ی 
مواد پيشرفته( در مورد س��اخت پوشش هاي هوشمند خودكنترل براي 
حل مشكالت مذكور تحقيقاتي انجام داده است. نانسي اسكاتس، رئيس 
تحقيقات UIUC عقیده دارد اين تيم با دوپ كردن ميكروكپس��ول هايي 
شامل عوامل نش��ان دهنده در هسته ی آنها، در يك پوشش پليمري كه 
در اثر آسيب مكانيكي محتويات هسته  خارج شده و با ايجاد رنگ قرمز 
روشن، قابل رؤيت در محيط هاي تاريك )مانند داخل مخازن و ...( يا زير 
نور ماوراءبنفش به اين موفقيت دست يافته است )شكل-7( ]17[. او در 
ادامه افزوده: پوش��ش هاي داراي مكانيزم خودترميم شونده نيز در دست 

بررسي اين شركت قرار دارد. 
شلمبرژر اس��تفاده از مواد هوشمند به ويژه پوش��ش هاي هوشمند را 
مدنظر قرار داده و پوشش هاي پيزوالكتريك )پلي ونيل ايدن در فلورايد – 
PVDF( كه قابليت احس��اس فشار، شتاب و ضربه و ... را دارند به عنوان 

سنسور استفاده می کند )شكل-8(.

در كارب��ردي ديگ��ر با افزودن عوام��ل متورم كننده ب��ه پليمرها، اين 
شركت در پكرهاي هوشمند در چاه هاي نفت و گاز از اين فن آوري بهره 

برده است )شكل-9(.
اين ش��ركت همچنين از پوشش هاي هوشمند خودترميم شونده براي 
نش��ت بندي مخازن كمك گرفته است. پليمرهاي به كار رفته در پوشش 
داخلي اين مخازن به نحوي است كه در صورت ايجاد سوراخ در پوشش و 
هرگونه نشت نفت در تماس با اليه هاي زيرين پوشش، با پليمريزه شدن 
پوشش، س��وراخ، نشت بندي خواهد ش��د. در اين حالت كاتاليست هاي 
 موردني��از ب��راي پليمريزاس��يون در پوش��ش هاي مذكور دوپ ش��ده اند 

)شكل-10( ]18[.
از دیگر موارد اس��تفاده ی این ش��رکت از پليمرهاي هوشمند، کاربرد 
آنها در سيس��تم سيمان پشت لوله های جداري براي پر كردن ترك هاي 
احتمالي در اين سيس��تم است. پس اين نوع سيمان می تواند در صورت 
وجود ترك یا نش��تی سيال به پشت لوله ی جداري، متورم شده و مسير 

 7  میکروکپسول هاي داراي نشان دهنده هاي مرئي در محیط هاي تاریک یا زیر نور 
ماوراءبنفش که در پوشش دوپ شــده اند و در آسیب هاي مکانیکي خودبه خود 

رها مي شوند ]17[

 8  پوشــش هاي پیزوالکتریک )پلي ونیل ایدن در فلورایــد – PVDF( که قابلیت 
احســاس فشــار، شــتاب و ضربه و ... را دارند و به عنوان سنســور اســتفاده 

مي شوند ]18[
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را نشت بندي کند ]18[.
شركت SINTEF از شركت هاي تحقيق و توسعه در نروژ كه فعاليت هاي 
تحقيقات��ي زيادي ني��ز در صنعت انرژي و نفت و گاز اين كش��ور انجام 

داده، در حال بررسي پوشش هاي هوشمند است. اين شركت كاربردهاي 
متفاوتي از اين پوش��ش ها را مدنظر قرار داده كه ش��امل پوش��ش هاي 
داخلي كاله هاي ايمني، پوش��ش  س��لول هاي خورش��يدي، شيشه هاي 

