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Дисертацията е обсъдена и насочена за защита от разширения катедрен
съвет на катедра „Индустриални технологии и мениджмънт“ при Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.
Дисертантът работи като Старши инженер по антикорозионна защита в
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД.
Изследванията са проведени в „Изследователка лаборатория“ и
промишлените инсталации на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД, както и в
катедра „Индустриални технологии и мениджмънт“ - Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Бургас.
Дисертационният труд се състой от увод, литературен обзор,
експериментална част, изводи и литература.
Дисертацията е в обем на 141 страници и съдържа 41 фигури и 22
таблици. Използваната литература включва 170 източника.
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СЪКРАЩЕНИЯ
БДС

Български държавен стандарт

ГХ-АЕД

Газова хроматография, съчетана с атомно-емисионен детектор

ГХ-МС

Газова хроматография, съчетана с масспектроскопия

ЕС

Европейски съюз

ИЕ

Инхибиторен ефект

ИЧ-спектър

Инфрачервен спектър

КК

Край на кипене

ЛДФ

Лека дизелова фракция

ЛНХБ

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

МСД

Мас-спректроскопски детектор

НК

Начало на кипене

ПАВ

Повърхностно активно вещество

ТДФ

Тежка дизелова фракция

API

Американски нефтен институт

AISI

Американски институт за желязо и стомана

ASTM

Американска асоциация за тестове и материали

CPC

Каспийски тръбопроводен консорциум

ER-сонда

Електросъпротивителна сонда

HFM

Флукс мониторинг на водорода

FT-IR

Инфрачервена спектроскопия с превръщане по Фурие

ISO

Интернационална организация на стандартизацията

LPR-сонда

Линейнополяризационна сонда

REBCO

Руска експортна смес

SCC

Стрес-корозионно напукване на стоманата

TAN

Общо киселинно число

TEP

Триетил фосфат

ТЕРА

Тетраетиленпентамин

TMEDA

NNN`N`-Тетраметилетилендиамин
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I. Въведение
Корозията е сред най-опасните явления, съпътстващи експлоатацията на
металното оборудване в областта на нефтената индустрия. Ако се направи
прецизен анализ на икономическите загуби, които причинява корозията, сумата
вероятно ще се окаже от порядъка на милиарди. Само за 2002 г. Съединените
Американски щати при преработването на 18 милиона барела нефт от общо 163
рафинерии са отчели 3.7 милиарда долара загуби от корозия. Освен
икономически загуби, корозията води до възникването на аварии, замърсяване на
околната среда и застрашаване на човешкия живот. Именно затова,
съвременните тенденции в развитието на нефтопреработвателните компании се
изразяват в инвестиране на значителни средства в превантивни мероприятия за
ограничаване на корозионното износване на технологичното оборудване и
създаването на безопасни условия на труд.
Актуалността на настоящето изследване е свързана с нарастващото
потребление на нефтопродукти в световен мащаб, която предполага
утилизирането на всички източници на нефт. Въпреки развитието на
технологиите и инвестирането в по-устойчиви конструкционни материали за
изграждане на съвременни нефтопреработвателни заводи, растящата преработка
на така наречените тежки сернисти видове нефт води до предприемането на посериозни мерки за защита на оборудването от корозия. Нефт с висока плътност и
вискозитет, обикновено съдържа в значителни количества серни съединения,
нафтенови киселини, асфалтени, смолни вещества и тежки метали. През
последните години се налага да се преработват проблемни видове нефт от
различни географски райони по света. Рафинериите, преработващи нефт с повисока киселинност, са подложени на риск от аварийни спирания, вследствие на
протичане на интензивни корозионни процеси.
Високото сяросъдържание, съдържание на нафтенови и други органични
киселини, тежки метали, органични хлориди и т.н., всеки от тези компоненти,
съдържащ се в тежките нефтени смеси изисква предприемане на специални
защитни действия: неутрализиране или ограничаване на корозионното действие
чрез смесване на висококиселинен нефт с по-ниско киселинен нефт, прилагането
на инхибиторни състави или на корозионноустойчиви на средата
конструкционни материали.
През последните години изключително се акцентира върху проблемите
при преработването на нефтени суровини с високо киселинно число.
Проучванията в областта на предотвратяване на корозията в кондензоохлаждащите части от оборудването при нефтопреработката отдавна са
достигнали своя апогей, докато при защитата от високотемпературната корозия
(сяроводородна и нафтенова) все още възникват въпроси, относно изборът на
мероприятия за защита с висока ефективност и икономически изгодност.
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Прилагането на инхибиращи добавки като превенция е една от мерките,
която осигурява сравнително не скъпо, но ефективно решение на проблема.
Целта на настоящата дисертационна работа е да предложи
подходяща инхибиторна защита на оборудването при дестилация на различни
видове нефт. За постигане на целта е необходимо да се проведат изследвания в
следните направления:
1. Да се определи подхода на защита от корозия в различните части на
технологично оборудване в нефтопреработването.
2. Да се изследва действието на подходящи инхибитори срещу
нискотемпературна и високотемпературна корозия.
3. Да се изследва корозионната активност на нефт с различно киселинно
съдържание.
4. Да се синтезират инхибиторни добавки срещу корозия при високи
концентрации на нафтенови киселини.
5. Да се изследва инхибиращото действие на синтезираните инхибитори
против нафтенова корозия.
6. Да се определят мерките за ограничаване и контрол на нафтенова
корозия в реални условия.
Обектите на изследванията са фокусирани в насока разрешаване на
реални проблем в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД:
1. Установяване на корозионната агресивност на различни нефтени
суровини с различен състав, които са преработвани в ЛНХБ през
последните три години.
2. Установяване ефективността на различни инхибитори, с цел подбор на
най-подходящите от тях, за ограничаване на нискотемпературната
корозия в инсталациите за първична преработка на нефта, с последващи
промишлени експерименти с най-ефективните от тях.
3. Отсъствие на информация за съвместното действи на инхибитори против
нискотемпературна и високотемпературна корозия в инсталациите за
атмосферна и вакуумна дестилация на нефт.
4. Недостатъчна информация в световната научна литература и практика за
синтез на инхибитор против нафтенова корозия от налични и лесно
достъпни суровини.
5. Отсъствие на обследване на киселинността и корозионната агресивност
на руска експортна смес, както и установяване на
подходящи
инхибиторни състави против високотемпературна корозия с
ефективните концентрации за промишлено дозиране.
6. Отсъствие на изследване на изходните суровини с различна киселинност,
с цел да се прогнозира и оптимизира предварителното им смесване с
руска експортна смес, за да се намали корозионното износване на
технологичното оборудване при преработване на нефтените смеси.
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II. Експериментална част
Идеята на нашата работа е да проследим корозионото действие на
агресивно действащите компоненти, влизащи в състава на нефта в различните
зони на инсталациите за атмосферна дестилация на нефт. Проведе се промишлен
експеримент за ограничаване на корозионните процеси в кондезно-охлаждащите
възли на инсталациите. Отделно детайлно се разгледа активността на
нафтеновите киселини. Синтезира се инхибитор против нафтенова корозия от
лесно достъпни суровини и се провери неговата ефективност в лабораторни
условия. Прие се икономически изгоден подход, който включва – опростен
процес на синтез, ниска себестойност на получения инхибитор и лесно
приложимост в реални условия. От съществено значение е факта, че
използването му в промишлени условия трябва да отговаря на стандартните
екологични изисквания, за да не застрашава здравето на човека. Съвременните
тенденции за проучване и разработване на инхибитори против корозия са
насочени в прилагането на нетоксични и неканцерогенни химикали за хората и
околната среда.
II.1. Нискотемпературна и високотемпературна корозия в
промишлени условия – характерни корозионни процеси и методи за защита
на технологичното оборудване при атмосферната дестилация на нефт
При преработването на нефтени суровини в инсталациите за атмосферна
дестилация на нефт се наблюдават основно протичането на два типа корозионни
процеси – нискотемпературна корозия, обусловена от наличието на соли и серни
съединения в нефта и високотемпературна – от присъствието на нафтенови
киселини.
II.1.1. Нискотемпературна корозия в промишлени условия
Нискотемпературната корозия в инсталациите за атмосферна дестилация
на нефт е изучена сравнително задълбочено, като съвременните изследвания са
насочени главно към усъвършенстване на технологиите за синтез и
промишленото приложение на инхибиторите за защита на технологичното
оборудване от корозия. Тази корозия се наблюдава най-вече във върховите части
на колоните, в шлемовите тръби, кондензо-охлаждащото оборудване и
сепарационните емкости след него. Основните причини за протичането на
корозионни процеси в тези зони на инсталациите са наличието на соли в
технологичния поток, кондензирала вода и присъствие на сяроводород. Затова от
съществено значение за интензитета на корозионните процеси е правилното
провеждане на обезсоляването и обезводняването на нефта и нефтените
суровини. Отделянето на пластовата вода от нефта се осъществява във възел за
обезсоляване, включващ смесителен клапан, електродехидратори и
неутрализация с натриева основа.
За постигане на високоефективно обезсоляване се използват така
наречените деемулгатори. Действието на деемулгаторите при обезводняването и
обезсоляването на нефта зависи от вида и химичния им състав, от тяхната
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разтворимост в двете фази, от концентрацията им и температурата. Пълното
отстраняване на солите от емулсията от вода и нефт предполага използването на
допълнителни количества чиста вода, която трябва да се диспергира възможно
на по-фини капчици, за да се осъществи добър контакт с деемулгатора,
пластовата вода и нефта. Очевидно е, че степента на смесването на промивната
вода с нефта и деемулгатора също е важен фактор за обезсоляването, като се
съблюдава да не се образуват устойчиви емулсии. Типът на използвания
деемулгатор и оптималната концентрация за ефективното му действие в
емулсията се определят експериментално.
На инсталациите за атмосферна дестилация на нефт и нефтени суровини
в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД първоначално се прилагаше деемулгатор ЕС
2134А на фирма „Nalco“. С годините, суровините за преработка по-трудно се
подлагаха на процесите обезводняване и обезсоляване, което наложи цялостно
осъвременяване на оборудването и технологията.
След влизането на България в ЕС, изискванията към горивата се
завишиха и постигнатият ефект от обезсоляването се оказа незадоволителен. В
тази връзка се премина към промишлен експеримент с ново поколение
деемулгатор ЕС 2472А на същата фирма, проведен през 2012 г. Деемулгаторът
се подава на вход на смесителния кран в изходната суровина преди
електродехидраторите (фиг. 1) с цел да се обезпечи време за дестабилизиране на
емулсията – вода /соли/ въглеводороди.

Фиг. 1. Технологична схема на инсталациия за атмосферна дестилация на нефта
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Характерът на протичане на процеса обезсоляване нагледно е
демонстриран с графичната зависимост на фиг. 2. От фигурата се вижда
значителната разлика в поведението на двата деемулгатора. Данните за
солесъдържание в обезсолената суровина при използването на деемулгатор ЕС
2134А са задоволителни, но променливи, докато през втория период, с новото
поколение деемулгатор, се постига един стабилен режим на обезсоляване.
Разбира се този резултат беше възможен и вследствие на оптимизиране на всеки
един параметър, оказващ влияние върху процеса обезсоляване и обезводняване
на изходната суровина.
Основните мероприятия, извършени в тази насока са следните:
- увеличи се количеството подавана свежа вода за обезсоляването;
- реконструираха се електродехидраторите (през 2011 г.), при което се
оптимизира работата им;
- намали се количеството подавана натриева основа за свързване на
солите и др.
От промишления експеримент се установи, че дозировките на по-новото
поколение деемулгатор са далеч по-ниски от използвания до 2012 г. Поради
големия обем данни, свързан с мониторинговия процес, само някои от тях са
представени в дисертационния труд в графичен вид (Фиг. 2, 3 и 4).

Обезсолен нефт

Фиг. 2. Съдържание на соли в суровия и обезсолен нефт
Постигнат е висок обезсолителен ефект след проведените мероприятия
по въвеждане на новото поколение деемулгатор, извършеният ремонт на
инсталацията за атмосферна дестилация през 2012 г. и оптимизирането на
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процеса след реконструкция на възела за обезсоляване. Постигнатата
ефективност на обезсоляването е средно 87 % за посочения период, докато в
предходните години, при използването на деемулгатор ЕС 2234А е постигнат
обезсолителен ефект средно 56 %.

