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  چکیده 

هاي هنگفت  خوردگی درصنعت نفت از دیرباز موجبات تخریب وسایل و تجهیزات مورداستفاده نتیجه صرف هزینه

رود از این  یدرصد تولید ناخالص ملی بر اثر خوردگی هدر م 5ساالنه  .درخصوص تعمیر و تعویض آنها رافراهم آورده است

مسالۀ خوردگی , به عنوان مثال. ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی رخ می دهد درصد خوردگی 20درصد نیز حدود  5

بار باعث انفجار گردیده که از  12بار باعث نشتی خطوط لوله و  10، 1996تا  1977در کشور کانادا در فاصله زمانی 

خطوط لوله و مخازن مواد شیمیایی که در بسیاري از موارد در آن .سازد ر میجهاتی اهمیت این موضوع را تا حدي آشکا

به. ها مواد آالینده محیط زیست، مواد آتش زا و حتی مواد سمی وجود دارد از اهمیت به سزایی در صنعت برخوردارند

ین خطوط، به ویژه در بدیهی است که وجود نشتی از ا.اندخصوص خطوط لوله که امروز سراسر کره زمین را فراگرفته

مناطقی که از لحاظ زیست محیطی داراي حساسیت هستند می تواند خطرات زیادي براي موجوداتی که روي زمین 

از طرفی هدر رفتن بخشی از مواد ارزشمند که جزء محصوالت و یا مواد اولیه ي ما هستند، .زندگی می کنند فراهم آورد

آلودگی محیط زیست، ایجاد مسمومیت : ه طور کلی نتایج وجود نشتی عبارتند ازب.از لحاظ اقتصادي نیز ناخوشایند است

در انسان و دیگر موجودات زنده، انفجار، هدر رفتن مواد ارزشمند، هزینه هاي تمیز کردن محیط زیست، هزینه هاي 

یط زیست انگیزه کافی براي بنابراین دو عامل اقتصاد و مح.تعمیر و تعویض خط لوله، اتالف وقت و جرایم احتمالی قانونی

. رفع چنین مشکلی در ما ایجاد می کنند

  

    خط لوله - آلودگی محیط زیست -تولید ناخالص ملی - خوردگی: هاي کلیدي واژه
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  همقدم -1

  خوردگی در صنایع نفت و گاز

بندي بر اساس ظاهر و شکل فلز خورده  ها طبقه ترین آن اند ولی عمومی بندي نموده هاي مختلف طبقه خوردگی را به روش

در .توان نوع خوردگی آن را مشخص نمود به این روش با مشاهده فلز خورده شده با چشم غیر مسلح به راحتی می.باشد شده می

ها کم و بیش وجه متشابهی دارند که به شرح ذیل  توان نه نوع منحصربه فرد را پیدا نمود ولی تمام آن خوردگی میبین انواع 

  :می باشند 

  Uniform Attackخوردگی یکنواخت 

  Galvanic or two Metal .Corrخوردگی گالوانیک یا دو فلزي 

  Grevice Corrosionخوردگی شیاري 

  pittingدار شدن  حفره

  Inter Granular .Corrosionاي  ی بین دانهخوردگ

  Selective Leachingجدایش انتخابی 

  ErosionCorrosionخوردگی سایشی 

  Stress Corrosionخوردگی توأم با تنش 

  Hydrogendamageخسارت هیدروژنی 

یکی از صنایع که داراي . دباشن ها بسته به شرایط وجود دارد و کلیه صنایع با این مشکل روبرو می خوردگی در کلیه محیط

  .که داراي ویژگی هاي خاصی میباشد که مهمترین آنها شرح داده میشودباشد صنعت نفت است هاي خورنده فراوان می محیط

  

  هاي خورنده درصنعت نفت و گاز هاي محیط ویژگی-2

  اکسید کربن خوردگی توسط گاز خورنده دي: الف

تواند در خطوط لوله  این نوع خوردگی می. افتد که وجود نداشته باشد اتفاق میخوردگی شیرین در حضور و آب در جایی 