هوشمند و ... است ]19[.
در اي��االت متح��ده ی آمريكا تحقيق��ات وس��يعي در زمینه ی انواع 
پوش��ش هاي هوشمند در حال انجام اس��ت. از پوشش هايي كه قابليت 
تغيير رنگ و اس��تتار دارند و براي پوشش دهی تجهيزات نظامي به کار 
مي روند تا پوشش هاي ضدسايش و ضدجلبك و خوردگي ميكروبي كه 
براي پوشش دهي بدنه ی كشتي ها و نفتكش ها كاربرد دارند. شكل-11 
نمايي از خوردگي هاي ميكروبي روي بدنه ی نفتكش ها بر اثر چسبيدن 
جلبك ها را نش��ان مي دهد. پوش��ش هاي هوش��مند جديد ضدجلبك 
معم��والً ذرات نانورس��ي دارند ك��ه در صورت چس��بيدن جلبك ها به 
س��طح، رها ش��ده و اليه ی پسيوی با اصطكاك بس��يار كم روي سطح 
ايجاد مي کنند. اصطكاك بس��يار كم اين اليه باعث جدايش جلبك ها 
از سطح مي ش��ود. سابق بر این پوشش هاي ضدجلبك باعث رهاسازي 
بايوسايدها در آب مي شد كه اين موضوع تبعات زيست محيطي زيادي 
به همراه داش��ت. امروزه در پوش��ش هاي ضدجلبكي جديد اين معضل 
مرتفع شده اس��ت. همچنين عمر خاصيت ضدجلبكي در پوشش هاي 
جديد چندين برابر افزايش يافته اس��ت. پوش��ش هاي ضدسايش نيز با 
ق��رار دادن به ص��ورت پيگمنت يا دوپ ك��ردن ذرات نانويي با مقاومت 
در مقابل س��ايش زیاد در زمينه ی پوش��ش توليد مي شوند. سوسيك، 
اس��تاديار دانشگاه آكرون از كساني اس��ت كه به همراه تيم تحقيقاتي 
خود در خصوص پوش��ش هاي هوش��مند ضدخوردگي تحقيقات انجام 

مي دهند ]20[.
ش��ركت اوونيك در آلمان نيز براي پوش��ش بدنه ی كشتي ها به دنبال 
ساخت پوشش هايي هوشمند است كه عالوه بر سازگاري زيست محيطي، 

 10  پوشش هاي هوشمند خودترمیم شونده قابل استفاده براي نشت بندي مخازن ]18[

 9  پکرهاي هوشمند قابل استفاده در چاه هاي نفت و گاز ]18[

 11   نمایي از خوردگي هاي میکروبي روي بدنه ی نفتکش ها بر اثر چسبیدن جلبک ها ]20[
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خواص ضديخي، ضد ميكروبي و ضدلك داشته باشند. اين شركت براي 
دس��تيابي ب��ه اين هدف از تركيب يك س��يليكون آب گري��ز با پليمری 
آب دوس��ت اس��تفاده کرده اس��ت. بدين ترتيب پليمرهايي آمفيفيليكي 
به وجود خواهند آمد كه هر دو بخش آب دوست و آب گريز را در ساختار 

خود دارند ]21[.

نتیجه گیري
 قرار دادن ممانعت كننده هاي خوردگي در پوش��ش ها به عنوان راه حلي 
ب��راي به كارگي��ري تركيبي هر دو روش اكتيو و پس��يو ب��راي مقابله با 
خوردگي مدنظر قرار گرفته تا ممانعت كننده ها بتوانند به صورت هوشمند 
در پاسخ به آسيب پوشش رها شوند. اين پوشش ها را هوشمند مي نامند.
 به ط��ور كل��ي آزول ها و مش��تقات آنه��ا از مؤثرتري��ن و متداول ترين 
ممانعت كننده ه��اي قابل اس��تفاده براي حفاظ��ت از خوردگي فوالدها و 
مس و آلياژهاي آن هس��تند و براي ساخت پوشش هاي هوشمند به كار 

رفته اند.

 كپس��وله كردن ممانعت كنن��ده عامل بس��يار مهم��ي در كنترل نرخ 
رهاسازي پوشش هوشمند و افزایش كارآيي آنست. اگر پوشش مستقيماً 
با ممانعت كننده هاي خوردگي مخلوط شود مولكول هاي ممانعت كننده 
به راحتي در محيط آبي حل خواهند ش��د و ميكروحفره هايي در پوشش 

به وجود خواهد آمد.
 تغيي��رات pH، دما، نور، غلظت يون مهاجم، پتانس��يل رداكس، وجود 
آنزيم خاص و ... مي توانند مكانيزم هاي تحريك در پوشش هاي هوشمند 
باش��ند. در فرآيندهاي خوردگي، مناسب ترين تحريك كننده  pH است؛ 
زيرا در آغاز فرآيند خوردگي، pH به صورت موضعي در سايت هاي آندي 

و كاتدي تغيير مي كند.
 ش��ركت هاي مط��رح بين المللي نف��ت و گاز سال هاس��ت تحقيقات 
خود در خصوص س��اخت و كاربرد انواع پوش��ش هاي هوشمند را آغاز 
کرده ان��د. بنابراین ضروري اس��ت اين موض��وع در صنعت نفت و گاز 
کش��ور نيز مورد توجه قرار گیرند تا از ويژگي هاي ارزش��مند اين گونه 

پوشش ها استفاده گردد.