Фиг. 3. Ефективност на процесите обезсоляване и обезводняване на изходната
суровина
Ефективността на обезсоляването на нефта на инсталацията се
проследява поотделно за всяка година през периода от 2006 г. до 2014 г. - фиг. 4.
Съответно на фигурата графично са представени осреднените стойности за
съдържанието на соли в нефта по месеци, в обезсоления нефт от двата контура
на електродехидраторите, а също и остатъчните соли в сепарационните емкости
след кондензната част на инсталацията.
От фиг. 1. са показани двата потока с обезсолен нефт, излизащи
паралелно от електродехидраторите ED-101, ED-102 и ED-103 и ED-104. Тези
два потока, подгрявани в топлообменно оборудване, се смесват непосредствено
преди отбензинващата колона К-101, затова данните от лабораторните анализи
са представени поотделно за тях на фиг. 4. Резултатите за съдържание на соли
преди и след протичането на обезводнителните и обезсолителни процеси по
години, потвърждават високата степен на оптимизиране на тези процеси.
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2009

Фиг. 4. Съдържание на соли в нефта преди и след обезсоляване, както и след дестилация през периода от 2006 г. до 2014 г.
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Продължение на фиг. 3.4.
2010

2011

2012

2013
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Програмите за инхибиторна защита на инсталациите за първична
и вторична преработка на нефт се осъвремененяват през годините, в
зависимост от новостите в научните достижения и тенденциите към
преработване на така наречените „проблемни” нефтове и нефтени смеси.
По тази причина се проведоха ускорени лабораторни изпитания на
различни фирмени продукти за подбор на високоефективен
филмообразуващ инхибитор, описани в т.II.3.6. Впоследствие, се проведе
промишлен експеримент (през 2012 г.), свързан с актуализиране на
съществуващата химична обработка с този инхибитор.
До 2012 г. инхибиторната защита се състоеше от неутрализиращ
агент ЕС 1005А и филмообразуващ инхибитор ЕС 1015А. Дозировките
на неутрализатора се съобразяват с постигането на необходимите
стойности на рН от 5.5 до 6.5, като се има предвид, че разходът му преди
актуализиране на инхибиторната програма достига до 12 ppm и на двете
позиции на подаване (след колони К-101 и К-102), посочени на фиг.1.
Целта на неутрализиращия агент е да успее да неутрализира още първите
кондензирали капки вода, защото те са с висока концентрация на соли и
в тези зони корозионните поражения са най-големи. В случая тази цел
беше постигната с дозировки на инхибитора максимум 8 ppm и
благодарение на подобрената работа на обезсолителния възел. Мястото
на подаване на филмообразуващия инхибитор е в същите тръбопроводи
на отстояние около 4 – 5 метра от позициите за впръскване на
неутрализатора. Преди оптимизацията на инхибиторната защита, на
инсталацията в качеството на филмообразуващ инхибитор се използваше
ЕС 1015А в дозировки 5 – 8 ppm за достигане на сравнително
задоволителна скорост на износване на технологичното оборудване, като
конкретните данни са посочени в табл.1. След въвеждането на новата
система, състояща се от неутрализиращ ЕС 1005А и филмообразуващ ЕС
1010В инхибитори, се постигна изключително висок инхибиторен ефект
в сравнение със стойностите от използваната предходна комбинация от
инхибитори – табл. 1. При това дозировката и на филмообразуващия
инхибитор намаля драстично и е в порядъка 3 – 5 ppm.
Инхибиторната защита през 2006 г., според преработваните
суровини, е била достатъчно приемлива, с изключение на възел, включващ
колона К-104 и оборудването след нея. Поради по-специфичното
поведение на корозионно-активни компоненти в тази част се използва
само филмообразуващ инхибитор, но с по-големи дозировки. В случая
дозировките на филмообразуващия инхибитор, в частта „Стабилизация“,
се движат от 7 – 12 ppm. Отчетено е силно снижаване на активността на
корозионните процеси през последните години (табл. 1. и 2.) и в тази част
на инсталацията за атмосферна дестилация на нефт.
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Таблица 1.
Корозионнен мониторинг на кондензо-охлаждащия контур на инсталация за атмосферна дестилация на нефтени
суровини за периода от 2006 г. до 2013 г.
Позиция
АВД-1
Е-101
АВД-1
Е-102
АВД-1
Е-104

Местоположение
След отбензинваща
колона К-101 и хладници
ВХК-101÷103
След ректификационна
колона К-102 , хладници
ВХК-104 и ВХК-105
След стабилизационна
колона К-104, хладници
ВХК-107 и ВХК-108

Корозионно износване на оборудването, mm/y

Флуид
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

бензин

0.0022

0.0081

0.0028

0.0024

0.0050

0.0121

0.0023

0.0017

кондензат

0.0448

0.0922

0.0384

0.0629

0.0395

0.0680

0.0353

0.0339

бензин

0.0035

0.0051

0.0280

0.0041

0.0067

0.0093

0.0038

0.0034

кондензат

0.0292

0.0406

0.0821

0.0459

0.0315

0.0306

0.0133

0.0267

бензин

0.0102

0.0046

0.0115

0.0036

0.0040

0.0089

0.0040

0.0029

кондензат

0.0591

0.0566

0.0449

0.0383

0.0277

0.0307

0.0094

0.0129

Таблица 2.
Инхибиторен ефект, постигнат с комплексната обработка през 2013 г. спрямо старата инхибиторна защита на
инсталация за атмосферна дестилация на нефтени суровини през периода 2006 – 2011 г.
Инхибиторен ефект, %
Позиция

Местоположение

Флуид

АВД-1
Е-101

След отбензинваща колона К-101 и
хладници ВХК-101÷103

АВД-1
Е-102

След ректификационна колона К102 и хладници ВХК-104, ВХК-105

бензин

АВД-1
Е-104

След стабилизационна колона К-104
и хладници ВХК-107, ВХК-108

2006/
2013

2007/
2013

2008/
2013

2009/
2013

2010/
2013

2011/
2013

бензин

22.73

79.01

39.29

29.16

66.00

85.95

кондензат

24.33

63.25

11.72

46.10

14.17

50.14

2.86

33.33

87.85

17.07

49.25

63.44

кондензат

8.56

34.23

44.09

41.83

15.24

12.74

бензин

71.57

36.96

74.78

19.44

27.50

67.42

кондензат

78.20

72.21

71.27

66.32

53.43

57.98
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II.1.2. Нафтенова корозия в промишлени условия
Наличието на нафтенова корозия не е често срещан проблем в
инсталациите на ЛНХБ. Рафинерията преработва основно нефтени
суровини със стойности на TAN под 0.5 mgKOH/g. Въпреки това, при
аварийно спиране през януари 2007 г., в инсталация за атмосферна
дестилация на нефт се установи наличие на нафтенова корозия.
Корозионните поражения бяха концентрирани на тарелки (между 6-та и
12-та) в ректификационна колона К-102, на вход на суровината и
укрепващите греди. Проблемната партида от нефтената суровина е
преработвана за около 20 денонощия, след което инстлацията е спряна
аварийно за ремонт. Ректификационнната колона е изработена от биметал,
като основният материал е нисколегирана конструкционна стомана 16ГС с
плакировка от средно легирана стомана 0Х13. На базата на стилоскопски
анализ се установи вида на конструкционния метал на свързващите
елементи - планки, болтове, гайки, които са изработени от хром-никелови
стомани – 1Х13, 2Х13 и Х18Н9Т, единствено носещите греди са от
въглеродна стомана Ст 3.
От състоянието на елемента,
представен на фотографските
снимки на фиг. 5 се вижда, че
гредата е силно изтъняла,
корозионните поражения са по
цялата повърхност и има
значителна загуба на метал.
Фиг. 5. Вид и специфичност на
корозионните поражения от
нафтенова корозия
Стоманената греда, представена на фиг. 5 е била изложена на
температури до 360 °C, на вход на суровината в колоната. Видимо
повърхността на образеца е осеяна с „язви” с овална форма и леко
заострени ръбове, като на места е перфорирана. Цялата повърхност е
покрита с фин черен сулфиден слой. Първоначалната дебелина на гредата
е била 6.0 mm, а след атаката на нафтеновите киселини максималната
стойност достига до 4.6 mm, т.е. корозионното износване е над 1.4 mm.
Потвърждение на анализа на състоянието на стоманения детайл
при различино микроскопско увеличение се извърши в специализирана
лаборатория за безразрушителни методи за анализ структурата на
металите. На фигури 6. и 7. са представени резултатите от наблюдението
на гредата от въглеродната стомана, извършено при увеличение с
микроскоп х200 и х500.
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.
Фиг. 6. Микроструктура на метала
при увеличение х500

Фиг. 7. Структура на метала
при увеличение х200

При увеличение х500 в микроструктурата на метала се наблюдава
съдържание на железни карбиди и манганов сулфид, утаени в сместа на
ферита. При увеличение х200 ясно се вижда грапавия профил на
повърхността, както и финия слой от корозионни продукти - железни
сулфиди в язвите. Повърхността е неравномерно кородирала.
II.2. Експериментални изследвания за нискотемпературна и
високотемпературна корозия в лабораторни условия
II.2.1. Характеристика на използваните за преработване
нефтени суровини и подготовката им за изпитание
За целите на изследването са използвани четири вида нефтени
суровини, на които се проследява влиянието на различните корозионно
действащи компоненти, съдържащите се в тях, като: соли, сяра и
нафтенови киселини. По-голяма част от експериментите са извършени с
руската експортна смес (REBCO), основна суровина, преработвана в
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Физико-химичните показателите на
изследваните нефтени суровини са представени в табл. 3.
Нефтът, с най-ниски стойности на показателите, плътност,
солесъдържание и обща киселинност, е CPC бленд - колона 6 от табл. 3. За
останалите видове нефт, стойностите на тези показатели нарастват в реда:
лек либийски нефт (колона 5), REBCO (колона 3) и тежък ирански нефт
(колона 4). От данните в талбицата се вижда, че лекият либийски нефт и
СPC бленд, могат да се отнесат към нискосернистите видове нефт, докато
REBCO и тежък ирански нефт са високосернисти нефтени суровини.
Интерес представлява разпределянето на нафтеновите киселини и
другите киселинно отнасящи се съединения в дестилатните фракции.
Обикновено киселинността е най-висока в нефтените фракции с начало и
край на кипене в интервалите от 180 °С до 240 °С и от 240 °С до 360 °С.
Проведените лабораторни анализи за общо киселинно число на нефтен
бленд REBCO и неговите дестилатни фракции са представени в табл. 4.
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Таблица 3.
Фракционен състав и физико-химични показатели на различни нефтени суровини
Показатели
1
1. Плътност:
- при 15 °С, g /сm 3
- при 20 °С, g /сm 3
- АРI
2. Кинематичен визкозитет
- при 20 °С, mm2/s
- при 50 °С, mm2/s
3. Парафини, % (m/m)
4. Смоли, % (m/m)
5. Асфалтени, % (m/m)
6. Никел, ppm
7. Ванадий, ppm
8. Желязо, ppm
9. Натрий, ppm
10. Киселинно число,
mg КОН/g
11. Сяра, % (m/m)
12. Вода, % (m/m)
13. Соли, mg/l
14. Утайки, %
15. Дестилация по ИТК
газ С3-С4

Метод на
изпитване
2

Руска експортна смес

Тежък ирански нефт

Лек либийски нефт

CPC blend

3
0.8666
0.8632

4
0.8812
0.8778

5
0.8496
0.8461

6
0.8149
0.8118

31.78

29.07

35.05

44.2

EN ISO 3675
ASTM D4052

18.88

-

-

3.48

9.13

10,65

2.11

2,35

6
7
0.9
16
56
14
3

5.1
23.3
3.6
23.9
74
18
8

3.1
2.2
1.05
3
8
3
-

5.84
2
0.05-0.09
1.3-1.39
1.9
1
-

ASTM D664

0.5-0.8

2.4

0.2

0.01-0.05

АSTM Е443
АSTM D4006
БДС 5502
ASTM D473

1.29-1.8
0.03
8
0.0077

1.98
0.1
13
-

0.24
0.05
11
0.0073

0.34-0.5
0.025
18
-

ASTM D445
ASTM D5134
ASTM D2007
ASTM D6560

ASTM D5708

АSTM D2892
АSTM D5236

%
1.20

∑%
1.20

%
1.70
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∑%
1.70

%
2.05

∑%
2.05

%
4.94

∑%
4.94

Продължение на табл. 3.
1
НК 70 °С
70-110 °С
110-130 °С
130-150 °С
150-170 °С
170-180 °С
180-200 °С
200-220 °С
220-240 °С
240-260 °С
260-280 °С
280-300 °С
300-320 °С
320-340 °С
340-360 °С
360-380 °С
380-390 °С
390-430 °С
430-470 °С
470-490 °С
490-540 °С
над 540 °С

