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Korroziyadan  mühafizə



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20/07/2009-cu il tarixli 126 №-li “ARDNŞ 
strukturunun təkmilləşdirilməsi” fərmanının icrası ilə əlaqədar, ARDNŞ Prezidentinin 

21/07/2009-cu il tarixli 95 №-li Əmrinə əsasən, iki institutun – “Elmi Tədqiqatlar” və 
“Neftqazlayihə” – birləşməsi nəticəsində ARDNŞ-nin NİPİ“Neftegas” yaradılmışdır.

İnstitutun 1300-dən çox əməkdaşı vardır, bu da mühüm layihələrin yerinə yetirilməsinə 
imkan verir. Bununla yanaşı institut böyük elmi potensiala malikdir. Hal-hazırda, institutda 
21 doktor və 107 elmlər namizədi işləyir, elmi-tədqiqat işlərinin əksəriyyəti ən yüksək 
dünya səviyyəsində aparılır və ixtira patentləri ilə təsdiq olunublar. İnstitutun mövcudluğu 
müddətində 1200-dən çox ixtira yaradılmışdır.

Yüksək elmi-texniki potensial, alim və mütəxəssislərin illər boyu toplanmış zəngin 
təcrübəsi müxtəlif dağ-geoloji şəraitlərdə neft yataqlarının kompleksli mənimsənilməsində 
mürəkkəb elmi və layihə-texniki məsələlərin müasir səviyyədə həllinin zəmanətidir.

Neftin, qazın, suyun, süxurun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin elmi tədqiqi, 
deemulqatorların istifadəsi, qazıma məhlulların xassələrinin təyin edilməsi və başqa 
tədqiqatlar dünya standartlarına cavab verən müasir sertifikatlaşdırılmış cihazlarda və 
laborator qurğularda aparılır. İnstitut müasir kompüter texnikası və problem-yönəldici 
proqram təminatı ilə təchiz olunub. 

İllər boyu toplanmış məlumat bazası institutun sərvətlərindən biridir. 70 mindən 
çox kitab, 100 mindən çox elmi-texniki jurnal və başqa nəşrlər institutun elmi-texniki 
kitabxanasında yerləşir.

NİPİ“Neftegas” - da 50-dən artıq kəşfiyyat-layihə işlərinin yerinə yetirilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları tərəfindən verilmiş lisenziyası vardır.

NİPİ“Neftegas”- un dünyanın həm iri, həm də kiçik neft şirkətləri ilə zəngin iş 
təcrübəsi vardır.

İnstitut aşağıdakı istiqamətlərdə layihə və elmi-tədqiqat işləri aparır:
   Neft və qaz yataqlarının geologiyası və işlənməsi;
   Quyuların qazılması;
   Neft və qaz hasilatı;
   Neftin və qazın nəqli və saxlanılması;
   Neft-qaz mədən qurğularının tikintisi;
   Neft-qaz emalı və neftkimya;
   Neft-qaz yataqlarının qaydaya salınması.
Sifarişçi NİPİ“Neftegas” mütəxəssisləri tərəfindən işlənmiş hər hansı bir 

layihənin lazımi səviyyədə yerinə yetiriləcəyindən əmin ola bilər.
İnstitumuzun müvəffəqiyyətli işi ən çox əsas prinsip ardıcıllığına şərtsiz  əməl etməsindəndir ki, 

təşkilatımızın fəaliyyəti də bunun üzərində qurulmuşdur:
Sifarişçi ilə konstruktiv əməkdaşlıq, öhdəsinə götürdüyü vəzifəni  mütləq şəkildə yerinə yetirmək, 

etibarlı və keyfiyyətli xidmət;
İşlərin yerli və beynəlxalq standartlara uyğun aparılması;
Müasir kompüter və laboratoriya təchizatından istifadə edilməsi;
Bütün kateqoriyalar üzrə mütəxəsislərin ixtisas səviyyəsinin planlı şəkildə yüksəldilməsi;
İşlənilən layihələrin ətraf mühitin qorunması tələbləri ilə uyğunlaşdırılması.
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                     NİPİ “Neftegas” 

