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ارتقای سطح کیفی سامانههای رنگ و پوشش در بخش باالدستی نفت و گاز (خشکی و دریا)
محمد قرباني* ،اســتاد تمام دانشــکدهی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شــریف هاجر مكرمي قرطاول ،دکترای دانشکدهی مهندسی و علم مواد
دانشــگاه صنعتی شریف سعيد صفري و احســان چمبري ،کارشناسیارشد دانشکدهی مهندسی و علم مواد دانشــگاه صنعتی شریف   وحید ضرغامی،
دکترای پژوهشکدهی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

از مهمتريــن بخشهاي اســتقرار مديريت خوردگي در تاسيســات نفــت و گاز ،ارتقای وضعيت كيفي
سيستمهاي حفاظتفني در تاسيسات است .در این پژوهش ارتقای کیفی سیستمهای رنگ و پوشش،
به عنوان يكي از مهمترين سيســتمهاي حفاظت فني به ويــژه در مقابل خوردگي خارجي مدنظر قرار
گرفته اســت .در همين راستا ابتدا سیستمهای رنگ و پوشش شــرکتهاي عملياتي شركت ملی نفت
ایران و اشــکاالت موجود در سیســتمهای آنها مطالعه و بررسی شدند .با بررســی منابع گستردهای از
کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و اســتانداردهای مرتبط و همچنین ،سوابق و اشکاالت سیستمهای رنگ
و پوششــی ،تجربیات موفق و ناموفق ،اطالعات آماری سیستمهای رنگ و پوشش و دستورالعملهای از
پیش تدوین شــده در شــرکتهای عملياتي نفت در چهار مرحلهی انتخاب رنگ و پوشش ،آمادهسازی
ســطوح ،اعمال ،بازرسی و پایش گردآوری شدند .کاالها و روشهای نوین مطابق با فناوری روز دنیا در
بخش باالدستی نفت و گاز در مراحل انتخاب مانند پوششهای هوشمند ،انواع کامپوزیتها ،پوششهای
خودترمیمشــونده ،پوششهای نانو ،آبگریز ،ضد کف ،رنگ و پوششهای با حالل آبی و ...که میتوانند
در انتخابهای آتی به عنوان گزینههای احتمالی در نظر گرفته شــوند و روشهای نوین آمادهســازی،
معرفی و بررســی شدند و با پوشــشهای فعلی از جمله پوششهای سرد و گرم ،پوشش داخلی ،سطوح
خارجی و سطوح مدفون مقایسه شدند.
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واژگان کلید ی:
بخــش باالدســتی نفــت و گاز ،مديريــت
خوردگــی ،سیســتم رنــگ و پوشــش،
پوششهای نوین.

مقدمه

توقف تجهیزات) و هزینههای ناشــی از خسارات خوردگی از سوی
دیگر بایســتی در تصمیمهای کالن مدیریت خوردگی لحاظ شود.
در حال حاضر روشهای پیشگیرانه تبدیل به روشهای پیشاقدام
شده اســت و در این زمینه بایستی تا حد ممکن سیستمهای رنگ
و پوشــش را به گونهای طراحی کرد که خرابی را به صفر برســاند.
بررســی و حل مسائل و مشکالت کالن سیستمهای رنگ و پوشش
در صنعت نفت و گاز و ارائهی راهکارهای اساســی ،منطقی و علمی
در ایــن خصوص نیازمنــد رویکردی برنامهمحور اســت که در آن
مدیریت خوردگی بخشی از یک سیستم مدیریت یکپارچه بوده كه
در ارتباط با توســعه ،اجرا ،بازنگری و ارتقای کیفی سسیستمها (از
جمله سیستم-های رنگ و پوشش) است.

