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МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОСПАПАРДЫҢ ТҮНБАҒА ӘСЕРІ 
ЖӘНЕ КОРРОЗИЯЛЫҚ ӘНІМ БӨЛІНУІНІҢ 
ИНГИБИТОРЛАРДЫ ҚОРҒАУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ

Осы мақалаоа мүнай өндірісіндегі ингибиторларды қоргау қабілеттілігі туралы 
қарастырылган.

Кілтті сөздер: механикалық қоспа, мунай өндірісі, тунба, коррозиялық онім, 
ингибиторларды қоргау, реагент.

Бөлшекті тұндыру мүмкіншілігі және күбырдың ішіндегі түнба қорының, 
гидродинамикалық ағынның қоспамен байланысы. «Самотлорнефтегаз» ААҚ 
мүнай жинау қүбыр жүйесі және қабат қысымын (ҚҚҮТ) үстап гүру ағынның 
5 м/с (1-сурет) жылдамдықта пайдаланылады, ҚҚҮТ (32 %) қүбыр жүйесінің 
басым бөлігі және мүнай жинау желісі (29 %) ағынның 0,5 м/с жылдымдығында 
пайдаланылады, ол механикалық қоспаларда түнбаның пайда болуын 
жорамалдайды.
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Осы жүмыста оны түнбаға түскен бөлшектердің мөлшерінің тәуелділігіне 
байланысты бағалауға болатыны көрсетілген. Бөлшек мөлшері оның тығыздығьша 
тәуелді: тығыздық, түтқырлық және ортаның қозғалыс жылдамдығы және 
қүбырлардың кедір-бүдырлылығы. Есептеу нәтижесі бойынша, тығыздығы
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1200 кг/м3, ол кәріз суды айдаған кезде температурасы 20 °С және диаметрі 100 
және 250 мм құбырда 0,5 м/с ағын жылдамдығы бойынша анықталды.

Құбыр коррозиясына тұнба және қалдықтардың әсер ететіні отандық және 
шетелдік жұмыстарыда сипаггалған. Бұл мақалада ингибиторлар адсорбциясьшьщ 
әр тұрлі сипаттағы бөлшектерінің сандық бағасы қарастырылған; әр түрлі 
сипаггағы ингибиторлардың қалдықтың астына ену қабілеттілігі анықталған;

Ілеспелі жағдайдағы бөлшектердегі адсорбңияланған ингибиторлардың 
саны анықталды. Адсорбцияланатын ингибитордың мөлшерін оның берілген 
ортада механикалық қосылыстарды коспағаннан бұрын және механикалық 
қоспалармен араластырғаннан кейін белгілі бір уақыт арасындағы концентрация 
айырмашылығымен анықтайды. Экспериментті көлемі 0,5 л қарапайым химиялық 
стаканда және айналу жылдамдығы 500 мин магнитті мещалка жағдайында 
жүргізілді. Араластыруды 6 сағат бойы жүргізді. Ингибитордың толықтай 
адсорбциясы 4-6 сағаттан артық уақыт болғанына қарамастан адсорбция үрдісі 
нақты аяқталғанына толықтай көз жеткізу үшін оны 16 сағат жүргізді. Зерттелінетін 
ерітіндіге адсорбцияланған ингибитордан бөлшектерге түсіп кетпеуі үшін оларды 
ингибитор өтетін сүзгі арқылы өткізді. ,

Мұнай өндірісінде ингибиторлар мөлшері СТО 39-0147105-036-09 (ИПТЭР) 
әдісімен анықталады. Әдіс дихлорэтанды рН=3,75 дейін катондық ББЗ ортасында 
(оларға коррозияда көптеп қолданылатын ингибиторлар қолданылады) бояғышы 
бар құрылғыда жүргізілді және осы алынған экстрактан фотометрлік әдіс арқылы 
бояудың қарқындылығына байланысты концентрациясын анықтайды. Реагенттер 
концентрация диапазоны 0,5-250 мг/дм3 құрайды. Әрбір реагент үшін эксперимент 
жүргізілетін орта үшін түзеткіш қисық жасалынды. Зерттеулер мүнай өндірісінде 
көп кездесетін құм, саз, кальций карбонаты және темір сульфидттері қоспалары 
үшін жүргізілді. Ингибиторлар ретінде сипаттамалары 1 кестеде берілген А 
және В реагенттері қолданылады. Барлық зерттеулерді жүргізу үшін орта болып 
дистилденген судағы хлорды натрийды 2 %-дық ерітіндісі болды. А реагенті 
метанолда және судағы алкалимилдазолиннің ерітіндісі, ал В реагенті органикалық 
еріткіште амин және май қышқылдарының реакция қоспасы қолданьшады.