M ü n d ə r i c a t

 «KƏB-2014» bakterisid - inhibitoru
 «KQÇİ-2014» kompleks təsirli inhibitor
 Bakterisid   inhibitoru   SNGF
 «Neftqaz–2013» korroziya inhibitoru
 Korroziya  inhibitorları «Neftqaz–2008»   «Neftqaz–2010»
 Korroziya  inhibitoru «ZSMM – AZNSETLİ»
 Korroziya  inhibitoru «KDÇQ – 99» 
 Korroziya  inhibitoru  «İKNS – AZNİPİNEFT»
 Dövri islanma zonasının korroziyadan mühafizəsi 
 üçün mühafizə örtüyü
 Kipləşdirici  sürtgü  materialı
 Şüşə  plastik  borular
 Dalma  nasoslarının  gövdəsi üçün şüşə plastik üzlük
 Şüşə  plastik  nasos  ştanqları
 Polad  borular  üçün  şüşə  plastik  üzlük
 PS-1184  və  PS-1186 rəngli emallar
 Lak – Kors
 Epoksid  polistirol  emalı  EP – 7105
 «АП-1», «АП-2» və «АB-2»  tipli tiksotrop əsaslı emallar 
 «AQQA»  tipli  alüminium  əsaslı  qısa  qapanmış  qalvanik  anodlar
 «BQA» tipli, alüminium əsasli bilərzikvari qalvanik anodlar
 Odadavamlı kompozisiya
 «AMBA» tipli maqnezium-alüminium əsaslı  binar anodlar 
 Bitum - polimer kompozisiyası
 Plastik kompozisiya
 «08 QA» və «08XM» qaynaq materialları
 Lak-boya örtüyü «ANTİKOR-20»



2 Korroziyadan  mühafizə

Məhsul   ka ta loqu  - 2015

                    NİPİ “Neftegas” 

Kompleks təsirli «KƏB-2014» korroziya bakterisid inhibitoru 
lay təzyiqinin saxlanılması sisteminin və məhsulunun tərkibində 
qeyri-stabil lay suyu olan hasilat quyularının nasos-kompressor 
borularının korroziyadan mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

«KƏB-2014» pərdə əmələgətirici bakterisid inhibitoru kompleks 
təsirə malik olduğuna görə,  0.5 q/l qatılıqda ümumi və mikrobioloji 
korroziyadan mühafizə  effekti ümumi korroziyanın 91%-i, SRB 
korroziya-aqressiv bakteriyalarını məhv etmə  dərəcəsi isə 92% 
təşkil edir.

Yeni bakterisid inhibitorun tətbiqi yeraltı və yerüstü quyu 
avadanlığının xidmət müddətini artırmaqla yanaşı  təmirlərarası 
müddəti artırır, bu da müvafiq olaraq nasos-kompressor 
borularının, nasos ştanqlarının və digər quyudaxili avadanlıqların 
qənaətinə gətirib çıxarır.

«KƏB-2014» bakterisid - inhibitoru

Texniki  göstəriciləri:
• Rəngi                                  – tünd qəhvəyidən
           qaraya qədər 
• Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3    – 902
• Donma temperaturu, oC              – -25
• Kinematik özlülük 20 oC-də, sSt         – 21
• рН (20 oC zamanı 1%-li məhlulda)  – 7
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«KQÇİ-2014» kompleks təsirli inhibitoru su-neft 
emulsiyalarının yığım və nəqletmə sistemlərinin, o cümlədən 
lay təzyiqinin saxlanılması sistemlərinin neft-mədən 
avadanlıqlarının tərkibində hidrogen-sulfid, karbon qazı, 
həmçinin sulfatreduksiyaedici bakteriyalar (SRB) olan aqressiv  
mühitlərdə korroziyadan mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kompleks təsirli inhibitorun 0.5 q/l qatılıqda  ümumi  və 
mikrobioloji korroziyadan mühafizə effekti ümumi korroziyanın 
91%-ni təşkil edir.

«KQÇİ-2014» 
kompleks təsirli inhibitor

Texniki  göstəriciləri:
• Aqreqat halı      – maye
• Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3    – 892
• Kinematik özlülük 20  oC-də, sSt    – 29
• Donma temperaturu, oC                       – -14
• рН (20  oC zamanı 1%-li məhlulda)  – 7 ÷ 8
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Neft-mədən avadanlıqlarının 
mikrobioloji və elektrokimyəvi 
korroziyadan mühafizə edilməsi 
üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Lay təzyiqinin saxlanması 
sistemində sulfatreduksiyaedici 
bakteriyaların artımının qarşısını alır 
və elektrokimyəvi korroziyasının 
prosesini zəiflədir.

Bakterisid   inhibitoru   SNGF

Texniki  göstəriciləri:
• Aqreqat hal     - maye
• Rəngi                              - tünd qəhvəyi; 
• Bərk qalığa görə hesablamaqla
 əsas maddənin kütlə payı, %         - 35 ÷ 40;
• Sıxlığı 20 °C-də, kq/m3    - 1120 ÷ 1140;
• pH                                - 7.0 ÷ 9.0;
• Səthi gərilmə, mN/m   - 36.1 ÷ 38.3
• Həll olması:     - dəniz və lay
            sularında  həll olur   
• Qeyd: 200 mq/l sərf zamanı korroziya sürətini  80 -85%, 
 SRB – 85  ÷ 90% azaldır.
  