با توجه به سرمايهگذاري 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 پاييندســتي آن،
اهميت كنترل و كاهش هزينههاي خوردگي و در نهايت لزوم انجام
مديريت خوردگي كامال آشكار است.
ســامانههاي رنگ و پوشــش يكي از مهمترين عوامــل در کنترل
خوردگی خارجی و داخلی اســت ،بنابراین بهينهســازي و ارتقای
سطح كيفي ســامانههاي رنگ و پوشــش ،میتواند به نحو موثری
خوردگی را کاهش ،عمر تجهیــزات را افزایش و هزینههای مربوط
به تعمیرات و نگهداری آنها و ســایر هزینههای مربوط به خوردگی
را کاهش دهد.
استفاده از سیستمهای رنگ و پوشش مناسب به منظور پیشگیری از
وقوع خوردگی یا به تعویق انداختن آن با در نظر گرفتن هزینههای
مالی ناشــی از اجرا و ارتقای این سیســتمها از یکســو (تعمیر یا  -2تاریخچهی استفاده از سامانههای رنگ و پوشش
سیســتمهای رنگ و پوشــش از اواخر ســدهی  1800تا به امروز برای
ی عهد 
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حفاظت از خوردگی ســازههای فوالدی مورد استفاده قرار گرفتهاند .ابتدا
از پوششهای نفتی ،ســرب ،قطران زغالسنگ و انواع مختلف مواد دیگر
اســتفاده شده است .در سدهی  1900پوشــشهای پلیمری ،روکشهای
آسفالت ،نوارهای مومی و پلیمری نیز به کار گرفته شدند .در اواسط دههی
 ،50پلیاتیلن اکسترود شده (دو الیه) به عنوان پوشش تاسیسات نفت و گاز
و در اوایل دههی  ،1970پوشــشهای اپوکسی باند جوشی ( )FBEمعرفی
شدند .از دههی  ،1980پوشــش سه الیهی اکسترود شده در اروپا و ژاپن
مورد استفاده قرار گرفت.
این پوشــشها شامل یک الیهی داخلی  FBEو یک الیه چسب است که
به دنبال آن یک الیــه پلیالفین بیرونی (پلیاتیلن یا پلیپروپیلن) ایجاد
میشــود .در دههی  1990پوشــشهای کامپوزیتی معرفی شدند که در
آن چســب با یک الیهی درجهبندی شدهی  FBEو پلیاتیلن اصالح شده
جایگزین شد]1[.
روکشهای منقبضشــوندهی حرارتی ( )HSSدر قرن  21مطرح شــدند
که اغلــب در محلهای جوش و اتصال مورد اســتفاده قرار گرفتند .این
پوشــشها ،لولهها یا نوارهای پلیمری هستند که پس از اعمال حرارت به
مقدار الزم در محور قطری جمع میشــوند .همچنین ،پوششهای مقاوم
به حرارت (بیش از 200درجهی ســانتیگراد) و فشار باال و پوششهای با
خواص مکانیکی بهبود یافته مانند اســتفاده از الیاف شیشه و یا فیبرهای
کربنی به همراه گرانولهای اپوکســی در پوشش جهت ایجاد مقاومت به
سایش در لولههای مدفون در زمینهای صخرهای توسعه یافتند.
در ســالهای اخیر برخی از پوششهای جدید ،قابلیت کاربرد در حوزهی
نفت و گاز پیدا کردهاند که شامل پوششهای هوشمند خودترمیمشونده،
پوششهای آبگریز ،پوشــشهای ضد کف ( )Anti-Foamو پوششهای
مقاوم در برابر خوردگیهای ناشی از میکروبها میباشد]2[.

 -3نتايج پژوهش

در پژوهش انجام شــده ،چکلیســتهایی از آیتمهای کلیدی مربوط به

 1فراوانی انواع رنگ و پوشــشهای مورد اســتفاده در شرکتهای مورد پژوهش
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سیســتمهای 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 شرکتهای تابعهی نفت
و گاز جهت تکمیل ارائه شد.
آیتمهای کلیدی شــامل بیش از چهل مورد از جمله نوع و محل تجهیز،
جنس زیرآیند ،سال پوشــشدهی ،تعداد و نوع الیهها ،ضخامت هر یک
از الیهها ،شــرکت ســازندهی رنگ ،پیمانکار اجرایی ،روش آمادهسازی و
اعمال ،آخرین زمان بازرسی ،اشکاالت مشاهده شده ،تعمیرات انجام شده،
راهکارها و بازخوردهای حاصل و ...بودند.
در شــکل 1مقایســهی فراوانی انواع سیســتمهای رنگ و پوشش مورد
اســتفاده در شــرکتهای مورد پژوهش به لحاظ آماری ارائه شده است.
بر این اســاس ،عمدهی مصرف سیستمهای رنگ و پوشش به ویژه برای
ســطوح خارجی به کار رفته در خشــکی بر پایهی پوششهای اپوکسی
اســت .پوششهای بر پایهی اپوکسی دارای تنوع و فراوانی بسیاری است
که هر یک از شرکتها بر پایهی استانداردهای داخلی ( )IPSو بینالمللی
(به ویژه استانداردهای  )SSPCاقدام به انتخاب سیستم رنگی ،آمادهسازی
زیرالیهی فلزی و اعمال سیستم رنگی یا پوششی کردهاند .شکل 2فراوانی
روشهای اعمال پوشش را نشان میدهد.
شکل 3فراوانی عمر رنگ و پوششهای استفاده شده در شرکتهای مورد
پژوهش را نشــان میدهد(.بر حســب زمان اعمال) به طور کلی ،انتظار
میرود ســامانههای رنگ و پوشــش در مناطقی که شــرایط آبوهوایی
خورندهای ندارند ،دوام مناســبی داشته باشــند(.حدود  20سال) با این
حال ،شرایط آبوهوایی گرم و مرطوب و وجود امالح به ویژه نمک در این
محیطها شرایط بســیار خورندهای را در مناطق جنوبی در نزدیکی خط
ســاحلی و به خصوص فراساحلی ایجاد میکند که لزوم کنترل خوردگی
و بازرسیهای مکرر و پیشــگیرانه را برای تخریبهای خوردگی بیش از
پیش ضروری میسازد.
در این مناطق عمر برخی از پوشــشها در صورتی که به درستی انتخاب
نشده یا آمادهسازی مناسب نباشد به کمتر از  5سال میتواند برسد.
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 2فراوانی روشهای اعمال پوشش

 3فراوانی عمر رنگ و پوشــشهای اســتفاده شده در شرکتهای مورد پژوهش

 -4چالشهای سیســتمهای رنگ و پوشــشهای مورد اســتفاده و
راهکارهای پیشنهادی اولیه

سیســتمهای رنگ و پوشش مورد اســتفاده در خشکی را میتوان به سه
مجموعهی اصلی سیستمهای رنگ و پوشش مورد استفاده در تاسیسات
روزمینی (در معرض اتمســفر) ،تاسیســات زیرزمینی (مدفون) و سطوح
داخلی تاسیســات (مانند پوشــش داخلی مخازن و لولهها) تقسیم بندی
کرد .منظور از تاسیســات فراساحل ،تاسیســاتی هستند که در دریا و به
دور از خشــکی قرار دارند .این تاسیسات را میتوان 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 میتوان در
این تقسیمبندی اضافه کرد که مربوط به تاسیسات در معرض پاشش آب
دریا میباشد 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 خورندهترین شــرایط را برای این نواحی ایجاد
میکند .به طور کلی ،دالیل ناکارآمدی سیستمهای رنگ و پوشش قبل

