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با توجه به سرمايه گذاري كالن در صنعت نفت كشورمان كه از حدود 
صد سال پيش تاكنون انجام شــده و گسترش روزافزون تاسيسات 
و واحدهاي عملياتي اعم از صنايع باالدســتي و پايين دســتي آن، 
اهميت كنترل و كاهش هزينه هاي خوردگي و در نهايت لزوم انجام 

مديريت خوردگي كامال آشكار است. 
ســامانه هاي رنگ و پوشــش يكي از مهمترين عوامــل در کنترل 
خوردگی خارجی و داخلی اســت، بنابراین بهينه ســازي و ارتقای 
سطح كيفي ســامانه هاي رنگ و پوشــش، می تواند به نحو موثری 
خوردگی را کاهش، عمر تجهیــزات را افزایش و هزینه های مربوط 
به تعمیرات و نگهداری آنها و ســایر هزینه های مربوط به خوردگی 

را کاهش دهد.
استفاده از سیستم های رنگ و پوشش مناسب به منظور پیشگیری از 
وقوع خوردگی یا به تعویق انداختن آن با در نظر گرفتن هزینه های 
مالی ناشــی از اجرا و ارتقای این سیســتم ها از یک ســو )تعمیر یا 

توقف تجهیزات( و هزینه های ناشــی از خسارات خوردگی از سوی 
دیگر بایســتی در تصمیم های کالن مدیریت خوردگی لحاظ شود. 
در حال حاضر روش های پیشگیرانه تبدیل به روش های پیش اقدام 
شده اســت و در این زمینه بایستی تا حد ممکن سیستم های رنگ 
و پوشــش را به گونه ای طراحی کرد که خرابی را به صفر برســاند. 
بررســی و حل مسائل و مشکالت کالن سیستم های رنگ و پوشش 
در صنعت نفت و گاز و ارائه ی راهکارهای اساســی، منطقی و علمی 
در ایــن خصوص نیازمنــد رویکردی برنامه محور اســت که در آن 
مدیریت خوردگی بخشی از یک سیستم مدیریت یکپارچه بوده كه 
در ارتباط با  توســعه، اجرا، بازنگری و ارتقای کیفی سسیستم ها )از 

جمله سیستم-های رنگ و پوشش( است.

2- تاریخچه ی استفاده از سامانه های رنگ و پوشش
سیســتم های رنگ و پوشــش از اواخر ســده ی 18۰۰ تا به امروز برای 
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دکترای پژوهشکده ی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

از مهمتريــن بخش هاي اســتقرار مديريت خوردگي در تاسيســات نفــت و گاز، ارتقای وضعيت كيفي 
سيستم هاي حفاظت  فني در تاسيسات است. در این پژوهش ارتقای کیفی سیستم های رنگ و پوشش، 
به عنوان يكي از مهمترين سيســتم هاي حفاظت فني به ويــژه در مقابل خوردگي خارجي مدنظر قرار 
گرفته اســت. در همين راستا ابتدا سیستم های رنگ و پوشش شــرکت هاي عملياتي شركت ملی نفت 
ایران و اشــکاالت موجود در سیســتم های آنها مطالعه و بررسی شدند. با بررســی منابع گسترده ای از 
کتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها و اســتانداردهای مرتبط و همچنین، سوابق و اشکاالت سیستم های رنگ 
و پوششــی، تجربیات موفق و ناموفق، اطالعات آماری سیستم های رنگ و پوشش و دستورالعمل های از 
پیش تدوین شــده در شــرکت های عملياتي نفت در چهار مرحله ی انتخاب رنگ و پوشش، آماده سازی 
ســطوح، اعمال، بازرسی و پایش گردآوری شدند. کاالها و روش های نوین مطابق با فناوری روز دنیا در 
بخش باالدستی نفت و گاز در مراحل انتخاب مانند پوشش های هوشمند، انواع کامپوزیت ها، پوشش های 
خودترمیم شــونده، پوشش های نانو، آب گریز، ضد کف، رنگ و پوشش های با حالل آبی و... که می توانند 
در انتخاب های آتی به عنوان گزینه های احتمالی در نظر گرفته شــوند و روش های نوین آماده ســازی، 
معرفی و بررســی شدند و با پوشــش های فعلی از جمله پوشش های سرد و گرم، پوشش داخلی، سطوح 

خارجی و سطوح مدفون مقایسه شدند.
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حفاظت از خوردگی ســازه های فوالدی مورد استفاده قرار گرفته اند. ابتدا 
از پوشش های نفتی، ســرب، قطران زغال سنگ و انواع مختلف مواد دیگر 
اســتفاده شده است. در سده ی 19۰۰ پوشــش های پلیمری، روکش های 
آسفالت، نوارهای مومی و پلیمری نیز به کار گرفته شدند. در اواسط دهه ی 
5۰، پلی اتیلن اکسترود شده )دو الیه( به عنوان پوشش تاسیسات نفت و گاز 
و در اوایل دهه ی 19۷۰، پوشــش های اپوکسی باند جوشی )FBE( معرفی 
شدند. از دهه ی 198۰، پوشــش سه الیه ی اکسترود شده در اروپا و ژاپن 

مورد استفاده قرار گرفت. 
این پوشــش ها شامل یک الیه ی داخلی FBE و یک الیه چسب است که 
به دنبال آن یک الیــه پلی الفین بیرونی )پلی اتیلن یا پلی پروپیلن( ایجاد 
می شــود. در دهه ی 199۰ پوشــش های کامپوزیتی معرفی شدند که در 
آن چســب با یک الیه ی درجه بندی شده ی FBE و پلی اتیلن اصالح شده 

