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خوردگي يکي از شــايع ترين مشــکالت و معضالت صنايع بزرگ از 
جمله صنايع نفت و گاز در سراسر دنيا است. در اين راستا کارگروه 
مديريت خوردگي شــرکت ملي نفت ايران پــروژه اي با نام "ارتقای 
وضعيت استفاده از بازدارنده هاي خوردگي در بخش باالدستي نفت 
و گاز )دريا و خشــکي(" تعريف کــرد. اين پروژه پس از تصويب در 
کميته ی مديريت خوردگی و شــوراي پژوهشــي شرکت ملي نفت 
ايران تحت کارفرمايي مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت 

ايران توسط پژوهشگاه صنعت نفت اجرا شد. 
اين پروژه شــامل مراحل مطالعاتي و بررســی های ميدانی بوده که 
يکي از  اهداف اصلي آن شناســايي مشــکالت و چالش هايي است 
که در حــال حاضر ميادين نفت و گاز ايــران در انتخاب و مصرف 
بازدارنده  هاي خوردگی مصرفي با آن مواجه هســتند. نگرش اصلي 
در انجام اين پروژه بر مبنــاي مديريت خوردگي تعيين و در 6 فاز 

تعريف و اجرا شد. 
در ايــن پروژه کليــه ی اطالعات علمي در زمينــه ی بازدارنده های 

خوردگی بر اساس آخرين مستندات علمي تدوين شد. اين اطالعات 
شامل انواع بازدارنده هاي مصرفي در صنايع باالدستي و مکانيسم ها، 
پارامترهاي موثر بر انتخاب، عملکرد و تاثير اين مواد بر محيط زيست 

و محصول است. 
همچنين سيستم هاي تزريق و روش هاي تزريق به طور مفصل مورد 
بررسي قرار گرفت. بررسی های ميداني به منظور شناخت معضالت 
و ارائه ی پيشــنهاد برای ارتقای وضعيــت بازدارنده ها در هر ميدان 
انجام شــد. تهيه ی دســتورالعمل هاي اجرايي در راستاي انتخاب 
مواد شــيميايي ممانعت کننده )بازدارنده ی خوردگي، رســوب زدا، 
زيست کش و اکسيژن زدا(، حداقل الزامات جهت ارزيابي شرکت هاي 
سازنده و تامين کننده و همچنين ارائه ی حداقل الزامات سيستم هاي 

تزريق از ديگر خروجي هاي اين پروژه است. 
استفاده از آلياژ فوالد کربني )C-Mn( به همراه بازدارنده ی خوردگي 

اقتصادي ترين روش براي پروژه هاي نفت و گاز محسوب مي شود. 
در برخي پروژه هاي عملياتــي آلياژهاي مقاوم به خوردگي1 ممکن 
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خوردگي يکــي از عوامل تهديدکننــده ی يکپارچگي صنايع مخصوصا صنايع نفت، گاز و پتروشــيمي 
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صنعت نفت اجرا شــد. در اين مقاله بخشــی از اين پروژه ارائه شــده اســت. ابتدا به ساختار، کاربرد و 
مکانيســم بازدارنده هاي خوردگي مصرفي در صنايع باالدســتي نفت و گاز پرداخته شده است. عالوه بر 
اين، روش انتخاب و بررسي کارآيي بازدارنده ها بر مبناي آخرين روش ها و استانداردهاي معتبر دنيا ارائه 
شــد. بررسي اثر عوامل جانبي و فرآيندي بر عملکرد بازدارنده از ديگر موارد مطالعه شده در اين تحقيق 
اســت. تاثيرات منفي بازدارنده هاي خوردگي بر محصول نيز به اجمال مورد بررسي قرار گرفت. با توجه 
به اهميت روزافزون مسائل زيســت محيطي، يکي از چالش هاي پيِش روی سازندگان و مصرف کنندگان 
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نظر معيارهاي محيط زيستي بر اساس استانداردهاي روز دنيا معرفي شده است. بررسي روش هاي تزريق 
بازدارنده ها به ميادين و خطوط لوله و مزايا و معايب آنها از ديگر موارد بررسي شده در اين مطالعه است. 
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مقاالت پژوهشی 

اســت مورداستفاده قرار گيرند البته بســتگي به شرايط، طول عمر 
تجهيز و شــرايط خورندگي محيط دارد. سيستم هاي توليد نفت و 
گاز عمدتــا از آلياژ فوالدي )C-Mn( بر اســاس يك خوردگي مجاز 
طراحي مي شــوند كه عمدتــا ضخامت در نظر گرفته شــده براي 
خوردگي مجاز 5-3 ميلي متر اســت. هدف از انجام اين کار، كاركرد 
ايمن تجهيزات در طول بهره برداري بوده تا ريسك هاي بهره برداري 
به همراه مالحظات اقتصادي بهينه شــود. داشتن خوردگي مجاز به 
مفهــوم عدم كنترل خوردگي در طول بهره برداري نیســت بلكه در 
زمان بهره برداري بايســتي روش هاي مختلف كنترل خوردگي نظير 
استفاده از بازدارنده ی خوردگي، پوشش، حفاظت كاتدي و تغييرات 
پارامترهاي فرآيندي در سيســتم، مدنظر قرار گيرد و از روش هاي 

مختلف پايش خوردگي استفاده شود.
بازدارنده هاي خوردگي مواد شــيميايي هســتند که به يک سيال 
اضافه مي شوند تا سرعت خوردگي را کمتر کنند تا بدين وسيله عمر 
مفيد ســرويس را افزايش دهند. استفاده از بازدارنده هاي خوردگي 
موثرترين روش جهت جلوگيري و يا کنترل خوردگي اســت چراکه 
ايــن روش اجازه ی اســتفاده از فلزات کم ارزش بــراي يک محيط 

خورنده را امکان پذير مي سازد.
خوردگــي در صنايع نفــت و گاز به دو صورت مرطوب و خشــک 
اتفاق مي افتد . خوردگي مرطوب در دماهاي پایين )مثال زير نقطه ی 
جوش يا نقطه ی شــبنم آب( در حضــور يک فاز آبي اتفاق مي افتد 
و خوردگي خشــک در دماهاي باال و در غياب فاز آبي رخ مي دهد. 
خوردگي مرطوب تحت تاثير فشــار، دما و ترکيبــات آبي، گازها و 

