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پوششهاي هوشمند؛ فرصتي نوين براي حفاظت از تأسيسات صنعت نفت و گاز
هادي ابراهيمفتحآبادي* ،محمد قرباني دانشگاه صنعتي شريف ناهيد پيرهادي تواندشتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اطالعات مقاله

نی��از به پوشش��ی که بتواند حفاظ��ت همزمان پس��یو و اکتیو را فراهم کند صنعت را بهس��مت اس��تفاده از
پوش��شهای هوش��مند سوق داده است .پوشش هوش��مند به پوششی گفته میش��ود که میتواند تولید محیط
تاریخ ارسال به د   اور97/11/02 :
تاریخ پذیرش د   اور97/11/24 :
خورنده را احس��اس کرده ،بهطور خودبهخودی و بر حس��ب نیاز به وقوع خوردگی پاس��خ دهد .این مقاله انواع
ممانعتكنندههاي قابلاس��تفاده براي فوالد ،اهميت كپس��ولهكردن ممانعتكنندهها در پوشش زمينه ،اهميت
س��ازگاري نگهدارندههاي دوپشده با پوش��ش زمينه ،مكانيزمهاي تحريك براي خودرهاسازي ممانعتكننده و
برخي از فعاليتهاي شركتهاي بينالمللي معتبر نفت و گاز در خصوص استفاده از پوششهاي هوشمند را مرور واژگان کلید ی:
كرده است .دستيابي به پوششی هوشمند و بهينه عالوه بر مزاياي زيستمحيطي ،بهطرز چشمگيري هزينههاي ممانعتكنندهی خوردگي ،كپسولهكردن،
پوشش هوشمند ،فوالد
تعميراتي تأسيسات صنايع را كاهش داده و دستاوردي شگرف برای صنعت پوششدهي خواهد بود.
تاریخ ارسال نویسند   ه97/10/29 :

مقدمه

بسياري از زيرساختهاي صنعتي بهويژه در صنعت نفت و گاز همانند
خطوط لول��هی انتقال نفت و گاز ،س��كوهاي نفتي و گازي ،اس��كلهها،
مخازن ذخيرهس��ازي و  ...عموم��اً از جنس فلز (بهويژه فوالد) س��اخته
ميشوند .خوردگي از مكانيزمهاي اصلي حوادث صنعت نفت و گاز است
ک��ه ميتواند باعث نش��تي ،آتش و انفجار گردد و خس��ارات اقتصادي و
زيستمحيطي زيادي بههمراه داشته باشد .هزينهی ساليانهی خوردگي
در صنعت نفت و گاز حدود  1/37ميليارد دالر تخمين زده ش��ده است.
بنابراين حفاظت در برابر خوردگي از مس��ائل بسيار مهم جهت مديريت
هزينههاي تأسيسات و نيز تضمين توليد پايدار است [.]1
دو روش كل��ي اكتيو و پس��يو براي حفاظ��ت در برابر خوردگي بهكار
ميرون��د .روش پس��يو ،حفاظت در مقابل خوردگي ب��ا بهكارگيري يك
اليه س��د جلوگيريكننده براي تماس يك م��اده با محيطهاي خورنده
است .وقتي سدی اصلي (مانند پوشش) آسيب ميبيند و عوامل خورنده
در تم��اس با مادهی زمينه قرار ميگيرند روش حفاظتي اكتيو س��رعت
خوردگي را كاهش ميدهد.
كاربرد پوش��شهاي محافظ ،متداولترين روش حفاظتي پسيو براي
حفاظت از فلزات در مقابل خوردگي اس��ت .پوش��شهاي مورد استفاده
بس��يار متنوعند و ب��ه انواع پوش��شهاي فلزي ،معدني و آلي تقس��يم
ميشوند .امروزه پوششهاي آلي بهگستردگي در صنايع مختلف ،بهويژه
نف��ت و گاز بهكار می روند .مث ً
ال پوش��شهاي پليم��ري (بهعنوان روش
حفاظتي پسيو) در كنار حفاظت كاتدي (بهعنوان روش حفاظتي اكتيو)،
راهكاري مناس��ب براي حفاظت خطوط لولهی انتقال در برابر خوردگي
اس��ت (شكل .)1-اس��اس اين استراتژي كام ً
ال مش��خص است؛ پوشش

