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  چکیده

ی از کشورهاي صنعتی پیشرفته نشان می دهد که زیان هاي ناشی از نتایج ارزیابی به عمل آمده در برخ
  .شود درصد تولید ناخالص ملی را شامل می 5تا  4پدیده خوردگی سالیانه رقمی در حدود 

هاي هنگفتی بابت این پدیده مخرب  البته قابل ذکر است که پاالیشگاهها و صنایع روغن سازي سالیانه هزینه
صنعت روغن سازي در . متفاوت است ما خسارات خوردگی در صنایع مختلف کشور میزان. پرداخت می کنند

  .ایران یک سال قبل از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمد
همراه با گسترش دامنه فعالیتهاي اصلی شرکت و به ویژه در زمینه نفت و پتروشیمی شرکت  1369در سال 

موضوع این سمینار که بررسی خوردگی . تغییر یافت) سهام عام(به شرکت نفت بهران ) تولید روغن تهران(
هاي مخازن ذخیره پاالیشگاه شرکت نفت بهران و روش کنترل آن است به صورت مختصر به ترتیب  در کویل

  :پذیرفتزیر انجام 
 .بررسی قسمت خورده شده و دریافت اطالعات مورد نیاز آن قسمت توسط اعضاي بازرسی فنی -1

، سختی سنجی، متالوگرافی و ...)، سختی و TDS ،pH(از جمله آزمایش آب انجام آزمایشات متعدد  -2
 .غیره می توان اشاره کرد

هاي مختلف، استفاده از جستجوي اینترنتی براي دریافت مقاالت جدید که منابع  انجام مطالعات کتاب -3
 .و ماخذ آن تائید کننده این مطالب می باشد

 .مشاوره با استاد راهنما -4

هاي مخازن  ببریم که نوع خوردگی در کویل ز چهار مورد باال توانستیم به نوع خوردگی پیبا استفاده ا -5
پاالیشگاه شرکت نفت بهران خوردگی سایشی است، که در اثر سرعت باالي بخار و عوامل دیگر 

 HPهاي خمیدگی لوله و به خصوص در اوایل کویل که داراي بخار  چون تور باالنس در قسمت
ی کویل به دلیل وجود ناحیه دو یهاي انتها ، البته قابل ذکر است که در قسمتدهد است رخ می

که . که این فاز کندانس باعث ایجاد پدیده خوردگی می گردد) LPبخار + فاز کندانس (فازي 
 .هاي مختلف سمینار ذکر گردیده است توضیحات کامل آن در قسمت

بخـار آب،   pHرعایت کـردن  : گردیده که عبارتند ازبعد از تشخیص خوردگی، روشهاي کنترل آن ارائه  -6
اي با سختی باالتر، استفاده از تله بخار براي جلوگیري از جمع شـدن   ها و انتخاب لوله طراحی صحیح کویل

هـا، اسـتفاده از    فاز کندانس در داخل کویل ها، رعایت کردن سرعت مجاز براي بخار آب ورودي بـه کویـل  
ي چند قسمتی به طوري که اجازه ندهیم قسمت سردي در کویـل بـه وجـود    ها رینگ کردن بخار و کویل

   .آید
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 مقدمه

  
این کویل ها براي گرم کردن سیال هایی کـه داراي   .کویل هاي مخازن ذخیره، نوعی مبدل حرارتی هستند   

  .به راحتی پمپ نمی شوند به کارمی روند و ی هستندیویسکوزیتۀ باال
این سـیال   گذشت زمانی درداخل مخزن، از بعد و می باشد k26/452? و دماي Psi 80فشار  با باال فشار بخار

، که این عامل بـه  در می آید به صورت بخارکم فشار و )مایع و بخار به صورت فاز( دوفازي شده کویلاواخر در
    بـین دراین حالـت فشـار بخـار کـم فشـارحدوداً       .دلیل انتقال حرارت بخار و سرد شدن تدریجی آن می باشد

  . می شود مخزن خارج ازا می باشد،که نهایت k 15/391?و دماي آن حدوداً Psi 60تا  50
تـا   انجـام مـی شـود،    است به صورت مارپیچی که لوله هاي کویل طریق دیوارة از انتقال حرارت دراین جا    

دوباره بازیابی می گردد بخارکم فشار پس از خروج از مخزن . داخل مخزن گرم نگه دارد نظر را در سیال مورد
  . تله بخاراستفاده کرد آن می توان از که براي نمونه برداري از