از عمر پیشبینی شــده را میتوان به این صورت طبقهبندی کرد:
 )1انتخاب نادرست سیستم رنگ و پوششی منطبق با شرایط کاری تجهیز
 )2کیفیت نامناســب رنگ و پوشــش انتخابی تهیه شده از یک شرکت
سازندهی رنگ و پوشش
 )3آمادهسازی ضعیف سطح (تمیزکاری ناکافی ،زبری نامناسب و)...
 )4اجرای نامناســب (تجهیزات نامناســب ،ضعف اختالط ،پاشش کم یا
زیاد ،اعمال ضخامتهای کمتر یا بیشتر و)...
 )5عدم توجه به شــرایط محیطی (و عملیاتی) در زمان انتخاب یا اجرای
رنگ و پوشش
 )6عدم پایش و نگهداری مناسب (مربوط به کارفرما)
ممکن اســت دالیل دیگری نیز توسط بازرسین و مجموعه حفاظت فنی
مطرح شــود که عمدهی این دالیل را میتوان در زیرمجموعهی اشــکال
اصلی مطرح شــده در باال گنجاند .بــه عنوان مثال ،از دیگر دالیل مطرح
شده میتوان به مواردی مانند فرموالسیون نامناسب رنگ یا پوشش(،)2
عدم انطباق رنگ و پوشش با کاربرد موردنظر( ،)1تفاوت شرایط محیطی از
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آنچه توسط طراح و بازرس پیشبینی شده( ،)5شرایط محیطی نامناسب
در زمان اجرا( ،)5تخریب فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی و تخریب سیستم
پوششــی ناخواسته طی دورهی ســرویسدهی( ،)6چسبندگی نامناسب
رنگ (معموال دلیل  3و گاهی  )4و خشــک نبودن یا پخت نامناسب()4
اشاره کرد .همانگونه که مالحظه میشود ،دالیل دیگر را نیز میتوان در
این شش مجموعهی اصلی قرار داد .در ادامه به دالیل اصلی و راهکارهای
پیشنهادی مربوط بهآنها پرداخته میشود:
در مبحث شــرایط محیطی و عملیاتی ،انتخاب صحيح سامانهی پوششي
مخصوص كاربردهاي صنعتي اهميت فراوان دارد .لذا اولين علت تخريب
زودهنگام رنگ را ميتوان عدم شــناخت دقيق از ويژگيهاي محيطي و
شــرايط عملياتي تجهیزات دانست .دانش شناخت محيط اتمسفري و يا
محيطهاي غوطهوري ،وجود و شــدت یونهــای خورنده مانند یونهای
کلریــد و گوگرد در تاسیســات ،میزان رطوبت و نهایتــا تعيين درجهی
خوردگــي محیطهای در معرض رنگ و پوشــش اهميــت فراوانی دارد
که بایســتی در بررســیهای اولیه قبل از انتخاب سیستم رنگ و پوشش
مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
در بحث انتخاب سیستم رنگ و پوشش ،عدم شناخت ويژگيها و خواص
رنگهــا و كاربرد نابجاي آنها ديگر علت اصلي تخريب رنگها اســت .در
صورتي كه كه بازرسان و مشاوران توليد صنعتي تجهيزات ،اطالع دقيقي
از ويژگيهاي رنگهاي سفارش شده نداشته باشند ،انتخابهاي ناشيانه
موجب تخريب زودهنگام رنگها ميشود .به عنوان مثال ،رنگ اپوكسي در
محيط روباز به دليل ضعف مقاومت اپوكســي در برابر اشعهی ماورابنفش
نور خورشيد به سرعت گچي شده است .بنابراين ،جهت كاهش معضالت
رنگ ضروري است كه بازرسان و كاربران رنگهاي صنعتي از ويژگيهاي
رنگها اطالع كافي پيدا كنند.
در مبحث کیفیت نامناســب رنگ و پوشــش ،گاهي به داليل اقتصادي،
شركت سازندهی رنگ استفاده از مواد اوليهی نامرغوب را جايگزين مواد
مرغوب و گران ميکند .البتــه گاهي داليل ديگري چون عدم در اختيار
داشتن فرموالسيون مناسب ،قدمت تجهيزات تولید ،استفاده از مواد اوليه