اولين مانع براي ايزولهكردن خطلولهی فوالدي از محيط خورنده است.
اگرچ��ه اين ايزولهکردن صددرصدي نخواهد بود و هنگامی که پوش��ش
خطلوله در س��رويس دچار آس��يب ش��ود يا از بين رود حفاظت كاتدي
نق��ش حفاظتي جايگزين را در كنار پوش��ش ايفا خواهد کرد .البته اين
محافظت در تمامي نقاط پوشش آسيبديده يكسان نیست.
در حالي كه طی ش��ش دهه عملكرد پوش��ش خطلوله پيوسته بهبود
یافت��ه ،هنگاميك��ه بهدلی��ل خس��ارات مكانيكي در س��اخت يا بهعلت
پوس��يدگي پوش��شهاي س��نتي ،نقصهايي (مانند جدايش از زمينهی
فوالدي در حين سرويس) در آنها بروز میکند پوشش ،توانایی حفاظت
خطلول��ه از محيط خورنده كه در زير پوش��ش جدا ش��ده و/يا در عيب
پوشش نفوذ كرده را ندارد .در برخي پوششهاي سنتي ،از پودر روي يا
آلومينيوم بهعنوان ذرات فداش��ونده در پوشش زيرين استفاده ميشده
است.

 1اثر حفاظت كاتدي در زير پوشش جدا شده []1

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()hadifathabadi@yahoo.com
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از ديگ��ر روشه��اي حفاظت اكتي��و ،اس��تفاده از ممانعتكنندههاي البته اين امر هنگامی اتفاق خواهد افتاد كه عيب پوش��ش يا پوسيدگي
خوردگي در محيط خورنده اس��ت .قرار دادن ممانعتكنندهی خوردگي پوشش و محیطی خورنده روي فلز وجود داشته باشد [.]2
در پوش��شها بهعنوان راهحلي جهت ترکیب هر دو روش اكتيو و پسيو
ب��راي مقابله با خوردگي مدنظر قرار گرفته ت��ا ممانعتكنندهها بتوانند  -1ممانعتكنندههاي قابلاستفاده در پوششهاي هوشمند
براي فوالدها طيف گستردهاي از تركيبات آلي بهعنوان ممانعتكنندهی
بهصورت هوش��مند در پاسخ به آسيب پوشش ،رها ش��وند .بنابراين در
ناحيهی آس��يبديده ،محيطی محافظ ايجاد ش��ده ک��ه از خوردگي فلز خوردگي استفاده ميشود كه با توجه به محيط موردنظر متفاوت هستند.
زمينه جلوگيري كرده يا آنرا كاهش ميدهد .بهعبارت ديگر ،پوششهاي الكلهاي استيلنيك ،آلدهيدهاي آروماتيك ،فنونهاي آلكنيل ،آمينها،
هوش��مند به سيس��تمهاي پوششي گفته ميش��ود كه با خواص "حس آميده��ا ،ايميدوزالينها ،نيتريلها ،تريآزولها ،پيريدين و مش��تقات و
كردن خوردگي" و "آزاد كردن محتويات درون خود" نهتنها س��دی در نمكهاي آن ،مش��تقات كوئينولين ،مش��تقات تيواوره و  ...از اين نمونه
مقاب��ل محيط ايجاد ميكنند بلكه ممانعتكنندهی خوردگي كه از قبل تركيبات هس��تند .بس��یاری از ممانعتكنندههاي خوردگي معدني نيز
در پوش��ش قرار داده ش��ده (بارگذاری ش��ده) را از خود آزاد مينمايند .براي فوالدها كاربرد فراوان دارند که ميتوان به كروماتها ،فس��فاتها،
نيتراتها ،كربناتها و  ...اشاره کرد.
بسياري از ممانعتكنندههاي مؤثر خوردگي مورد استفاده در صنعت