درکویل که کندانس شده است باعث کاهش انتقـال حـرارت وخـوردگی     آمده دربخارکم فشار مایع بوجود فاز
کـه بـه    باعث مـی شـود   و درداخل کویل می گردد )ضربه آب( این فاز مایع باعث ایجاد چکش آب .می گردد

درقسمت کف کویل رسوبات قرمزرنگ نشان دهندة . را کنده وکویل را سوراخ کند Fe3O4تدریج الیۀ محافظ 
 تـا  جلوگیري کـرد  ازجمع شدن فازکندانس درداخل کویل ها باید لذا ،مایع درداخل کویل می باشد فاز وجود

  . منجر به زوال لوله ها نشود
 در ااکثـر  در محل حاکی ازآن است که تخریب هـا  و مشاهدة کویل هاگزارش هاي بازرسی فنی پاالیشگاه     

کـه ایـن نشـان دهنـدة      ،پارگی در نزدیکی منطقۀجوش رخ می دهنـد  زانویی کویل ها به صورت ترکیدگی و
برجسـتگی هـاي    به خصوص وجـود  و )زانوئی ها( لوله هاتالطم درمناطق خمیدگی شدید  تورباالنس یا وجود

وجـود   دلیـل  خوردگی برخوردي درزانوئی ها هستند،کهایجاد  تالطم و رایجاد تنش وجوش که عامل مهمی د
  . می باشدنامناسب  الکترود غیر مجرب براي جوشکاري واستفاده از افراد برجستگی هائی استفاده از چنین
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 هدف -1-1

لب اینترنتی، آزمایشات متعدد و مشاوره با مهندسین در این سمینار سعی شده است که با بکارگیري از مطا
هاي  کویلمجرب در پاالیشگاه راه شناسایی و روش کنترل مناسبی جهت کنترل مشکالت خوردگی در 

  .ارائه گرددمخازن ذخیره پاالیشگاه شرکت نفت بهران 
  پیشینه تحقیق -1-2

در کشور ما نیز مسلماً . ه می گرددخوردگی پدیده بسیار مخربی است و موجب اتالف مواد، انرژي و سرمای
ها، به  هاي هنگفتی بابت این پدیده پرداخت می شود، در صنایع نفت و پتروشیمی و کالً در پاالیشگاه هزینه

اند، به دلیل اتمسفر  دلیل طبیعت خورنده مواد و همچنین در تاسیساتی که در سواحل جنوب واقع شده
ها  اطالعات پراکنده موجود در پاالیشگاه. کننده و درخور توجه است خورنده این محیط، خسارات بسیار نابود

هاي حرارتی یکی از  هاي آن و مبدل هاي دیگ بخار، مبدل نیز نشان می دهد که خوردگی و سوراخ شدن لوله
با توجه به این مطالب روشن می شود به منظور غلبه بر این . ترین علل توقف ناخواسته پاالیشگاه هاست عمده

  .هاي زیادي جهت رشد و ارتقاء دانش خوردگی در کشور صورت گیرد دیده مخرب بایستی تالشپ
  روش تحقیق - 1-3

  :براي دستیابی به این مقصود، فعالیتهاي ذیل انجام پذیرفت
هاي  هاي مرتبط و مورد نظر در پاالیشگاه انجام پذیرفت و تشریح قسمت ابتدا بازدید از قسمت -

 .ط قسمت بازرسی فنی پاالیشگاه ارائه گردیدمختلف و اطالعات مربوطه توس

اي که توسط اعضاي بازرسی فنی ثبت شده بود مورد بررسی و  در مرحله بعدي نمونه خورده شده -
هاي مخازن ذخیره و  گیري از بخار آب کندانس شده برگشتی از کویل مطالعه قرار گرفت و با نمونه

اطالعات داده شده در . ده شده، انجام پذیرفتآزمایشات در قسمت تئوري تحقیق کامالً توضیح دا
مورد مخازن ذخیره از جمله دما، فشار بخار، نوع سیال ذخیره شده، جنس کویل به کار برده شده و 

هاي مختلف و در نهایت با راهنمائی و  غیره توسط اعضاي بازرسی فنی، مطالعات مقاالت و کتاب
 .شد مشاوره استاد راهنما به نوع خوردگی پی برده

در این مرحله با استفاده از تحقیقات و آزمایشات بدست آمده از نمونه خورده شده، آب کندانس  -
  .راه کاري مناسب و معمول جهت کنترل خوردگی در آن قسمت ارائه گردید، شده و غیره

  
  