فازهاي نفتي قرار دارد. 
در واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي، مقدار آب کم است اما سرعت 
خوردگي باال بوده و به صورت موضعي اتفاق مي افتد. خوردگي حتي 
در حضــور مقدار جزئي آب )کمتر از یک درصد( مي تواند رخ دهد. 
عوامل موثر بر خوردگي ميادين نفتي عبارتند از: آب آزاد و ترکيب 

آب، نوع نفت، ترکيب گاز، فشار، دما و سرعت.]1[
بازدارنده هايي كه در ميادين نفت و گاز اســتفاده مي شــوند عمدتا 
تركيبات آلي هســتند كه با غلظت كمتــر از يک دهم درصد مورد 
اســتفاده قرار مي گيرند. آنهــا عمدتا جــزو بازدارنده هاي مخلوط 
هستند كه با جذب روي ســطح فوالد از انجام واكنش هاي كاتدي 
و آندي جلو گيري مي كنند البته برخي از آنها هم ممكن اســت به 

 صورت آندي سطح فوالد را پالريزه كنند. 
بازدارنده ها عمدتا جايگزين مولکول هاي آب در سطح فلز مي شوند 

و تشكيل يك فيلم را مي دهند.]2[

انتخاب بازدارنده بايد طي استراتژي خاصي انجام شود تا هم از نظر 
فني و هم اقتصادي و زيست محيطي نتيجه ی مطلوبي حاصل شود. 
بازدارنده ها بايســتي بر اساس شرايط عملياتي، شيمي سيال، دما و 

جريان سيال انتخاب شوند. 
عالوه بر اين بازدارنده بايستي بايد با ساير شرايط عمليات و شيمي 
سيال ســازگاري داشته باشــد.]9-3[ شــناخت تاثير پارامترهاي 
فرآينــدي بر عملکرد بازدارنده و تاثيرات مخرب احتمالي ناشــي از 
حضور بازدارنده بر محصــول و فرآيندها از اهميت بااليي برخوردار 
اســت.]10[ اســتفاده ی روزافزون از بازدارنده ها از يک سو و وجود 
قوانين الزام آور زيست محيطي در راستاي کاهش آلودگي هاي ناشي 
از مصــرف اين مواد، از ديگر چالش هايي اســت کــه در انتخاب و 

به کارگيري بازدارنده ها بايد مدنظر قرار گيرد.]11-13[ 
از ســوي ديگر نحوه ی تزريق بازدارنده به سيســتم هاي در معرض 
خوردگي از اهميت بااليي برخوردار است. بسته به نوع سيستم )چاه 
يا خطوط لوله(، نوع ســيال )نفت يا گاز يا چند فازي و محتواي آب 
سيال(، محل سيستم )ساحلي يا فراساحلي( شرايط تزريق بازدارنده 

و ميزان آن متفاوت است.]14-17[

1- بازدارنده هاي خوردگي مصرفي در میادین نفت و گاز
1-1-  ساختار بازدارنده ها

همــه ی بازدارنده هاي خوردگــي مورد اســتفاده در ميادين نفتي داراي 
گــروه عاملي قطبي قوي )عمدتا نيتروژن( هســتند. از جمله اين گروه ها 
مي توان به آمين ها، آميدهــا، ايميدازولين يا نمك هاي چهارتايي آمونيم 
اشــاره کرد. نمك ها هم عمدتا مولكول هاي نيتروژن به  همراه اسيد هاي 
كربوكســيليك و تركيبات حاوي عناصر فسفر، گوگرد و اكسيژن هستند. 
مهم ترين ســاختار مولكولي بازدارنده در جدول1 نشان داده شده است. 
از نظر کاربردي بازدارنده هاي خوردگي به دو دســته ی حذف کننده ها و 

بازدارنده هاي مرز مشترک تقسيم مي شوند.]18[
با توجه به شــرايط عملياتي و نوع ترکيب محصول ســاختار بازدارنده ی 
موردنياز متفاوت اســت. به طور مثال در محيط هاي شيرين که خوردگي 
در اثر حضور گاز دي اکسيدکربن به وقوع مي پيوندد بازدارنده هاي مصرفي 
را  مي توان به دو دسته ی عمده ی مولکول هاي آلي کوچک مانند مشتقات 
ايميدازولين، ترکيبات حلقوي و غيرحلقوي غير ايميدازولين و دســته ی 

دوم ماکرومولکول هاي سنتزي و طبيعي تقسیم بندي کرد.]19[
از ســوي ديگر، عمده ترين بازدارنده هاي گزارش شده براي محيط هاي 
ترش را مي توان به چهار دســته ی پايه ی آميــن، پايه ی ايميدازوين، 
پايــه ی ســورفکتانت جمينــي و پايــه ی پليمر هــاي حــالل در آب 

تقسيم بندي کرد.]20[



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 191 

47

در فرموالســيون بازدارنده هاي خوردگي عالوه بــر ماده ی موثر به  
عنوان بازدارنده يك سري افزايه هاي ديگري هم وجود دارد كه باعث 
افزايش عملكرد آن از نظر حالليت و پراكندگي مي شوند، به  عنوان 

مثال سورفكتانت ها و دمولسي فايرها. 
حالل ها مانع از جدا شــدن ماده ی موثر مي شــوند و ويســكوزيته 
را كاهش مي دهنــد تا امكان تزريق به ميدان فراهم شــود و ماده 
به  صــورت مايع در مخزن ذخيره ســازي نگهداري شــود. قابليت 
پراكندگي امكان انتقال آن را به  وســيله ی ســيال ها و گازها فراهم 
مي آورد. يک فاز هيدروکربني مداوم نياز به يک بازدارنده ی خوردگي 
قابل پخــش در آب دارد، در حالي  که يک فاز آبي مدام نياز به يک 

بازدارنده ی خوردگي محلول در آب دارد.
بازدارنده هــاي ميداني نفت و گاز از نظر حالليت عمدتا به دو گروه 