نفت و گاز ،مواد آلي و حاوی اكسيژن ،نيتروژن ،سولفور و فسفر هستند
ك��ه در كنار حلقههاي آروماتيك ،جذب س��طحي و تش��كيل الیه روي
س��طح را تسهيل ميكنند .با هدف برآورده کردن برخي نيازهاي خاص
در موقعيتهاي مختلف ،فنآوري كپسولهكردن براي ممانعتكنندههاي
خوردگي جهت كنترل نرخ رهاسازي توسعه يافته است.
بنزوت��ريآزول ( )BTAو مركاپتوبنزوتي��ازول ( )MBTك��ه ح��اوی
مولكوله��اي آلي بر پايه ی نيتروژن هس��تند ب��راي ممانعتكنندههاي
خوردگي عالي هس��تند و در پوش��شهاي هوش��مند بهصورت كپسوله
اس��تفاده ميش��وند .بهطور كلي آزولها و مش��تقات آنها از مؤثرترين و
 2س��اختار مولكولي ممانعتكنندهی خوردگي مركاپتوبنزوتيازول (( )MBTش��کل متداولترين ممانعتكنندههاي قابلاس��تفاده براي حفاظت از خوردگي
باال) و بنزوتريآزول (( )BTAشکل پائین) []4
فوالدها ،مس و آلياژهاي آن هستند [.]3
ممانعتكنندههاي خوردگي بر اس��اس نيت��روژن ،قادر به جذب روي
سطح فوالد با تشكيل اليهای محافظ توسط مولكولهاي ممانعتكننده
ش��امل اتمهاي الكترونگاتيوي مانند نيتروژن ،پيوندهاي اش��باع نش��ده
(مانند پيوندهاي دوگانه يا سهگانه) و سيستمهاي صفحهاي درهمآميخته
شامل حلقه آروماتيك هستند [.]4
در ش��كل های3-و 2س��اختار مولكولي و عملک��رد  MBTو  BTAکه
ميتوانند بهعنوان ممانعتكنندههاي آندي ،جذب س��طحي فلز شوند و
مقاومت در برابر خوردگي را بهبود دهند نشان داده شدهاست.
كيان��گ و همكاران��ش [ ]5نش��ان دادن��د اگر پوش��ش مس��تقيماً با
ممانعتكنندههاي خوردگي مخلوط ش��ود مولكول هاي  BTAبهراحتي
در محيط آبي حل خواهند ش��د و ميكروحفرههايي در پوشش بهوجود
خواه��د آم��د .در نگهدارندهه��اي ميكرو يا نانو كه نس��بت به پوش��ش
 3ش��ماتيك جذب سطحي  BTAروي سطح فوالد ،در محلول اسيدي (شكل باال) و زمينه خنثي هس��تند كپس��ولهكردن ممانعتكنندهی خوردگي روشی
در محيط بازي (شكل پائين) []4
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عالوه بر موضوع كپسولهكردن ،سازگاري پوشش زمينه با كپسولهاي
مفيد اس��ت كه ميتوان ممانعتكنن��ده را از قبل در نگهدارندههاي نانو
ق��رار داد .اين پوش��ش ميتواند محيطهاي خورنده را احس��اس کرده و نگهدارندهی ممانعتكننده نيز در كارآيي يك پوش��ش هوشمند بسيار
خ��ود ،ممانعتكنن��ده را رها کرده و از خوردگ��ي ممانعت بهعمل آورد .مؤثر است.
كپسولهكردن ممانعتكننده عامل بسيار مهمي در كنترل نرخ رهاسازي
 -3سازگاري پوشش زمينه با نگهدارندههاي ميكرو/نانويي دوپشده
پوشش هوشمند و افزایش كارآيي آنست.
يك��ي از جنبهه��اي مهم در پوش��شهاي هوش��مند ،س��ازگاري
 -2اهميت كپسوله كردن ممانعتكننده در پوششهاي هوشمند
نگهدارندههاي دوپ ش��ده با پوش��ش زمينه اس��ت .اثر سازگاري با