Кесте 1 -  Ингибиторлардың сипаттамалары
Көрсеткіпггер Ингибитор

А Б
Тығыздық, г/см3 0,800-1,050 (16 °С) 0,850 (20 °С)

Қату температурасы, °С -40 -45
Түтқырлық, мм2/с <12 (16 °С) <45 (20 °С)

[ Ерігіпггік Суерігіш Судисперсияланған

Коррозияның адсорбцияланған ингибиторлар мөлшерін механикалық 
қоспаларды енгізу алдында және механикалық қоспалармен бірге белгілі 
уақыт ішінде қарқынды араластырғаннан кейін зерттелген орта көлемінде 
концентрацияның әртүрлілігі анықталған. Экспериментті әдеттегі көлемі 0,5
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л араластырғыштың 500 мин-1 магнитті айналым жиілігінде химиялык шыны 
ыдысында өткізді.

Мүиай өндіру төжірибесінде өлшенген бөліктер коэфициенті масса бірл ігінін 
сүйыктык көлеміне (мг/дм2) деген катынысы аркылы аныктапады. Сондыктанда 
ингиби'торлардын адсорбциялантан кабілетін масса мен жүтылатын корроіия 
ингибиторынын. 0  адс. адсорбент массасына карай катынасы аркылы белгіленеді.

Төжірибе 2 түрлі сатыда жүргізілді: өлшенген бөлшектердщ максималды 
мүмкін концентрацияларын алдын-ала зерттеу жүтылудың ен жогары кабілетілігін 
көрсететін түнбалардын толык зерттеу. Алдын-ала зерттеулер калышй карбонаты 
мен күмнын адсорбциялану эффектісі болатындығын көрсеткендіктен (0,03 жоне 
0,01 мг ИК/ӨБК-не сәйкес) жоғарыда келтірген адсорбенттердін зерртеулері ары 
карай жүргізіледі. ,

Екінші сатыиын кордындылары бойынша балшыктан ингибнторлардың 
адсорбциясы А және Б 24 сағат ішінде 25-тен 100 мг/дм' үшін жүмыс 
концентрациясы 0,07 -  0,9 және 0,37 -  1,34 мг/см балшыкка сәйкес орныкты. 
Реагент адсорбциясы бес сағаттык тәжірибе ішінде 1 мг/дм’ темір сульфнтінін 
өлшеулі темір сульфитіндегі реагент абсорбциясы А және Б 5 сағаггык төжірибе 
ішінде 1 мг/дм3 белгіленген ингибиторлар конценторацияларга 25мг/дм’ 
байланысты. 11,2 жөне 20 мг/см Ғ е 5 - на сойкес.

Ерекше кауыгушылыкты уакыт пен ингибитордын механикалык қосгіаларымен 
кажетсіз жүтынудың козкарасы бойынша, ерекше кауығушылыкты айтьшған 
үрдістің кинетикасы көрсетеді.

Тәжірибелердің корытындылары ингибитор концентрация балшыктын 50 мг/ 
дм3 күрамы. А ингибитор концентрациясы 24 сағаттан кейін 47,3-тен 32,4мг/дм3 
(алгашкы концентрациясының 68 %-ы) азайғандығын, Б ингибиторы -  47,6-дан 
18 мг/дм3-қа 38 % дейін азайғандығын байкатты. Ал темір сульфитінін өлшенген 
бөлшектері 25 мг/дм3 үшін А ингибиторының концентрациясы 5сағаттан соң 
17,3-тен 13,8 мг/дм3-қа (50 %) дейін синтезденді, Б ингибиторы 15,1-ден 5мг/дм3
(33 %) дейін.

Алынған нөтижелер төмендегіні көрсетп:
-  судың ағымында өлшенген бөлшектер бөлігін адсорбциялауы мүмкін:темір 

сульфиті өз салмағынан 10-20-ға артык, балшық 0,1 -ден 1 -ге дейО, 1 -ден 1 -ге дейін.
-  адсорбция үрдісінің кинетикасы реагент үшін жеке.
-  мүмкіншілігіне қарай ингибиторлар адсорбциялана алатын кажетімен

ерекшеленеді.
Реагенттердін осы қабілеті оларды теруде зерттелмейді: көлемінде 

механикалык қоспасы бар белгілі ортадд, ал қорғаныш өлшемі мен ингибиторды 
үксату бағасына әсер ететін негізгі фактор болуы мүмкін.
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