2

АSTM D2892
АSTM D5236

3
2.89
3.23
2.22
3.08
4.23
1.44
3.63
2.45
2.59
3.86
3.46
3.22
4.55
2.97
3.82
1.07
2.12
8.88
7.26
1.25
7.25
23.33

4
4.09
7.32
9.54
12.62
16.85
18.29
21.92
24.37
26.96
30.82
34.28
37.50
42.05
45.02
48.84
49.91
52.03
60.91
68.17
69.42
76.67
23.03

3.88
4.38
2.85
3.15
3.01
1.45
3.21
2.65
2.64
2.73
3.04
3.34
3.42
3.44
3.47
0.54
1.57
7.28
6.43
2.97
6.45
26.40
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5
5.58
9.96
12.81
15.96
18.97
20.42
23.63
26.28
28.92
31.65
34.69
38.03
41.45
44.89
48.36
48.90
50.47
57.75
64.18
67.15
73.60
24.60

7.62
8.76
5.62
5.12
4.22
1.84
3.22
3.47
3.67
3.81
3.61
3.58
3.55
3.33
3.28
3.15
1.51
5.83
5.26
2.37
4.23
10.90

6
9.67
18.43
24.05
29.17
33.39
35.23
38.45
41.92
45.59
49.40
53.01
56.59
60.14
63.47
66.75
69.90
71.41
77.41
82.40
84.87
89.10
10.00

7.72
7.10
5.15
5.44
5.07
2.35
4.48
3.31
4.17
2.87
3.00
3.27
3.63
1.37
5.64
4.60
1.71
5.56
4.35
2.43
4.30
7.54

12.66
19.76
24.91
30.35
35.42
37.77
42.25
45.56
49.73
52.60
55.60
58.87
62.50
63.87
69.51
74.11
75.82
81.38
85.73
88.16
92.46
9.70

Таблица 4.
Общото киселинно число на REBCO и дестилатните му фракции
TAN, mgKOH/g

Метод на
изпитание

Суров нефт

0.56

ASTM D 664 - 95

Дестилатни фракции:
Фракция НК – 110 ºС
Фракция 110 – 180 ºС
Фракция 180 – 240 ºС
Фракция 240 – 360 ºС

0.018
0.067
0.179
0.287

Средна проба REBCO

ASTM D 3242 -01

Досега измереното общо киселинно число на различни доставки
от бленда REBCO е в границите от 0.4 до 0.6 mgKOH/g. Определянето на
TAN в нефта се осъществява чрез потенциометрично титруване съгласно
ASTM D664-95. За целта е използвана следната апаратура: потенциометър
„716 DMS Titrino” на фирма „Metrohm” (с точност до ± 0.005 V и
чувствителност до ± 0.002 V), съдържащ комбиниран електрод
„Solvotrode”, магнитна бъркалка и апаратура за автоматично титруване.
Като разтворител на нефтените смеси се използва пропан-2-ол, толуен или
друг органичен разтворител в различни съотношения, в зависимост от
типа нефт. Разтворът за титруването е 0.1М алкохолен разтвор на калиева
основа.
Общото киселинно число се изчислява в mgKOH/g по формулата:
ТАN = (A - B) . M . 56.1/W, където

(1)

А – обем на разтвора на КОН, изразходван за титруване на изследваната проба, ml;
В – обем на разтвора на КОН, изразходван за титруване на празната проба, ml;
M – концентрация на титруващия алкохолен разтвор на КОН, mol/l;
56.1 – еквивалентна маса на КОН, mgeq/mol;
W – маса на притеглената проба, g.

Крайната точка на титруване по метода ASTM D664-95 се
установява в инфлексната точка на стандартната кривата на титруване.
II.2.2. Характеристика на използваните инхибиторни добавки
II.2.2.1. Инхибиторни добавки на фосфорна и аминна основи
След проведена литературна справка, нашето внимание беше
насочено към четири съединения, притежаващи аминни и хидроксилни
групи, а също така и съединения на многовалентния фосфор. Важни
критерии при избора на филмообразуващите инхибитори са:
разтворимостта им в маслени фракции и температурата на кипене, както и
температурата на кипене, която трябва да съответства на температурата на
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изпитанието. В таблица 5 са посочини избраните инхибиторите с физикохимичните им характеристики.
Характерно за филмообразуващите амини, че с увеличаването на
броя на аминните групи, молекулната им маса или наличието на ареновите
пръстени, се постига повишаване на инхибиторните им свойства. Основно
предимство и на двата типа инхибитори, на аминна и на фосфорна основа,
е високата им ефективност при ниски концентрации.
Таблица 5.
Инхибитори на фосфорна и аминна основа със съответните физикохимични показатели

№

1.

2.

3.

4.

Наименование

Формула

Тетраетиленпентамин
(Tetraethylenepentamine ТЕРА)

Триетил фосфат
(Triethyl phosphate - TEP)

NNN`N` Тетраметилетилендиамин
(NNN`N` Tetramethylethylene-1,2diamine - TMEDA)
3-Аминофенол
(3-Aminophenol)

Плътност
g/cm3

Молекулна
маса

Температура
на
кипене,
ºС

0.998

189.3

240

1.072

182.15

215

0.780

116.24

121

0.990

109.33

164

II.2.2.2. Синтезиране на сулфонати от дизелови фракции
При разработването на инхибиторните добавки, сме използвали
тежка дизелова фракция, кипяваща в интервала 240 - 360 °С, т.е.
температурният интервал на най-силно изразеното корозионно действие
на нискомолекулните нафтенови киселини. Съответно, температура на
провеждане на експеримента също беше съобразена с този температурен
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интервал. Инхибиторните добавки са синтезирани от тежка дизелова
фракция чрез сулфонирането й с 30 %-на сярна киселина, с последваща
неутрализация със соли и хидрооксиди на алкални и алкалоземни метали.
Изключение правят само две добавки, които са разработени на основата
на лека дизелова фракция с начало и край на кипене от 180 °С до 240 °С.
Фракционният състав и физикохимичните параметри на използваните
дизелови фракции са представени в табл. 6.
Таблица 6.
Физикохимични показатели на лека и тежка дизелови фракции
№

Метод на
изпитване

Показатели
П л ъ т н о с т п р и 1 5 °С, g / с m 3

1.

Е N IS O 3 6 7 5

П л ъ т н о с т п р и 2 0 °С, g / с m 3

2.

Съдържание на сяра, ppm

3.

Съдържание на арени, %

Е N IS O 8 7 5 4

ЛДФ

ТДФ

0.8203

0.8253

0.8155

0.8225

7.2

9.5

14.2

19.2

4.6

7.8

ЕN 12916

4.

Съдържание на полициклични
арени, %

5.

К и н е м а т и ч е н в и с к о з и т е т п р и 4 0 °С,
mm2/s

Е N IS O 3 1 0 4

2.15

2.72

6.

Пепел, %

AS T M D 4 8 2

0.003

0.004

7.

Коксов остатък, %

IS O 6 6 1 5

0.01

0.01

8.

Фракционен състав

%

%

НK

180

239

224

311

229

350

95 %

232

356

КК

240

359

Добив, %

98.0

98.0

50 %
AS T M D 2 8 9 2
90 %
AS T M D 5 2 3 6
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Фиг. 8. ИЧ-спектри на инхибиторни добавки базирани на лека дизелова фракция
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Фиг. 9. ИЧ-спектри на инхибиторни добавки базирани на тежка дизелова фракция
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Присъединяването на сулфо-групата се доказва чрез
инфрачервена спектроскопия на пробите преди и след сулфонирането, а
също и след неутрализирането на тежката и леката дизелови фракции.
Инфрачервените спектри са снети с помощта на инфрачервен
спектрометър с преобразуване по Фуре FT-IR „Tensor 26” на фирма
„Bruker Optics”, с работен диапазон от 4000 cm-1 до 400 cm-1. Този тип
аналитична техника дава възможност за едновременно измерване на
всички честоти в широка област от инфрачервения спектър. Като
допълнение се използва математическата операция, наречена
преобразуване по Фурие, с цел превръщане на интерферограмата в
спектър.
Измененията в състава на леките и тежките фракции се
онагледяват чрез наслагване на ИЧ-спектри на чистите дизелови фракции
спрямо спектрите на дизеловите фракции, обработени със сярна киселина
и неутрализирана със съединения на алкални, и алкалоземни метали. От
тези спектри много ясно се вижда промяната в състава на
въглеводородната фракция - фиг. 8 и 9. На фигурите са представени ИЧспектри, където се наблюдава изменение в ивицата на спектрите при
2924.77 – 2855.49 cm-1 и при дължина на вълната 1460.76 – 1377.68 cm-1.
Причината за това изменение се дължи на намаление на ареновите
въглеводороди и присъединяване на сулфо-групата, а най-вероятно се
понижава съдържанието и на серните съединения от основната фракция.
II.2.3. Провеждане на изпитанието на корозионното поведение
на нефт в лабораторни условия
Анализирането на корозионното поведение на агресивната среда,
както и установяване на инхибиращата способност на различините
добавки, се извършват по ускорени методи в лабораторни условия,
следвайки инструкциите от стандарт ASTM 31G-95.
За целите на нашето обследване сме приложили тестовия метод:
- за определяне на корозионна агресивност на нефтени смеси с
различно съдържание на сяра и нафтенови киселини;
- за експресни изпитания на суровини с висока киселинност;
- за определяне на ефективността на фабрични и синтезирани
инхибитори спрямо обичайно преработваната в рафинерията суровина –
Руска експортна смес.
II.2.3.1. Подготовка на апаратурата за изпитание и
провеждане на експеримента
В двугърлена облодънна колба се поставя два броя от
подготвените метални образци за изпитание и 200 ml от нефтената проба.
Необходимата температура за експеримента се постига чрез директен
нагревател – колбогрейка с термореле, осигуряваща постоянно нагряване
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на пробата в колбата. Температурата в колбата се следи непрекъснато, с
помощта на живачен термометър с обхват до 400 °С.
Останалите образци за изпитание се експонират в другите две
части от апаратурата, където се извършва многократно изпарение и
кондензация на по-леките въглеводороди от нефтената смес. В горната
част на апаратурата, парите се охлаждат с помощта на хладник и се
връщат като кондензат в междинна емкост, където в полупотопено
състояние между две фази – парна и течна се поставят други две метални
пластини.
По време на провеждане на експеримента в сокслета се натрупва
кондензат, който периодично се отвежда в облодънната колба. Металните
образци в сокслета се намират в полупотопено състояние, т.е. тяхната
повърхност е в контакт с изпаряващите и кондензиращи компоненти на
сместа.
В рефлуксната част на апаратурата, образците са подложени на
интензивно движещия се газов поток от леки въглеводородни фракции и
сяроводород, една част от потока се охлажда в последващия хладник и се
връщат в сокслета, а друга част се отделя в атмосферата.
Изследваните образци от въглеродна стомана се поставят в трите
фази (по два за всяка фаза), като в течната са напълно потопени в нефта.
Образците са вертикално разположени с цел по-добро обтичане по цялата
повърхност в парната и паро-кондензната фаза, с инертни държатели – за
избягване на контактна корозия. Изключение правят само образците в
течната фаза – разположени хоризонтално, където движението на флуида
не оказва съществено въздействие на скоростта на корозия и няма
възможност от кондензация.
Апаратурата за изпитание на корозионната активност,
представена на фиг. 10, се използва и за определяне на инхибиторния
ефект на добавки против нискотемпературна и високотемпературна
корозия.
Времетраенето на теста за изпитване на корозионното действие е
8 часа. Нагряването се извършва постепенно до достигане на
температурен интервал 240 – 280 °С в течната фаза, като през последните
4 часа на експеримента се поддържа постоянна температура от 280 °С. По
време на експеримента не се извършва допълнително аериране.
Почистването на образците от отложения след експеримента, се извършва
съобразно вида на метала на образците за изпитание, съгласно
Приложение А на стандарт БДС EN ISO 8407:2009.
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1) обратен хладник
2) рефлукс
3) сокслет

4) термометър

5) двугърлена колба
6) колбогрейка

Фиг. 10. Дестилационна батерия за изпитване агресивността на
корозионната среда спрямо въглеродна стомана в лабораторни условия
II.2.3.2. Подготовка на металните образци за изпитание
Подготовка на стоманената повърхност на образците за изпитание
се извършва съгласно БДС ISO 9226:1992 и БДС EN ISO 7384:1996.
II.2.3.3. Изчисляване на скоростта на корозия на металните
образци
Скоростта на корозия на металните образци се определя
гравиметрично и се изчислява по формулата:
P P
2
K  1
F 

, g/m2.h

(2)

Р1 – Р2 - тегло на образеца преди и след
изпитание (тегловни загуби), g;
F - повърхност на образеца, m2;
τ – време за изпитание, часове

Дълбочината на корозионното проникване П, mm/y се определя от
изчислената по горната формула скорост на корозия, но съобразена с вида
и плътността (ρ) на стоманата:
П 

8 , 76  К



, mm/y

ρ за въглеродна стомана = 7.87 g/cm3;
ρ за неръждаема стомана = 7.20 g/cm3;
ρ за алуминий = 2.70 g/cm3.