Aparılmış sınaqların nəticəsi göstərir ki, sıxlığı 200 mq/l olmaqla 
reagentin laya vurulması zamanı korroziyanın sürəti  80 ÷  85 % azalır, 
SRB-nin həyat aktivliyinin zəifləməsi  85  ÷ 90% təşkil edir.

Qeyd



5Korroziyadan  mühafizə

Məhsul   ka ta loqu  - 2015

                     NİPİ “Neftegas” 

«Neftqaz-2013» bakterisid-inhibitoru qaz lift xətlərinin, su-
neft emulsiyalarının yığım və nəqletmə sistemlərinin neft-mədən 
avadanlıqlarının tərkibində hidrogen-sulfid, karbon qazı, həmçinin 
sulfatreduksiyaedici bakteriyalar (SRB) olan aqressiv mühitlərdə 
korroziyadan mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. «Neftqaz-2013» 
bakterisid-inhibitorunun mühafizə effekti 0.5 q/m3 qatılıqda  ümumi 
korroziyanın 95-98%-ni təşkil edir. 

«Neftqaz–2013» korroziya inhibitoru

Texniki  göstəriciləri:
• Aqreqat halı      – maye
• Rəngi       – açıq qəhvəyi
• Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3    –  0.9514
• Kinematik özlülük 20 oC-də, mm2/s (sSt)          – 20.81
• Donma temperaturu ,oC     – -46
• pH        – 9-10
• Alışma temperaturu, oC    – 38

ARDNŞ-nin «Azneft» İB-nin obyektlərində laboratoriya və sənaye 
sınaqlarından müvəffəqiyyətlə keçmişdir. 
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İnhibitorlar neft-qaz-mədən avadanlıqlarının, o cümlədən nasos - 
kompressor  borularının, qoruyucu kəmər borularının, mədəndaxili 
boru kəmərlərinin korroziyadan və mikrobioloji yeyilmələrdən 
mühafizə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sulfatreduksiyaedici 
bakteriyaların çoxalmasının qarşısını alır.

Korroziya  inhibitorları 
«Neftqaz–2008»   «Neftqaz–2010»

Texniki  göstəriciləri:
• Aqreqat halı     - maye
• Rəngi      - tünd qəhvəyi
• Sıxlığı, kq/m3     - 9.8 ÷ 10.0
• Donma temperaturu, °C   -  -15
• Kinematik özülülüyü , sSt   - 32 ÷ 35 
• Həll olması:
                  - neftdə    - yaxşı
                  - suda     - zəif
• zərbə dozası, q/l    - 1.0
• sərf miqdarı, q/l    - 0.5

«Neftqaz-2008» və «Neftqaz-2010» ihibitorları tərkibinə görə fərqlənir.
Qeyd: 
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Neft-mədən avadanlıqla-
rının, o cümlədən nasos-
kompressor borularının,  nasos 
ştanqlarının, atqı xətlərinin 
və kollektor borularının 
korroziyadan mühafizəsi üçün  
nəzərdə tutulmuşdur.

Korroziya  inhibitoru   
«ZSMM – AZNSETLİ» 

Texniki göstəriciləri: 
• Aqreqat hal     - maye 
• Rəngi      - tünd-qəhvəyi-qara
• İyi       - spesifik, zəif iyli
• Sıxlığı, kq/m3     - 940 ÷ 960
• Kinematik özülülüyü  100 °C, sSt  - 9
• Alovlanma temperaturu, °C  - 162
• Donma temperaturu, K   -  -26
• Həll olması:
                  - neftdə    - həll olur
            - suda     - həll olmur.
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Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının, metal konstruksiyaların, o 
cümlədən  yeraltı və yerüstü boruların korroziyadan və duzçökmədən 
mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Korroziya  inhibitoru «KDÇQ – 99» 

Texniki  göstəriciləri:
• Aqreqat halı     - maye
• Rəngi      - tünd qəhvəyi, qara
• İyi      - zəif 
• Molekul çəkisi    - 300-dən çox
• Refraksiya göstəricisi   - 1.4100
• Oksidləşmə göstəricisi (KOH-mq-la) - 50
• Xüsusi  çəkisi, q/sm3    - 0.9599
• Kinematik özlülüyü, (100 oC-də) Ccт - 9
• Alovlanma  temperaturu, oC   162
• Həll  olması:
                 - neftdə    - yaxşı 
                 - suda     - zəif 
• Mühafizə effekti,  200 mq/l   - 98%
• Duzçökməni azaltma, 200 mq/l  - 85%
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Neft-mədən avadanlıqla-
rının korroziyadan  mühafizəsi 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Tərkibində aqressiv qazlar 
olan, o cümlədən  karbon, 
oksigen və 200 mq/l hidrogen 
sulfid qazları olan inhibitor lay 
sularının aqressiv təsirinə qarşı 
dayanıqlıdır. Avadanlıqların 
səthində «qoruyucu  pərdə»  
yaradır. 