در دورههــاي نگهداري طوالني و ...منجر به كاهش كيفيت رنگ توليدي
ميشود .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 ميزند.
يكــي از مهمترين بخشهــاي عمليات رنگآميزي كــه گاهي هزينهی
بســياري را به همراه دارد ،عمليات آمادهسازي است .شرايط جوي ،مواد
و تجهيزات و مهارت فني بســياري براي آمادهسازي مناسب سطح الزم
است .بخش زياد معضالت رنگهاي صنعتي به ضعف عمليات آمادهسازي
باز ميگردد.
اجراي رنگآميزي مهارت ويژهاي نياز دارد و كاركرد تكنسينهاي ناآگاه و
یا کمتجربه ميتواند به تخريب و عارضهی فيلم منجر شود .همچنین ،در
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مبحث اجرای رنگ و پوشــش ،يکي از معضالت اساسي پروژههاي اجراي
رنــگ در ايران فاصلهی طوالني بين زمان توليد رنگ و زمان بهرهبرداري
و اجراي رنگ است.
غالب کاربــران صنعتي به دليل طوالني بودن رونــد خريد رنگ ترجيح
ميدهنــد که مقدار زيادي بيــش از ميزان مورد نيــاز خريد کنند تا به
کمبود رنگ دچار نشــوند .مقادير اضافه بر مصرف پروژهها نگهداري و در
کاربردهاي متعاقب استفاده ميشوند.
لذا گاهي دورهی انبارداري بســيار طوالني ميشــود و همچنين شرايط
انبارداري هم اســتاندارد نيســت و عامل کاهش کيفيت رنگ ميشــود.
فاصلهی زمانــي زيادي بين دورهی خريد و زمان اجرا در غالب رنگهاي
صنعتي وجود دارد .همچنين ميزان خريد رنگهاي صنعتي نسبت به نياز
واقعي هميشه بيشتر است و شيوهی انبارداري و بهرهبرداري رنگها طي
زمان انبارداري اهميت فراوان دارد.
یکی از عوامل مهم در اجرای درســت پروژهی رنگ و پوشــش ،انتخاب
صحيح پيمانكاران اســت .انتخاب صحیح پیمانــکاران زبده و توانمند به
تهيهی امكانات مناســب براي اجراي اســتاندارد عمليات آمادهسازي و
اجراي رنگ ،نقش اساسي در طول عمر رنگ دارد .پيمانكار بايستي عالوه
بر آگاهي كامل از اســتانداردهاي اجرا ،تجهيزات مناســب داشته باشد،
همينطــور 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 پوششهاي صنعتي نقش مهمي در عمر مفيد سامانههاي
پوششــي دارد .متاسفانه در شرايط خاصي تاييد رنگآميزي ممکن است
بدون دقت الزم بازرســان انجام شــود که منجر به عــوارض زودهنگام
ميگردد .به عنوان مثال ،ديده شــده است كه اجراي رنگ در بخشهاي
كم رويت (دور از دسترس) ،گاها انجام نشده است .بنابراین ،نقش بازرسی
دقیق در هر یک از مراحل چهارگانه در اجرای صحیح پروژهی 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
فنيتری داشته باشند و آن را جزو آخرين اولويتها 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 راههاي پيشگيري از اين پديدهی
مخرب توجه بيشتري خواهد شد.
بايد در نگاه مديران ،اهميت رنگهاي صنعتي و سيستمهاي پوششي به
عنوان اليهی محافظتكننده مشــخص شود تا دستوراتی مانند تعمیرات
به موقع صادر شــده و با تخصیص بودجهی 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 آمادهسازی ناکافی،
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حذف الیهها ،عدم دقت در اعمال و ...ناشــی از شــتاب در کار) از ایجاد
یک سیستم رنگ و پوشش ناکارآمد در آیندهی نزدیک جلوگیری گردد.