بوريسووا و همكارانش [ ]6نانوذرات سيليكاي مزوپوروس حاوی  BTAنگهدارندههاي نانويي استفاده شده براي كپسوله كردن ممانعتكننده
با پراكنش يكس��ان را بررس��ي کردند .نتايج نش��ان داد كه دوپكردن (عامل اكتيو) بر خواص س��دكنندگي اليهی پليمري ميتواند منفي
مناس��ب نگهدارندهه��اي نانويي حاوی  ،BTAمقاوم��ت آلياژ آلومينيوم باش��د و چس��بندگي آنرا به فلز كاهش دهد .ش��كل 4-س��ه حالت
 AA2024در مقاب��ل خوردگی را در يك محلول  0/1M NaClبا بهكار مختلف اين سازگاري را نشان ميدهد .در حالت سازگاري كم ،وقتي
بردن سيستم شامل يك الیه ی  SiOx/ZrOxحاوی سيليكاي مزوپوروس نگهدارندهی نانويي اضافه ميش��ود تمامي كارآيي سيس��تم پوشش
محت��وي  BTAبهبود داد .اگرچه كپس��ولهنکردن ،مانع از قابليتكنترل كاه��ش مييابد .اين كاهش در خواص چس��بندگي و س��دكنندگي
رهاسازي  BTAشد.
بهراحتي با اث��ر حفاظتي اكتيو ممانعتكننده جبران نخواهد ش��د.
هوالمب��ي و همكاران��ش [ ]7نانو ذرات س��يليكاي مزوپوروس حاوی حالت س��ازگاري محدود زماني اتفاق ميافتد كه سيس��تم حفاظتي
 BTAرا در حالتي كه جهت بهبود پخش ش��دن در زمينهی پوششی بر ي��ا جزء اكتي��و ،اليهی پس��يوي در محدودهی مش��خصي از غلظت
پايهی روغن ،س��طح خارجي با گروههاي اكتيل تغيير داده ش��ده بود را تش��كيل ميدهد .س��ازگاري زیاد ميتواند در خصوص اثر همافزايي
بررسي کردند.
نگهدارندهه��اي نانويي با پوش��ش پليمري پس��يو اطمين��ان داده و
پوش��ش هيبريدي حاصل روي سطح فوالد گالوانيزه اعمال و خواص كارآيي را بهشدت افزايش دهد.
اضافهك��ردن نگهدارندهها ممكن اس��ت بهعلت اندازه و ناس��ازگاري
خوردگي آن بررس��ي ش��د .نتايج نش��ان داد وقتي  BTAمس��تقيماً به
زمينهی پوشش اضافه ميشود در مقايسه با حالت كپسولهشدن كارآيي آنه��ا با زمينه ،خواص س��دكنندگي پوش��ش را كاهش ده��د .بنابراين
بسيار کمتر است؛ بهخصوص از لحاظ كنترل خودرهاسازي .اين موضوع اندازهی نگهدارندهه��ا اهميت ويژهاي دارد .بوريس��ووا و همكارانش اثر
نگهدارندههاي نانويي س��يليكاي مزوپوروس ب��ا اندازههاي مختلف (80
حتي با ده برابر كردن غلظت  BTAنيز جبران نميش��ود.
فالك��ون و همكاران��ش [ ]8نان��وذارت مزوپوروس ب��ا دودكيالمين و و  700نانومت��ر) با -2( MBTمركاپتوبنزوتريآزول) را آزمايش كردند و
رهاس��ازي ممانعتكنن��ده را به صورت تابعي از  pHبررس��ي کردند که دريافتند كه نگهدارندههاي بزرگتر ،كرنش و عيوب بيشتري در زمينهی
مش��خص شد سريعترين رهاس��ازي در  pH=2در مقايسه با  pH=6/2و پوش��ش ايجاد کرده و خاصيت س��دكنندگي آن را کاهش ميدهند؛ در
 pH=9اتفاق افتاد .در اين حالت نيز كپسوله نكردن ممانعتكننده ،علت حاليك��ه افزودن كپس��ولهاي كوچكتر اثري بر خواص س��دكنندگي
عدم كنترل مناسب رهاسازي تشخيص داده شد.
پوششها نخواهد داشت [.]9