تقسيم مي شوند:
 قابل  حل در نفت يا آب )محلول هاي شفاف(

 قابل پراكنده شدن در آب يا نفت )محلول هاي كدر(
بازدارنده هــاي خوردگي محلــول در آب براي تزريق پيوســته در 
سيســتم هاي چندفاز مناسب ترين هســتند به گونه اي که به طور 

پيوســته براي حفظ غلظت مداوم بازدارنده به سيستم کاري افزوده 
مي شوند و از هرگونه افت توليد در هنگام تزريق جلوگيري مي کنند. 
حالليت اين بازدارنده ها در آب عالوه بر ســاختار شيميايي، متاثر از  

فاکتورهايي مانند دما، شوري و... است. 
در مقابــل بازدارنده هاي محلول در فاز آلي بــه طور کلي پايدارتر از 
بازدارنده هاي محلول در آب در نظر گرفته مي شوند که در آن پايداري 

به استحکام چسبندگي فيلم به سطح اشاره دارد. 
برعکــس بازدارنده هاي محلول در آب، بازدارنده هاي محلول در نفت 
از فلــزات آهنــي و غير آهني و آلياژها در برابــر خوردگي محافظت 
مي کنند و در غلظت هاي پايين شروع به نشان دادن عملکرد محافظ 

خود مي کنند. 
بازدارنده هــاي قابل  حــل در نفت و قابل پراكنده شــدن در آب با 
بيشــتر نفت خام ها مخلوط مي شوند و قابليت پراكندگي را در انواع 
آب هاي شــور و تازه دارند، اين خاصيت باعث مي شود تا بازدارنده 
توسط سيال منتقل شود و ســطح فلز را مرطوب کند. در جدول2 
طبقه بندی بازدارنده ها  بر اســاس نــوع حالليت و کاربردهاي رايج 

هريک از آنها داده شده است.]21-22[

   1   ساختار مولکولي بازدارنده هاي خوردگي مورد استفاده در میادین نفتي و گاز

ساختار شیمیایينام ساختار

Primary Amine

Amide

Imidazoline

Quaternary Ammonium Ion

Polyethoxylated Amines
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بازدارنده هاي خوردگي معموال توسط شرکت هاي سازنده به  صورت غليظ 
تهيه مي شــوند و در ميادين توســط حالل هاي مختلف نظير نفت خام، 
ميعانات، آب، الكل، گازوئيل و... رقيق مي شوند تا با غلظت موردنظر مورد 
اســتفاده قرار گيرند. تزريق يک بازدارنده ی مناســب خوردگي در محل 
مناسب و دوز بهينه مي تواند در کاهش ميزان خوردگي بسيار موثر باشد. 
براي دستيابي به يک بازدارندگي مطلوب، بازدارنده ها بايد باالتر از حداقل 

غلظت مشخص شده مورد استفاده قرار بگيرند. 
حداقــل غلظت موثر بازدارنــده ی الزم براي حفاظــت را غلظت اپتيمم 
مي گوينــد که اين ميزان تقريبا بين 20 تا ppm 50 اســت. معموال براي 
خوردگي ماليم بين 10 تا ppm 15، خوردگي متوســط 15 تا ppm 25 و 
براي خوردگي هاي شــديد باالتر از ppm 25 مورد نياز است، اما مي تواند 
براي برخي از بازدارنده ها باالتر باشد. به عنوان مثال در کاربردي مشاهده 
شــده اســت که حداقل غلظت موثر بين 200 تا ppm 800 بوده اســت. 
بنابراين پاسخ در مورد حداقل غلظت موثر براي يک برنامه ی خاص فقط 
از طريق آزمايش قابل تعيين است. در جدول3 حدود غلظت هاي مصرفي 

بازدارنده ها داده  شده است.]23[
چنانچه نــرخ تزريقي بازدارنده کمتر از ميزان بهينه باشــد موجب عدم 

پوشــش دهي کل سطح توسط بازدارنده شــده و در نتيجه سبب کاهش 
راندمان بازدارندگي مي شــود. از سوي ديگر عدم پوشش دهي کل سطح 
موجب ايجاد مناطق آندي و کاتدي در ســطح نمونه شده و باعث افزايش 
نرخ خوردگي موضعي مي شــود. كارآيي بازدارنده با افزايش غلظت بيشتر 
شــده تا سطح اشــباع شــود، يعني مولكول هاي بازدارنده بر روي تمام 
محل هاي موجود، جذب شده است. بنابراين، هر قدر پيوند جذبي قوي تر 
باشد، نياز به غلظت كمتر بازدارنده در محلول بوده تا پوشش سطح انجام 

شود و البته پاسخ آن به نوع بازدارنده ی مورد استفاده بستگي دارد. 
افزايــش نرخ تزريق ســبب افزايــش هزينه ها مي شــود و از آنجايي که 
بازدارنده هاي تشکيل دهنده ی فيلم حاوي سورفکتانت هستند که خاصيت 
امولســيون کننده دارند در نتيجه تاثير منفــي بازدارنده هاي خوردگي به 
خصوص در زمان تزريق دوز اضافي بر عملکرد جداکننده ها3 رايج اســت. 
اتصال چند چاه به يک خط لوله ی مشترک ممکن است منجر به افزايش 
تاثير بازدارنده ها بر جداکننده ها شــود. همچنين در بعضي موارد ممکن 
است باعث مشکالت عملياتي مانند امولسيون پايدار که منجر به مشکالت 