(3)
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Продължителността на изпитанието е съобазена с изискванията на
БДС ISO 9226:1992. Процедурата след експозиция на металните образци
следва методиката на БДС EN ISO 7384:1996. Точността на измерването е
до четвъртия знак.
II.2.3.4. Изпитване на корозионната агресивност на суров и
обезсолен нефтен бленд REBCO
По време на експеримента за обследване на корозионната
агресивност на бленд REBCO, се поддържат по-високи температури, за да
се осигури температурен обхват необходим за изкипяването на повисококипящите нафтенови киселини от нефтената проба. За да се сведе
до минимум корозионното действие на разтворените соли в изследвания
нефт, се извършва обезсоляване, съгласно БДС 5502:1983 и
обезводняване, с помощта на молекулно сито тип А4 (кристални зеолити Na12(Al2O3)12(SiO2)12.27Н2О). Ускоряване на процеса на обезсоляването се
осигурява чрез добавяне на дозирано количество деемулгатор. Основната
цел е постигане на стойности на показателите за съдържание на соли и на
вода в пробата, отговарящи на изискваните норми по технология в
инсталация
за
атмосферна
дестилация
на
нефт,
след
електродехидраторите, т.е. съдържание на соли до 5 mg/l и влага под 1 %.
Първият етап от експеримента включва проследяването на
корозионната агресивност на суровия и на обезсоления нефт. Резултатите
са графично представени на фиг. 11.

1,80

Скорост на корозия, mm/y

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Течна фаза

Паро-кондензна фаза

1 - Суров нефт

Парна фаза

2 - Обезсолен и обезводнен нефт

Фиг. 11. Осемчасови изпитания на суров и обезсолен нефт
с TAN 0.5 mgKOH/g
Легенда: 1 – Суров нефт и 2 – Обезсолен нефт
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Осемчасовият експеримент за корозионната активност на проба от
суров нефт (1) с плътност 0.8655 g/cm3 (при 20 ºС), киселинно число 0.5
mgKOH/g, съдържание на соли 12.35 mg/l и 1.23 % обща сяра, сравнена с
проба от същия нефт след обезсоляване (2) и обезводняване показва, че в
течната фаза скоростите на корозия са сравнително близки по стойност,
докато в парната и в паро-кондензната фази, разликата между скоростите
на корозия на суровия и на обезсоления нефт е над 0.1 mm/y. Причината за
тази разлика предположихме, че се дължи на пониженото
солесъдържание.
От резултататите за скоростта на корозия в двете фази, дължаща
се предимно на хидролизата на солите, можем да съдим за положителния
ефект от обезсоляването на нефтената смес.
Интересен е резултатът за скоростта на корозия на суровия нефт в
течната фаза, чиято стойност не е драстично по-висока от тази на
обезсоления. Най-вероятната причина за това се дължи на факта, че при
самото обезсоляване не се отделят нафтеновите киселини и сяроводорода.
Възможно е само частично разтваряне на водоразтворими леки органични
киселини и отделянето им с парите на отдестилираната фракция в
сокслета, респективно очакваното нарастване на скоростта на корозия в
тази част на апаратурата (паро-кондензната фаза).
Факторите, влияещи на скоростта на корозия са взаимосвързани.
При една сложна многокомпонентна смес, каквато е нефта, много трудно
може да се прогнозира влиянието на компонентния състав и условията
спрямо корозия в нискотемпературните и високотемпературните зони на
технологичното оборудване. Единствено по експирементален път може да
се установи конкретното поведение на съответния нефт, подложен на
преработка.
II.2.3.5. Изпитване на корозионната агресивност на обезсолен
нефтен бленд REBCO с различно киселинно число
Идеята за проследяване на корозионната активност на нефтена смес с
различно съдържание на нафтеновите киселини, се реализира с цел да се
открие функционална зависимост на нарастващата скорост на корозия от
концентрацията на нафтеновите киселини. Високата киселинност на нефта
се постигна чрез добавянето на определено количество техническа смес от
нафтенови киселини Fluka на фирма „Sigma-Aldrich”, с последващо
хомогенизиране на пробата. Определянянето на TAN на нефта и на всяка
проба се извърши съгласно ASTM D664-95.
Съгласно сертификата на техническата смес от нафтенови
киселини Fluka съдържа до 90 % 1-Naphthoic acid (C11H8O2). При това
съдържание на циклопентанови карбоксилни киселини се гарантира
високата киселинност на сместа от 220 mgKOH/g до 240 mgKOH/g.
Плътността на смес Fluka е 0.92 g/ml при 20 ºС.
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Скорост на корозия, mm/y

Експериментът за определяне на корозионната агресивност на
нефтена смес с различно съдържание на нафтеновите киселини, при
еднакви температурни условия, но при различно времетраене на
изпитанието.
На фигури 12, 13 и 14 графично са отразени резултатите от
проведените изпитания на нефтени състави с точно определено киселинно
число. Използваната нефтена суровина за моделните смеси е със
съдържание на сяра 1.23 %. Температурата и в шесте колби (течната фаза)
е близка до 280 °С.
От експерименталните резултати се установява завишаване на
корозията след дванадесетия час само в течната фаза, за разлика от
понижената корозия в паро-кондензната и в газовата фази. Повишаването
на скоростта на корозия в течната фаза е логично и се дължи на
продължителната експозиция на образците в агресивната среда, както и на
невъзможността от образуване на защитен филм върху металната
повърхност. Понижената корозия в другите две фази се обяснява с
натрупването на защитен слой от железен сулфид, който донякъде
защитава повърхността от атаката на корозионно действащите
компоненти.

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1

2

Осем часа

3

4

Дванадесет часа

5

6

Номер на проба

Фиг. 12. Резултати в парната фаза от осем- и дванадесетчасовите
изпитания на обезсолен нефт с различно киселинно число
Легенда:

1 - Нефт с ТАN 0.5
2 - Нефт с ТАN 0.9

3 - Нефт с ТАN 1.2
4 - Нефт с ТАN 2.3
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5 - Нефт с ТАN 3.4
6 - Нефт с ТАN 5.4

Скорост на корозия, mm/y

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1

2

3

Осем часа

4

Дванадесет часа

5

6

Номер на проба

Фиг. 13. Резултати в паро-кондензната фаза от осем- и дванадесетчасовите
изпитания на обезсолен нефт с различно киселинно число

Скорост на корозия, mm/y

Легенда:

1 - Нефт с ТАN 0.5
2 - Нефт с ТАN 0.9

3 - Нефт с ТАN 1.2
4 - Нефт с ТАN 2.3

5 - Нефт с ТАN 3.4
6 - Нефт с ТАN 5.4

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1

2
Осем часа

3

4

Дванадесет часа

5

6
Номер на проба

Фиг. 14. Резултати в течната фаза от осем- и дванадесетчасовите
изпитания на обезсолен нефт с различно киселинно число
Легенда:

1 - Нефт с ТАN 0.5
2 - Нефт с ТАN 0.9

3 - Нефт с ТАN 1.2
4 - Нефт с ТАN 2.3
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5 - Нефт с ТАN 3.4
6 - Нефт с ТАN 5.4

При съпоставяне на състоянието на образците от въглеродна
стомана в течната фаза, тествани в нефт с различно общо киселинно
число, визуално се установява разлика в плътността на образувалия се
слой върху повърхността на образеца.

Фиг. 15. Вид и специфичност на
корозионните поражения на образци
в нефт с различно киселинно число

На фиг. 15 се вижда контрастта
между
сравнително
чистата
повърхност
на
пластината,
тествана при TAN 0.4 mgKOH/g и
тази от пробата с нефт при TAN
5.4 mgKOH/g. От стойностите за
скоростта на корозия, съдим че
този новообразувал се слой няма
необходимата защитна функция.

Полученият негативен резултат означава, че в реални условия
това ще доведе до натрупване на ненужен фаулинг по вътрешната
повърхност на оборудването. На най-висок риск са изложени инсталации,
подложени на агресията на високи концентрации от нафтенови киселини.
В потвърждение на получените резултати и направените изводи
можем да изтъкнем следните аргументи:
1) Чрез изкуствено повишаване на киселинността на нефтените
проби, нараства съдържанието на корозионна агресивните нафтенови
киселини, изкипяващи в интервал на кипене 132 – 243 °С.
2) Интензивната корозия в парната фаза (фиг. 12) се дължи на
наличния сяроводород в нефта и съдържащите се, както и допълнително
внесени със стандартната Fluka смес леки органични киселини.
Доказателство за това е образувалият се фин черен филм от железен
сулфид върху металната повърхност на образците, експонирани по пътя на
парите.
3) Корозията в паро-кондензната фаза (фиг. 13) нараства два пъти
спрямо първоначалната, като основната причина за това е кондензиращите
нафтенови киселини. Неравномерното ускоряване на корозията в
различни части на апартурата се дължи на разликата в условията и
компонентите на средата. Трябва да се има предвид факта, че методите на
изпитания в лабораторни условия донякъде ограничават възможностите на
експеримента, от гледна точка на реалното пресъздаване на условията, при
които се извършва дестилацията на нефта. Другото ограничение на метода
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идва от значително по-малкото време на експозиция на образците в
лабораторни условия спрямо времето на контакт в промишлени условия.
4) Корозионното действие на нафтеновите киселини ескалира с
повишаване на тяхното съдържание в нефтените смеси и този процес
продължава във времето (фиг. 14).
5) Повишените стойности за общото киселинно число на нефта ни
дават обща представа за корозионната агресивност на нефта, която
доказано зависи от неговия компонентен състав, от вида на съдържащите
се киселинни съединения и от молекулната им маса.
II.2.3.6. Изпитване на корозионната агресивност на различни
нефтени суровини
Предмет на нашето по-нататъшно обследване е корозионната
агресивност на различни нефтени суровини. Избрани са четири вида
нефтени смеси, преработвани през последните години в ЛНХБ: REBCO,
тежък ирански нефт, лек либийски нефт и CPC.
Проведените изпитания на четирите вида нефтени смеси се
извършва с цел да се сравни корозионната им агресивност, при
положение, че и четирите нефта притежават напълно различни
физикохимични показатели и концентрации на корозионно действащи
компоненти.
Корозионната агресивност на различни нефтени суровини е
отразена на фиг. 16.
3,00