 4اثر سازگاري نگهدارندههاي نانويي دوپشده با زمينهی پليمري بر كارآيي سيستم حفاظتي پوشش
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 -4مكانيزمهاي تحريك براي رهاسازي ممانعتكننده

بس��ياري از استراتژيهاي كپس��ولهكردن مطالعه يا استفاده شدهاند؛
از جمل��ه روش امولس��يون كپس��ولهكردن در پليمريزاس��يون ،روش
خودمونتاژي پليالكتروليتها ،فنآوري جذب اكس��يد متخلخل فلز و ...
اس��اس اين روشها مشابه اس��ت؛ قرار دادن مولكولهاي ممانعتكننده
در ميكروكپسولها يا نگهدارندههاي نانويي و فرآيند رهاسازي که عمدتاً
با نفوذ كنترل ميش��ود .البته باید مكانيزمهاي تحريك براي رهاسازي
مدنظر قرار گيرند.
طی مطالعه ی پوششهاي هوشمند ،عوامل مختلفي از جمله تغييرات

 5آزاد ش��دن  BTAاز ميكروكپس��ولهاي  PEI/PSS/Benzotriazole/PSS/PEIدر
محلولهاي آبي با  pHهاي متفاوت []13

 6ش��كل ب��اال :ت��ورم پليالكتروليتها در پاس��خ ب��ه تغييرات  pHو رهاس��ازي
ممانعتكنندههاي  BTAهاي كپسولهش��ده  /ش��كل پايين :اس��اس حفاظت از
خوردگي فوالد توس��ط پوش��ش هوش��مند دوپش��ده با نگهدارندههاي نانويي
دهی كپسوله شده []13
داراي ممانعتكنن 
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 ،pHدما ،نور ،غلظت يون مهاجم ،پتانسيل رداكس ،وجود آنزيم خاص و
 ...براي تحريك خودرهاسازي ممانعتكننده از پوشش هوشمند بررسي
شدهاند .ش��اید در فرآيندهاي خوردگي مناسبترين تحريككننده pH
باش��د [10و]11؛ زي��را در آغاز ای��ن فرآيند pH ،بهص��ورت موضعي در
س��ايتهاي آندي و كاتدي تغيير ميكند .پوششهاي هوشمند بهنحوي
ساخته ميشوند كه در شرايط عادي هيچگونه رهاسازي ممانعتكننده
از پوشش وجود نخواهد داشت.
آندريوا و همكارانش [ ]12ممانعتكنندههاي خوردگي كپسولهشدهای
در نگهدارندهه��اي نانويي پليالكتروليت چنداليه س��اختند كه در آنها
هنگام پاس��خ به تغيي��رات  pHمحلول ،براي كاهش س��ريع اكتيويتهی
آندي فلزات ،ممانعتكنندهی خوردگي آزاد ميشد .ممانعتكنندههاي
خوردگ��ي مانند  BTAق��رار گرفته بين اليهه��اي پليالكتروليت باردار
مثبت روي يك حامل غيرآلي قرار گرفتند.
مكانيزم اين روش ،اس��تفاده از وابس��تگي به نفوذپذیری پوستههاي
پليالكتروليت به  pHاس��ت كه رها ش��دن ممانعتكنندههاي خوردگي
را امكانپذير ميکند .وقتي خوردگي در حال آغاز اس��ت يا تازه ش��روع
ش��ده اين پوشش از طریق احساس تغييرات  pHاطراف محل خوردگي،
ممانعتكنندهها را رها میکند .در اين روش ذرات باردارش��دهی منفي
اول با يك اليهی باردار مثبت الكتروليت پوشش داده ميشوند و سپس با
اليهی باردار مثبتی از  BTAبهعنوان ممانعتكننده ی خوردگي پوشش
داده خواهد شد .ش��ي و همكارانش [ ]13نشان دادند پليالكتروليتها
به تغييرات  pHحساس��ند و به باز و بسته شدن دیواره (متورم و ضخيم
شدن يا منقبض و نازك شدن ديواره) واكنش نشان ميدهند .همچنين
پليالكتروليته��ا يك اكتيويته ی باف��ر  pHدارند و ميتوانند در محيط