جداسازي روغن/ آب مي شود، گردد.]24-25[

   2   طبقه بندي بازدارنده ها بر اساس نوع حاللیت و کاربردهاي رایج هریک از آنها

کاربردهاي رایجطبقه بندي بازدارنده

در مقدارهاي کم برش آب2محلول در فاز آلي

معموال در حضور مقدارهاي باال از برش آبمحلول در فاز آبي

قابلیت استفاده در تمامي مقادیر برش آبمحلول در فاز آلي  ـ  دیسپرس در فاز آبي

   3   غلظت هاي میدانی بازدارنده هاي خوردگي]23[

)ppm( موقعیتدوز بازدارنده خوردگي بر اساس جریان کل

چاه نفت20-50

10- 20 Lm-3 Of Gas)100 Based On Total Water(تولید گاز

20- 50)100- 300 In High Velocity Water(Infeild Oil Line

خطوط کوتاه انتقال نفت15

خطوط بلند انتقال نفت30

2 Pint/MMSCF)Million Standard Cubic Feet(خط بلند انتقال گاز

چاه هاي گاز عمیق )شرایط حاد(2000

خط گاز  50 درصد )شرایط حاد(1000

V. High Velocity,High Water Oil Line )شرایط حاد(300>
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2-1- مکانیسم عملکرد ممانعت کننده
در ســاختار بازدارنده هاي خوردگي عمدتا عناصري نظير نيتروژن وجود 
دارد که  از طريق انتقال الكترون هاي غير پيوندي به اوربيتال خالي سطوح 
فلزات مي توانند ايجاد پيوند کنند. جذب اين مولكول ها از ســمت عناصر 
N ، O، P يا ساير گروه هاي عاملي به صورت فيزيكي يا شيميايي بر روي 

سطح فلز اتفاق مي افتد. 
بنابرايــن مولكول هــاي بازدارنده جايگزين مولكول هــاي آب و يون هاي 
خورنده مانند كلر در سطح فلز مي شوند و از طرف ديگر سمت هيدروكربن 
بازدارنده مانع از نزديك شــدن مولكول هاي آب يا ساير مواد خورنده به 
ســطح فلز مي شود و در واقع سطح فلز آب گريز مي شود، بنابراين با ايجاد 
يك ســد بر روي سطح فلز، تماس بين محيط خورنده و سطح فلز از بين 
مي رود و نرخ خوردگي كاهش مي يابد. در شکل1 اين مكانيسم به صورت 

شماتيك نشان داده شده است.]26[

2- انتخاب بازدارنده ی خوردگي مناسب
انتخاب بازدارنده ی خوردگي، يک فرآيند ســاده براي شرکت هاي نفت و 
گاز نيســت چراکه فاکتورهاي بســياري است که بايد در طي اين فرآيند 
در نظر گرفته شــوند.]4-3[ اين فاکتورها عبارتنــد از: تحليل خوردگي 
به  منظور تعيين مکانيسم هاي خوردگي احتمالي موجود]7-5[ محتواي 
CO2 و يا H2S، ترکيب آب توليدی، اثر تسهيم4، دما، سرعت هاي جريان، 
سازگاري بازدارنده ی خوردگي با ساير مواد شيميايي تزريق شده،]8-9[ 
توليد چاه، تعداد زياد تامين کننده هاي مواد شــيميايي، اطالعات ضعيف 
در مورد فرموالســيون بازدارنده ی خوردگي، تاثير روي فرآيند ســياالت 
و عمليــات بهســازي آب )باقي ماندن نفــت در آب توليد شــده، اثرات 

امولسيوني( و جنبه هاي زيست محيطي.

بــه  طور کلي فرآيند تامين بازدارنده ی خوردگي جهت اســتفاده در يک 
شــرکت از زيرفرآيندهاي مختلفي تشــکيل شده اســت. مهم ترين اين 
زيرفرآيندها، فرآيند انتخاب بازدارنده ی مورد صالحيت و فرآيند بررســي 
صالحيت شــرکت هاي ســازنده ی مواد شيميايي اســت. در يک شرکت 
ممکن است به داليل مختلفي همچون اجراي يک پروژه ی جديد، تغيير 
تامين کننده، مديريت تغيير5 و... نياز به تامين ممانعت کننده ی خوردگي 
باشــد. براي اين منظور فرآيند کلي ارائه شــده در شکل2 که متشکل از 

زيرفرآيندهاي مختلفي است، بايد اجرايي شود.

3- ارزیابي بازدارنده هاي خوردگي
 هنگامي که يک بازدارنده براي استفاده در يک سيستم پيشنهاد شد الزم 
است تا بررســي هاي آزمايشگاهي و ميداني بر روي آن انجام شود. هدف 
از کارهاي آزمايشگاهي، بررسي عملکرد بازدارنده هاي کانديدا در شرايط 

کنترل شده ی آزمايشگاه است. 
بررسي هاي آزمايشــگاهي در واقع يک نوع انتخاب اوليه ی بازدارنده هاي 
کانديدا محســوب مي شــود که براي ارزيابي هاي پايلوتي و ميداني مورد 
اســتفاده قرار مي گيرند. فاکتورهاي مهم در بررسي عملکرد آزمايشگاهي 

عبارتند از:
 سرعت خوردگي در محيط حاوي بازدارنده

 غلظت بهينه ی بازدارنده 
 پايداري و مقاومت فيلم بازدارنده 

 رفتار تسهيم بازدارنده )تقسيم بازدارنده در محيط آبي و آلي(
 عملکرد بازدارنده در شرايط جرياني حاد

 سازگاري بازدارنده ها با مواد شيميايي مصرفي ديگر

 1   شــماتیک مکانیسم بازدارنده ی خوردگي میادین نفتي و گازي]26[
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 2   فلوچارت تامین بازدارنده ی خوردگي جهت اســتفاده در یک شرکت

هزينــه ی آزمايش هــاي پايلوتي و ميدانــي معموال باال اســت، بنابراين 
آزمايش هاي مورد اشــاره بر روي بازدارنده هايي که در آزمايشــگاه مورد 

تاييد قرار مي  گيرند، انجام مي شود. 
در آزمايشــگاه ابتدا خــواص فيزيکي و شــيميايي بازدارنده و ســپس 
بررســي هاي عملکردي بازدارنده نظير آزمايــش موتور چرخان، مقاومت 
پوالريزاسيون خطي، تافلي و در صورت نياز ساير روش هاي پيشرفته نظير 

امپدانس مورد استفاده قرار مي گيرند.
در شــرايط تحت فشــار باال مي توان از اتوکالو و يا آزمايش هاي جرياني 
نظير ســيلندر چرخان، آزمايش جت و فلولوپ اســتفاده کرد. در شکل3 