این گاز در آب حل شده و اسید . باشد بدون آب خورنده نمی. نماید هاي عمیقی ایجاد می نفت یا گاز رخ بدهد و معموالً حفره

مقدار پ ـ هاش به دست . گردد دارد، می آب که کامالً بر فوالد اثر خورندگی phنماید که موجب کاهش  کربنیک ایجاد می

باشد، این امر به آن علت  تر می هاي اسیدي بسیار خورنده آمده از محلول در آب مقایسه با مقادیر پ ـ هاش حاصل از محلول

کند نشان  فقط غلظت یون هیدروژن واقعی که با مقدار کل اسید مطابقت می phاست که در مورد اسیدهاي قوي مقدار 

طور که گفته شد اسید  همان.شود تر تجزیه می د، اما در اسید کربنیک ضعیف، فقط بخشی از یک مقدار به مراتب بزرگده می

. دهد گذارد، محصول، خوردگی تشکیل می پذیر است و وقتی بر آهن اثر می کربنیک تشکیل شده به مقدار ناچیز در آب تجزیه

اکسید کربن در جریان  ، در مواردي به همان اندازه که فشار دي)ار کم محلولدر آب بسی(و کربنات ) در آب محلول(کربنات  بی

محیط، تسهیل فرآیند کاتدي از الکتروشیمی  phاین موضوع به دلیل کاهش . یابد رود، مقدار خوردگی افزایش می گاز باال می

لم محافظ و به همان نسبت کاهش خوردگی اسیدکربنیک، پیشرفت دي پالریزاسیون ئیدروژن و نهایتاٌ افزایش حاللیت فی

خوردگی معمولی سطح به وسیله معموالً به صورت حمالت موضعی شدید و با حمالت بر . باشد رسوب فیلم کربنات از آب می
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هاي گازي شدت خوردگی ناشی از به چند فاکتور  در سیستم. دهد رخ می) partial surfaceattack(قسمتی از سطح 

درجه کلوبن فعالت  553باشد، با افزایش دما تا  ها درصد ، فشار، دما، سرعت گاز و ترکیبات آب می نبستگی دارد، مهمترین آ

در دماي بیشتر از آن به دلیل کاهش حاللیت در فاز آب خوردگی نیز کاهش . یابد خوردگی در سیستم شیرین افزایش می

رسد، نسبت  هاي نفتی به نظر می در سیستم. آید به دست می با افزایش فشار، بیشترین مقدار خوردگی در دماي باالتر. یابد می

نسبت نفت ـ آب را که خوردگی . باشد آب به نفت یک عامل مؤثر اولیه و از جمله شرایط مساعد براي بروز این نوع خوردگی می

 50تی آب بیش از توان تعریف نمود ولی تجربیات عملیاتی نشان داده است که وق ممکن است در آن شروع شود دقیقاً نمی

تواند یک فیلم  درصد یا بیشتر باشد ممکن است خوردگی یک مشکل اساسی بشود بطوري که در این حالت نفت تولیدي نمی

  .[2]محافظ روي سطح فلز ایجاد نماید

  

  خوردگی توسط مایعات خورنده مخازن نفتی -ب

آب مخزن . د مایعات خورنده مخزن رخ بدهدتواند همچنین بدون فشار جزئی قابل توجه به وسیله تولی خوردگی می

یا کمتر برسد همچنین اسیدهاي ارگانیک از مواد خارجی مخازن و  ph2تواند با انحالل مقادیر زیادي در دماي مخزن به  می

  .تواند موجب حمله به سطح فوالد گردند هاي موجود مخزن می تولید شده توسط میکروارگانیزم

  

  خوردگی عمومی- ج

هاي مکنده فوالدي و  پمپ، شیرها، میله casingsین نفتی و گازي مقادیر عظیمی لوله، جداره فلزي داخلی چاه میاد    