Korroziya  inhibitoru  
«İKNS – AZNİPİNEFT» 

Texniki  göstəriciləri:
• Aqreqat hal     - maye
• Rəngi      - tünd qəhvəyi
• Aktiv komponentlərin sayı, %  - 75
• Sıxlığı 20 °C-də, kq/m3   - 940 ÷ 970
• Özülülüyü  20 °C-də, m2 /s   - 0.25 ÷ 0.27
• Donma temperaturu, °C   -   -10
• Həll olması:
                  - neftdə    - yaxşı 
                  - suda     - həll olmur.
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Mühafizə örtüyü dəniz hidrotexniki 
qurğuların dövri islanma zonasının 
korroziyadan mühafizəsi üçün 
istifadə olunur.  Mühafizə örtüyü 
iki qatdan ibarətdir. Birinci qat şüşə 
parça üzərinə çəkilmiş bitum-polimer 
kompozisiyasından ibarətdir. İkinci 
qat ilkin qata mexaniki möhkəmlik 
verən polimer tərkibli yapışqan 
kompozisiyasıdır. Armirəedici material 
kimi şüşə parçadan istifadə edilir. Su 
altında asanlıqla bərkiyərək mühafizə 
örtüyü yaradır. Quruduqdan sonra 
yüksək möhkəmlik yaratma qabiliyyətinə 
malikdir və xarici təsirlərə davamlıdır.

Polimer yapışqan kompozisiyası  iki 
komponentli olmaqla lak və bərkidicidən 
ibarətdir. 

Dövri islanma zonasının korroziyadan 
mühafizəsi üçün mühafizə örtüyü

Texniki göstəriciləri:
• Xarici görünüşü     - Şəffaf 
           eynicinsli kütlə
• 20 oC-də sıxlığı, q/sm3    - 1.0134
• Şərti özlülük, san     - 91,0
• Quru qalığın miqdarı, %    - 51.99
• Metal səthinə adgeziya olunma xassəsi, bal - 3.0
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Neft və qaz quyularında 
istismar olunan nasos–
kompressor borularının və 
bilərziklərin yiv birləşmələrinin 
korroziyadan mühafizəsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.

Kipləşdirici  sürtgü  materialı

Texniki  göstəriciləri:
• Aqreqat halı      - amorf
• Rəngi        - bircinsli qara
• Damcıdüşmə temperaturu, °C    - 87 ÷ 95
• Sürüşmə temperaturu, °C     - 94 ÷ 104
• Penetrasiyası  (25 °C-də), mm    - 230 ÷ 260
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Neft mədən şəraitində və 
dəniz suyunda korroziya 
aqressivliyinə qarşı davamlı 
epoksid əsaslı şüşə  plastik 
borular işlənmişdir. Şüşə  plastik 
borular polad borulardan  3.0 ÷ 
3.5 dəfə yüngüldür, korroziyaya 
ugramır, digər polimer 
materiallara nisbətən yüksək 
mexaniki möhkəmliyə, kimyəvi 
davamlılığa malikdir, səthinə 
duz, parafin və AQPB çökməsi 
olduqca azdır, dinamiki 
gərginliyə, hidrotexniki 
zərbəyə, hidravliki müqavimətə 
qarşı dayanıqlıdır. 

Şüşə  plastik  borular

• Sıxlığı, kq/m3                                               -  1800 ÷ 2000
• Xətti genişlənmə əmsalı  x106, 1°C           -  16 ÷ 22
• Dartılmada möhkəmlik həddi, kqs/sm2      -  7009
• Ox boyu elastiklik modulu, MPa                -  15000
• İstilik keçiriciliyi, Kkal (ms °C)                 -  0.3 ÷ 0.4
• Xüsusi möhkəmlik,  kN                               -  39
• Xazen – Uilyam əmsalı                                -  150
• Puasson əmsalı                                             -  0.3 

Texniki  göstəriciləri:
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Dalma nasoslarının metal 
gövdəsinin korroziyadan müha-
fizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texnologiyaya görə metal 
səth korroziya məhsullarından, 
mexaniki və həlledici ilə təmiz-
lənir, sonra üzərinə 2.0 ÷ 2.5 mm 
qalınlığında şüşə plastik üzlük 
çəkilir. 

Gövdələrin üzlüklərlə korro-
ziyadan mühafizəsi texnologiyası 
həm stasionar və həm də mədən 
şəraitində həyata keçirilir. 