استراتژي آزمايش بازدارنده ی خوردگي نشان داده شده است. 
آخرين مرحله براي تاييد بازدارنده، ارزيابي ميداني است. بررسي عملكرد 
بازدارنده از طريق پايش ميداني انجام مي شــود. از طريق پايش در نقاط 

مختلف ميدان مي توان به عملكرد بازدارنده ی خوردگي رسيد. 
پايش خوردگي نشان مي دهد که آيا خوردگي در سيستم کنترل مي شود؟ 
در صورتي که ســرعت خوردگي مطلوب نباشد بايستي تمهيدات مختلف 
براي کنترل خوردگي، نظير تعمير تجهيز تزريق، تغيير دستورالعمل هاي 

عملياتي، تغيير ميزان تزريق و يا تغيير نوع بازدارنده استفاده شوند.
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 3   استراتژي آزمایش بازدارنده ی خوردگي

روش هاي معمول پايش خوردگي عبارتند از:
 اندازه گيري مقدار آهن ) آناليز شيميايي منظم و پايش روندها(

 کوپن هاي خوردگي )کاهش وزن و شناسايي حفره/ رسوب/ بايوفيلم(
 قــراردادن پروب )مقاومــت الکترويکي و روش هاي الکتروشــيميايي 
پيشرفته مثل مقاومت پالريزاسيون خطيـ  امپدانسـ  نويزالکتروشيميايي 

و کوپل گالوانيک(
 استفاده از انواع پروب هاي هيدروژن

 روش نشان ميداني6
 روش اولتراسونيک

 پروب هاي سايش / شن

در منابع مختلف اين روش ها توضيح داده شده اند.]1و27[
مکان هايي که عمدتا پروب ها قرار مي گيرند عبارتند از: نواحي با توربالنسي 
باال، نواحي با جريان کم )شــامل نقاط ساکن و مرده(، نقاطي با باالترين 
دما، ورودي و خروجي خطوط، کف و ســل ها و ساعت 6 در خطوط لوله، 

ترين هاي جداسازي ويژه و لوله کاري7 در واحد فرآيندي.
براي بررســي و مطالعه ی علل و ميزان خوردگي در سيستم هاي متفاوت 
نفت و گاز الزم است تا دســتورالعمل هاي يکساني در دسترس باشد که 

بدين منظور استانداردهاي متعددي شامل 
IP، DIN،JIS ، NACE تدوين شــده و پــس از تاييد مراجع ذيصالح در 

دسترس کارشناسان مربوطه قرار گرفته است.
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4- بررسي اثر عوامل محیطي در عملکرد بازدارنده های خوردگي
عوامــل و فاکتورهــاي متعددي وجــود دارد که بر خوردگــي و کارآيي 
بازدارنده هــاي خوردگي براي ممانعــت از خوردگي فوالد در محيط هاي 

مربوط به صنعت نفت تاثيرگذار هستند. 
شناخت اين عوامل و کسب چنين دانشي براي توسعه ی روش هاي جديد 
ممانعت از خوردگي و توليد بازدارنده هاي خوردگي غيرسمي، دوست دار 
محيط زيســت و مقرون به صرفه نياز اســت.]10[ اين عوامل عبارتند از: 
خوردگي موجود از قبل، سرعت جريان سيال، دما، فشار، گازهاي طبيعي، 
اجــزاي يونــي، pH و ذرات. اثر اين پارامترها بر عملکــرد بازدارنده ها در 

جدول4 ارائه شده است.

5- بررســي اثرات جانبي بازدارنده ی خوردگی بر مشخصات کیفي 
محصول هیدروکربوري نفتي و گازي

انتخاب صحيح بازدارنده ی خوردگي بستگي به نوع سيستم تحت حفاظت 
دارد که با توجه به نوع آن از جمله در مورد يک پمپ چاه نفت، يک چاه 
گاز ران9، چاه گاز، سيســتم تغذيه ی آب و يــا يک خط جريان مي تواند 

متفاوت باشد. 
براي مثال، اگر يک ممانعت کننده ی خوردگي متداول در باالدســت به يک 
کمپرسور گازي تزريق شود، اجزاي سنگين تر مي توانند رسوب  کرده و شير 
کمپرســور را مسدود کنند. سطح فشــار، ميزان خورندگي گازهاي H2S و 
CO2 را مشــخص مي کند. مصرف و تزريق بازدارنده ها در باالدست مي تواند 
عمليات پایين دســت را تحت تاثير قرار دهد، از جمله مي توان به این موارد 

اشاره كرد:]28[

 باعــث ايجاد پديــده ی كف زايي به  صورت غيرمنتظره در پایين دســت 
مي شود.

 باعث پايداري آب در امولسيون هاي نفتي مي شود و در نتيجه مقدار آب 
در نفت و ميعانات افزايش مي يابد.

 باعث پايداري نفت در امولســيون هاي آب مي شود بنابراين مقدار نفت 
در آب افزايش مي يابد.

  وجــود بازدارنــده در پســاب صنعتــي مي تواند موجــب مخاطرات 
زيست محيطي شود.

 بازدارنده مي تواند در ميعانات و نفت توليدي حضور داشته باشد.

6- ارزیابي زیست محیطي بازدارنده هاي خوردگي
جنبه هاي در نظرگرفته شده در توسعه ی بازدارنده هاي خوردگي، سميت و 
تاثير گونه ی فعال و ساير اجزای فرموالسيون روي آلودگي زيست محيطي 
اســت. در حال حاضر تالش ها بر روي اثرات زيست محيطي بازدارنده هاي 
خوردگي روي زندگي جانوران دريايي و حفاظت از اکوسيستم در بعضي 

از کشورها متمرکز است. 
جامعه ی اقتصادي اروپا، کميسيون پاريسPARCOM(10( راهنمايي هايي 
براي کنترل آلودگي محيط زيســت، حفاظت از اکوسيســتم و ارزيابي 
ســميت مواد اوليــه و محصــوالت زباله هاي صنعتي ارائه داده اســت.

كميسيون پاريس محيط زيست، آزمون هاي استانداردي كه سه جنبه ی 
ســميت11، تجزيه ی زيســتي12  و تجمع13 بيولوژيكي مواد را پوشــش 

مي دهند، توسعه داده است.