 -4-1شناسايي كاالها و روشهاي نوين و پيشرفتهی سیستمهای رنگ

و پوشش

پوششهای نوین بر پایهی پلییورتان
اگرچه پوشــشهای پلییورتان به عنوان پوشــشهای مقــاوم در برابر
خوردگی محسوب میشــوند ،اما برای افزایش هر چه بیشتر مقاومت در
برابر خوردگی این پوشــشها میتوان از نانوذرات مختلف استفاده کرد.
این نانوذرات میتوانند تخلخلهای موجود در پوشش را کاهش دهند که
کاهش میزان تخلخلها منجر به بســته شدن مسیر نفوذ عوامل خورنده
شــده و باعث افزایــش مقاومت در برابر خوردگی میشــود .تحقیقات و
گزارشهــای مختلفی از بهبود مقاومت در برابــر خوردگی و یا مقاومت
مکانیکی (ســایش ،مقاومت به ضربه و )...پوشش پلییورتان با استفاده از
نانوذرات از قبیل اکسیدروی ،اکســیدتیتانیوم ،اکسیدزیرکونیم ،سیلیکا،
زئولیت و ...وجود دارد8[.و]9

اندازهی بازار جهانی رنگها و پوششهای نفت و گاز در سازههای دریایی
در سال  378 ،2016میلیون دالر ارزشگذاری شده و پیشبینی میشود
با رشــد 7/3درصد به صورت ساالنه ،تا سال  2023به  620میلیون دالر
برســد .یک نکتهی حائزاهمیت در انتخاب رنگ و پوشــش مناســب در
صنایع نفت و گاز مسائل اقتصادی است .در صنایع نفت و گاز در حوزهی
دریا جذابیت پوشــشهای پلییورتان نســبت به سایر پوششها در حال
پیش رو تا سال  2023از پوششهای نوین آلکیدی
افزایش است و انتظار میرود در طول سالهای ِ
محبوبیت پوششهای اپوکسی کاسته شود ،اگرچه همچنان سهم زیادی رزینهای آلکیدی به دلیل قیمت پایین ،فرآیند تهیهی نســبتا آســان،
از بازار متعلق به پوششهای اپوکسی است3[.و]4
قابلیت انحالل در حاللهــای ارزانقیمت و قابلیت امتزاج خوب با اغلب
رزینها به عنوان یکی از رزینهای پرمصرف در پوششهای آلی شناخته
پوششهای نوین بر پایهی اپوکسی
میشــوند .این پوشــشها میتوانند از نفوذ الکترولیت به سطح زیرالیه
اســتفاده از این پوششها در سازههای دریایی به شدت در حال گسترش جلوگیــری به عمــل آورده و به عنوان یک ســد در برابر خوردگی عمل
اســت ،به نحوی که تخمین زده میشــود بیش از  6میلیون متر مربع از کنند .از پوششهای آلکیدی به عنوان یک پوشش محافظ در محیطهای
ســطوح فوالدی جهان با پوشش اپوکسی اینتومسنت 1پوششدهی شده نیمهصنعتــی ،زیر آب دریا ،مرطوب ،شــرجی و نیز محیطهای شــهری
باشــد .به عالوه میتوان با اضافه کردن یک جزء دیگر به این پوشــشها استفاده میشــود .البته الزم به ذکر است که مقاومت پوشش در معرض
خــواص مدنظر را در این پوشــشها به طرز مطلوبی بهبود بخشــید .از محیط خورنده در طول زمان کاهش مییابد .از اینرو ،میتوان با استفاده
رنگدانههای ضد خوردگی مختلفی در طول ســالیان گذشــته به عنوان از برخی پیگمنتهای ضد خوردگی نظیــر نانوذرات SiC ،Al2O3 ،SiO2
جزء دوم در پوشــش اپوکسی استفادهشده اســت ولی باید به این نکته و ...مقاومــت پوشــش در برابر خوردگی را بهبود بخشــید و یا به عبارت
اشــاره کرد که امروزه از رنگدانههای بر پایهی سرب و کرومات بر خالف دیگر طول عمر پوشــش را افزایش داد .به طور کلی ،این نانوذرات موجب
گذشــته استفاده نمیشود ،زیرا استفاده از این ترکیبات آثار زیانباری بر مسدود شدن مســیرهای نفوذ الکترولیت به زیرالیه شده و از این طریق
روی بدن انســان و همچنین محیطزیســت میگذارد .در میان ترکیبات موجب افزایش مقاومت در برابر خوردگی پوشش میشوند]10[.
پیشنهادی ،اســتفاده از رنگدانههای فسفاتروی و سیلیکاتروی بیش از
سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه امروزه استفاده از رنگدانهی پوششهای نوین پایه آکریلیک
فسفاتروی رایجتر است .ســازوکار عملکرد رنگدانهی فسفاتروی بدین رنگهای آکریلیک نوعی رنگ شیمیایی و نوعی پرایمر پالستیکی است که
صورت است که در اثر آبکافت جزئی این ترکیبات ،کمپلکسی از یونهای به طور کلی به دو دسته حالل نفتی و حالل آب تقسیم میشوند .در ابتدا
فســفات و آهن روی ســطح شــکل میگیرد که این ترکیبات نقش یک از این رنگها برای کاربردهای ساختمانی و ...استفاده میشد ،اما به تدریج
الیــهی محافظ را ایفا کرده و از رســیدن عوامل خورنده به ســطح فلز اســتفاده از این رنگها در سایر صنایع نظیر صنایع نفت و گاز مورد توجه
قرار گرفت ،به نحوی که امروزه استفاده از این پوششها کاربرد فراوانی پیدا
ممانعت به عمل آورده و از سطح محافظت میکند5[.و]6
یکی دیگر از پوشــشهای اپوکســی که امروزه برای کاربری محیطهای کرده اســت .این پوششها داراي نواقص و عیبهایی نظیر خواص سطحی
بســیار خورنده مورد توجه قرار گرفته ،پوشش اپوکسی نوواالک است که نســبتا پایین و مقاومت در برابر خوردگی کم بودند .حضور نانوذرات مانند
از مقاومت باالیی در مقابل خوردگی برخوردار هســتند ،اما مقاومت آنها TiO2و  SiO2از طریق به حداقل رسیدن نفوذ الکترولیت به زیرالیه ،موجب
در برابر ضربه و تنش نســبت به سایر پوشــشها پایینتر است .افزودن افزایش مقاومت در برابر خوردگی پوششهای آکریلیک شده و استفادهی
نانوذرات کلی و اکســیدگرافن که با نســبتهای مختلــف با هم ترکیب بهینه از این ذرات ســبب میشودخســارتهای ناشی از خوردگی در این
شدند ،سبب افزایش چسبندگی پوشش و بهبود جدایش کاتدی شد ]7[.پوششها به کمترین مقدار ممکن برسد]11[.
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مقاالت پژوهشی