Dalma  nasoslarının  gövdəsi 
üçün şüşə plastik üzlük

• Sıxlığı, kq/m3                                       -  1800 ÷ 2000
• Xüsusi möhkəmliyi,  kH                       -  39 ÷ 40
• İstilik keçiriciliyi, Kkal (ms °C)         -  0.3 ÷ 0.4
• Mexaniki möhkəmliyi, MPa             -  200
• Elektrik müqaviməti, Om.m               -  5×1011

• Sürtünmə əmsalı (t=10°C)                  -  0.05

Texniki  göstəriciləri:

Polad boruların xarici 
diametri , mm

Şüşə plastik üzlüklərin parametrləri 
Xarici diametri , 

mm
Daxili diametri , 

mm Uzunluğu , m 

168.3 151.7 146 6 ÷ 9
152 139 133 - " -
146 133 127 - " -
114 98 90 - " -
73 60 55 - " -
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Şüşə  plastik  nasos  
ştanqları aqressiv 
neft mədən şəraitində 
istismar olunan polad 
ştanqları əvəz etmək 
üçün işlənmişdir. 

 Məlumdur ki, 
ştanqlı dərinlik 
nasosları ilə neft 
quyularının istismarı 
zamanı dərinlik nasos 
qurğusunun əsas 
hissəsi olan ştanq 
kəməri, intensiv 
dəyişən mexaniki 
gərginliyə məruz 

qaldığından onun istismar müddəti metalın “yorulma” prosesindən asılı 
olur. Bu “yorulma” gərginliyi ən çox korroziya aqressivliyi yüksək olan 
hasilat quyularda baş verir. 

Şüşə plastik nasos ştanqlarının metal ştanqlarla müqayisədə aşağıdakı 
üstünlükləri vardır:

• metal ştanqlardan 3.5 dəfə yüngüldür; 
• korroziyaya uğramır.
Metal ştanqlardan yüngül olması ştanq kəmərinin ümumi çəkisinin  

azalmasına səbəb olur, mədənlərə daşıma, quraşdırma xərcləri azalır, 
elektrik enerjisinə qənaət olunur.

Korroziyaya uğramaması ştanq dəstinin istismar müddətini xeyli çoxaldır. 

Şüşə  plastik  nasos  ştanqları

• Sıxlığı, kq/m3                                                  -  1800 ÷ 2000
• Dartılmada dağıdıcı gərginlik, MPa         -  800
• Dartılmada əyilmə modulu                        -  0.30 × 105
• Zərbə özlülük, Şarp üzrə, g/m2             -  250
• Suyun udulması, %                                           -  0.05 
• Dartılma zamanı möhkəmlik, MPa       -  230 

Texniki  göstəriciləri:
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Şüşə plastik üzlük polad 
boruların daxili və xarici səthini 
korroziyadan mühafizə etmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Şüşə plastik üzlük korroziyaya 
uğramır, lay sularının korroziya 
aqressivliyinə davamlıdır, mexa-
niki möhkəmliyə malikdir. 

σsıxılma. = 200 MPa
σgərginlik = 66 ÷ 85 MPa
Texnologiya mədəndaxili 

boruların, o cümlədən kollek-
torların, atqı xətlərinin, nasos-
kompressor borularının, qo-
ruyucu kəmər borularının kor-
roziyadan mühafizəsini təmin 
edir. 

İstismar müddəti:  20 ÷ 25 il.

Polad  borular  üçün  şüşə  plastik  üzlük 

• Sıxlığı, kq/m3                                            -  1800 ÷ 2000
• Xətti genişlənmə əmsalı  x106, 1°C         -  16 ÷ 22 
• Dartılmada möhkəmlik həddi, kqs/sm2     -  7009
• İstilik keçiriciliyi, Kkal (ms °C)                -  0.3 ÷ 0.4
• Xüsusi möhkəmliyi,  kN                           -  39 

Texniki  göstəriciləri:

Polad boruların xarici 
diametri , mm

Şüşə plastik üzlüklərin parametrləri 
Xarici diametri , 

mm
Daxili diametri , 

mm Uzunluğu , m 

168.3 151.7 146 6 ÷ 9
152 139 133 - " -
146 133 127 - " -
114 98 90 - " -
73 60 55 - " -
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Neft mədən avadanlıq-
larının, boru kəmərlərinin 
və hidrotexniki 
qurğuların atmosfer 
k o r r o z i y a s ı n d a n 
mühafizəsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 
PS -1184  və   PS -1186  
emal  örtüklərinin (3 
qat çəkməklə)  istismar 
müddəti 8 ildir.