جایگزین شد.]1[
روکش های منقبض شــونده ی حرارتی )HSS( در قرن 21 مطرح شــدند 
که اغلــب در محل های جوش و اتصال مورد اســتفاده قرار گرفتند. این 
پوشــش ها، لوله ها یا نوار های پلیمری هستند که پس از اعمال حرارت به 
مقدار الزم در محور قطری جمع می شــوند. همچنین، پوشش های مقاوم 
به حرارت )بیش از 2۰۰درجه ی ســانتی گراد( و فشار باال و پوشش های با 
خواص مکانیکی بهبود یافته مانند اســتفاده از الیاف شیشه و یا فیبرهای 
کربنی به همراه گرانول های اپوکســی در پوشش جهت ایجاد مقاومت به 

سایش در لوله های مدفون در زمین های صخره ای توسعه یافتند. 
در ســال های اخیر برخی از پوشش های جدید، قابلیت کاربرد در حوزه ی 
نفت و گاز پیدا کرده اند که شامل پوشش های هوشمند خودترمیم شونده، 
پوشش های آب گریز، پوشــش های ضد کف )Anti-Foam( و پوشش های 

مقاوم در برابر خوردگی های ناشی از میکروب ها می باشد.]2[

3- نتایج پژوهش
در پژوهش انجام شــده، چک لیســت هایی از آیتم های کلیدی مربوط به  

سیســتم های رنگ و پوشش به همراه سوابق اشکاالت موجود در مناطق 
مشخص شده از سوی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، 
توســط گروه خوردگی صنعتی شریف تهیه و به شرکت های تابعه ی نفت 

و گاز جهت تکمیل ارائه شد. 
آیتم های کلیدی شــامل بیش از چهل مورد از جمله نوع و محل تجهیز، 
جنس زیرآیند، سال پوشــش دهی، تعداد و نوع الیه ها، ضخامت هر یک 
از الیه ها، شــرکت ســازنده ی رنگ، پیمانکار اجرایی، روش آماده سازی و 
اعمال، آخرین زمان بازرسی، اشکاالت مشاهده شده، تعمیرات انجام شده، 

راهکارها و بازخوردهای حاصل و... بودند.
در شــکل1 مقایســه ی فراوانی انواع سیســتم های رنگ و پوشش مورد 
اســتفاده در شــرکت های مورد پژوهش به لحاظ آماری ارائه شده است. 
بر این اســاس، عمده ی مصرف سیستم های رنگ و پوشش به ویژه برای 
ســطوح خارجی به کار رفته در خشــکی بر پایه ی پوشش های اپوکسی 
اســت. پوشش های بر پایه ی اپوکسی دارای تنوع و فراوانی بسیاری است 
که هر یک از شرکت ها بر پایه ی استانداردهای داخلی )IPS( و بین المللی 
)به ویژه استانداردهای SSPC( اقدام به انتخاب سیستم رنگی، آماده سازی 
زیرالیه ی فلزی و اعمال سیستم رنگی یا پوششی کرده اند. شکل2 فراوانی 

روش های اعمال پوشش را نشان می دهد.
شکل3 فراوانی عمر رنگ و پوشش های استفاده شده در شرکت های مورد 
پژوهش را نشــان می دهد.)بر حســب زمان اعمال( به طور کلی، انتظار 
می رود ســامانه های رنگ و پوشــش در مناطقی که شــرایط آب وهوایی 
خورنده ای ندارند، دوام مناســبی داشته باشــند.)حدود 2۰ سال( با این 
حال، شرایط آب وهوایی گرم و مرطوب و وجود امالح به ویژه نمک در این 
محیط ها شرایط بســیار خورنده ای را در مناطق جنوبی در نزدیکی خط 
ســاحلی و به خصوص فراساحلی ایجاد می کند که لزوم کنترل خوردگی 
و بازرسی های مکرر و پیشــگیرانه را برای تخریب های خوردگی بیش از 

پیش ضروری می سازد. 
در این مناطق عمر برخی از پوشــش ها در صورتی که به درستی انتخاب 

نشده یا آماده سازی مناسب نباشد به کمتر از 5 سال می تواند برسد.

 1  فراوانی انواع رنگ و پوشــش های مورد اســتفاده در شرکت های مورد پژوهش

مقاالت پژوهشی 
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 2  فراوانی روش های اعمال پوشش

 3  فراوانی عمر رنگ و پوشــش های اســتفاده شده در شرکت های مورد پژوهش

4- چالش های سیســتم های رنگ و پوشــش های مورد اســتفاده و 
راهکارهای پیشنهادی اولیه

سیســتم های رنگ و پوشش مورد اســتفاده در خشکی را می توان به سه 
مجموعه ی اصلی سیستم های رنگ و پوشش مورد استفاده در تاسیسات 
روزمینی )در معرض اتمســفر(، تاسیســات زیرزمینی )مدفون( و سطوح 
داخلی تاسیســات )مانند پوشــش داخلی مخازن و لوله ها( تقسیم بندی 
کرد. منظور از تاسیســات فراساحل، تاسیســاتی هستند که در دریا و به 
دور از خشــکی قرار دارند. این تاسیسات را می توان به سه دسته تقسیم 
کرد: تاسیسات روی آب )مانند بخش بیرونی سکوها( و تاسیسات مغروق 
که داخل عمق زیادی از آب دریا قرار دارند. دسته سومی هم می توان در 
این تقسیم بندی اضافه کرد که مربوط به تاسیسات در معرض پاشش آب 
دریا می باشد که اگرچه مغروق نیستند ولی به دلیل قرار گرفتن در خط 
جزر و مد هم در معرض اتمســفر هوا و هم در معرض پاشــش آب دریا 
قرار دارند، به طوری که خورنده ترین شــرایط را برای این نواحی ایجاد 
می کند. به طور کلی، دالیل ناکارآمدی سیستم های رنگ و پوشش قبل 

از عمر پیش بینی شــده را می توان به این صورت طبقه بندی کرد:
1( انتخاب نادرست سیستم رنگ و پوششی منطبق با شرایط کاری تجهیز