   4   برخي پارامترهاي فرآیندي تاثیرگذار بر نرخ خوردگي و کارآیي ممانعت کنندگي]10[

اقدام موردنیازتغییرپارامتر

نرخ سرعت سیال
)نفت/آب/گاز(

مي بایست نرخ تزریق بازدارنده ی خوردگي تغییر کند تا غلظت آن در آب ثابت بماندافزایشي یا کاهشي

افزایشي یا کاهشيمقدار آب8
ممکن است نیاز باشد میزان رسیدن بازدارنده ی خوردگي به سطح افزایش یا کاهش یابد که نوع تغییر بستگي به نسبت 

نفت/آب و خصوصیات مشارکتي آنها دارد

افزایش و کاهش مقدار بازدارنده خوردگيافزایشي یا کاهشيدما

فشار جزئي کربن دي اکسید )PCO2( و 
هیدورژن سولفید )PH2S( در گاز

افزایشي یا کاهشي
افزایش مقدار بازدارنده

کاهش مقدار بازدارنده ی خوردگي

ممکن است نیاز به انتخاب بازدارنده ی دیگري باشدافزایشي فشار جزئي اکسیژن )PCO 2( در گاز

pHافزایشي یا کاهشي
کاهش مقدار بازدارنده ی خوردگي

افزایش مقدار بازدارنده ی خوردگي، ممکن است نیاز به تغییر نوع بازدارنده نیز باشد

انتخاب بازدارنده ی خوردگي دیگر و یا افزایش مقدار بازدارنده، کاهش سرعت سیال، نصب غربال شن در پایین چاهافزایشي یا کاهشيذرات شن
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سميت يا ميزان سمي بودن بايستي هم به صورت LC50 و هم به صورت 
EC50 اندازه گيري شــود. LC50 به "غلظت کشــنده، مرگ آور ي اطالق 
مي شــود که 50درصد از جمعيت را تحت تاثير قرار مي دهد )50درصد از 
جمعيت را از بين مي برد( وEC50 به "غلظت موثر ي از ماده ي شــيميايي 
اطالق مي شــود که الزم اســت تا در اثر آن 50درصد از جمعيت به طور 

نامطلوب تحت تاثير قرار گيرند.
مــواد زيســت تخريب پذير مــوادي هســتند كه به ســادگي توســط 
ميكروارگانيســم ها مانند باكتري ها، جلبك ها و قارچ ها تجزيه مي شــود. 
تجزيــه ی  زيســتي مدت زماني اســت که طــي آن ماده ي شــيميايي 
ممانعت کننــده  در محيط زيســت وجود خواهد داشــت. تمــام اجزای 
تشــکيل دهنده ی  فرموالسيون ممانعت کننده ی  خوردگي از نظر تجزيه ی  
بيولوژيکــي آزمايش مي شــوند. اســتانداردهاي متعددي بــراي تعيين 
تجزيه ی  زيســتي يك محصول وجود دارد. اين استانداردها در كشورهاي 
مختلف متفاوت اســت. يكي از اين استانداردها OECD مي باشد كه براي 
بازدارنده هاي خوردگي حد مجاز بيش از 60درصد در مدت 28 روز است.

تجمع مواد در بدن موجودات زنده براي همه ی اجزای فرموالسيون مواد 
بازدارنده انجام مي شود. براي اين منظور از ضريب نفوذ ماده ی شيميايي 
بين فازهاي آب و اکتانول استفاده مي شود که مطابق معادله ی1 به دست 
مي آيد، چون سطح تماس آب/ اکتانول با سطح تماس آب/ غشاي سلول 

زنده مشابهت دارد.
P o/w  =معادلــه ی)1(:                     غلظــت در آب/ غلظــت در اکتانول

معادله ی1 نشــان مي دهد که هرچه ضريب نفوذ بزرگ تر باشد، نفوذ مواد 
شــيميايي از آب به داخل بدن موجود زنده بيشــتر شــده و تجمع مواد 
شــيميايي افزايش مي يابد. اين آزمايش با استفاده از روش كروماتوگرافي 
مايع فشار باال )HPLC( و استاندارد OECD 117 انجام مي شود و همه ی 

اجزای فرموالسيون بازدارنده را دربرمي گيرد.]11و13[

7- روش هاي تزریق بازدارنده
روش تزريق شيميايي بســتگي زيادي به کاربرد موردنظر )درون چاهي، 
خطوط انتقال و تاسيسات فرآيندي( و موقعيت درون ساحلي يا فراساحلي 
دارد. روش هــاي تزريق بازدارنــده با توجه به شــرايط مختلف، متفاوت 
مي باشد. بعضي از فاکتورها که بر انتخاب سيستم تاثيرگذار هستند شامل 

این موارد است:
  موقعيت تزريق به عنوان مثال درون چاه، تجهيزات سطحی فراساحلي/ خشکي

 ماهيت مواد توليدي نظير گاز، نفت، چندفازي
 نياز فرآيندهاي پايين دستي مانند جداکننده ها

  در دسترس بودن
نقاط مرســوم تزريق شــامل: درون چاه ها، ســر چاه ها، خطوط جريان، 
منيفولدها و خطوط جمع آوريTrunk Line ،14، کارخانه هاي جداسازي و 

خطوط صادراتي مي باشد.  بازدارنده ها در بخش هاي واحد جداسازي ويژه 
و تانک هاي ذخيره سازي کمتر مورد اســتفاده قرار مي گيرند اما خطوط 
جرياني چندفازي بيشــترين محل هايي هســتند که بازدارنده ها در آنها 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد و بيشتر بازدارنده به داخل فاز آبي و خطوط 

داراي آب تزريق مي شود.
تزريق بيشتر بازدارنده ممکن است به داخل فاز گازي جدا شده و خطوط 
خروجي و خط خروجي نفت انجام شــود. گاز مرطوب که شامل گازهاي 
خورنده است که در فشار باالتر فشرده مي شود، به  ويژه در دماهاي باالتر 

پايين دست کمپرسور، مي تواند خورندگي بيشتري داشته باشد. 
خط خروجي نفت ممکن است به يک بازدارنده ی قابل حل در آب و قابل 
پراکنده شدن در نفت نياز داشــته باشد که باعث حفاظت در نواحي که 
قطرات آب15 وجود دارند، بشود. اگر کنترل خوردگي در سايت با توجه به 
کاربرد بازدارنده ی مناسب رضايت بخش نباشد ممکن است نياز باشد که 

محل تزريق بازدارنده تغيير کند.