Скорост на корозия, mm/y

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Течна фаза

Либийски нефт

Паро-кондензна фаза

Ирански нефт

REBCO

Парна фаза

CPC

Фиг. 16. Осемчасови изпитания на четири вида нефт
Легенда: 1 - Либийски нефт, 2 – REBCO, 3 – Ирански нефт и 4 – CPC
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При сравнение на двата по-тежки видове нефт - ирански нефт и
руска експортна смес (табл. 3.) се вижда, че въпреки различната
киселиност и съдържание на сяра, тези нефтове проявяват близки по
стойности скорости на корозия. Експериментално се констатира почти
еднаквото корозионно действие в парната и течната фази и на двете
нефтени смеси (фиг. 16). Предполага се, че евентуалната причина за това
се дължи на високото сяросъдържание и в двата вида нефт.
Интересен е факта, че иранският нефт има ТАN 2.4 mgKOH/g, т.е.
притежава значително по-високо съдържание на нафтенови киселини в
сравнение с руската експортна смес. Високата корозионна агресивност на
REBCO в течната фаза се преписва на съдържание на нафтенови
киселини, изкипяващи до 280 °С, т.е. при температурите на провеждане на
експеримента.
На база получените резултати можем да допуснем, че
съдържанието на сяра в тежкия ирански нефт, около 2 %, донякъде
възпрепятства пряката атака на нафтеновите киселини, поради
образуването на по-плътен защитен слой от железен сулфид върху
металната повърхност. Проблеми с по-високото сяросъдържание и
съдържание на нафтенови киселини при преработката на тежкия ирански
нефт най-вероятно ще се проявят при вторичната му преработка. В
резултат на високата температура и наличието на катализатор,
протичащите крекиращи процеси биха довели до получаване на повече
сяроводород, меркаптани и по-нискомолекулни киселинни.
Друг интересен феномен е по-високата корозионна активност на
нефтен бленд CPC спрямо лекия либийски нефт, предвид факта, че този
нефт е с по-ниска плътност от либийския. Въпреки по-ниското
съдържание на нафтенови киселини и соли спрямо либийския (табл. 3.),
блендът CPC проявява по-висока корозионна агресивност и в трите фази
при провеждане на експеримента. Обяснение на тази агресивност се
дължи на по-високото сяросъдържание. Блендът СРС е с по-ниска
плътност и не съдържа серни съединения със сложна структура, които от
своя страна при една обикновена дестилация на нефта ще се отделят като
сяроводород и меркаптани, известни със своята склонност да
предизвикват корозия върху стоманени повърхности. В този ред на мисли
би следвало да приемем твърдението, че съществува оптимално
съотношение на съдържащите се серни съединения и нафтенови киселини,
при което е възможна ограничаване на корозионна агресивност в мястото
на съвместното им действие.
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II.3. Механизъм на действие и инхибиторен ефект на
синтезирани сулфонати за предотвратяване на нафтенова корозия
II.3.1. Механизъм на действие на инхибитори на фосфорна и
сулфонатна основа
Вторият етап от обследването включва проследяването на
инхибиторното действие на добавките в обезсолен нефт с точно
определено киселинно число.
Редица автори разделят инхибиторите против нафтенова корозия
основно на фосфоросъдържащи и сяросъдържащи. Те обясняват защитния
механизъм на двата типа инхибитори по следния начин: първият
механизъм представлява реакцията между желязото, фосфора и сярата в
суровината, при което вместо образуването на нестабилен слой от железен
сулфид, се формира стабилен железен фосфат. В резултат на по-високата
си валентност, фосфорът има способността да свързва повече железни
йони. Освен това той се отличава със значителна устойчивост спрямо
атаката на реактивната сяра върху металната повърхност. Реакционното
действие на инхибиторите на фосфорна основа е представено на фиг. 17.

Фиг. 17. Механизъм на действие на фосфорен инхибитор
Въпреки високата ефективност на фосфоросъдържащите
инхибитори, нашето внимание бе насочено към инхибитори на
сулфонатна основа, тъй като фосфорът се явявя катализаторна отрова и
оказва влияние върху последващите процесите при вторично
преработване на суровината.
Защитните свойства на синтетичните сулфонати, зависят от
тяхното молекулно тегло, маслоразтворимост, полярност и разклоненост
на радикалите. Предполагаме, че полярният край на сулфонатния
инхибитор се присъединява към метала, а неполярната част от веригата се
разполага перпендикулярно на повърхността, като последно се образува
хидрофобен слой от съставки на нефта. Защитното действие на този
многослоен механизъм се изразява в създаването на бариера за дифузията
на железните йони от повърхността на метала, а също така и за дифузията
на корозионните агенти или вода към металната повърхност.
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Приемаме факта, че защитните свойства на този тип
филмобразуващи инхибитори зависят от няколко фактора: адсорбцията на
инхибитора и способността на молекулите му да се ориентират към
повърхността, химическа реакционна способност на инхибитора,
електродни потенциали на полярния край на молекулите на инхибитора и
молекулите на металната повърхност, концентрация на инхибитора,
температурата, скоростта на движение на средата и т.н.
Според съвременните теории, съществува междинен етап на
формиране на многослойния филм от молекулите на инхибитора.
Образуването на мицело-подобни форми, съставени от голям брой
молекули на сулфоната, като тяхната ориентация и формата на
образувания слой зависят от полярността на разтвора и съответно от това
кои сили на привличане ще надделеят – на хидрофилния („глава”) или на
липофилния край („опашка”) на молекулите.

Фиг. 18. Механизъм на действие на инхибитор
на сулфонатна основа
(а) адсорбция на единични молекули при ниска концентрация на инхибитора;
(в) полу-мицелни формации при висока концентрация на инхибитора;
(с) формации от многослоен филм при много високи концентрации на
инхибитора.

Съществува понятието „критичната мицелна концентрация” на
ПАВ, при която се образуват мицелни форми и допълнителното добавяне
на ПАВ не води до ново мицело-образуване, съответно повърхностното
напрежение на фазовата граница (между молекулите на сулфоната и
молекулите на разтвора) запазва приблизително еднакви стойности.
II.3.2. Определяне ефективността на инхибиторите против
корозия
Най-разпространените количествени показатели за оценка
ефективността на инхибиторната защита са: степен на защита или
инхибиторния ефект (Z) и коефициент на защитно действие (y).
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Инхибиторният ефект се изчислява от разликата в скоростта на
корозия без (Ко) и в присъствие на инхибитор (Кi) по формулата в
проценти:
Ко - скорост на корозия без инхибитор;
K K
(3)
  o
i  100
Кi - скорост на корозия в присъствие на
K
инхибитор.
o
Коефициентът на защитно действие (y) е съотношение между
скоростите на корозия без (Ко) и в присъствие на инхибитор (Кi). Това
съотношение е показател на понижението на корозия в резултат на
използването на инхибитор.

 

K
K

o,
i

(4)

Ко - скорост на корозия без инхибитор;
Кi - скорост на корозия в присъствие на
инхибитор.

II.3.3. Определяне скоростта на корозия на средата с
относително висока киселинност при различни концентрации на
инхибиторните добавки
Проведени са експерименти с отчитани скорости на корозия на
образците при дозировки от 1000 ppm и 5000 ppm на синтезираните
сулфонати на основата на лека и тежка дизелова фракция, представени в т.
II.2.2.2. Използвани са две партиди нефтен бленд REBCO: първият нефт е
с плътност 0.8655 g/cm3 (при 20 ºС) и съдържание на обща сяра 1.23 %, а
вторият - с плътност 0.8622 g/cm3 (при 20 ºС) и съдържание на обща сяра
1.39 % .
Киселинността на моделните смеси е постигната чрез добавяне на
точно определено количества от Fluka сместа до постигане на стойност за
TAN от 5.4 mgKOH/g.
Резултатите от проведените експерименти графично се
визоализират на фигури 19, 20 и 21 за всяка фаза, при двете концентрации
на 10-те броя синтезирани добавки. Осем от тези добавки са на основата
на тежка дизелова фракция, представени по абцисата на позиции – 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 и 11, а само две – на основата на лека дизелова фракция,
съответно на позиции 8 и 10.
На фигури 19, 20 и 21 и в табл. 7 са изложени резултатите от
проведения анализ за инхибиторната активност на синтезираните
сулфонати и в трите фази. Поведението на инхибиторите при
концентрация от 5000 ppm е значително по-стабилно за повечето добавки
спрямо концентрации на инхибиторите от 1000 ppm в нефтена проба.
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С малки изключения, при повечето от пробите с добавени 1000
ppm от сулфонатите, се отчете завишена корозия и в трите фази спрямо
пробите с 5000 ppm инхибитор. Като в някои от случаите, отчетената
скорост на корозия при ниската дозировка е по-висока от тази на празната
проба. За да обясним този негативен резултат приемаме факта, че
сулфонатите, макар и с отлични филмообразуващи свойства, при
дозировка от 1000 ppm не са в състояние да образуват непрекъснат
изолиращ слой върху цялата метална повърхност от действието на
корозионната среда.
От графиката на фиг. 19 се вижда, че скоростта на корозия в
течната фаза на обезсоления нефт, с ТАN 5.4 mgKOH/g, е 0.41 mm/y. След
добавяне на 1000 ppm от инхибиращите добавки, скоростта на корозия се
понижава под 0.20 mm/y за повечето добавки. Съгласно БДС 7906:1970
корозионно устойчиви са металите със скорост на корозия под 0.1 mm/y. В
този смисъл най-близките резултати са получени при добавките от
сулфонирана тежка дизелова фракция, неутрализирани с натриев сулфат
(поз. 9) и с магнезиев хидрооксид (поз. 2), където скоростта на корозия за
осемчасовия експеримент достига до стойности 0.14 и 0.16 mm/y.
0,45

Скорост на корозия, mm/y

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1000

Концентрация на сулфоната, ppm

5000

Изходна проба от обезсолен и обезводнен нефт с ТАN 5.4 mgKOH/g

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2

Проба със сулфонат от ТДФ и 30%Н2SO4, без неутрализация

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с NaOH

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с KOH

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с CaCO3

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Ca(OH)2

Проба със сулфонат от ЛДФ, неутрализиран с Na2CO3

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Na2SO4

Проба със сулфонат от ЛДФ, неутрализиран с K2CO3

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с K2CO3

Фиг. 19. Резултати в течната фаза от осемчасови изпитания за скорост на
корозия на обезсолен нефт с ТАN 5.4 mgKOH/g, при добавени
1000 ppm и 5000 ppm от различни инхибиторни добавки
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Повторното експериментиране с нефтената проба при дозировки
на инхибиторните добавки от 5000 ppm потвърди и подобри резултатите
от предходния експеримент. Скоростта на корозия в течната фази на
пробите при тази концентрация от синтезираните инхибитори е близка до
0.11 mm/y. което отговаря на изискванията за корозионна устойчивост на
металите.
В паро-кондензната и парната фази се констатира точно
обратното, с изключение само на две добавки, всички останали проявяват по-висока корозионна активност от празната проба
(обезсоления нефт).
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Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с K2CO3

Фиг. 20. Резултати в парно-кондензната фаза от осемчасови изпитания
за скорост на корозия на обезсолен нефт с ТАN 5.4 mgKOH/g, при
добавени 1000 ppm и 5000 ppm от различни инхибиторни добавки
Механизмът на действие на инхибиторите, получени на основата
на лека и тежка дизелови фракции със соли на натрия и калия се
визуализира на фиг. 18. Принципно синтезираните добавки от леката
дизелова фракция (поз. 8 и поз. 10), би следвало да притежават по-слаби
инхибиращи свойства в течната фаза, което се потвърждава от сулфоната,
получен при неутрализацията с калиев карбонат. Разликата между
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добавката синтезирана от лека и от тежка дизелова фракция нагледно
може да се види, като се сравнят последните две добавки, неутрализирани
с калиев карбонат в трите фази представени на поз. 10 и поз. 11. При
ниската дозировка значително по-добър инхибиторен ефект в парокондензната фаза и в парната фаза има инхибиторът, синтезиран от леката
дизелова фракция в сравнение с този, получен от тежкото дизелово
гориво. Докато добавката синтезирана от тежка дизелова фракция,
проявява инхибиторното си действие основно в течната фаза.