2( کیفیت نامناســب رنگ و پوشــش انتخابی تهیه شده از یک شرکت 
سازنده ی رنگ و پوشش

3( آماده سازی ضعیف سطح )تمیزکاری ناکافی، زبری نامناسب و...(
4( اجرای نامناســب )تجهیزات نامناســب، ضعف اختالط، پاشش کم یا 

زیاد، اعمال ضخامت های کمتر یا بیشتر و...(
5( عدم توجه به شــرایط محیطی )و عملیاتی( در زمان انتخاب یا اجرای 

رنگ و پوشش
6( عدم پایش و نگهداری مناسب )مربوط به کارفرما(

ممکن اســت دالیل دیگری نیز توسط بازرسین و مجموعه حفاظت فنی 
مطرح شــود که عمده ی این دالیل را می توان در زیرمجموعه ی اشــکال 
اصلی مطرح شــده در باال گنجاند. بــه عنوان مثال، از دیگر دالیل مطرح 
شده می توان به مواردی مانند فرموالسیون نامناسب رنگ یا پوشش)2(، 
عدم انطباق رنگ و پوشش با کاربرد موردنظر)1(، تفاوت شرایط محیطی از 
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آنچه توسط طراح و بازرس پیش بینی شده)5(، شرایط محیطی نامناسب 
در زمان اجرا)5(، تخریب فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی و تخریب سیستم 
پوششــی ناخواسته طی دوره ی ســرویس دهی)6(، چسبندگی نامناسب 
رنگ )معموال دلیل 3 و گاهی 4( و خشــک نبودن یا پخت نامناسب)4( 
اشاره کرد. همان گونه که مالحظه می شود، دالیل دیگر را نیز می توان در 
این شش مجموعه ی اصلی قرار داد. در ادامه به دالیل اصلی و راهکارهای 

پیشنهادی مربوط به  آنها پرداخته می شود:
در مبحث شــرایط محیطی و عملیاتی، انتخاب صحيح سامانه ی پوششي 
مخصوص كاربردهاي صنعتي اهميت فراوان دارد. لذا اولين علت تخريب 
زودهنگام رنگ را مي توان عدم شــناخت دقيق از ويژگي هاي محيطي و 
شــرايط عملياتي تجهیزات دانست. دانش شناخت محيط اتمسفري و يا 
محيط هاي غوطه وري، وجود و شــدت یون هــای خورنده مانند یون های 
کلریــد و گوگرد در تاسیســات، میزان رطوبت و نهایتــا تعيين درجه ی 
خوردگــي محیط های در معرض رنگ و پوشــش اهميــت فراوانی دارد 
که بایســتی در بررســی های اولیه قبل از انتخاب سیستم رنگ و پوشش 

مناسب مورد بررسی قرار گیرد. 
در بحث انتخاب سیستم رنگ و پوشش، عدم شناخت ويژگي ها و خواص 
رنگ هــا و كاربرد نابجاي آنها ديگر علت اصلي تخريب رنگ ها اســت. در 
صورتي كه كه بازرسان و مشاوران توليد صنعتي تجهيزات، اطالع دقيقي 
از ويژگي هاي رنگ هاي سفارش شده نداشته باشند، انتخاب هاي ناشيانه 
موجب تخريب زودهنگام رنگ ها مي شود. به عنوان مثال، رنگ اپوكسي در 
محيط روباز به دليل ضعف مقاومت اپوكســي در برابر اشعه ی ماورا بنفش 
نور خورشيد به سرعت گچي شده است. بنابراين، جهت كاهش معضالت 
رنگ ضروري است كه بازرسان و كاربران رنگ هاي صنعتي از ويژگي هاي 

رنگ ها اطالع كافي پيدا كنند.
در مبحث کیفیت نامناســب رنگ و پوشــش، گاهي به داليل اقتصادي، 
شركت سازنده ی رنگ استفاده از مواد اوليه ی نامرغوب را جايگزين مواد 
مرغوب و گران مي کند. البتــه گاهي داليل ديگري چون عدم در اختيار 
داشتن فرموالسيون مناسب، قدمت تجهيزات تولید، استفاده از مواد اوليه 
در دوره هــاي نگهداري طوالني و... منجر به كاهش كيفيت رنگ توليدي 
مي شود. به طور معمول شركت ســازنده بايستي مسئوليت ضعف كيفي 
رنگ را به عهده گيرد. اما در غياب آزمايشــگاه معتبر كنترل كيفيت از به 

عهده گرفتن اين مسئوليت سرباز مي زند. 
يكــي از مهمترين بخش هــاي عمليات رنگ آميزي كــه گاهي هزينه ی 
بســياري را به همراه دارد، عمليات آماده سازي است. شرايط جوي، مواد 
و تجهيزات و مهارت فني بســياري براي آماده سازي مناسب سطح الزم 
است. بخش زياد معضالت رنگ هاي صنعتي به ضعف عمليات آماده سازي 

باز مي گردد.
اجراي رنگ آميزي مهارت ويژه اي نياز دارد و كاركرد تكنسين هاي ناآگاه و 
یا کم تجربه مي تواند به تخريب و عارضه ی فيلم منجر شود. همچنین، در 

مبحث اجرای رنگ و پوشــش، يکي از معضالت اساسي پروژه هاي اجراي 
رنــگ در ايران فاصله ی طوالني بين زمان توليد رنگ و زمان بهره برداري 

و اجراي رنگ است. 
غالب کاربــران صنعتي به دليل طوالني بودن رونــد خريد رنگ ترجيح 
مي دهنــد که مقدار زيادي بيــش از ميزان مورد نيــاز خريد کنند تا به 
کمبود رنگ دچار نشــوند. مقادير اضافه بر مصرف پروژه ها نگهداري و در 