زیست  وجود نشت باعث از بین رفتن نفت و گاز و آلودگی محیط. نمایند چدنی الکتروموتورها و ادوات دیگر مصرف می

باشند که به دلیل موارد ذیل  هاي نفتی، گازي و تزریقی مییکی از مهمترین بخش تولید در صنعت نفت انواع چاه.شود می

  .باشند مستعد خوردگی می

  فوت 5000عمق بیشتر از 

  درجه حرارت مدخل پائینی باالي درجه فارنهایت

  فشار باال حدود پوند بر اینچ مربع

  پوند بر اینچ مربع 15اکسید کربن باالي  فشار جزئی دي

ph  4/5از کمتر (اسیدي قسمت باالي چاه(  

  هاي نفتی و گازي ترش  مخصوصاً در چاه coوجود درصد زیادي هیدروژن سولفوره ، آب و منواکسید کربن 

  ها در نفت و یا گازه چاهsandوجود ذرات جامد معلق مانندشن و ماسه 

  )wells(ها  مشخص نمودن نوع و میزان خوردگی در چاه

  بازرسی و کیفیت خوردگی تجهیزات زمینی

  .[4]اکسید کربن، اسیدهاي آلی و آهن آنالیز دي

  

  ها جلوگیري از خوردگی چاهروشهاي -3

  هاي جداري در درون لولهtubingاستفاده از ادواتی که به راحتی قابل تعویض باشند مانند     

  هاي آلی کننده تزریق ممانعت

  استفاده از فوالدهاي آلیاژ به جاي فوالدهاي منگنزدار با کربن متوسط

  .[3]هاي اپوکسی هاي پخته شده و رزین ها به وسیله فنولیک دن لولهپوشش دا
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  بررسی نشتی در مخازن-4

خطوط لوله و مخازن مواد شیمیایی که در بسیاري از موارد در آن ها مواد آالینده محیط زیست، مواد آتش زا و حتی مواد 

طوط لوله که امروز سراسر کره زمین را فراگرفتهخصوص خبه. سمی وجود دارد از اهمیت به سزایی در صنعت برخوردارند

بدیهی است که وجود نشتی از این خطوط، به ویژه در مناطقی که از لحاظ زیست محیطی داراي حساسیت هستند می تواند .اند

جزء  از طرفی هدر رفتن بخشی از مواد ارزشمند که.خطرات زیادي براي موجوداتی که روي زمین زندگی می کنند فراهم آورد

آلودگی : به طور کلی نتایج وجود نشتی عبارتند از.محصوالت و یا مواد اولیه ي ما هستند، از لحاظ اقتصادي نیز ناخوشایند است

محیط زیست، ایجاد مسمومیت در انسان و دیگر موجودات زنده، انفجار، هدر رفتن مواد ارزشمند، هزینه هاي تمیز کردن 

بنابراین دو عامل اقتصاد و محیط .تعویض خط لوله، اتالف وقت و جرایم احتمالی قانونیمحیط زیست، هزینه هاي تعمیر و 

: عواملی که باعث ایجاد نشتی می شوند عبارتند از. زیست انگیزه ي کافی براي رفع چنین مشکلی در ما ایجاد می کنند

، همچنین خسارت هاي عمدي و سهوي و ...فرسودگی و خوردگی لوله ها و مخازن، عوامل محیطی مثل سرما، یخبندان، گرما و

فرسودگی لوله ها و مخازن یک عامل .نیز عملیات خارج از محدوده ي طراحی که ممکن است به لوله ها و مخازن آسیب برساند

عوامل محیطی مثل سرما، .طبیعی است، خوردگی نیز معموالً به خاطر وجود مواد خورنده یا سیاالت ساینده به وجود می آید

خسارت هاي عمدي معموالً شامل عملیات . نیز از عوامل طبیعی هستند که در پدیده ي نشتی موثرند... بندان، گرما ویخ