Скорост на корозия, mm/y

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1000

Концентрация на сулфоната, ppm

5000

Изходна проба от обезсолен и обезводнен нефт с ТАN 5.4 mgKOH/g

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2

Проба със сулфонат от ТДФ и 30%Н2SO4, без неутрализация

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с NaOH

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с KOH

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с CaCO3

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Ca(OH)2

Проба със сулфонат от ЛДФ, неутрализиран с Na2CO3

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Na2SO4

Проба със сулфонат от ЛДФ, неутрализиран с K2CO3

Проба със сулфонат от ТДФ, неутрализиран с K2CO3

Фиг. 21. Резултати в парната фаза от осемчасови изпитания за скорост на
корозия на обезсолен нефт с ТАN 5.4 mgKOH/g, при добавени 1000 ppm и
5000 ppm от различни инхибиторни добавки
При 5000 ppm най-добра инхибираща способност проявиха
добавките от сулфонирана тежка дизелова фракция, неутрализирани с
Mg(OH)2, Na2SO4 и NaOH (поз. 2, поз. 9, поз. 4). Това може да се
проследи от графиките на фиг. 19, 20 и 21 където се вижда, че
резултатите от колба № 2 - пробата с добавка от сулфонирана тежка
дизелова фракция с Mg(OH)2, показва най-последователен и положителен
ефект и в трите фази. Логичен резултат, предвид факта, че широко
прилагани в практиката съединенията на алкалоземните метали имат
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способността да образуват стабилен протекторен филм със защитно
действие върху металната повърхност.
Инхибиторният ефект на синтезираните добавки, съгласно
формула (3) е представен в таблица 7.
Таблица 7.
Инхибиторен ефект на синтезираните добавки с концентрации
от 1000 ppm и от 5000 ppm
Инхибиторен ефект, %
Течна фаза
Пози
-ция

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Проби от обезсолен и обезводнен
нефт с различни инхибиторни
добавки
Проба със сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с Мg(OH)2
Проба със сулфонат от ТДФ и
30%Н2SO4 без неутрализация
Проба със сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с NaOH
Проба със сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с KOH
Проба със сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с CaCO3
Проба със сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с Ca(OH)2
Проба със сулфонат от ЛДФ,
неутрализиран с Na2CO3
Проба със сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с Na2SO4
Проба със сулфонат от ЛДФ,
неутрализиран с K2CO3
Проба със сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с K2CO3

Парокондензна
фаза
1000
5000
ppm
ppm

1000
ppm

5000
ppm

60

70

15

49

71

54

Парна фаза

1000
ppm

5000
ppm

80

53

73

-86

35

38

61

72

-42

68

42

55

38

72

-113

37

24

45

54

62

-122

62

26

39

53

73

14

49

31

51

52

73

37

58

47

42

65

71

68

54

87

64

17

53

63

63

83

41

57

62

38

39

74

51

Значителното по-добро инхибиращо действие в течната фаза
проявяват добавките, неутрализирани с хидрооксиди на алкални и
алкалоземни метали, сравнени с тези, неутрализирани с карбонати.
Изключение прави само сулфоната, получен от лека дизелова фракция,
неутрализирана с натриев карбонат (поз. 8). Почти всички добавки при
концентрация 5000 ppm в течната фаза проявяват добър и много добър
инхибиторен ефект със стойности в границите от 53 % до 73 %, съгласно
БДС 7906:1970. Най-значим инхибиторен ефект при максимална
дозировка на инхибитора притежават две добавки, получени от
сулфонирана ТДФ, неутрализирани с NaOH и с Ca(OH)2, като и една от
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ЛДФ, неутрализирана с Na2CO3 (поз. 4, поз. 7, поз. 8). Макар и с висок
инхибиторен ефект в една от фазите, голяма част от добавките имат не
постоянно поведение в другите фази, например тези получени от леката
дизелова фракция, съответно на позиции 8 и 10.
Най-стабилно и последовално е нарастването на инхибиторното
дейстие на сулфоната, получен от тежка дизелова фракция,
неутрализирана с Mg(OH)2 – поз. 2.
Изключителни инхибиращи стойства при концентрация 1000 ppm
- поз. 9 прояви добавката на основата на сулфонат, неутрализиран с
натриев сулфат.
Въпреки значителният защитен ефект и в трите фази на
инхибитора от поз. 9, уместно е да отбележим логически противоречиви
резултати при по-високата концентрация. Нестабилното поведение на
добавката в случайте с високи концентрации, крие известен риск от
предозиране по време на реалното прилагане на инхибитора. Затова
вниманието за нашето изледване беше съсредоточено върху инхибитора
на поз. 2.
Установихме, че инхибиращите състави на основата на тежка
дизелова фракция показват по-надеждни резултати от тези на лека
дизелова фракция. Още повече, че препоръчително е инхибиторът против
нафтенова корозия да притежава по-широк интервал на кипене, за да има
възможност да ограничи действието на нискокипящите и висококипящите
нафтенови киселини.
Хидрооксидите и карбонатите са известни с инхибиторните си
свойства, които се обуславят от способността да образуват неразтворими
съединения. Според теоретичните постановки тези съединения се
натрупват върху анодните участъци от металната повърхност и
ограничават корозионното изностване на оборудването. Съществува
известен риск при прилагането им, недостатъчната концентрация на
анодните инхибитори може да доведе до невъзможността от образуване на
протекторен филм и съответно да ускори корозията на металите.
Високата концентрация от 5000 ppm, използвана при протичане
на експеримента не означава, че това е необходимата дозировка, която ще
се прилага в реални условия. В реални условия, при по-продължителна
експозиция на повърхностите, подложени на агресия, подаването на
инхибитор против нафтенова корозия се извършва само в участъците с
висок риск и в концентрации, които след първоначалното пасивиране на
повърхността и образуване на защитен филм, в последствие се коригират
до оперативен диапазон. След първоначалната „ударна“ дозировка за
създаване на филм върху повърхността на металното оборудване,
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последващото понижаване на концентрация на сулфоната до 1000 ppm
(2000 ppm), вероятно ще обезпечи необходимата защита.
При съпоставяне на инхибиращите добавки получени след
неутрализацията с натриеви, калиеви, калциеви хидрооксиди или техните
соли, експериментално се установи по-високата ефективност на тези, на
базата на натриеви съединения.
Широко прилагана практика за улавяне и неутрализиране на
нафтенови киселини във висококиселинни нефтени смеси е чрез третиране
с алкално-отнасящи се соли и основи. Макар да съществува реална
възможност, калцият да се натрупва във вид на калциев нафтенат върху
повърхостта на оборудването под формата на нежелан фаулинг. Също
така трябва да се отчете и фактът, че употребата на хидрооксиди на натрия
и калия трябва да бъде в определени граници, поради рискът от
концентрирането им в по-тежките дестилати. Тези фракции подлежат на
вторични каталитичните процеси, а част от тях влизат в състава на
котелно гориво. В големи концентрации и повишени температури, натрият
предизвиква алкална крехкост на стоманата. Високото съдържание на
натрий и ванадий в тежките горива, предназначени за изгаряне в пещи,
води да получаване на натриево-ванадиева корозия на тръбния змиевик в
пеща. Естествено тези проблеми могат да възникнат само при повишени
дозировки.
II.3.4. Определяне инхибиторния ефект при съвместното
действие на амини, фосфати и синтезирани сулфонати
Експериментът се провежда с добавки на фосфорна, аминна и
амино-фенолна основа, които са съставна част от фирмените инхибитори
против корозия в нефтопреработването. Въпреки различните им
физикохимични характеристики, посочени в табл. 5 и четирите
съединения се дозират по 300 ppm във всяка колба. Допълнително се
добавя 350 ppm от синтезирания сулфонат, неутрализиран с магнезиев
хидрооксид. Предвидена е не висока концентрация на инхибиторите,
защото общата киселинност на изходната нефтена проба е 0.4 mgKOH/g.
Използваната нефтена проба в случая е смес от два бленда: CPC :
REBCO в съотношение 10 : 1. При това съотношение на смесване, имайки
предвид ниската киселинност на бленда СРС с общо киселинно число
0.05 mgKOH/g и сяросъдържание 0.5 %, смесен с REBCO с високо TAN от
5.4 mgKOH/g, се получава нефтена смес с не висока киселинност.
Любопитното е, че киселинността на получената смес от 0.4 mgKOH/g е
приблизително десет пъти по-висока от тази на СРС и десеткратно пониска от тази на REBCO.
Получените резултати от експеримента са графично представени
на фигура 22.
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1,75

Скорост на корозия, mm/y

1,50
1,25

1
2

1,00
3
0,75

4
5

0,50
0,25
0,00
Течна фаза

Паро-кондензна фаза

Парна фаза

Фиг. 22. Изпитания за скорост на корозия на обезсолен нефт с ТАN 0.4
mgKOH/g при комбинирано действие на сулфонати и различни
инхибиторни добавки на фосфорна и аминна основа в трите фаза
Легенда:
1 – Изходна проба от обезсолен и обезводнен нефт с ТАN 0.4
2 - Проба с TEPA и сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2
3 - Проба с TEP и сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2
4 - Проба с TMEDA и сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2
5 - Проба с 3-Aminophenol и сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2

След осемчасовия експеримент, плътен защитен слой се образува
върху цялата повърхност на образците, потопени в течната фаза в колбата
с нефтена смес, съдържаща 300 ppm 3-Aminophenol и 350 ppm от
синтезирания сулфонат, неутрализиран с магнезиев хидрооксид, съответно
отчетената скоростта на корозия се понижи до 0.1 mm/y спрямо 0.15 mm/y
в празната проба.
Останалите три добавки на аминна и фосфорна основа проявиха
защитни свойства основно в паро-кондензната и газовата фаза. При
пробата с добавен 300 ppm Triehtyl phosphatе (поз. 3) се постигна много
добра инхибиторна защита в парната и паро-кондензната фази. Скоростта
на корозия се понижава с три единици в паро-кондензната фаза и осем
пъти в газовата фаза. Според температурата си на кипене (215 ºС),
действието на органичния фосфат би следвало да бъде най-ефективно при
условията на провеждане на експеримента в паро-кондензната фаза.
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Таблица 8.
Инхибиторен ефект на синтезиран сулфонат с аминни, фосфатни или
фенолни съединения
Инхибиторен ефект, %
Пози
-ция
2.
3.
4.
5.

Проби от обезсолен и обезводнен нефт с различни
инхибиторни добавки
Проба с TEPA и сулфонат от ТДФ, неутрализиран с
Мg(OH)2
Проба с TEP и сулфонат от ТДФ, неутрализиран с
Мg(OH)2 и
Проба с TMEDA и сулфонат от ТДФ, неутрализиран
с Мg(OH)2
Проба с 3-Aminophenol и сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с Мg(OH)2

Течна
фаза

Пароконденз
на фаза

Парна
фаза

-49

-42

93

2

61

88

1

37

4

29

23

33

Наблюдава противоречие в защитните свойства на двете аминни
съставки: Tetraethylenеpentaminе и NNN`N`-Tetramethylethylenediaminе.
Инхибиторът ТМЕDА, отличаващ се с по-ниска плътност и темепература
на кипене, е по-ефективен в паро-кондензната фаза, в сравнение с ТЕРА,
който въпреки по-високата си плътност и температура на кипене 240 ºС,
проявява защитно действие основно в парната фаза, и то с много висок
инхибиторен ефект от 93 %. Обяснението на този висок ефект се дължи на
факта, че молекулата на NNN`N`-Tetramethylethylenediaminе притежава
дълга линейна структура с по пет аминни групи, т.е. броят на
функционалните групи и разположението им също оказва влияние върху
инхибиторната способност на добавките.
От всички добавени химикали представени в табл.5, единствено 3Aminophenol има бензолно ядро в структурата на молекулата си.
Фенолните съединения, подобно на алкохолите, спадат към вида на
нейоногенните инхибитори против корозия, т.е. те не се дисоциират във
вода, защото техните хидрофилни групи фактически са хидрооксиди.
При съвместното действие на амини, фосфати, феноли и
синтезирани сулфонати, единствено добавката, съдържаща сулфонат с
3-Aminophenol, проявява инхибиторни качества и в трите фази.
Повърхността на металните образци, експонирани в пробата, съдържаща
сулфонат с 3-Aminophenol и в трите фази беше покрита с плътен трудно
отстраним филм.
Повърхността на пластините за останалите проби в парокондензната и парна фази е неравномерно покрита с филм от железен
сулфат, което се дължи на ниското съдържание на сяра в пробата – 0.5 %.
При наличие не висока киселинност на нефтена проба и съдържание на
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сяра под 1 – 2 %, не може да се очаква да се инициира естествената
способност на нефта да образува бариерен филм от железни сулфиди
върху металните повърхности.
II.3.5. Определяне инхибиторния ефект на фирмен инхибитор
и синтезирани сулфонати при различни концентрации
Идеята за съпоставяне ефекта на действие на синтезирания
инхибитор от ТДФ, неутрализиран с магнезиев хидрооксид и инхибитор
ЕС 3246А на фирма „Nalco”, както и съвместното им действие, цели да
оптимизира инхибиторната защита и да се въведе икономически изгоден
вариант. Инхибитор ЕС 3246А на фирма „Nalco” представлява аминонеутрализиран фосфатен естер.
Нефтената проба, използвана за експеримента, има много високо
киселинно число от 5.4 mgKOH/g и средно сяросъдържание от 1.39 %.
Високото киселинно число в нефта е получено от смесване на нефтената
проба с определено количество от стандартната смес на нафтенови
киселини. Напълно логично е скоростта на корозия в течната фаза да бъде
над 0.4 mm/y. При анализиране на резултатите, представени в табл. 9 и
фиг. 23, се установи, че най-високата степен на защита е постигната с
добавката в концентрация от 2000 ppm на синтезирания сулфонат и в
трите фази (поз. 2).
Таблица 9.
Инхибиторен ефект на различни инхибиторни смеси
Инхибиторен ефект, %
Пози
-ция

Проби от обезсолен и обезводнен нефт с различни
инхибиторни добавки

Течна
фаза

Пароконденз
на фаза

Парна
фаза

2.