کاربردهاي متعاقب استفاده مي شوند. 
لذا گاهي دوره ی انبارداري بســيار طوالني مي شــود و همچنين شرايط 
انبارداري هم اســتاندارد نيســت و عامل کاهش کيفيت رنگ مي شــود. 
فاصله ی زمانــي زيادي بين دوره ی خريد و زمان اجرا در غالب رنگ هاي 
صنعتي وجود دارد. همچنين ميزان خريد رنگ هاي صنعتي نسبت به نياز 
واقعي هميشه بيشتر است و شيوه ی انبارداري و بهره برداري رنگ ها طي 

زمان انبارداري اهميت فراوان دارد.
یکی از عوامل مهم در اجرای درســت پروژه ی رنگ و پوشــش، انتخاب 
صحيح پيمانكاران اســت. انتخاب صحیح پیمانــکاران زبده و توانمند به 
تهيه ی امكانات مناســب براي اجراي اســتاندارد عمليات آماده سازي و 
اجراي رنگ، نقش اساسي در طول عمر رنگ دارد. پيمانكار بايستي عالوه 
بر آگاهي كامل از اســتانداردهاي اجرا، تجهيزات مناســب داشته باشد، 
همين طــور اهميت الزم را به كار و ایمنی كارگران و... بدهد. در برخی از 
اشــکاالت مطرح شده، عدم کفایت پیمانکار در بروز اشکاالت در سیستم 

رنگ و پوشش به وضوح آشکار است.
بازرسي رنگ و پوشش هاي صنعتي نقش مهمي در عمر مفيد سامانه هاي 
پوششــي دارد. متاسفانه در شرايط خاصي تاييد رنگ آميزي ممکن است 
بدون دقت الزم بازرســان انجام شــود که منجر به عــوارض زودهنگام 
مي گردد. به عنوان مثال، ديده شــده است كه اجراي رنگ در بخش هاي 
كم رويت )دور از دسترس(، گاها انجام نشده است. بنابراین، نقش بازرسی 
دقیق در هر یک از مراحل چهارگانه در اجرای صحیح پروژه ی سیســتم 

رنگ و پوشش اهمیت بحرانی دارد. 
و باالخره، در ســطح مدیریتی، الزم است که مدیران و مسئولين صنعت 
نفت و گاز به موضوع رنگ در کاهش خســارات ناشی از خوردگی، نگرش 
فني تری داشته باشند و آن را جزو آخرين اولويت ها در تاسيسات در نظر 
نگيرند. در صورتي كه اگر خوردگي يكي از مشــكالت اساسي تاسيسات 
صنعتــي به ويژه در صنایع باالدســتی نفت و گاز در نظر گرفته شــود و 
اهميت خســارات آن روشن شــود، به راه هاي پيشگيري از اين پديده ی 

مخرب توجه بيشتري خواهد شد. 
بايد در نگاه مديران، اهميت رنگ هاي صنعتي و سيستم هاي پوششي به 
عنوان اليه ی محافظت كننده مشــخص شود تا دستوراتی مانند تعمیرات 
به موقع صادر شــده و با تخصیص بودجه ی متناسب و زمان کافی بدون 
درخواســت از مجریان برای تسریع در کار که ممکن است منجر به بروز 
اشکاالتی در سیســتم رنگ و پوششی شــود،)مانند آماده سازی ناکافی، 

مقاالت پژوهشی 
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حذف الیه ها، عدم دقت در اعمال و... ناشــی از شــتاب در کار( از ایجاد 
یک سیستم رنگ و پوشش ناکارآمد در آینده ی نزدیک جلوگیری گردد.

1-4- شناسایي کاالها و روش هاي نوین و پیشرفته ی سیستم های رنگ 
و پوشش

اندازه ی بازار جهانی رنگ ها و پوشش های نفت و گاز در سازه های دریایی 
در سال 2۰16، 3۷8 میلیون دالر ارزش گذاری شده و پیش بینی می شود 
با رشــد ۷/3درصد به صورت ساالنه، تا سال 2۰23 به 62۰ میلیون دالر 
برســد. یک نکته ی حائزاهمیت در انتخاب رنگ و پوشــش مناســب در 
صنایع نفت و گاز مسائل اقتصادی است. در صنایع نفت و گاز در حوزه ی 
دریا جذابیت پوشــش های پلی یورتان نســبت به سایر پوشش ها در حال 
افزایش است و انتظار می رود در طول سال های پیِش رو تا سال 2۰23 از 
محبوبیت پوشش های اپوکسی کاسته شود، اگرچه همچنان سهم زیادی 

از بازار متعلق به پوشش های اپوکسی است.]3و4[

پوشش های نوین بر پایه ی اپوکسی
اســتفاده از این پوشش ها در سازه های دریایی به شدت در حال گسترش 
اســت، به نحوی که تخمین زده می شــود بیش از 6 میلیون متر مربع از 
ســطوح فوالدی جهان با پوشش اپوکسی اینتومسنت1 پوشش دهی شده 
باشــد. به عالوه می توان با اضافه کردن یک جزء دیگر به این پوشــش ها 
خــواص مدنظر را در این پوشــش ها به طرز مطلوبی بهبود بخشــید. از 
رنگدانه های ضد خوردگی مختلفی در طول ســالیان گذشــته به عنوان 
جزء دوم در پوشــش اپوکسی استفاده  شده اســت ولی باید به این نکته 
اشــاره کرد که امروزه از رنگدانه های بر پایه ی سرب و کرومات بر خالف 
گذشــته استفاده نمی شود، زیرا استفاده از این ترکیبات آثار زیان باری بر 
روی بدن انســان و همچنین محیط زیســت می گذارد. در میان ترکیبات 
پیشنهادی، اســتفاده از رنگدانه های فسفات روی و سیلیکات روی بیش از 
سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه امروزه استفاده از رنگدانه ی 
فسفات روی رایج تر است. ســازوکار عملکرد رنگدانه ی فسفات روی بدین 
صورت است که در اثر آبکافت جزئی این ترکیبات، کمپلکسی از یون های 
فســفات و آهن روی ســطح شــکل می گیرد که این ترکیبات نقش یک 
الیــه ی محافظ را ایفا کرده و از رســیدن عوامل خورنده به ســطح فلز 