خسارت هاي سهوي نیز ممکن است به وسیله ي . خرابکارانه است که ممکن است به خاطر مسایل سیاسی و جنگ به وجود آید

عملیات خارج از محدوده ي طراحی نیز یکی از عوامل آسیب به .ه وجود آیدبرخورد اشیاء یا چیزهاي دیگر و یا در اثر حفاري ب

زیرا هر خط لوله براي محدوده ي خاصی از دما و فشار طراحی شده و اگر عملیات، در خارج از این محدوده انجام . لوله هاست

وانند نشتی را ایجاد کنند و همچنین بنابراین با توجه به وسعت عواملی که می ت.شود باعث ایجاد خرابی در خط لوله می شود

با توجه به . هزینه ها و مخاطراتی که این پدیده دربر دارد، نشت یابی و جلوگیري از تداوم نشت، مساله ي بسیار مهمی است

  .[6]یق و سریع کار بسیار مشکلی استوسعت و گستردگی این پدیده تشخیص نشتی به طور دق

  

  هزینه هاي خوردگی-5

ها در صنایع  درصد خوردگی 20درصد نیز حدود  5رود از این  رصد تولید ناخالص ملی بر اثر خوردگی هدر مید 5ساالنه 

بار  10، 1996تا  1977مسالۀ خوردگی در کشور کانادا در فاصله زمانی , به عنوان مثال. نفت، گاز و پتروشیمی رخ می دهد

گزارشات . سازد از جهاتی اهمیت این موضوع را تا حدي آشکار می بار باعث انفجار گردیده که 12باعث نشتی خطوط لوله و 

ها و  کشی بار در لوله  هاي مصیبت دهد که علل وقوع این پدیده عمدتاً بر اثر کوتاهی هاي حاصل از خوردگی نشان می خرابی

عالوه بر . گردد یست میگرفتن و منتشرشدن مواد سمی در محیط ز باشد که منجر به انفجار، آتش ساخت و نصب تجهیزات می

دلیل جایگزینی تجهیزات خورده شده،  کردن تجهیزات خورده شده، تعطیلی و خاموشی واحدها به آن مخارجی نظیر، جایگزین

دلیل خوردگی تجهیزات و عدم خلوص محصوالت فرایندي به دلیل نشت ناشی از خوردگی در  ایجاد اختالل در فرآیندها به

هاي حاصل از خوردگی  انها و زی گیرند، از مهمترین هزینه ی که مورد حمله خوردگی قرار میهای اتالف محصوالت مخزن

گردد که طبق  درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می 3.1ضرر ساالنۀ اثرات خوردگی در ایاالت متحده و اروپا حدود . باشد می

میانگین . باشد میلیارد دالر می 380ه، چیزي حدود سال گذشته در صنایع آمریکا رخ داد 22آمار، خسارات خوردگی که طی 

سوزي در این  میلیارد دالر است که از کل هزینۀ سوانح طبیعی از قبیل زلزله، سیل و آتش 17ها حدود  ساالنه این خسارت

 9.47یعات و گازها، هاي انتقال ما میلیارد دالر سهم لوله 7، )میلیارد دالر 380(الذکر  هاي فوق از هزینه. باشد کشور بیشتر می

هاي گاز و  میلیارد دالر متعلق به صنایع پاالیشگاهی و مجتمع 6.8میلیارد دالر هزینۀ خوردگی در واحدهاي فراورش و 

دلیل خوردگی  ها در تاسیسات صنعت نفت به درصد از نشتی 20تا  15همچنین بنابر آمار ارائه شده . باشد پتروشیمی می

دهد که خوردگی به لحاظ آماري دومین عامل ایجاد این  ها نشان می حاصل از ضایعات هیدروکربنهاي  تحلیل داده. باشد می



  اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی 

  مرکز همایش هاي بین المللی هتل المپیک تهران

  

اهمیت موارد ذکرشده به حدي است که در قوانین فدرال ایاالت متحده، بر لزوم نصب و ارائه راهکارهاي . باشد هدررفتگی می

هاي مدنی و جنایی  یروي از این قوانین مشمول مجازاتوسیله متصدیان خطوط لوله تاکید گردیده و عدم پ کنترل خوردگی به

همچنین در سایر صنایع از جمله نفت، گاز و پتروشیمی نیز راهکارهاي علمی، تکنولوژیکی و حقوقی جهت . شده است

  .[1]باشد هاي خوردگی در دست مطالعه و تصویب می جلوگیري از خطرات و هزینه

توان با استفاده از  هاي آن عنصري نامعین است که می ردگی و تخمین هزینهپیشگویی آهنگ خرابی تجهیزات در اثر خو

مدیریت خوردگی با هدف صیانت از سرمایه، مسئولیت کنترل . هاي مدیریت خوردگی تا حدودي آن را کنترل نمود سیسستم

عهده دارد و همواره از ابزار و  یداري و پویایی بهها را جهت پا هاي پایش و حفاظت تاسیسات در تمامی جنبه خوردگی و روش

خوردگی از ابتداي مرحله  وسیلۀ مدیریت خوردگی، فرآیند به. گیرد هاي پیشرفته در رسیدن به این مقصود بهره می روش

یق این به عنوان مثال یک مهندس طراح، از طر. گردد دهی آنها به صورت فعال مدیریت می طراحی تاسیسات تا هنگام سرویس

هایی را با عمر مفید و طوالنی طراحی نماید یا با استفاده  گردد تا سازه مدیریت از اطالعات الزم در زمینۀ خوردگی برخوردار می

مدیریت خوردگی به . هاي پیشین، مراحل بعدي کار را اصالح کند داده در طراحی هاي رخ دست آمده از خوردگی از اطالعات به

  .[4]پردازد و حوزة فنی و غیرفنی میهاي راهبردي در د گیرانه و برداشتن گام پیشهاي  ارائه استراتژي

  : باشد شود به شرح زیر میگیرانه دنبال می هاي پیش هاي غیر فنی به عنوان استراتژي هایی که در حوزهسر فصل

هاي موجود و  کارگیري صحیح فناوريها موجب به جویی در این هزینه خوردگی و صرفه هاي هنگفت افزایش آگاهی از هزینه -1

پذیري  بسیاري از مشکالت خوردگی در نتیجه فقدان آگاهی از مدیریت خوردگی و مسئولیت, رواز این. گردد ها می کاهش هزینه

  . باشد اشخاص در تبادل عملیات، بازرسی، تعمیر و نگهداشت سیستم مهندسی می

هاي خوردگی به واسطه مدیریت  هاي مدیریتی جهت کاهش هزینه ها و شیوهها، استاندارد نامه ها، آیین تغییر خط مشی - 

دتر عملیات و افزایش عمر مفید تاسیسات و  تر و قابل اعتما انجامد و باعث اجراي ایمن صحیح خوردگی که به کنترل مؤثر آن می

  . شود تجهیزات می

دگی که مستلزم وارد نمودن واحدهاي درسی اصالح و تعمیم آموزش کارکنان جهت معرفی و بازشناسی کنترل خور - 

  .[7]باشد هاي تحصیلی و مدیریتی میپیشگیري و کنترل خوردگی در برنامه

هاي جدید در راستاي جلوگیري از  پذیري در مقابل خوردگی و اتخاذ تصمیم تغییر و اصالح کژاندیشی و باور غلط تسلیم - 

باشند، برخی از این  هاي فنی نیز از اهمیت باالیی برخوردار می حوزه گیرانه در هاي پیش همچنین استراتژي. این پدیده