PS-1184  və  PS-1186 rəngli emallar

Texniki  göstəriciləri:

• Rəngi                                                              - piqmentdən asılı olaraq: 
         qırmızı, qırmızı- narıncı,                
                                                                                  sarı, yaşıl, tünd yaşıl,   
          mavi, gümüşü-boz;
• Parlaqlığı, %                                                  - 50
• Özlülüyü, (20±0.5 °C) san.                          -  35 ÷ 90
• Quruma  müddəti  (20±2) °C dəq.:
                        - I dərəcəyə qədər             -  40
                        - III  dərəcəyə  qədər        -  120
• Əyilmədə elastiklik, mm, çox olmamalı   - 1
• Zərbəyə davamlılığı, sm                             - 5
• Bərkliyi                                                          -  0.3
• Adgeziya, balla                                             - 1
• Sıxlığı, q/sm3                                                  - 1.2 ± 0.1
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Korroziyadan mühafizə 
örtüyü kimi nəzərdə 
tutulmuşdur.  Həmçinin ПС-
1184  və ПС-1186 markalı lak 
boya örtüklərinin istehsalında 
əsas komponentlərdən biridir. 
Metal konstrusiyaları 5 ÷ 7 
ilədək korroziyadan mühafizə 
etmək qabiliyyətinə malikdir.

İstismar  müddəti  -  5 ÷ 7 
ildir.

Lak  -  Kors

Texniki  göstəriciləri:
• Rəngi                        -  tünd  sarıdan açıq  
          qəhvəyiyə qədər
• Özlülüyü, c-1                                   -  70 ÷ 110
• Quruma  müddəti,  dəq.
                   - I dərəcəyədək                      -  40
                  - III dərəcəyədək                   -  120
• Zərbəyə  davamlılığı,  
       N.sm (kqs.sm)                                  - 5 (50)
• Möhkəmliyi, mPa                          - 0.40
• Adgeziya, balla                           - 1
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Epoksid  polistirol  emalı  EP-7105

Texniki  göstəriciləri:
• Rəngi                                                          - qara, göy 
• Parlaqlığı, %                              - 50 ÷ 55
• Uçucu  biləşmələrin  miqdarı, %     - 10 
• Xırdalanma həddi, mkm                - 70
• Quruma  III həddə  qədər,  saat                 - 8
• Adgeziya,  balla                                      - 1 
• Əyilmədə elastikliliyi, mm                         - 1
• Zərbəyə davamlılığı, N.sm (kqs.sm)  - 50

Polad konstruksiyaların korroziyadan mühafizə edilməsi üçün yeni 
tərkibli ЭП-7105 markalı emal işlənmişdir. Onun fiziki  mexaniki və 
mühafizə  xüsusiyyətləri təyin edilmişdir. Emalın tərkibi Lak-Kopc 
(TŞ 38-30315-82 ) ilə modifikasiya edilmişdir.
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1. Köhnə  mühafizə  örtüyünün 
səthdən  təmizlənməsi; 

2. Abraziv  təmizləmə; 
3. AB-1-in bir qatının 

çəkilməsi; 
4. ПВК– sürtgü yağının bir 

qatının çəkilməsi. 
Emal 1 m2  səthə  mexanizm 

vasitəsi   -   650 q/m2,  fırça  ilə  
600 q/m2 sərf  olunur. 

«АP-1», «АP-2»   və  «АB-2»  tipli 
tiksotrop  əsaslı  emallar 

Texniki  göstəriciləri:
• Rəngi                                                            - qəhvəyi, sarı, ağ 
• Parlaqlığı, %                        - 50 ÷ 55 
• Quruma  müddəti, dəq.                          - 40 
• Xırdalanma  həddi, mkm                       - 55 ÷ 73 
• Şaquli axma dərəcəsi, mm                           - 1.5 ÷ 6.0 
• Quru maddənin kütlə qalığı, %           - 70 ÷ 85 
• Adgeziya,  balla                                  - 1 ÷ 2 
• Əyilməyə elastikliyi, mm                     - 1 
• Zərbəyə davamlılığı,  N·sm (kqs·sm)         - 5 (50)



20 Korroziyadan  mühafizə

Məhsul   ka ta loqu  - 2015

                   NİPİ “Neftegas”

Dəniz hidrotexniki qurğularının dayaq bloklarının sualtı hissələrinin 
korroziyadan və mikrobioloji dağılmalardan elektrokimyəvi mühafizə 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Anodlar yeni konstruksiyaların montaj 
edilməsi zamanı quraşdırılır. Aliminium ərintilərindən hazırlanır.

Əsas komponent tərkibi: Zn və Sr – lə aşqarlanmış alüminium 
ərintisi.