ممانعت به عمل آورده و از سطح محافظت می کند.]5و6[
یکی دیگر از پوشــش های اپوکســی که امروزه برای کاربری محیط های 
بســیار خورنده مورد توجه قرار گرفته، پوشش اپوکسی نوواالک است که 
از مقاومت باالیی در مقابل خوردگی برخوردار هســتند، اما مقاومت آنها 
در برابر ضربه و تنش نســبت به سایر پوشــش ها پایین تر است. افزودن 
نانوذرات کلی و اکســیدگرافن که با نســبت های مختلــف با هم ترکیب 
شدند، سبب افزایش چسبندگی پوشش و بهبود جدایش کاتدی شد.]۷[

پوشش های نوین بر پایه ی پلی یورتان
اگرچه پوشــش های پلی یورتان به عنوان پوشــش های مقــاوم در برابر 
خوردگی محسوب می شــوند، اما برای افزایش هر چه بیشتر مقاومت در 
برابر خوردگی این پوشــش ها می توان از نانوذرات مختلف استفاده کرد. 
این نانوذرات می توانند تخلخل های موجود در پوشش  را کاهش دهند که 
کاهش میزان تخلخل ها منجر به بســته شدن مسیر نفوذ عوامل خورنده 
شــده و باعث افزایــش مقاومت در برابر خوردگی می شــود. تحقیقات و 
گزارش هــای مختلفی از بهبود مقاومت در برابــر خوردگی و یا مقاومت 
مکانیکی )ســایش، مقاومت به ضربه و...( پوشش پلی یورتان با استفاده از 
نانوذرات از قبیل اکسیدروی، اکســیدتیتانیوم، اکسیدزیرکونیم، سیلیکا، 

زئولیت و... وجود دارد.]8و9[

پوشش های نوین آلکیدی
رزین های آلکیدی به دلیل قیمت پایین، فرآیند تهیه ی نســبتا آســان، 
قابلیت انحالل در حالل هــای ارزان قیمت و قابلیت امتزاج خوب با اغلب 
رزین ها به عنوان یکی از رزین های پرمصرف در پوشش های آلی شناخته 
می شــوند. این پوشــش ها می توانند از نفوذ الکترولیت به سطح زیرالیه 
جلوگیــری به عمــل آورده و به عنوان یک ســد در برابر خوردگی عمل 
کنند. از پوشش های آلکیدی به عنوان یک پوشش محافظ در محیط های 
نیمه صنعتــی، زیر آب دریا، مرطوب، شــرجی و نیز محیط های شــهری 
استفاده می شــود. البته الزم به ذکر است که مقاومت پوشش در معرض 
محیط خورنده در طول زمان کاهش می یابد. از این رو، می توان با استفاده 
 SiC ،Al2O3 ،SiO2 از برخی پیگمنت های ضد خوردگی نظیــر نانوذرات
و... مقاومــت پوشــش در برابر خوردگی را بهبود بخشــید و یا به عبارت 
دیگر طول عمر پوشــش را افزایش داد. به طور کلی، این نانوذرات موجب 
مسدود شدن مســیر های نفوذ الکترولیت به زیرالیه شده و از این طریق 

موجب افزایش مقاومت در برابر خوردگی پوشش می شوند.]1۰[

پوشش های نوین پایه آکریلیک
رنگ های آکریلیک نوعی رنگ شیمیایی و نوعی پرایمر پالستیکی است که 
به طور کلی به دو دسته حالل نفتی و حالل آب تقسیم می شوند. در ابتدا 
از این رنگ ها برای کاربردهای ساختمانی و... استفاده می شد، اما به تدریج 
اســتفاده از این رنگ ها در سایر صنایع نظیر صنایع نفت و گاز مورد توجه 
قرار گرفت، به نحوی که امروزه استفاده از این پوشش ها کاربرد فراوانی پیدا 
کرده اســت. این پوشش ها داراي نواقص و عیب هایی نظیر خواص سطحی 
نســبتا پایین و مقاومت در برابر خوردگی کم بودند. حضور نانوذرات مانند  
TiO2و  SiO2 از طریق به حداقل رسیدن نفوذ الکترولیت به زیرالیه، موجب 
افزایش مقاومت در برابر خوردگی پوشش های آکریلیک شده و استفاده ی 
بهینه از این ذرات ســبب می شود  خســارت های ناشی از خوردگی در این 

پوشش ها به کمترین مقدار ممکن برسد.]11[
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)Inorganic Zinc( پوشش های روی  غیرآلی
پوشش های سیلیکات روی غیرآلی )IOZ( می تواند محافظت طوالنی مدت 
از فــوالد، به ویژه در محیط های دریایی ارائه دهد. رنگ زینک غیرآلی که 
از طریق واکنش شــیمیایی اندک به بستر می چسبند، از مقاومت بسیار 
خوب در مقابل حالل ها برخوردار هســتند و به عالوه می توانند تا دمایی 

در حدود 3۷5 درجه ی سانتی گراد مقاومت کنند. 
در تحقیقــی، حضور گرافن در پوشــش روی غیرآلی منجــر به بهبود و 
افزایش نقش حفاظتی روی در پوشش شد، به نحوی که با حضور 2درصد 
وزنی گرافن در پوشش، اتصال الکتریکی بهتری بین زیرالیه ی فوالدی با 
ذرات روی موجود در پوشش برقرار شد. در محلول NaCl 3/5درصد عمده 