1-7- تزریق درون چاه
حفاظت از درون چاه ها به  وســيله ی تزريق پيوســته و غيرپيوســته16 و 
بهســازي Squeeze با هدف حفاظت از خوردگي لوله هاي درون چاه ها به 
 وسيله ی جريان توليد شــده انجام مي شود. بازدارنده همچنين بايد براي 
محافظت از خطوط پايين دســتي و تاسيسات نيز عملکرد مناسب داشته 
باشــد. همچنين نحوه ی تزريق بازدارنده هــاي خوردگي به ميزان زيادي 
به خواص شــيميايي محصول ارتباط دارد، به عنوان مثال بازدارنده هاي 
محلول در نفت اغلب به  صورت غيرپيوســته تزريق مي شــوند. علت اين 
امر چســبندگي و استحکام خوب اين بازدارنده ها است که مي تواند براي 
مدت زمان طوالني سطوح را از خوردگي محافظت کند. اما بازدارنده هاي 
محلــول در آب با توجه به چســبندگي کمتر عمدتا به  صورت پيوســته 

تزريق مي شوند.]15-17[
الف( تزريق پيوسته

تزريق پيوســته به  صورت گســترده براي چاه هاي با ظرفيت توليد باال و 
چندفازي که داراي مقدار آب بااليي هستند، مورد استفاده قرار مي گيرد. 
بازدارنــده از طريق لوله ی ماکاروني17 بين فضــاي حلقوي لوله ی مغزی 
و جداری تزريق مي شــود. نگراني اصلي از بين رفتــن فيلم بازدارنده ی 
ديواره هاي چاه در اثر ســرعت باال و جريان Slug مي باشد، بنابراين الزم 

است بازدارنده و دوز تزريقي آن به دقت انتخاب شود.
ب(روش غيرپيوسته

بهسازي به روش منقطع در درون چاه ها در مکان هايي که تزريق پيوسته 
مشــکل بوده يا زماني که از لحاظ فني و اقتصادي روش پيوســته داراي 
محدوديت هايي باشــد، مورد اســتفاده قرار مي گيرد. از معايب اين روش 
اين است که اين احتمال وجود دارد که مابين فرآيند بهسازي، خوردگي 
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مقاالت پژوهشی 

ايجاد شــده و چاه ها براي چندين ســاعت از توليد خارج شــده و بخش 
زيادي از مواد بازدارنده ممکن اســت در اين بيــن هدر رود و همچنين 
احتمال تشــکيل امولسيون هاي پايدار نيز هســت. استفاده از اين روش 
با اســتفاده از بازدارنده هاي مقاوم، بيشتر در چاه هاي گاز انجام می شود. 
همچنين توصيه شــده است براي ســايت هاي دور و بدون منبع و جايي 
که محدوديت وجود داشته و خوردگي شديد نباشد از اين روش استفاده 
شود. در محل هايي که خوردگي شديدتر است، توصيه شده به جاي روش 

غيرپيوسته از روش پيوسته استفاده شود.]15-17[
Squeeze ج(روش

در اين روش، پس از بســتن چاه محلول بازدارنده با فشار از طريق لوله ی 
مغزي به درون چاه پمپ مي شــود. هدف اين است که محلول بازدارنده به 
درون خلل وفرج ســازند نفوذ کند. اين روش در چاه هاي مختلف مي تواند 
استفاده شــود. دوره هاي تزريق بســتگي به نوع بازدارنده، طبيعت سازند 
توليدي و ســرعت توليدي دارد. چاه پس از عمليات تزريق در مدار توليد 
قرار مي گيرد. در ابتدا غلظت بازدارنده در گاز توليدي زياد است و در همين 
فاصله ی زماني فيلم محافظ روي ســطح تشــکيل مي شود. پس از مدتي 
غلظــت بازدارنده کاهش مي يابد و در ادامــه توليد فيلم محافظ، تقويت و 
ترميم مي شــود. در جدول5 خالصه اي از مقايسه ی سيستم هاي مختلف 

تزريق بازدارنده در چاه هاي توليدي نفت و گاز ارائه شده است.]15-17[
 

2-7- خطوط لوله
بازدارنده هــاي خوردگي در خطوط تميز عملکرد بهتري از خود نشــان 

مي دهند، بنابراين عموما براي اطمينان از عملکرد خوب بازدارندگي نياز 
به اســتفاده از پيگ هاي معمول اســت. اين امر به  ويژه در مورد خطوط 

لوله ی قديمي و خورده شده، بسيار مهم است. 
تميز کردن و پوســته زدايي خطوط گاهي اوقات به  صورت اسيدشويي و 
شــيميايي توسط پيمانکاران انجام می شــود. گاهي نيز اين عمل توسط 
پيگ هايي از جنس فوم که توسط سيال درون خطوط به سمت جلو رانده 

مي شود، انجام مي گيرد. 
همانند چاه ها، در خطوط لوله نيز تزريق به دو صورت پيوسته و غيرپيوسته 
انجام می شود. تزريق پيوسته به  طور کلي خصوصا در خطوط لوله ترجيح 
داده مي شود و براي بهســازي خطوط انتقال جريان چندفازي و مخلوط 

آب/ نفت مورد استفاده قرار مي گيرد. 
نــوع و غلظت بازدارنده ی مورد اســتفاده، دو عامل قابل کنترل در اختيار 
اپراتور اســت. اين دو مورد بايد به  صورت دقيق انتخاب شــود. به  عنوان 
مثال در صورتي  که تنش برشــي ديواره ها زياد باشــد نياز به بازدارنده ی 