خورنده مقادير  pHبين  5-7/5را در سطح فلز ،پايدار کنند (شكل.)5-
نح��وهی آزاد ش��دن ممانعتكنندهها از كپس��ولهاي دوپش��ده در
شكل 6-نشان داده شده است.
چن و فو كپسولهاي حاوی ممانعتكنندهای بر اساس مزوحفرههاي
خالي كروي س��يليكا تهيه كردن��د .در ممانعتكنندههاي از قبل ذخيره
شده BTA ،بر اس��اس تغييرات  pHموضعي كه بهعلت خوردگي فلزات
رخ ميدهد ميتواند از كرههاي سيليكا آزاد گردد [.]14
كوپ��ك و همكاران��ش [ ]15ب��ا رس��وب دادن پليالكتروليت در يك
پوشش اپوكسي بر اس��اس آب ،نانوكپسولهاي حاوی ممانعتكنندهای
تهيه كردند كه به تغييرات  pHحساس بودند.
در حال��ي ك��ه پوش��شهاي هوش��مند ب��ر اس��اس كپس��ولهكردن
ممانعتكنندهه��اي خوردگي در نگهدارندههاي ميك��رو يا نانو بهعنوان
پوششی مطمئن براي پيشگيري از خوردگي پيشنهاد و آزمایش شدهاند،
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هيچك��دام از آنها در مقياس صنعتي گس��ترش قابلتوجهي نيافتهاند .تا
در كارب��ردي ديگ��ر با افزودن عوام��ل متورمكننده ب��ه پليمرها ،اين
كنون اكثريت تحقيقات در آزمايش��گاه انجام ش��ده كه زمينهی ميزبان شركت در پكرهاي هوشمند در چاههاي نفت و گاز از اين فنآوري بهره
پوششها ،از انواع صنعتي مورد استفاده در صنعت نبوده است .عالوه بر برده است (شكل.)9-
اين ،فنآوريها براي كپسولهكردن ممانعتكننده در نگهدارندهها ،مانند
اين ش��ركت همچنين از پوششهاي هوشمند خودترميمشونده براي
روش خأل ،بسيار پيچيده و غيرعملي بوده و در مقياس صنعتي از لحاظ نش��تبندي مخازن كمك گرفته است .پليمرهاي بهكار رفته در پوشش
اقتص��ادي بهصرفه نيس��تند .با وجود اين چالشه��ا ،فنگ و همكارانش داخلي اين مخازن بهنحوي است كه در صورت ايجاد سوراخ در پوشش و
[ ]16از يك پوشش اپوكس��ي مورد استفاده در میدان بهعنوان پوشش هرگونه نشت نفت در تماس با اليههاي زيرين پوشش ،با پليمريزه شدن
ميزبان را به کار برده و سازگاري آن با كپسولهاي ممانعتكنندهی تهيه پوشش ،س��وراخ ،نشتبندي خواهد ش��د .در اين حالت كاتاليستهاي
شده را بررس��ي كردند .نتيجهی تحقيقات آنها نشان داد كه دوپكردن موردني��از ب��راي پليمريزاس��يون در پوش��شهاي مذكور دوپش��دهاند
كپس��ولهاي نانو اثري بر خواص پوش��ش ندارد .اي��ن موضوع قب ً
ال نيز (شكل.]18[ )10-
م��ورد توجه قرار گرفته بود و تالشهايي براي توس��عهی يك پوش��ش
از دیگر موارد اس��تفاده ی این ش��رکت از پليمرهاي هوشمند ،کاربرد
هوشمند صنعتي انجام ش��ده بود که با كپسولهكردن ممانعتكننده در آنها در سيس��تم سيمان پشت لولههای جداري براي پر كردن تركهاي
نگهدارندههاي نانويي كه بهطور يكنواخت در پوش��ش خطلوله ی مورد احتمالي در اين سيس��تم است .پس اين نوع سيمان میتواند در صورت
استفاده در میدان دوپشده باش��د با خودآزادسازي ممانعتكنندههاي وجود ترك یا نش��تی سيال به پشت لولهی جداري ،متورم شده و مسير
كپسولهشده ،خوردگي را کنترل کند.
 -5برخي فعاليتهاي شركتهاي فعال در صنعت نفت و گاز در خصوص
پوششهاي هوشمند