  : باشد ها بدین ترتیب می استراتژي

هاي طراحی پیشرفته به منظور مدیریت بهتر خوردگی که مانع از بروز  هاي طراحی و استفاده از روش ارتقاي روش -1

هاي  هاي طراحی تغییر کند و بهترین فناوري برد الزم است روشبراي تحقق این راه. گردد هاي خوردگی قابل اجتناب می هزینه

میزان عملکرد خوردگی نیز در معیار طراحی وارد شده و هزینه طول عمر تجهیزات . خوردگی در دسترس طراحان قرار گیرد

  . گردد تجزیه و تحلیل 

  بینی عمر تجهیزات و ارزیابی عملکرد آنها  هاي پیش ارتقاي روش -2

  . از طریق تحقیق و توسعه هاي خوردگی فناوريبهبود  -3

هاي علمی و دستاوردهاي جدید تکنولوژي، خوردگی را در  کارگیري روشبا استفاده از مدیریت خوردگی و بهمیتوان 

گیري و کنترل خوردگی در میان  این امر مستلزم ایجاد آگاهی و عزم جدي براي پیش. بسیاري از صنایع کشور کنترل نمود

  . باشد ان و کارشناسان میمدیر

  

  نتیجه گیري-6

  روش هاي تست نشتی در سیستم هاي خط لوله در حال کار : الف
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  : از ساده ترین روش هاي تشخیص نشتی در سیستمهاي خط لوله عبارتند از

، بینایی و یا این افراد از طریق حس بویایی، شنوایی. اطالع دادن نشتی توسط افرادي که در مجاورت خط لوله قرار دارند

مشاهده ي اثراتی که این مواد شیمیایی در پیرامون خود ایجاد می کنند، مثل تاثیر روي گیاهان یا حیوانات یا پرندگان، می 

حتی گاهی اوقات با استفاده ي بیرحمانه از حیوانات یا پرندگان حساس می توان نشتی را . توانند این پدیده را تشخیص دهند

باید در نظر داشت که ماده معطري که براي این منظور . ده تر دیگر اضافه کردن مواد معطر به سیال استراه سا. تشخیص داد

این روش براي سیاالتی که بدون بو و غیرقابل اشتعال هستند روش نسبتاً . انتخاب می شود باید به راحتی قابل جداسازي باشد

مواد شیمیایی مثل . ن که بی بو ولی بسیار سمی و خطرناك استموثري است مثالً براي تشخیص نشتی گاز مونو اکسیدکرب

این دو روش در محیط هاي عاري از سکنه یا . می توانند نشتی را در سیستم تشخیص دهند...مرکاپتان ها، تري متیل آمین و

  .[1,2,5,6]انند کاربرد عملی داشته باشنددر جاهایی که بادهاي شدید می وزند، نمی تو

یک سیستم اندازه گیري فشار . تفاده از موازنه ي جریان به صورت روزانه یا ساعتی و ترجیحاً آن الین استروش دیگر اس

این . خط لوله در کنار جریان سنج ها الزم است که نشان دهد گرادیان فشار نسبت به حالت بدون نشتی تغییر کرده است یا نه

دیگر این که اگر شدت جریان ها تغییر . نشتی تشخیص داده نمی شود روش دو اشکال دارد، یکی این که با این روش موقعیت

یکی از روش هاي چک کردن وجود نشتی در خطوط لوله، موازنه ي . کند موازنه براي تشخیص نشتی بسیار مشکل می شود

در این . ب استاین روش به خصوص براي خطوط لوله ي مایعاتی که تقریباً تراکم ناپذیرند، مناس. حجمی خطوط لوله است

روش تغییرات موجود در خطوط لوله از روي اختالف بین جریان ورودي و خروجی محاسبه می شود و از روي این اختالف، 

جریان سیاالت می . یکی دیگر از سیستم هاي نشت یابی، نشت یابی صوتی است. نشتی هاي کوچک تشخیص داده می شود