پوششهای روی غیرآلی ()Inorganic Zinc
پوششهای سیلیکات روی غیرآلی ( )IOZمیتواند محافظت طوالنیمدت
از فــوالد ،به ویژه در محیطهای دریایی ارائه دهد .رنگ زینک غیرآلی که
از طریق واکنش شــیمیایی اندک به بستر میچسبند ،از مقاومت بسیار
خوب در مقابل حاللها برخوردار هســتند و به عالوه میتوانند تا دمایی
در حدود ۳۷۵درجهی سانتیگراد 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 زیرالیهی فوالدی با
ذرات روی موجود در پوشش برقرار شد .در محلول 3/5 NaClدرصد عمده
،
محصوالت ناشی از خوردگی عبارتند از:
که حضور گرافن در پوشش منجر به افزایش فاز
و
و افزایش خواص حفاظتی پوشــش میشــود .به عالوه ،مالحظه شد که
گرافن موجود در پوشش در پر کردن تخلخلهای پوشش نیز نقش داشته
و از این طریق نیز منجر به افزایش کیفیت پوشــش میشوند .استفاده از
ذراتی نظیر  ZrSiO4و  ZrO2نیز میتواند کیفیت و خواص این پوششها  -4-2پیشرفتهای حاصل در پوششهای نو ظهور
تحقیقات علم مواد برای توســعهی نسل جدید پوشش ،بهمنظور کمک
به ویژه خواص سایشی را بهبود بخشد]12[.
بــه صنعت نفت و گاز در بهبود ایمنی و صرفهجویی مالی ،در حال انجام
است .بخش باالدستی صنایع نفت و گاز به جهت کاهش سرعت خوردگی
پوششهای نوین بر پایهی باند جوشی اپوکسی FBE
پوشــش باند جوشــی اپوکســی یا باند اتصال ذوبی ( )FBEیک پوشش و محدودســازی جایگزینی تجهیزات پرهزینه ،به استفاده از پوششهای
پودری است که به طور گستردهای برای محافظت از خطوط لوله و طیف هوشمند و موثر برای خطوط لوله و سایر سازهها وابسته است.
گســتردهای از محل جوش و اتصال لولهها استفاده میشود .به طور کلی برای صنعتی که به شدت به سازههای فلزی متکی و اغلب در محیطهای
خورنده و با دسترسی سخت قرار میگیرد ،خوردگی دشمن اصلی است.
پوششهای  FBEزیرمجموعهی پلیمرهای ترموست هستند.
پوشــش  FBEاولین بار در دههی  1960معرفی شد و از آن زمان تاکنون هر چند که پوشــشهای مدرن مورداستفاده در صنعت نسبت به گذشته
پیشرفتهای چشمگیری را پشت سر گذاشته است .به طور کلی ،افزودن بســیار بهتر هســتند ،اما محدودیتهایی نیز دارند .در بحث شناســایی
نانــوذرات مانند  ZnOمیتوانــد باعث بهبود کیفیت پوشــش و افزایش پوشــشهای جدید در صنعت نفت و گاز ،تنها این ایده مدنظر نیســت
که پوشــشهایی با دوام و ایمنی بیشــتر ایجاد شود ،بلکه در نهایت باید
مقاومت پوشش در برابر جدایش کاتدیشود.
همچنین ،روش نوین آمادهســازی ســطح با اســتفاده از عنصر سریوم هزینهی اقتصادی کمتری نیز داشته باشند.
منجر به افزایش مقاومت پوشش FBEدر برابر جدایش کاتدی میشود .عمر یک پوشــش معمولی حدودا  10سال است و اگر عمر آن با استفاده
نتایج حاصل از آزمون  Pull-Offنشــان میدهد که آمادهسازی زیرالیه از ایــن فناوریها  5تا  10ســال دیگر افزایش یابــد ،صرفهجویی مالی
با استفاده از ســریوم میتواند استحکام و چســبندگی پوشش  FBEرا گستردهای ایجاد شده که تاثیر بســیار زیادی دارد .در اینجا به برخی از
انواع پوششهای نوظهور اشاره میشود15[.و]16
افزایش دهد5[.و]13
تشکیل داده که منجر به تشکیل شبکهی  Si-O-Siمیشود که این شبکه
به صورت یکنواخت سطح را احاطه کرده و منجر به بهبود کیفیت پوشش
میشود.
به عنوان مثال ،استحکام چسبندگی پوشش اعمالی بر روی سطح اصالح
شده توسط گاما-آمينو پروپيلترياتوكسيسيالن تقریبا دو برابر استحکام
چســبندگی و شــعاع منطقهی جدایش کاتدی یافته یک دهم پوششی
اســت که بر روی زیرالیهی فاقد آمادهسازی اعمال شده بود که علت آن
اتصال شیمیایی گروههای هیدروکســیلی و گروههای آمینی گاما-آمينو
پروپيلترياتوكسيسيالن به ترتیب با زیرالیهی فلزی و پوشش پلیاتیلن
اعمالی بر روی سطح است.
استفاده از این روش آمادهســازی میتواند استحکام چسبندگی پوشش
و مقاومت در برابر جدایش کاتدی را نســبت به پوششها متداول کنونی
افزایش دهد و در نتیجه باعث افزایش طول عمر پوشش شود14[.و]15