در سالهاي اخير پوششهاي هوشمند مورد توجه شركتهاي معتبر
بينالملل��ي نفت و گاز قرار گرفته اس��ت .بريتي��ش پتروليوم ( )BPبروز
عيب در پوش��ش خطوطلول��ه ،مخازن ذخيره و  ...را بهعنوان مش��كلی
طرح کرده كه در بازرس��يهاي فني بهراحتي قابلتش��خيص نيستند و
ميتوانند منش��أ بس��ياري از تخريبها يا حوادث ش��وند .اين شركت با
حمايت از تحقيقات دانشگاه ايلينويز در ( UIUCمشاور  BPدر زمينهی
مواد پيشرفته) در مورد س��اخت پوششهاي هوشمند خودكنترل براي
حل مشكالت مذكور تحقيقاتي انجام داده است .نانسي اسكاتس ،رئيس
تحقيقات  UIUCعقیده دارد اين تيم با دوپكردن ميكروكپس��ولهايي
شامل عوامل نش��اندهنده در هستهی آنها ،در يك پوشش پليمري كه
در اثر آسيب مكانيكي محتويات هسته خارج شده و با ايجاد رنگ قرمز
روشن ،قابلرؤيت در محيطهاي تاريك (مانند داخل مخازن و  )...يا زير
نور ماوراءبنفش به اين موفقيت دست يافته است (شكل .]17[ )7-او در
ادامه افزوده :پوش��شهاي داراي مكانيزم خودترميمشونده نيز در دست
بررسي اين شركت قرار دارد.
شلمبرژر اس��تفاده از مواد هوشمند بهويژه پوش��شهاي هوشمند را
مدنظر قرار داده و پوششهاي پيزوالكتريك (پليونيلايدن در فلورايد –
 )PVDFكه قابليت احس��اس فشار ،شتاب و ضربه و  ...را دارند بهعنوان
سنسور استفاده میکند (شكل.)8-

 7ميكروكپسولهاي داراي نشاندهندههاي مرئي در محيطهاي تاريك يا زير نور
ماوراءبنفش كه در پوشش دوپش��دهاند و در آسيبهاي مكانيكي خودبهخود
رها ميشوند []17

 8پوش��شهاي پيزوالكتريك (پليونيلايدن در فلوراي��د –  )PVDFكه قابليت
احس��اس فش��ار ،ش��تاب و ضربه و  ...را دارند و بهعنوان سنس��ور اس��تفاده
ميشوند []18
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مقاالت تحلیلی  -کاربرد ی

را نشتبندي کند [.]18
داده ،در حال بررسي پوششهاي هوشمند است .اين شركت كاربردهاي
شركت  SINTEFاز شركتهاي تحقيق و توسعه در نروژ كه فعاليتهاي متفاوتي از اين پوش��شها را مدنظر قرار داده كه ش��امل پوش��شهاي
تحقيقات��ي زيادي ني��ز در صنعت انرژي و نفت و گاز اين كش��ور انجام داخلي كالههاي ايمني ،پوش��ش س��لولهاي خورش��يدي ،شيشههاي
هوشمند و  ...است [.]19
در اي��االت متح��دهی آمريكا تحقيق��ات وس��يعي در زمینهی انواع
پوش��شهاي هوشمند در حال انجام اس��ت .از پوششهايي كه قابليت
تغيير رنگ و اس��تتار دارند و براي پوششدهی تجهيزات نظامي بهکار
ميروند تا پوششهاي ضدسايش و ضدجلبك و خوردگي ميكروبي كه
براي پوششدهي بدنهی كشتيها و نفتكشها كاربرد دارند .شكل11-
نمايي از خوردگيهاي ميكروبي روي بدنهی نفتكشها بر اثر چسبيدن
جلبكها را نش��ان ميدهد .پوش��شهاي هوش��مند جديد ضدجلبك
معم��والً ذرات نانورس��ي دارند ك��ه در صورت چس��بيدن جلبكها به
س��طح ،رها ش��ده و اليهی پسيوی با اصطكاك بس��يار كم روي سطح
ايجاد ميکنند .اصطكاك بس��يار كم اين اليه باعث جدايش جلبكها
از سطح ميش��ود .سابق بر این پوششهاي ضدجلبك باعث رهاسازي
بايوسايدها در آب ميشد كه اين موضوع تبعات زيستمحيطي زيادي
بههمراه داش��ت .امروزه در پوش��شهاي ضدجلبكي جديد اين معضل
مرتفع شده اس��ت .همچنين عمر خاصيت ضدجلبكي در پوششهاي
جديد چندين برابر افزايش يافته اس��ت .پوش��شهاي ضدسايش نيز با
 9پكرهاي هوشمند قابلاستفاده در چاههاي نفت و گاز []18
ق��رار دادن بهص��ورت پيگمنت يا دوپك��ردن ذرات نانويي با مقاومت
در مقابل س��ايش زیاد در زمينهی پوش��ش توليد ميشوند .سوسيك،
اس��تاديار دانشگاه آكرون از كساني اس��ت كه به همراه تيم تحقيقاتي
خود در خصوص پوش��شهاي هوش��مند ضدخوردگي تحقيقات انجام
ميدهند [.]20
ش��ركت اوونيك در آلمان نيز براي پوش��ش بدنهی كشتيها بهدنبال
ساخت پوششهايي هوشمند است كه عالوه بر سازگاري زيستمحيطي،