محصوالت ناشی از خوردگی عبارتند از:  ،
و که حضور گرافن در پوشش منجر به افزایش فاز 
و افزایش خواص حفاظتی پوشــش می شــود. به عالوه، مالحظه شد که 
گرافن موجود در پوشش در پر کردن تخلخل های پوشش نیز نقش داشته 
و از این طریق نیز منجر به افزایش کیفیت پوشــش می شوند. استفاده از 
ذراتی نظیر ZrSiO4 و ZrO2 نیز می تواند کیفیت و خواص این پوشش ها 

به ویژه خواص سایشی را بهبود بخشد.]12[

FBE پوشش های نوین بر پایه ی باند جوشی اپوکسی
پوشــش باند جوشــی اپوکســی یا باند اتصال ذوبی )FBE( یک پوشش 
پودری است که به طور گسترده ای برای محافظت از خطوط لوله و طیف 
گســترده ای از محل جوش و اتصال لوله ها استفاده می شود. به طور کلی 

پوشش های FBE زیرمجموعه ی پلیمرهای ترموست هستند. 
پوشــش FBE اولین بار در دهه ی 196۰ معرفی شد و از آن زمان تاکنون 
پیشرفت های چشمگیری را پشت سر گذاشته است. به طور کلی، افزودن 
نانــوذرات مانند ZnO می توانــد باعث بهبود کیفیت پوشــش و افزایش 

مقاومت پوشش در برابر جدایش کاتدی  شود. 
همچنین، روش نوین آماده ســازی ســطح با اســتفاده از عنصر سریوم 
منجر به افزایش مقاومت پوششFBE  در برابر جدایش کاتدی می شود. 
نتایج حاصل از آزمون Pull-Off نشــان می دهد که آماده سازی زیرالیه 
با استفاده از ســریوم می تواند استحکام و چســبندگی پوشش FBE را 

افزایش  دهد.]5و13[

پلی یورتان،  )پلی اتیلن،  ترموپالســتیک  پلیمری  پوشــش های 
پلی اولفین و...(

امروزه روش های مختلفی برای افزایش میزان چســبندگی این پوشش ها 
مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از این موارد اصالح شیمیایی سطح با 
اســتفاده از محلول سیالن است. به طور کلی ترکیبات آلی سیالن، دارای 
گروه های قابل هیدرولیز هســتند که موجب تولید گروه های ســیالنول2 
می شود. این گروه ها با گروه های هیدروکسیل موجود در سطح فلز پیوند 

تشکیل داده که منجر به تشکیل شبکه ی Si-O-Si می شود که این شبکه 
به صورت یکنواخت سطح را احاطه کرده و منجر به بهبود کیفیت پوشش 

می شود. 
به عنوان مثال، استحکام چسبندگی پوشش اعمالی بر روی سطح اصالح 
شده توسط گاما-آمينو پروپيل تري اتوكسي سيالن تقریبا دو برابر استحکام 
چســبندگی و شــعاع منطقه ی جدایش کاتدی یافته یک دهم پوششی 
اســت که بر روی زیرالیه ی فاقد آماده سازی اعمال شده بود که علت آن 
اتصال شیمیایی گروه های هیدروکســیلی و گروه های آمینی گاما-آمينو 
پروپيل تري اتوكسي سيالن به ترتیب با زیرالیه ی فلزی و پوشش پلی اتیلن 

اعمالی بر روی سطح است. 
استفاده از این روش آماده ســازی می تواند استحکام چسبندگی پوشش 
و مقاومت در برابر جدایش کاتدی را نســبت به پوشش ها متداول کنونی 

افزایش دهد و در نتیجه باعث افزایش طول عمر پوشش شود.]14و15[

2-4- پیشرفت های حاصل در پوشش های نو ظهور
تحقیقات علم مواد برای توســعه ی نسل جدید پوشش ، به  منظور کمک 
بــه صنعت نفت و گاز در بهبود ایمنی و صرفه جویی مالی، در حال انجام 
است. بخش باالدستی صنایع نفت و گاز به جهت کاهش سرعت خوردگی 
و محدودســازی جایگزینی تجهیزات پرهزینه، به استفاده از پوشش های 

هوشمند و موثر برای خطوط لوله و سایر سازه ها وابسته است. 
برای صنعتی که به شدت به سازه های فلزی متکی و اغلب در محیط های 
خورنده و با دسترسی سخت قرار می گیرد، خوردگی دشمن اصلی است. 
هر چند که پوشــش های مدرن مورداستفاده در صنعت نسبت به گذشته 
بســیار بهتر هســتند، اما محدودیت هایی نیز دارند. در بحث شناســایی 
پوشــش های جدید در صنعت نفت و گاز، تنها این ایده مدنظر نیســت 
که پوشــش هایی با دوام و ایمنی بیشــتر ایجاد شود، بلکه در نهایت باید 

هزینه ی اقتصادی کمتری نیز داشته باشند. 
عمر یک پوشــش معمولی حدودا 1۰ سال است و اگر عمر آن با استفاده 
از ایــن فناوری ها 5 تا 1۰ ســال دیگر افزایش یابــد، صرفه جویی مالی 
گسترده ای ایجاد شده که تاثیر بســیار زیادی دارد. در اینجا به برخی از 

انواع پوشش های نوظهور اشاره می شود.]15و16[

الف( پوشش های خودترمیم شونده
اضافه کردن مستقیم هر ماده ی بازدارنده ای به سیستم پوشش، به دالیلی 
مانند واکنش آن با مواد پوشش و حاللیت آن در پوشش ها منجر به حضور 
غلظتی کم از ممانعت کننده شــده و در نتیجه خاصیت ممانعت کنندگی، 
ضعیف می شــود. یک  راه حل جدید در توسعه ی پوشش ها، جلوگیری از 
هرگونه تعامل میان ممانعت کننده و زمینه ی پوشش، توسط محصورسازی 