Проба с 2000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с
Мg(OH)2

55

70

94

3.

Проба с 1000 ppm инхибитор ЕС 3246А

12

50

62

4.

Проба с 2000 ppm инхибитор ЕС 3246А

8

46

75

5.

Проба с 1000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с
Мg(OH)2

14

37

78
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Фиг. 23. Скорост на корозия на висококиселинен нефт
с различни дозировки от инхибиторни добавки в трите фаза
Легенда:
1 – Изходна проба нефт с ТАN 5.4
2 - Нефт с ТАN 5.4 и 2000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2
3 - Нефт с ТАN 5.4 и 1000 ppm инхибитор ЕС 3246А
4 - Нефт с ТАN 5.4 и 2000 ppm инхибитор ЕС 3246А
5 - Нефт с ТАN 5.4 и 1000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH) 2

При останалите инхибитори защитно действие с много висок
инхибиторен ефект се постига предимно в газовата и паро-кондензната
част на апаратурата.
Резултатите, получени от прилагането на двете различини
дозировки на ЕС 3246А (поз.3 и поз.4), ни насочиха към теоретичната
хипотеза за съществуването на критична мицелна концентрация, т.е. при
концентрация на инхибитора от 1000 ppm, се счита, че е постигната
„критичната мицелна концентрация”, респективно няма съществена
разлика в повърхностното напрежение на фазовата граница между
молекулите на добавката и молекулите на разтвора, няма създаване на
нови мицелни форми, съответно нарастване на защитния филм.
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II.3.6. Определяне на инхибиторния ефект на фабрично
произведени инхибитори за нискотемпературна корозия
В реални условия на инсталации за атмосферна дестилация в
зоните на кондензация, където съществува висок риск от
нискотемпературна корозия, успешно се прилагат инхибитори на аминна
основа с неутрализиращо и филмообразуващо действие.
Чрез обезсоляването и обезводняването на нефтените проби, сме
ограничили влиянието на солите в парната и паро-кондензната части на
апаратурата. Основни корозионни агенти в тези части са сяроводорода и
леките органични киселини. В този случай, преценихме, че наличието на
инхибитор против корозия с филмообразуващо действие ще бъде напълно
достатъчен за елиминиране на корозиония процес в тези две фази.
На основание опита от предходни експерименти, вниманието ни
се насочи към четири инхибиторни добавки на различини производители:
СI 6400 на фирма „Kurita”, Dodigen 481 „Clariаnt”, ЕС 1015В и ЕС 1010В
на фирма „Nalco”.
Четирите
филмообразуващи
инхибитори
представляват
стандартни инхибитори против корозия, които имат способността да
образува непрекъснат изолиращ слой на повърхността на оборудването
при стойности на рН в границите от 5.5 до 6.5. Основните компоненти
включени в състава им са имидазолин, етилбензен и тежък ароматен
бензин с температура на кипене 180 ºС.
Ефективността на филмообразуващите инхибитори се изпита при
две различни концентрации на инхибиторните разтвори: 5 ppm и 8 ppm.
Предварително инхибиторите са разредени с бензин, за да се постигне
равномерно разпределение на филма върху металната повърхност на
образците. Плътността на използвания бензин е 0.74 g/cm3 при 20 °C, а
температура на кипене до 180 °С. В действителност на всеки час се подава
на капки около 20 ml разтвор на инхибитор.
Средата използвана за експеримента е 700 ml бензин от
хидроочистваща инсталация на дизелови фракции (бензин-отгон), с
високо съдържание на сяроводород и меркаптани (съдържание на обща
сяра от 0.14 %). След достигане температурата на кипене на работната
среда, се стартира дозирането на инхибиторните разтвори непрекъснато, в
продължение на четири часа. Скоростта на дестилация се регулира от
температурата и обема на изпразване на кондензата от сокслета. В
рамките на един час трябва да се осъществяват шест изпразвания на
натрупания кондензат от сокслета. Данните за скоростта на корозия и
инхибиторния ефект в парна фаза и паро-кондензната фази са представени
на таблици 10 и 11.
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Таблица 10.
Скоростта на корозия и инхибиторен ефект в парна фаза
Скорост на
корозия, mm/y

Инхибиторен
ефект, %

0.1673

68

0.1086

80

0.2185

60

Clariant Dodigen 481

0.1229

77

1.

Nalco EC 1015В

0.0941

85

2.

Nalco EC 1010В

0.0743

89

№

Инхибитор

1.

Nalco EC 1015В

2.

Nalco EC 1010В

3.

Kurita CI 6400

4.

Концентрация на
инхибиторния разтвор

5 ppm

8 ppm
3.

Kurita CI 6400

0.0827

86

4.

Clariant Dodigen 481

0.0815

87

Таблица 11.
Скоростта на корозия и инхибиторен ефект в паро-кондензната фаза
№

Инхибитор

1.

Nalco EC 1015В

2.

Nalco EC 1010В

Концентрация на
инхибиторния разтвор

Скорост на
корозия, mm/y

Инхибиторен
ефект, %

0.1940

72

0.1661

84

5 ppm
3.

Kurita CI 6400

0.2038

52

4.

Clariant Dodigen 481

0.1317

68

1.

Nalco EC 1015В

0.1765

81

2.

Nalco EC 1010В

0.1861

83

3.

Kurita CI 6400

0.2279

77

4.

Clariant Dodigen 481

0.1791

83

8 ppm

При сравняване степента на защитата от корозия при
концентрация от 5 ppm на филмообразуващите инхибитори, най-високи са
резултатите, получени при продуките на поз. 2 и поз. 4. Инхибиторният
ефект при по-високата концентрация (8 ppm) при четирите добавките е
приблизително съизмерим и в двете фази. Икономиите от допълнителните
количества на филмообразуващия инхибитор са от съществено значение
при
реалното
му
прилагане
на
високо
производителни
нефтопреработвателни инсталации.
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На основание резултатите, получени от тези ускорени
лабораторни изпитания, се внесе предложение за провеждане на
промишлен експермент с филмообразуващия инхибитор на ЕС 1010В на
фирма „Nalco“ (подробно описан в т. II.1.1.).
II.3.7. Определяне скоростта на корозия в различните фази
при
съвместното
действие
на
фирмени
инхибитори
за
нискотемпературна и синтезирани – за високотемпературна корозия
Осемчасовите изпитания включват защита на стоманените
образци в течната и в паро-кондензната фаза, с помощта на три от
синтезираните сулфонати с концентрации 5000 ppm и филмообразуващ
инхибитор ЕС 1010В в концентрация 5 ppm. Концентрацията на
фабричния инхибитор (в ppm) се постига чрез разреждане с бензин,
съгласно т.II.3.6.
Инхибиращите добавки срещу нафтенова корозия се прибавят към
сместа преди стартиране на изпитанието. Филмообразуващият инхибитор
за нискотемпературна корозия се подава непрекъснато по време на
експеримента в парната фаза, с цел образуване на непрекъснат филм,
върху стоманените образци, подложени на агресивното действие на
сяроводорода. На фигура 24 се визуализира съвместното действие на
двата типа инхибитори. Резултатът от защитното действие на инхибитора
в парната фаза е фрапиращ. Скоростта на корозия на неинхибиран нефт с
киселинно число 0.8 mgKOH/g и съдържание на сяра над 1 % в тази фаза е
над 2.5 mm/y. Понижаването на корозията в резултат на
нискотемпературния инхибитор е повече от 1.25 mm/y.
Скоростта на корозия в течната фаза (фиг. 24) при първите две
добавки достига до 0.05 mm/y, а за третата е 0.06 mm/y. От гледна точка на
устойчивост на металите, това е един много надежден резултат за
технологичното оборудване, подложено на агресията на нефт с киселинно
число 0.8 mgKOH/g.
На фигура 24 се наблюдава съществено завишаване на скоростта
на корозия в паро-кондензната част спрямо предходните експерименти.
Допуснахме, че причината затова се дължи на увеличеното количество
бензин в сокслета, водеща до понижаване на концентрацията на
нискотемпературния инхибитор в тази част от апаратурата.
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Фиг. 24. Съвместно действие на инхибитор 5 ppm ЕС 1010А против
нискотемпературна и 5000 ppm инхибитори за високотемпературна
корозия върху образци от въглеродна стомана
Легенда:
1 - Проба с 5000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с NaОН и 5 ppm ЕС 1010В
2 - Проба с 5000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Mg(ОH)2 и 5 ppm
ЕС 1010В
3 - Проба с 5000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Na2SО4 и 5 ppm
ЕС 1010В

Разреждането с бензин в сокслета не оказва съществено влияние в
течната фаза, където защитата се осигурява от добавката срещу
високотемпературна корозия. В реални условия този негативен ефект няма
как да се осъществи, поради по-плавния температурен преход и голямото
разстояние между зоните на действие на двата инхибитора (например
нискотемпературните
участъци
на
върхови
части
и
повисокотемпературната средна част на колоната).
II.3.8. Лабораторни изпитания за определяне скоростта на
корозия на нефт с различно общо киселинно число и различна
дозировка на инхибитор
Накрая на нашето обследване насочихме вниманието си към
оптималното съотношение между киселинността на нефта и количеството
на добавения инхибитор. Целта на лабораторните изпитания е да се
предвиди необходимото количество от сулфоната, което би следвало да се
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подава при предварително известно общо киселинно число на нефта. От
иконическа гледна точка, не без значение е в хода на експеримента да се
определи оптималната дозировка на инхибиторната добавка.
За целите на поставената задача, сме използвали нефтени смеси
със стойности на TAN от 0.4 mgKOH/g, 2.5 mgKOH/g и 5.4 mgKOH/g.
Отново към смесите добавихме синтезирания сулфонат на основата на
тежка дизелова фракция, неутрализиран с Мg(OH)2, като дозировката на
инхибитора към всяка проба е различна.
Положителното или негативното въздействие може да се
проследи на фиг. 25, от където се определя достатъчно или не достадъчно
е количеството на сулфоната в различно киселинните нефтени смеси.
Всеки стълб от графиката на фиг. 25 отразява агресивното
действие на средата в определена фаза. От резултатите, получени в двете
фази: течна и парна, можем да отчетем положителното действие на
добавения сулфонат в двете проби на поз.1 и поз.2. Същото не можем да
твърдим за паро-кондензната фаза, където единствено скоростта на
корозия на нефтената смес с TAN 0.4 mgKOH/g се повлиява от 1000 ppm
добавен инхибитор.
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Фиг. 25. Изпитание на нефт с различно киселинно число
и различна дозировка на инхибитор
Легенда:
1 - Нефт с ТАN 5.4 и 3000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH)2
2 - Нефт с ТАN 2.5 и 2000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH) 2
3 - Нефт с ТАN 0.4 и 1000 ppm сулфонат от ТДФ, неутрализиран с Мg(OH) 2
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Допускаме, че повишената скорост на корозия спрямо празната
проба се дължи на недостатъчното количество от сулфоната, при което е
невъзможно да се образува плътен защитен филм върху металната
повърхност. От теорията е известно, че неравномерен слой върху
металната повърхност, води до ограничаване или до ускоряване на обмена
на йони от разтвора, респективно става преразпределене на анодните и
катодни участъци, като приоритетно анодните се образуват под слоя с помалка плътност.
Таблица 12.
Инхибиторен ефект на проби с различно киселинно число и различни
инхибиторни смеси
Инхибиторен ефект, %
Пози
-ция
1.
2.
3.