قوي تر جهت مقابله با خوردگي و سايش وجود دارد. 
تزريق غيرپيوســته مواقعي مورد استفاده قرار مي گيرد که از نظر فني 
و اقتصادي امکان اســتفاده از روش پيوســته نباشــد يا در زماني که 
پتانســيل ايجاد خوردگي زياد باشــد به  عنوان مثال در آب شور يا در 
دماهاي بســيار باال يا هنگامي که شــرايط جريان مطبق غالب بوده و 
مانع از رســيدن بازدارنده به باالي خط مي شــود يا در مکان هايي که 
يــک مقاومت بســيار باال براي ايجاد حفاظت به مــدت 2 يا3 ماه نياز 

استفاده مي شود.]15-17[  باشد، 

   5   خالصه اي از مقایسه ی سیستم هاي مختلف تزریق بازدارنده در چاه هاي تولیدي نفت و گاز]16[ 

توضیحاتمعایبکاربردخالصهروش

Batch And Fall
)ماهیانه(

بستن چاه، پمپ کردن بازدارنده به داخل لوله ی 
مغزي و حرکت آن در طول لوله ی مغزي به سمت 

پایین چاه
چاه هاي گازي

پایین تر از سطح مایع در چاه 
کارآیي ندارد.

در چاه هاي با فشار بیش از 1000 پام، 
سرعت پایین رفتن بازدارنده به چگالي 

گاز بستگي دارد.

Tubing Displacement
)هر سه ماه یک بار(

بستن چاه، سپس فشار با استفاده از نفت خام، 
نیتروژن یا گاز طبیعي و جابجایي Pill در طول لوله ی 

مغزي

در صورتي که چاه با ستون کامل مایع تولید نکند، 
از گاز براي پس فشار چاه استفاده مي شود.

جابجایي بیش از حد 
مي تواند سبب آسیب 

سازند شود.

به ارزیابي مخزن و سطح براي شناسایي 
چاه جهت انجام این روش نیاز است.

Squeeze
)ماهیانه یا هر شش ماه(

مشابه روش Tubing Displacement با این تفاوت 
که بازدارنده وارد سازند مي شود.

مواد شیمیایي از سازند وارد سیال تولیدي مخزن 
مي شوند.

ریسک باالي آسیب سازند
معموال به دلیل امکان آسیب سازند 

پیشنهاد نمي شود.

Gas Lift
)پیوسته(

پمپ کردن حجم کمي از مواد شیمیایي به گاز مورد 
استفاده در Gas Lift در سر چاه به طور پیوسته

تنها در چاه  هاي 
Gas Lift

--

Downhole Injection
خطوط تزریق مواد شیمیایي)پیوسته(

در هر چاه جدیدي که خطوط تزریق مواد شیمیایي 
نصب شده باشد.

امکان پالگ شدن 
مسیر جریان، هزینه ی 

سرمایه گذاري اولیه ی باال

باید شیرهاي تزریق متناسب با سرعت 
تزریق تنظیم شود.

Dump Bail مواد شیمیایي به Wireline Bailer با استفاده از
مکان موردنظر در چاه منتقل مي شود.

باید چندین بار Bailer به درون چاه رانده شود تا 
حجم مناسبي از بازدارنده ی غلیظ منتقل شود.

خطرات مکانیکي
Bailer از جنس آلومینیوم قادر به 
انتقال حجم زیادي از مواد شیمیایي 

نمي باشند.
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جمع بندي
خوردگي يکــي از معضالت اصلي صنايع نفت و گاز اســت که کاهش و 
يا کنترل ســرعت آن از نظر اقتصادي و محيط زيســت بسيار مهم است. 
پروژه ی "ارتقای وضعيت استفاده از ممانعت کننده هاي خوردگي در بخش 
باالدستي نفت و گاز )دريا و خشکي(" با هدف شناسايي علمي و کاربردي 
انواع بازدارنده هاي خوردگي و بررســي معضالت و مشــکالت موجود در 
ميادين نفت و گاز ايران در پژوهشــگاه صنعت نفت به انجام رسيد. نتايج 

حاصل به این شرح است:
 استفاده از مواد شيميايي بازدارنده ی خوردگي به عنوان يکي از بهترين 

راه ها براي کاهش و يا کنترل سرعت خوردگي معرفي شد.
 بازدارنده هاي مصرفي در صنايع باالدست نفت و گاز اکثرا ترکيبات آلي 
بوده که در ساختار خودN ،P و يا O داشته که از طريق ايجاد پيوند مابين 
جفــت الکترون هاي اين ترکيبات و اوربيتال هاي خالي فلز به ســطح آن 

چسبيده و مانع خوردگي مي شوند.
 بازدارنده هاي مصرفي در محيط هاي شيرين  و محيط هاي ترش معرفي شد.

 فاکتورهاي موثر در انتخاب بازدارنده هاي خوردگي بيان شد.
 فرآيند اجرايی تامين بازدارنده ارائه شد.

 روش هــاي ارزيابي آزمايشــگاهي و پايش هاي ميدانــي بازدارنده های 
خوردگی با استناد به استانداردهاي روز دنيا معرفي شد. 

 پارامترهاي فرآيندي تاثيرگذار بر نرخ خوردگي و کارآيي بازدارندگي با 
ذکر تاثيرات کاهشي و افزايشي هريک بيان شد.

 روش هاي ارزيابي بازدارنده هاي خوردگي از نظر معيارهاي زيست محيطي 
معرفي شد.

 اصول تزريق و روش هاي تزريق بازدارنده معرفي شد.
شايان ذكر است اين مقاله مستخرج از مطالعات اسنادي و ميداني مربوط 
به پروژه ی پژوهشي تحت عنوان »ارتقای وضعيت استفاده از بازدارنده هاي 
خوردگي در بخش باالدســتي نفت و گاز )خشكي و دريا(« بوده و تحت 
حمايت هــاي فني و مالي مديريت پژوهش و فناوري شــركت ملي نفت 

ايران انجام شده است.
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1. Corrosion Resis tant Alloy )CRA(
2. Water Cut
3. Separators
4. Partioning
5. Manage Of Change

6. Field Signature Method / FSM
7. Pipe Work
8. Water Cut
9. Gas-Lift Well
10. Paris Commission

11. Toxicity
12. Biodegradation
13. Bioaccumulation
14. Gathering Line
15. Water Droput

16. Batch
17. Spaghetti