ده ي مافوق صوت تولید کند که به وسیله ي مبدل هایی خاص قابل تشخیص تواند ارتعاشاتی با فرکانس هایی در محدو

  . این مبدل ها قابل حمل بوده و می توانند توسط ماموران خط حمل و به هر نقطه ي دلخواهی برده شوند. هستند

جی را این سنسورها وقتی تحت تاثیر تنش قرار می گیرند، یک خرو. روش دیگر نصب سنسورهاي پیزو الکتریک است

بنابراین زمانی که در سیستم خط لوله یک نشتی اتفاق می افتد، به سرعت در خط لوله افت فشار خواهیم . صادر می کنند

در نتیجه سنسورهاي نصب شده، این . امواج ناشی از این افت فشار با سرعت صوت در هر دو جهت حرکت می کنند. داشت

این روش .وي شرایط خط و زمان اندازه گیري شده توسط ابزارها، تشخیص می دهندامواج را دریافت کرده و مکان نشتی را از ر

  . به خصوص در زمانی که مقدار نشت زیاد است، بسیار موثر می باشد

این سیستم ها داراي . این سیستم ها مشخص کننده ي نشتی در خارج خط لوله هستند: سیستم هاي حساس بیرونی 

زمانی که ماده از داخل خط لوله به خارج نشت می کند این سیستم ها به راحتی . ع هستندسنسورهاي حساس به بخار و مای

  : دو نمونه از این سیستم ها عبارتند از. این مساله راتشخیص می دهند

در این روش گازهاي اطراف سیستم لوله کشی، آنالیز می شوند و اگر با مقدار طبیعی اختالف : سیستم نمایش بخار -1

  . اشند، اعالم نشتی می شودداشته ب

این کابل . سیستم کابلی شامل کابل نوري یا الکترونیکی پیوسته اي از جنس مواد هیدروکربنی است: سیستم کابلی -2

وقتی که مواد نشت کرده بااین کابل . ها در مسیر لوله کشی قرار می گیرند و به یک کنترلر و تابلوي زنگ خطر وصل می شوند

اشکال اساسی . تغییر می کند و در نتیجه نشتی اعالم میشود... ، خواصی از کابل مثل مقاومت الکتریکی وتماس حاصل کنند

از طرفی سیستم هاي حساس بیرونی به علت تکنولوژي . این روش این است که کابل ها یک بار مصرفند و قابل احیا نمی باشند

  . داراي کاربرد کمی هستند جدید و گرانی و همچنین تجارب کم در استفاده از آن ها،

. لوله کشی دو جداره شامل دو لوله ي تو درتو است. این روش اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است: لوله کشی دو جداره

این . جنس لوله هاي مورد استفاده در این روش فایبر گالس است. فضاي میانی دو لوله براي نمایش نشتی استفاده می شود

 5/1لوله ي داخلی معموالً تحت فشاري معادل . کننده اي است و درمواقع نصب به توجه ویژه اي نیاز داردسیستم،سیستم ش
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نصب . کیلو پاسکال انجام می گیرد 30تست لوله ي خارجی معموالً تحت فشار . برابر فشار عملیاتی سیستم، تست می شود

  .[7]هزینه داردبر لوله هاي معمولی برا 3تا  2لوله هاي دو جداره معموالً 

در فشار بین دو لوله نیتروژن تحت فشار زیاد . حفاظت در برابر خطرات مکانیکی توسط خط لوله ي بیرونی انجام می شود

یک سنسور در فضاي بین دو لوله و در هر انتهاي خط . این فشار باید از فشار عملیاتی داخل لوله بزرگ تر باشد. تزریق می شود

این سنسور فشاري، روي فشاري تنظیم می شود که از فشار عملیاتی . ن سنسور به فشارکم حساس استای. لوله نصب می شود

حال اگر خط لوله ي داخلی نشتی داشته باشد، نیتروژن از فضاي ما . جریان بزرگ تر و از فشار فضاي بین دو لوله کم تر باشد