یا بارگذاری ممانعت کننده در نانوکپسول ها بوده است. 
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نانوکپســول ها می توانند ممانعت کننده ی بارگذاری یا محصور شــده را 
عایق بندی، از نشــت آن جلوگیری و در صورت لزوم انتشار آن را کنترل 
 کنند. به  منظور بهبود عملکرد پوشــش ها برای پاســخگویی به نیازهای 
صنعتی، سیســتم های پوششی شناخته  شــده تحت  عنوان "پوشش های 
هوشمند" با خصوصیات چندمنظوره مانند خودترمیمی و ممانعت کنندگی 

ساخته شده اند. 
پوشش های خودترمیم شونده باید بتوانند در صورت آسیب دیدن پوشش 
و یا شــروع واکنش های خوردگی، بازدارنده های خوردگی را به ســرعت 
آزاد کنند. ایــن کار می تواند از طریق وارد کردن بازدارنده های خوردگی 
در مخازن نانو مقیاس ویژه ای انجام شــود. این نانــو مخازن بازدارنده را 
در درون خــود ذخیره می کنند و از برهم کنش مســتقیم آن با پوشــش 
جلوگیــری می کننــد و در مواقع نیاز بازدارنده از آنها خارج می شــود تا 

فرآیند خوردگی را متوقف کند. 
بازدارنده پس از آزاد شــدن، در مناطق درگیر با خوردگی جذب شــده 
و مانع از ادامه ی فعالیت خوردگی می شــود. بــه طور کلی، مکانیزم های 
مختلفی در مورد آزادسازی بازدارنده از درون این نانو مخازن وجود دارد 

که یکی از آنها میزان درجه ی اسیدیته ی محیط است. 
فرآیند خوردگــی معموال با تغییر موضعی pH همراه اســت. در نتیجه 
تغییرات pH می تواند به عنوان محرکی برای نانو/میکرومخازن هوشمند 
حامــل بازدارنده در پوشــش در نظر گرفته شــود، به نحــوی که این 
نانو مخازن نســبت به درجه ی اســیدیته ی محیط حساس هستند و در 
صورت اسیدی شدن )و یا قلیایی شدن( محیط، ضریب نفوذ نانو مخازن 
تغییــر کرده و بازدارنده بــه راحتی از نانو مخازن خارج شــده و نقش 

حفاظتی خود را ایفا می کند.
پاســخ مناســب نانو/میکرو مخازن به این محرک، آزادسازی بازدارنده ی 
خوردگی اســت. تاکنون بر اســاس نتایج تحقیقات پژوهشــگران انواع 
متعددی از مخازن پیشــنهاد و اســتفاده شده اند که از این میان می توان 
به پلی آنیلین، سیکلودرکسترین، نانوذرات اکسیدی، زئولیت، نانولوله های 
هالویزیت، هیدروکسیدهای دوگانه ی الیه ای و نانوذرات متخلخل سیلیکا 

اشاره کرد.]1۷[
انجمن بین المللی مهندســین خوردگی )NACE( در سایت فروش خود3 
از موارد قابل تجاری ســازی تکنولوژی پوشــش خودترمیم شــونده، در 
پوشــش های رایج اپوکســی مواردی ذکر کرده است. یکی از این موارد 
اســتفاده از پوشــش ویسکو-االســتیک تماما آمورف خودترمیم شونده 
برای کاربرد ضد خوردگی در خطوط لوله بوده اســت. کمیســیون اروپا 
)European Commission( پــروژه ی به کارگیــری و اســتفاده از مواد 
 SHEMAT 4 خودترمیم شــونده را در پوشــش  ها تحت عنوان پــروژه ی
دنبال می کند. شــرکای پروژه به منظور تجاری سازی، گنجاندن عوامل 

خودترمیم شونده را در مواد مختلف اجرا کرده اند.]18[

ب( پوشش های آب گریز
از آنجایی که آب و رطوبت به عنوان اصلی ترین و عمده ترین الکترولیت در 
فرآیند خوردگی سازه ها ایفای نقش می کنند، آب گریز کردن سطح، منجر 

به حداقل شدن میزان خوردگی در سطح خواهد شد. 
با اســتفاده از موادی مانند پلی سیلوکســان ها، فلوروکسیل ســیالن ها یا 
فلوئوروپلیمرها می توان ســطوح ابرهیدروبی ایجاد کرد و یا با اســتفاده 
از نانولوله های کربنی و نانو الیاف پلی آکریلونیتریل )PAN( انرژی ســطح 
را کاهــش داد. برخی از این پوشــش های آب گریز در حال حاضر تجاری 

]19[)ACULON :شده اند.)به عنوان مثال

ج( پوشش های ضد کف
کف به رســوباتی گفته می شــود که معموال در دیواره های داخلی لوله ها 
توســط موجودات بیولوژیکی و یا رســوب کربنات ها بــه عنوان مثال در 
سیستم های آب ســخت ایجاد می شود. اصالح سطح توسط پوشش هایی 
که بتوانند از تشکیل این رسوبات بر روی سطح جلوگیری کنند، موضوعی 
است که در ســال های اخیر مورد توجه بوده و این گونه پوشش ها توسعه 

یافته اند.]2۰[

د( پوشش های مقاوم در برابر خوردگی های ناشی از میکروب ها
ترکیبات فعال و غیرفعال مختلفی را می توان در یک پوشــش قرار داد که 
از اتصال و یا تکثیر موجودات میکروبیولوژیکی عامل خوردگی بیولوژیکی 
جلوگیری کنند. برخی از این پوشــش ها با تغییر انرژی ســطحی مانع از 
چســبیدن میکروارگانیسم ها به سطح می شــوند و برخی دیگر نیز دارای 
مواد ضد میکروبی کپســوله شده در ساختار خود هستند که با آزاد شدن 