 10پوششهاي هوشمند خودترميمشونده قابلاستفاده براي نشتبندي مخازن []18
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 11نمايي از خوردگيهاي ميكروبي روي بدنهی نفتكشها بر اثر چسبيدن جلبكها []20
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كپس��ولهكردن ممانعتكنن��ده عامل بس��يار مهم��ي در كنترل نرخ
ً اگر پوشش مستقيما.رهاسازي پوشش هوشمند و افزایش كارآيي آنست
با ممانعتكنندههاي خوردگي مخلوط شود مولكولهاي ممانعتكننده
بهراحتي در محيط آبي حل خواهند ش��د و ميكروحفرههايي در پوشش
.بهوجود خواهد آمد
 وجود، پتانس��يل رداكس، غلظت يون مهاجم، نور، دما،pH تغيي��رات
 ميتوانند مكانيزمهاي تحريك در پوششهاي هوشمند... آنزيم خاص و
 است؛pH  مناسبترين تحريككننده، در فرآيندهاي خوردگي.باش��ند
 بهصورت موضعي در سايتهاي آنديpH ،زيرا در آغاز فرآيند خوردگي
.و كاتدي تغيير ميكند
ش��ركتهاي مط��رح بينالمللي نف��ت و گاز سالهاس��ت تحقيقات
خود در خصوص س��اخت و كاربرد انواع پوش��شهاي هوشمند را آغاز
 بنابراین ضروري اس��ت اين موض��وع در صنعت نفت و گاز.کردهان��د
کش��ور نيز مورد توجه قرار گیرند تا از ويژگيهاي ارزش��مند اينگونه
.پوششها استفاده گردد

 اين شركت براي. ضد ميكروبي و ضدلك داشته باشند،خواص ضديخي
دس��تيابي ب��ه اين هدف از تركيب يك س��يليكون آبگري��ز با پليمری
 بدين ترتيب پليمرهايي آمفيفيليكي.آبدوس��ت اس��تفاده کرده اس��ت
بهوجود خواهند آمد كه هر دو بخش آبدوست و آبگريز را در ساختار
.]21[ خود دارند
نتيجهگيري

قرار دادن ممانعتكنندههاي خوردگي در پوش��شها بهعنوان راهحلي
ب��راي بهكارگي��ري تركيبي هر دو روش اكتيو و پس��يو ب��راي مقابله با
خوردگي مدنظر قرار گرفته تا ممانعتكنندهها بتوانند بهصورت هوشمند
. اين پوششها را هوشمند مينامند.در پاسخ به آسيب پوشش رها شوند
بهط��ور كل��ي آزولها و مش��تقات آنه��ا از مؤثرتري��ن و متداولترين
ممانعتكنندهه��اي قابلاس��تفاده براي حفاظ��ت از خوردگي فوالدها و
مس و آلياژهاي آن هس��تند و براي ساخت پوششهاي هوشمند بهكار
.رفتهاند
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