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Практика долговременной эксплуатации показала, что основными причинами повреж-
дений в системе поддержания пластового давления является коррозионное разрушение 
трубопроводов. Учитывая актуальность существующей проблемы, на основе жирных 
кислот и легкого газойла был получен новый комбинированный ингибитор-бактерицид 
комплексного действия. Создавая на поверхности металла защитный слой, ингибитор 
приводит к пассивности активных центров, что является основной причиной уменьшения 
скорости коррозии.

Промысловые испытания с использованием технологии периодического дозирования 
ингибитора коррозии, проведенные в НГДУ им. Г.З.Тагиева, дали положительные резуль-
таты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ингибитор коррозии, трубопровод, периодическое дозирование, 
система ППД, внутренняя коррозия, защитная пленка. 
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Қабат қысымын ұстап тұру жүйесіндегі бүліністер болуының негізгі себебі – 
құбырлардың коррозиялық бұзылуы болып табылатынын, ұзақ уақыттық қолданыстағы 
іс-тәжірибе көрсетті. Осы мәселенің өзектілігін ескере оты- рып, май қышқылдары мен 
жеңіл газойлдар негізінде кешенді әрекеті бар жаңа құрамдастырылған ингибиторбак-
терицид жасалды. Ингибитор металл беттігінде қорғаныш қабатын тудыра отырып, 
активті орталықтарды бәсеңдетеді, яғни коррозия жылдамдығын тежейтін негізгі себеп 
болып табылады. Г.З. Тагиев атындағы мұнайгаз өндіруші басқармасында, коррозия ин-
гибиторын кезеңді мөлшерлеу технологиясын пайдалана отырып сынақ жүргізілді және 
оң нәтиже алынды. 

КІЛТ СӨЗДЕР: коррозия ингибиторы, құбыр, кезеңді мөлшерлеу, ҚҚҰ жүйесі, ішкі кор-
розия, қорғаушы қабыршақ.
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The practice of long-term operation showed that, the main reasons for damages to system 
of PPD is corrosion destruction of pipelines. Considering relevance of an existing problem, on the 
basis of naphthenic acids and light gasoil was received the new combined inhibitor- bactericide 
of complex action which considerably is slowing down speed of corrosion. Creating on a metal 
surface protective layer inhibitor results in passivity of active centers, which is the main cause of 
reducing the corrosion rate.

Oilfield tests application of inhibitor against corrosion of system of maintenance were carried out 
with use of technology of periodic dispensing to H.Z.Tagiyev's Oil and gas production management.

KEYWORDS: corrosion inhibitor, periodic dispensing, pipeline, system of maintenance of 
sheeted pressure, internal corrosion, protective film.
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