پوشــشهای پلیمری ترموپالســتیک (پلیاتیلن ،پلییورتان،
پلیاولفین و)...
امروزه روشهای مختلفی برای افزایش میزان چســبندگی این پوششها
مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از این موارد اصالح شیمیایی سطح با
اســتفاده از محلول سیالن است .به طور کلی ترکیبات آلی سیالن ،دارای
2
گروههای قابل هیدرولیز هســتند که موجب تولید گروههای ســیالنول
میشود .این گروهها با گروههای هیدروکسیل موجود در سطح فلز پیوند
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الف) پوششهای خودترمیمشونده
اضافه کردن مستقیم هر مادهی بازدارندهای به سیستم پوشش ،به دالیلی
مانند واکنش آن با مواد پوشش و حاللیت آن در پوششها منجر به حضور
غلظتی کم از ممانعتکننده شــده و در نتیجه خاصیت ممانعتکنندگی،
ضعیف میشــود .یکراهحل جدید در توسعهی پوششها ،جلوگیری از
هرگونه تعامل میان ممانعتکننده و زمینهی پوشش ،توسط محصورسازی
یا بارگذاری ممانعتکننده در نانوکپسولها بوده است.
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نانوکپســولها میتوانند ممانعتکنندهی بارگذاری یا محصور شــده را
عایقبندی ،از نشــت آن جلوگیری و در صورت لزوم انتشار آن را کنترل
کنند .ب ه منظور بهبود عملکرد پوشــشها برای پاســخگویی به نیازهای
صنعتی ،سیســتمهای پوششی شناختهشــده تحتعنوان "پوششهای
هوشمند" با خصوصیات چندمنظوره مانند خودترمیمی و ممانعتکنندگی
ساخته شدهاند.
پوششهای خودترمیمشونده باید بتوانند در صورت آسیب دیدن پوشش
و یا شــروع واکنشهای خوردگی ،بازدارندههای خوردگی را به ســرعت
آزاد کنند .ایــن کار میتواند از طریق وارد کردن بازدارندههای خوردگی
در مخازن نانو مقیاس ویژهای انجام شــود .این نانــو مخازن بازدارنده را
در درون خــود ذخیره میکنند و از برهمکنش مســتقیم آن با پوشــش
جلوگیــری میکننــد و در مواقع نیاز بازدارنده از آنها خارج میشــود تا
فرآیند خوردگی را متوقف کند.
بازدارنده پس از آزاد شــدن ،در مناطق درگیر با خوردگی جذب شــده
و مانع از ادامهی فعالیت خوردگی میشــود .بــه طور کلی ،مکانیزمهای
مختلفی در مورد آزادسازی بازدارنده از درون این نانو مخازن وجود دارد
که یکی از آنها میزان درجهی اسیدیتهی محیط است.
فرآیند خوردگــی معموال با تغییر موضعی  pHهمراه اســت .در نتیجه
تغییرات  pHمیتواند به عنوان محرکی برای نانو/میکرومخازن هوشمند
حامــل بازدارنده در پوشــش در نظر گرفته شــود ،به نحــوی که این
نانومخازن نســبت به درجهی اســیدیتهی 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 میکند.
پاســخ مناســب نانو/میکرو مخازن به این محرک ،آزادسازی بازدارندهی
خوردگی اســت .تاکنون بر اســاس نتایج تحقیقات پژوهشــگران انواع
متعددی از مخازن پیشــنهاد و اســتفاده شدهاند که از این میان میتوان
به پلیآنیلین ،سیکلودرکسترین ،نانوذرات اکسیدی ،زئولیت ،نانولولههای
هالویزیت ،هیدروکسیدهای دوگانهی الیهای و نانوذرات متخلخل سیلیکا
اشاره کرد]17[.
3
انجمن بینالمللی مهندســین خوردگی ( )NACEدر سایت فروش خود
از موارد قابل تجاریســازی تکنولوژی پوشــش خودترمیمشــونده ،در
پوشــشهای رایج اپوکســی مواردی ذکر کرده است .یکی از این موارد
اســتفاده از پوشــش ویسکو-االســتیک تماما آمورف خودترمیمشونده
برای کاربرد ضد خوردگی در خطوط لوله بوده اســت .کمیســیون اروپا
( )European Commissionپــروژهی بهکارگیــری و اســتفاده از مواد
خودترمیمشــونده را در پوشــشها تحت عنوان پــروژهیSHEMAT 4
دنبال میکند .شــرکای پروژه به منظور تجاریسازی ،گنجاندن عوامل
خودترمیمشونده را در مواد مختلف اجرا کردهاند]18[.