«AQQA»  tipli  alüminium  əsaslı  
qısa  qapanmış  qalvanik  anodlar

Anod
Ölçülər

Kütlə
a b C D d

AQQA 1700 ± 10 250 1900 170 ± 10 57 ± 3 73
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Dəniz sualtı boru  kəmərlərinin 
korroziyadan və mikrobioloji 
dağılmalardan elektrokimyəvi  
mühafizəsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Alüminium əsaslı 
ərintidən  istehsal edilir. 

Gəncə alüminium zavodu (ASC). 
Hazırda istehsalatda geniş tətbiq 
edilir.

«BQA»  tipli,  alüminium   əsaslı   
bilərzikvari  qalvanik  anodlar  

Əsas komponent tərkibi:  - Zn, Sr və İn–la aşqarlanmış alüminium 
ərintisi;

Həndəsi ölçüləri və kütləsi:  - Anodun həndəsi ölçüləri və kütləsi 
boru kəmərinin  diametri və ağırlaşdırıci beton örtüyünün qalınlığına  
əsasən hesablanır. 
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Odadavamlı  kompozisiya 
stasionar platformalarda istismar 
olunan texnoloji avadanlıqların baş 
verə bilən yanğın zamanı oddan 
mühafizə olunması üçün istifadə 
olunan işləmələrə aiddir. Odadavamlı 
kompozisiya modifikasiya olunmuş 
dolduruculardan və antipirendən 
olan suspenziya şəklində hazırlanır. 
Odadavamlı kompozisiyanın  
xammalı istehsal bazası respublikada 
mövcud olan əsas hissədən və su 
sıxışdırıcı komponentdən ibarətdir. 
Odadavamlı kompozisiya mühafizə 
olunan səthə 3 qat çəkilir.

Odadavamlı  kompozisiya

Texniki  göstəriciləri:
• Rəngi                                                                     - gümüşü, ağ 
• Sıxlığı  20 ° C-də, kq/m3                                       -  1.3 ÷ 1.4 
• Qeyri-uçucu birləşmələrin miqdarı,  %                -  60 
• Sıxılmaya qarşı davamlılığı, kqg/sm2                   - 100.0 
• Polada adgeziya, kqs/sm2                           - 25.0
• Kütlə itkisi,  %                                                        - 18 ÷ 19 
• 3-cü dərəcəyə qədər quruma müddəti, saat         - 3 ÷ 4 
• Odadavamlılığı, dərəcə                                           - 3
• Oddan mühafizə effektivliyi, dəqiqə                    - 60.5
• İstilik keçirmə əmsalı, Vt/smk                               - 0.445 
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İstismarda olan dəniz hidrotexniki qurğuların, estakada,  
estakadayanı meydançaların, dayaz dəniz özüllərinin  əsaslı təmiri 
zamanı  dayaq bloklarının sualtı hissələrinin korroziyadan və 
mikrobioloji yeyilmələrdən elektrokimyəvi  mühafizəsində istifadə 
edilir. Alüminium  və maqnezium əsaslı ərintilərdən istehsal edilir. 

  
İstehsalçı təşkilat: Gəncə alüminium zavodu (ASC).
Hazırda istehsalatda tətbiq edilir.
Əsas komponent tərkibi: Zn, Sr və İn –la aşqarlanmış alüminium 

ərintisi.

 «AMBA» tipli  maqnezium-alüminium 
əsaslı  binar  anodlar  

Tətbiq sahəsi: 

Həndəsi ölçüləri, mm Ərintinin 
kütləsi

A
no

du
n 

kü
tlə

si
, k

q 

Maqnezium
əsaslı qat

Alüminium
əsaslı qat

 
içlik xamut

Anodun  
ümumi 

uzunluğu

Maqne-
zium         
əsaslı

Alu-
mi-

num 

L1 d1 ∆ L2 d2 L3 d3 ∆3 L4 d4 La m1 m2

1900 
± 10

155
± 5 150 1600

± 6
125
± 5

1800 
± 5 83 4 240

± 10 16 2000 28 30.7 75
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Bitum – polimer  kompozisiyası 
polad konstruksiyaların korro-
ziyadan yeyilməsi və çatlaması 
əleyhinə və eləcə də sualtı boru 
kəmərlərinin korroziyadan müha-
fizəsi üçün izolyasiya materialıdır. 
Kompozisiya zərbəyə qarşı da-
vamlı olub, yüksək elektrik müqa-
vimətinə və istilik izolyasiya xas-
səsinə malikdir. 