Проби от обезсолен и обезводнен нефт с различни
инхибиторни добавки
Проба с с ТАN 5.4 и 3000 ppm сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с Мg(OH)2
Проба с с ТАN 2.5 и 2000 ppm сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с Мg(OH)2
Проба с с ТАN 0.4 и 1000 ppm сулфонат от ТДФ,
неутрализиран с Мg(OH)2

Течна
фаза

Пароконденз
на фаза

Парна
фаза
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26

48

57

11

43

9

52
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III. Определяне скоростта на корозия на въглеродна и
легирани стомани в нефт с висока киселинност
Последна стъпка в нашето обследване е проследяване
устойчивостта на различни видове стомани, подложени на агресивното
действие на нафтеновите киселини при температури до 260 – 280 °С. За
експеримента подготвихме образци от различни видове стомана:
въглеродни – Ст 3, Ст 10 и Ст 20 по БДС 6739:1972 и БДС EN 10088:1995,
високо легирани хром-никелови стомани със съдържание на титан и
молибден - 08X18H10T, X17H13M2T, X18H9T по БДС 6739:1972 и БДС
EN 10088:1995, Х2Cr22Ni5Mo3N по SS EN 10028-7-2000 (SAF 2205 на
фирма „Sandvik”), а също и образци от алиминий по DIN EN 10213-21996.
Подборът на материала на образците беше съобразен с два
основни признака: най-приложими и най-устойчиви конструкционни
стомани и сплави.
Подобно на предходните изпитания, експонирането на образците
се извърши в трите фази – течна, паро-кондензна и парна. За корозионна
среда се използва нефт с киселинно число 5.4 mgKOH/g и съдържание на
сяра от 1.39 %. Отново нагряването се извършва постепенно до достигане
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на температурен интервал 240 – 280 °С в течната фаза, като през
последните 4 часа на експеримента се поддържа постоянна температура от
280 °С. Времетраенето на теста за изпитване на корозионното действие на
средата е 8 часа. Резултатите от експеримента са графично представени на
фиг. 26.
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4,00
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08X18H10T

X17H13M2T

X18H9T

SAF2205
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Скорост на корозия, mm/y
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2,50
2,25
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Фиг. 26. Осемчасово изпитание на различни видове стомана във
висококиселинен нефт
Поради по-ниската си степен на устойчивост спрямо агресията на
сярата и нафтеновите киселини в суровината върху образците от
въглеродна стомана се образува солиден слой от FeS, в сравнение с хромникеловите стомани.
Натрупването на плътен слой от железен сулфид се осъществява
между втория и четвъртия час от началото на експеримента.
Следователно, може да се предположи, че в реални условия, бързото
отлагане на сулфиден слой върху вътрешните повърхностти на
оборудването, ще доведе до нарушаване на топло- и на масообмена в
технологичното съоръжение, както и до променя на скоростта на флуида
по транспортиращите тръбопроводи и т.н.
От резултатите, представени графично на фиг. 26, се констатира
корозионна устойчивост на образци от 08X18H10T, X17H13M2T,
X18H9T, Х2Cr22Ni5Mo3N (SAF 2205) и алуминия. Скоростта на корозия
на образците от легирана стомана и от алуминий, и в трите фази е под 0.1
mm/y.
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Изключително надеждни резултати, относно устойчивост към
корозия, показа поведението на неръждаема стомана тип SAF 2205.
Скоростта на корозия на образците и в трите фази е под 0.01 mm/y, т.е.
много устойчива конструкционна стомана съгласно БДС 7906:1970.
IV. Съвременен мониторинг на инхибиторната защита
против нискотемпературна корозия в реални условия
Методи за наблюдение и контрол над корозията в зоните
подложени на най-висок риск включват лабораторни или он-лайн тестове
на рН, съдържание на хлориди, съдържание на желязо в кондензната вода.
Принципно, позициите на устройствата за измерване на корозия в
кондензоохлаждащите части на инсталациите за атмосферна дестилация
на нефт е представено на фиг. 1. В такъв тип инсталции, където е
възможен фазов преход и кондензация на пари с корозионно действащи
агенти (хлороводород, сяроводород, меркаптани, цианиди, органични
киселини и др.), устройствата за измерване на скоростта на корозия в
реално време се позиционират в близост до местата на кондензация.
Реализираните методи на измерване на скорост на корозия в
ЛНХБ са следните:
- директно измерване на скоростта на корозия по гравиметричен
начин с помощтта на метални образци, заложени в агресивни среди.
- директно измерване на скоростта на корозия чрез конвертиране
на електрически сигнал в скорост но корозия (mpy, mm/y) чрез измерване
на съпротивлението на чувствителен електрод ER-сонда или чрез
измерване на съпротивлението на сензора и на средата LPR-сонда (Linear
Polarization Resistance Probes).
- радиографичен контрол, ултразвукова дефектоскопия и
дебелометрия.
V. Схема за мониторинг и подаване на инхибитор против
нафтенова корозия в реални условия
Преди да се предложи схема на мониторинг и защита във
високотемпературните зони на вътрешната повърхност на оборудването,
трябва да се предвидят зоните, които ще бъдат подложени на най-силна
агресия от страна на нафтеновите киселини. На фиг. 27 схематично са
представени частите от инсталациите, за които се допуска, че са с найвисок риск от поява на нафтенова корозия. На схемата са посочени и
местата на подаване на инхибиторната добавка, която ще осигури защита
на металната повърхност в тези зони.
Трябва да се вземе предвид и факта, че тези части от инсталциите
(фиг. 27) са конструирани от различни стомани, т.е. един съвременен
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мониторинг, както и използваната инхибиторна защита е необходимо да
се съобрази с химическата устойчивост на различните метали.

Фиг.27. Схема на инхибиторна защита срещу нафтенова корозия в
инсталации за атмосферна и вакуумна дестилации
Легенда:
1) пещ към инсталация за атмосферна дестилация на нефта;
2) ректификационна колона към инсталация за атмосферна дестилация на нефта;
3) пещ към инсталация за вакуумна дестилация на нефта;
4) вакуумна колона.

Методите за корозионен мониторнг на високотемпературната
корозия са подобни на тези в нискотемпературните зони. Съществуват и
нови технологии при определяне на сяроводородната и нафтеновата
корозия. Особенно разпространен е метода на определяне нивата на
водород в стоманата - флукс мониторинг на водорода (HFM - Hydrogen
Flux Monitoring). Чрез този метод става директно измерване на атомите
водород в стоманата. Стойности от 4 pL/cm2/s означават съдържание на
разтворен водород в стоманата около 1 - 2 ppm. Това съдържание на
водород в стоманата се явява критично и може да доведе до възникване на
микро пукнатини в заваръчните шевове.

54

VI. Анализ на проблемите, свързани с корозия на
оборудването, в съвременния нефтопреработвателен бизнес
Изключително важно е при прилагането на конструкционни
материали в инсталациите за нефтопреработка, те да бъдат съобразени с
вида на суровината и условията на експлоатация на технологичното
оборудване.
На фиг. 28 са представени резултатите от обследване на загубите
от различните видове корозия, срещани в нефтопреработката.

Фиг. 28. Загуби от различните типове корозия в нефтопреработката
На диаграмата на фиг. 29 се разглеждат корозионните поражения
на различните стомани, сплави и други метали, ползвани в инсталациите
за преработване на нефт и нефтени полуфабрикати. Диаграмата отразява
реалното състояние на една съвременна рафинерия, при която голям
процент от оборудването е изработено от легирани и високоякостни
стомани, а тъка също и от сплави на различни метали: никел, хром, титан,
мед, алуминий и др.
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Фиг. 29. Загуби от корозия на металите в нефтопреработката
Следва да отбележим, че загубите от корозия на
конструкционните метали се причисляват към така наречените преки
загуби. Те от своя страна обобщават загубите на метал при авариен,
текущ, планиран и капитален ремонт на инсталациите, разходи за труд и
помощни материали за подмяна и ремонт на авариралите съоръжения.
Съществуват и непреки загуби от корозия, които също може да са със
значитела финансова стойност, като например – загуби от непроизведена
продукция или продукция с понижено качество, в резултат на авария или
ремонт.
По отношение на на ЛНХБ беше направен задълбочен анализ на
загубите от корозия за периода 2006 - 2013 г., в резултат на който се
установи, че преки загуби от корозия възлизат на 36.24 %, коствените
загуби - 58.43 %, а разходите за антикорозионна защита - 5.33 %.
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VII. Изводи
1. С цел да се подобри процеса на регулиране и контролиране на
нискотемпературната корозия при преработването на различни видове
нефт в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД се замени използваният досега
деемулгатор ЕС 2134А с ЕС 2472А на фирма „Nalco”.
2. В резултат на проведените изследвания и взетите технологични
решения се постигна повишаване ефективността на обезсоляването на
преработваните видове нефт средно от 56 % на 87 %.
3. Установи се, подходяща комбинация на инхибитор ЕС 1010В и
неутрализиращ агент ЕС 1005А, с която се постигна ефективна
инхибиторна защита на оборудването в нискотемпературните зони на
инсталацията за атмосферна дестилация на нефт в ЛНХБ.
4. Доказа се, че за да се неутрализират корозионно агресивните
компоненти в частта „Стабилизация” в инсталацията за първично
преработване на нефт е необходимо да се повиши дозировката на
филмообразуващия инхибитор в интервала 7 – 12 ppm.
5. Установи се, че повишените концентрации на нафтеновите
киселини в преработваните видове нефт, е причина за появата на
специфичен вид корозия върху изработеното от въглеродни стомани
оборудване, намиращо се във високотемпературните зони на
инсталацията.
6. Чрез методите на микроскопския анализ се установи, че
корозионните поражения са във вид на „дантела”, овално дъно и остри
ръбове на вдлъбнатините, което е характерно за корозионното износване
вследствие атаката на нафтенови киселини.
7. Установи се, че изучаваната корозия, предизвикана от
нафтеновите киселини е локален вид корозия, която разрушава
нефтопреработвателното оборудване за кратък период от време и
драстично се ускорява от наличието на минерални соли, съдържащи се в
нефта.
8. Проведените антикорозионни изпитания на партиди от
обезсолен и не обезсолен нефт доказват, че скоростта на корозия в течната
фаза е от един и същ порядък, но в парните и паро-кондензните фази,
разликите в стойностите на този показател е над 0.1 mm/y.
9. Установи се, че концентрацията на дефинираните нафтенови
киселини, добавени в изследваните моделни смеси, оказва по-слабо
влияние върху скоростта на корозия в течната и паро-кондензната фази, но
се отразява в много по-силна степен в парната фаза.
10. Експерименталните изследвания установяват, че корозията в
течната фаза върху металните образци нараства с продължителността на
изпитанието, докато в паро-кондензните и в парни фази, образувалият се с
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времето слой от железен сулфид защитава металната повърхност на
образците.
11. От проведените корозионни изпитания на четири вида
нефтени смеси, преработвани в ЛНХБ показват, че киселинността на
образците не може да бъде основен критерий за степентта на развитие на
корозионните процеси.
12. Изследвана е възможността за получаване на състави против
корозия от синтезирани филмообразуващи инхибитори с добавка от
фирмени съединения, използвани в областта на инхибиторната защита в
нефтената индустрия с доказан ефект.
13. Изучена е възможността за корозионна защита на въглеродни
и легирани стомани в среда на нефт с високо съдържание на нафтенови
киселини и серни съединения, което дава възможност за вземане на
конструкционни решения при подбора на материали за изработването на
технологичните съоръжения в нефтопреработвателната промишленост.
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