ب) پوششهای آبگریز
از آنجایی که آب و رطوبت به عنوان اصلیترین و عمدهترین الکترولیت در
فرآیند خوردگی سازهها ایفای نقش میکنند ،آبگریز کردن سطح ،منجر
به حداقل شدن میزان خوردگی در سطح خواهد شد.
با اســتفاده از موادی مانند پلیسیلوکســانها ،فلوروکسیلســیالنها یا
فلوئوروپلیمرها میتوان ســطوح ابرهیدروبی ایجاد کرد و یا با اســتفاده
از نانولولههای کربنی و نانو الیاف پلیآکریلونیتریل ( )PANانرژی ســطح
را کاهــش داد .برخی از این پوشــشهای آبگریز در حال حاضر تجاری
شدهاند(.به عنوان مثال]19[)ACULON :
ج) پوششهای ضد کف
کف به رســوباتی گفته میشــود که معموال در دیوارههای داخلی لولهها
توســط موجودات بیولوژیکی و یا رســوب کربناتها بــه عنوان مثال در
سیستمهای آب ســخت ایجاد میشود .اصالح سطح توسط پوششهایی
که بتوانند از تشکیل این رسوبات بر روی سطح جلوگیری کنند ،موضوعی
است که در ســالهای اخیر مورد توجه بوده و اینگونه پوششها توسعه
یافتهاند]20[.
د) پوششهای مقاوم در برابر خوردگیهای ناشی از میکروبها
ترکیبات فعال و غیرفعال مختلفی را میتوان در یک پوشــش قرار داد که
از اتصال و یا تکثیر موجودات میکروبیولوژیکی عامل خوردگی بیولوژیکی
جلوگیری کنند .برخی از این پوشــشها با تغییر انرژی ســطحی مانع از
چســبیدن میکروارگانیسمها به سطح میشــوند و برخی دیگر نیز دارای
مواد ضد میکروبی کپســوله شده در ساختار خود هستند که با آزاد شدن
آنها میکروارگانیسمها از بین میروند.
به عنوان مثال ،گرافن مانع از چســبیدن میکروارگانیســمها به ســطح
میشود .این در حالی است که پوششهای حاوی کلوئیدهای نقره و مس
در کشتن باکتریها موثر عمل میکنند.
بسیاری از استراتژیها رویکردی چندمنظوره را اجرا میکنند که هر دوی
این مکانیســمها را در بر داشته باشد .به عنوان مثال ،از پوشش پلیمری
کیتوسان حاوی آنتیبیوتیکها و یا نانوذرات فلزی آنتیباکتریال استفاده
میشود که با ترکیبی از مکانیزمهای مختلف ،میکروارگانیسمها را از بین
برده و آنها را به طور کامل نابود میکند]21[.
ه) پوشــشهای کامپوزیتی نوین در تعمیر خطوط لولهی انتقال
نفت و گاز
امروزه با توجــه به اهمیت تعمیر و نگهداری خطــوط لولهی انتقال نفت
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و گاز روشهــای نوین ،جایگزین روشهای مکانيکي و ســنتي قديمي
همچون تعویض کامل خطوط لوله و يا جوشــکاري که نیازمند هزينهی
باال ،عمليات نصب بســيار مشکل در کنار خطرات جاني و مالي بسیاری
بوده ،شدهاند.
از اینرو تعمير خطوط لوله با استفاده از جدارههای کامپوزيتي که عمدتا
از طريق اليهگذاري دســتي در محــل لولهها و يا پخت کامل جدارههای
کامپوزيتي انجام میگیرد ،روزبهروز افزایشیافته است.
شــرکتهای بزرگ دنيا اقدام به تحقیقات گســترده پیرامون ســاخت
جدارههای کامپوزيتي به روش پيشآغشته با کمترين آلودگي محيطي و
انعطافپذیری باال جهت نصب در هرگونه سطحی مخصوصا در محیطهای
زیر آب کردند.
این فناوری که با اســتفاده از پوششهای کامپوزیتی انجام میشود ،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 اليهگذاري دستي در محل تعمیر
لولههــا (  )Hand lay-Upو يا پخت کامل پوشــشهاي کامپوزيتي در
محل کارخانه که مبتکر آن شــرکت  Clock Springبوده اســت ،انجام
میشود.
به عنوان نمونــه ،کلمپهای کامپوزیتی جهت تعمیر نشــتیهای فعال
اســتفاده میشــود و نســبت به کلمپهای موجود بســیار ســبکتر و
ارزانقیمتتر اســت .به دلیل طراحی مناسب ،این کلمپها را میتوان به
همراه سایر پوششهای تعمیراتی استفاده کرد.
از دیگر محصوالت تجاری کامپوزیتی میتوان به بتونه ســاینتو و شیشه
آببنــد تریدنت و نــوار حرارتی
ســاینتو
 ThermoWrapبرای تعمیرات سریع قطعات فلزی اشاره کرد22[.و]23

نتیجهگیری

هدف اصلي مديريت خوردگي در تاسيسات نفت و گاز كاهش هزينههاي
ناشــي از خوردگي است .اولين قدم جهت پيادهسازي مديريت خوردگي،
بررسي اشكاالت سيستمهاي حفاظت فني و رفع آنها و اطمينان از عملكرد
صحيح سيستمهاي مذكور است .اين پژوهش ،اشكاالت سيستمهاي رنگ
و پوشش مورد استفاده در تاسيسات بخش باالدستي نفت و گاز را بررسي
و راهكارهاي عملي براي ارتقای وضعيت كيفي سيســتمهاي مذكور ارائه
کرده اســت .شناسايي و استفاده از پوششهاي نوين و پيشرفته ازجمله
پوشــشهاي نوين بر پايههاي اپوكســي ،پلياورتان ،آلكيدي ،آكريليك،
پوششهاي روي غيرآلي ،پوششهاي نوين بر پايهی باند جوشياپوكسي
 ،FBEپوشش پليمري ترموپالستيك ،پلياتيلن و پلياولفين و پوششهاي
نوين مانند پوششهاي خودترميمشونده ،پوششهاي آبگريز ،پوششهاي
ضد كف و ضد خوردگي ميكروبي ،از پوشــشهاي نوظهوري هستند كه
ميتوان با بررسي ،انتخاب و اعمال مناسب آنها ،سطح كيفي سيستمهاي
رنگ و پوشش را ارتقا داد.شايان ذكر است اين مقاله مستخرج از مطالعات
اســنادي و ميداني مربوط به پروژهی پژوهشــي تحت عنــوان «ارتقای
وضعيت كيفي سيســتمهاي رنگ و پوشــش در بخش باالدستي نفت و
گاز (خشــكي و دريا) به همراه اجراي پايلوت تعريف شده» بوده و تحت
حمايتهــاي فني و مالي مديريت پژوهش و فناوري شــركت ملي نفت
ايران انجام شده است.
ایــن مقاله از مطالعات اســنادی و میدانی مربوط به پروژهی پژوهشــی
با عنوان "ارتقای وضعیت کیفی سیســتمهای 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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