Bitum – polimer  kompozisiyası 

Texniki  göstəriciləri:
• Yumşalma temperaturu, °C    - 150 
• Sıxlığı, q/sm3        - 1.2  
• Penetrasiyası, 25 ° C,  10-1 mm     - 16.5
• Alovlanma temperaturu, °C    - 320
• Zərbəyə qarşı davamlılığı, kqf × sm   - 50
• 6 mm qalınlıqlı örtüyün
 keçiricilik müqaviməti, Om × m2    - 6.6 x 1011  

     • Dəniz suyunda 90 gündən sonra örtüyün 
 keçiricilik müqaviməti, Om × m2     - 8.0 x 109

• 30 sutka ərzində katod polyarizasiyası
 zamanı örtüyün qopması     - müşahidə 
            olunmayıb
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Kompozisiya stasionar 
platformaların, estakadaların və 
digər hidrotexniki qurğuların 
dövri islanma zonasının 
korroziyadan mühafizəsi 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Dəniz suyunun aqressiv 
təsirinə davamlıdır.  Plastik 
kompozisiya əsasən yerli 
xammallardan  hazırlanır. 

Plastik  kompozisiya 

Texniki  göstəriciləri:
• Rəngi                                              -  qara və ya tünd qəhvəyi 
• Donma temperaturu, °C               -  - 10 
• Yumşalma temperaturu, °C           -  + 70 
• Damcıdüşmə temperaturu, °C     -  + 100 
• Yayılma temperaturu, °C            -  + 120 
• Adgeziyası 
• Həllolması                                 -  kerosində. 

Hidrotexniki qurğuların  dövri islanma zonasına kompozisiyanın 
çəkilməsi sualtı zonaya 0.5 m, suüstü zonaya 1.5-ədək nəzərdə tutulur. 
İşin yerinə yetirilməsi dalğıclar tərəfindən həyata keçirilir. Kompozisiya 
xüsusi əlcəklərlə mexaniki üsulla çəkilir. 
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"08ГA" və "08XM" qaynaq 
materialından istifadə etməklə 
09Г2С və 09Г2СШ polad 
konstrusiyaların qaynaq yerinin 
korroziyaya və yorğunluq 
gərginliyinə davamlılığını artırmaq 
olar.

Cədvəldə qaynaq materialının 
və poladın kimyəvi və fiziki 
mexaniki göstəriciləri verilmişdir.

«08 QA»  və  «08XM» qaynaq  materialları

Poladın markası
Poladların    kimyəvi    tərkibi  %

C Si Mg Сr Ni Cu P Al N
09G2S 0.12 0.5÷0.8 1.3÷1.7 0.30 0.30 - - - -

09G2SSh 0.12 0.5÷0.6 1.3÷1.7 0.30 0.30 0.30 0.30 0.01÷0.05 0.008

Poladın 
markası

Qəlibin 
qalınlığı, 

mm 

Mexaniki xassələr

Müqavimət, 
H/mm2

Axma 
həddi, 
H/mm2 

Nisbi 
uzanma,

%

Zərbə özlülüyü, H

+20 oC -40 oC

09G2S

10÷20 480 330 21 60 35
21÷32 470 310 21 60 35
33÷60 460 290 21 60 35
61÷80 450 280 21 60 35
81÷160 440 270 21 60 35

09G2SSh 

10÷20 470 325 21 - -
21÷32 460 305 21 - -
33÷60 450 285 21 - -
61÷80 440 275 21 - -
81÷100 430 265 21 - -

Qaynaq 
materialları

Qaynaq materiallarının    kimyəvi    tərkibi  %
C Si Mg Сr Ni Mo S P N

08GA 0.10 0.03 0.8-1.1 0.10 0.25 - 0.025 0.03 0.010
08 KhM 0.06÷0.1 0.12÷0.3 0.35÷0.6 0.9÷1.2 0.30 0.5÷0.7 0.025 0.03 0.012



27Korroziyadan  mühafizə

Məhsul   ka ta loqu  - 2015

                    NİPİ “Neftegas”

Lak-boya örtüyü  nasos-kompressor borularının və neft mədən 
borularının həm daxili və həm də xarici səthinin  korroziyadan 
mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lak-boya örtüyü  neft mədən 
şəraitində aqressiv təsirlərə qarşı davamlıdır. 

Lak-boya örtüyü «Anti̇kor-20» 

Texniki  göstəriciləri:
• Rəngi-                                       - piqmentdən asılı 
           olaraq                                                                                           
           tünd-qəhvəyi 
           və ya yaşıl
• Qalınlığı, mkm                            -  60 ÷ 70
• Bərkliyi (20 °C) 293 K                 -  0.78
• Zərbəyə davamlılığı,  N.sm (kqs.sm)   -  5 (50)
• Əyilmədə elastikliliyi, mm      -  1
• Adgeziya, balla                         -  1
• İstismar müddəti, il          -  7 ÷ 10
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NİPİ “Neftegas”

Tel.: (+994 12) 521 15 32  

Fax:  (+994 12) 431 87 08 

 http://www.nipineftegas.az 

AZ1012,  Baku, H.Zardabi, 88a