آنها میکروارگانیسم ها از بین می روند. 
به عنوان مثال، گرافن مانع از چســبیدن میکروارگانیســم ها به ســطح 
می شود. این در حالی است که پوشش های حاوی کلوئیدهای نقره و مس 

در کشتن باکتری ها موثر عمل می کنند. 
بسیاری از استراتژی ها رویکردی چندمنظوره را اجرا می کنند که هر دوی 
این مکانیســم ها را در بر داشته باشد. به عنوان مثال، از پوشش پلیمری 
کیتوسان حاوی آنتی بیوتیک ها و یا نانوذرات فلزی آنتی باکتریال استفاده 
می شود که با ترکیبی از مکانیزم های مختلف، میکروارگانیسم ها را از بین 

برده و آنها را به طور کامل نابود می کند.]21[

ه( پوشــش های کامپوزیتی نوین در تعمیر خطوط لوله ی انتقال 
نفت و گاز

امروزه با توجــه به اهمیت تعمیر و نگهداری خطــوط لوله ی انتقال نفت 
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و گاز روش هــای نوین، جایگزین روش های مکانيکي و ســنتي قديمي 
همچون تعویض کامل خطوط لوله و يا جوشــکاري که نیازمند هزينه ی 
باال، عمليات نصب بســيار مشکل در کنار خطرات جاني و مالي بسیاری 

بوده، شده اند. 
از این  رو تعمير خطوط لوله با استفاده از جداره های کامپوزيتي که عمدتا 
از طريق اليه گذاري دســتي در محــل لوله ها و يا پخت کامل جداره های 

کامپوزيتي انجام می گیرد، روزبه روز افزایش یافته است. 
شــرکت های بزرگ دنيا اقدام به تحقیقات گســترده پیرامون ســاخت 
جداره های کامپوزيتي به روش پيش آغشته با کمترين آلودگي محيطي و 
انعطاف پذیری باال جهت نصب در هرگونه سطحی مخصوصا در محیط های 

زیر آب کردند. 
این فناوری که با اســتفاده از پوشش های کامپوزیتی انجام می شود، به 
دلیل آنکه نیاز به از ســرویس خارج کردن خط لوله ندارد با استقبال 

بسیار زیادی در جهان روبرو شد. 
این فناوری عمدتا از طريق دو روش اليه گذاري دستي در محل تعمیر 
لوله هــا )Hand lay-Up( و يا پخت کامل پوشــش هاي کامپوزيتي در 
محل کارخانه که مبتکر آن شــرکت Clock Spring بوده اســت، انجام 

می شود. 
به عنوان نمونــه، کلمپ های کامپوزیتی جهت تعمیر نشــتی های فعال 
اســتفاده می شــود و نســبت به کلمپ های موجود بســیار ســبک تر و 
ارزان قیمت تر اســت. به دلیل طراحی مناسب، این کلمپ ها را می توان به 

همراه سایر پوشش های تعمیراتی استفاده کرد. 
از دیگر محصوالت تجاری کامپوزیتی می توان به بتونه ســاینتو و شیشه 
ســاینتو  آب بنــد تریدنت و نــوار حرارتی 
ThermoWrap برای تعمیرات سریع قطعات فلزی اشاره کرد.]22و23[

نتیجه گیری
هدف اصلي مديريت خوردگي در تاسيسات نفت و گاز كاهش هزينه هاي 
ناشــي از خوردگي است. اولين قدم جهت پياده سازي مديريت خوردگي، 
بررسي اشكاالت سيستم هاي حفاظت فني و رفع آنها و اطمينان از عملكرد 
صحيح سيستم هاي مذكور است. اين پژوهش، اشكاالت سيستم هاي رنگ 
و پوشش مورد استفاده در تاسيسات بخش باالدستي نفت و گاز را بررسي 
و راهكارهاي عملي براي ارتقای وضعيت كيفي سيســتم هاي مذكور ارائه 
کرده اســت. شناسايي و استفاده از پوشش هاي نوين و پيشرفته از  جمله 
پوشــش هاي نوين بر پايه هاي اپوكســي، پلي اورتان، آلكيدي، آكريليك، 
پوشش هاي روي غيرآلي، پوشش هاي نوين بر پايه ی باند جوشي اپوكسي 
FBE، پوشش پليمري ترموپالستيك، پلي اتيلن و پلي اولفين و پوشش هاي 
نوين مانند پوشش هاي خودترميم شونده، پوشش هاي آب گريز، پوشش هاي 
ضد كف و ضد خوردگي ميكروبي، از پوشــش هاي نوظهوري هستند كه 
مي توان با بررسي، انتخاب و اعمال مناسب آنها، سطح كيفي سيستم هاي 
رنگ و پوشش را ارتقا داد.شايان ذكر است اين مقاله مستخرج از مطالعات 
اســنادي و ميداني مربوط به پروژ ه ی پژوهشــي تحت عنــوان »ارتقای 
وضعيت كيفي سيســتم هاي رنگ و پوشــش در بخش باالدستي نفت و 
گاز )خشــكي و دريا( به همراه اجراي پايلوت تعريف شده« بوده و تحت 
حمايت هــاي فني و مالي مديريت پژوهش و فناوري شــركت ملي نفت 

ايران انجام شده است.
ایــن مقاله از مطالعات اســنادی و میدانی مربوط به پروژه ی پژوهشــی 
با عنوان "ارتقای وضعیت کیفی سیســتم های رنگ و پوشــش در بخش 
باالدســتی نفت و گاز )خشــکی و دریا( به همراه اجرای پایلوت تعریف 
شده"، اســتخراج و تحت حمایت فنی و مالی مدیریت پژوهش و فناوری 

شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
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3. https://Store.Nace.Org
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