. ن دو لوله کم شده و سنسور حساس به فشار کم، فعال می شودبین دو لوله به داخل لوله ي داخل نفوذ می کند، لذا فشار بی

به هر . اگر یک نشتی در نتیجه ي خرابی مکانیکی در لوله ي بیرونی به وجود آید گاز بیخطر نیتروژن به محیط نفوذ میکند

. ن را قطع می کنندحال تحت هر شرایطی که فشار فضاي بین دو لوله کاهش یابد شیرهاي قطع جریان واقع درسر چاه ها جریا

جز روش هاي فوق روش هاي دیگري نیز براي نشت یابی در خطوط لوله وجود دارند بعضی از این روش ها براي نشت یابی در 

  : این روش ها عبارتند از. مخازن نیز استفاده میشوند

آن استفاده کنیم باید این و در صورتی که بخواهیم از . این آزمایش جزء روشهاي غیرپیوسته است: آزمایش استحکام-1

  . کار حداقل به طور سالیانه انجام شود

گالن  2/0اگر توانایی آن بیشتر از . تناوب استفاده از این روش بستگی به توانایی آن در نشت یابی دارد: SIRروش -2

گالن در ساعت باشد می توان  1/0زه اما اگر توانایی این روش به اندا. در ساعت نباشد، این روش باید به طور ماهیانه انجام شود

  . این روش را به طور سالیانه به کار برد

این روش باید قادر باشد . استفاده از این روش باید به طور ماهیانه صورت پذیرد: روش مونیتورینگ فضاي ما بین-3

  . نیز دارنداما بعضی از سیستم ها قابلیت مونیتورینگ پیوسته را. گالن در ساعت نشت یابی کند 1/0

در ضمن بعضی از این سیستم ها قابلیت . این روش نیز باید به طور ماهیانه انجام شود: روش مونیتورینگ بخار-4

  . مونیتورینگ پیوسته رانیز دارند

در ضمن بعضی از سیستمها قابلیت . این روش نیز باید به طور ماهیانه انجام شود: روش مونیتورینگ آب زیرزمینی-5

  .[1]ندرینگ پیوسته را نیز دارمونیتو

اي که بخش اعظم تاسیسات نفت و گاز کشور در آن قرار دارد،  با توجه به گستردگی و شرایط خاص جغرافیایی منطقه

اعمال درست و دقیق مدیریت خوردگی و استفاده از . باشد مسئله خوردگی در صنعت نفت ایران از اهمیت خاصی برخوردار می

اهمیت مسئله . ها دالر خسارت به این مراکز جلوگیري کند تواند از بروز ساالنه میلیون در این حوزه می هاي جدید تکنولوژي

خوردگی در صنعت نفت جنبه دیگري نیز دارد؛ تاسیسات نفتی، گازي و پتروشیمیایی کشور در حال توسعه است و لحاظ قواعد 

تواند از بروز خسارات هنگفتی در آینده  رد استفاده میمدیریت خوردگی در طراحی و ساخت کارخانجات و تجهیزات مو

هاي روز  رسد قواعد و قوانین مدیریت خوردگی و استفاده از تکنولوژي با وجود اهمیت این مسئله، به نظر می. جلوگیري کند

ت و مورد اهتمام هاي اجرایی به شایستگی باز نکرده اس جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی هنوز جاي خود را در فعالیت

بررسی ابعاد این موضوع و اهمیت آن یکی از اقدامات اساسی براي گشودن جایگاه شایسته این پدیده در . گیرد جدي قرار نمی

تواند یافته در این زمینه، میهاي توسعهشناخت اهمیت این مسئله و استراتژي بنگاه. هاي اجرایی است ریزي فعالیت برنامه

  .[8,9,10]مدیریت خوردگی باشد در مسیر رشد تکنولوژي و دانش سرفصلی براي حرکت
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