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 توجه ! 

جهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش  White Papersمقاالت تخصصی با عنوان 

 د:رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرماییشده است. استفاده از این مقاالت 

 انتشار مجدد مطالب مقاالت )به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری( با ذکر منبع، بالمانع است. -1

 استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.  -2
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بنا نهاده شده است. اين  1943صنعت كنترل خوردگي است كه در سال  دراي ، يك سازمان حرفهNACEالمللي موسسه بين
كشور جهان دارد. اين موسسه، استانداردهايي را در زمينه علوم و صنايع مربوط به  100عضو، در  22312سازمان در حدود 

نام با نام خود اين سازمان به چاپ رساند. استانداردها و مقاالت مربوط به اين موسسه، با نام استانداردي همخوردگي، به چاپ مي
  رسند.مي

 تركيبي از اعداد و حروف، به صورت زير است. NACEگذاري استانداردهاي سيستم نام

XX XX XX-XX 

بندي تقسيم در سه دسته NACEگروهي است كه استاندارد مربوطه در آن قرار دارد. استانداردهاي  كنندهدو كاراكتر اول، مشخص
 در زير به آن، اشاره شده است.شوند كه مي

- MR (Material Requirement) 
- TM (Test Method) 
- RP (Recommended Practice) 

 :داده استتغيير نام  SPبه  RPبه بعد،  2007الزم به ذكر است كه از سال 

SP (Standard Practice) 

 MR 0175مثال  به عنواننمايند. حيط خاص اشاره ميشوند به شرايط ماده مورد استفاده در مآغاز مي MRاستانداردهايي كه با 
 MRها و الزامات مربوط به فوالدها در محيط حاوي سولفيد هيدروژن در صنايع باالدستي است. استاندارد مربوط به نيازمندي

 TMگذاري شده با مكند. استانداردهاي نابيان مي يدستنييپااين الزامات را براي فوالد كربني در محيط ترش در صنايع  0103
در استانداردهايي  SOHICيا   SSCهاي مثال روش انجام آزمايش به عنوانكنند. (تست متد) را معرفي مي هاي آزمايشروش

حفاظت كاتدي  مثالًمربوط به تجربيات موفق صنعتي در يك مورد خاص،  SPشوند. كد شوند كه با اين نام آغاز ميمطرح مي
 است. عملياتدار شدن فوالد، در حين هاي مدفون در خاك يا جلوگيري از تركلوله

 SP0170ي استاندارد شماره مثالًي سال انتشار استاندارد هستند. دهندهچهار كاراكتر بعدي شامل چهار رقم است كه نشان
-نشان 70( 1970شده در سال چاپ  SPاين مطلب است)  هددهننشان 01كند كه اين استاندارد، اولين استاندارد (مشخص مي

است. دو كاراكتر  1972چاپ شده در سال  SPچهارمين استاندارد  دهندهنشان SP0472است. استاندارد  اين مطلب است) دهنده
خرين ويرايش بر روي سالي است كه آخرين ويرايش، بر روي استاندارد انجام شده است. به عنوان مثال آ دهندهآخر نيز نشان

  انجام شده است. 1997در سال  RP0170-97استاندارد 
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Petroleum and natural gas industries- 
Materials for use in H2S - containing 

environments in oil and gas 
Production - Part 1 : General principles 

for selection of cracking – resistant 
materials  

  صنايع نفت و گاز 
   طبيعي گاز و نفت توليد در هيدروژن سولفيد حاوي هايمحيط در استفاده مورد مواد

  ترك ايجاد برابر در مقاوم مواد انتخاب كلي اصول – اول قسمت
 

 كاربرد دامنه و هدف .1

 ساخت در استفاده مورد فلزي مواد انتخاب بر مبني هاييتوصيه و الزامات ارائه و كلي اصول تشريح استاندارد اين تدوين از هدف

 خرابي كه طوري به باشدمي هيدروژنسولفيد حاوي هايمحيط در طبيعي گاز سازيشيرين تأسيسات ،گاز و نفت توليد تجهيزات

 به تواندمي استاندارد اين بياندازد. مخاطره به را زيست محيط يا كاركنان و مردم عموم ايمني و سالمتي تواندمي تجهيزاتي چنين

 عنوان به تواندمي استاندارد اين .شود برده كار به نيز تجهيزات خوردگي از ناشي هايآسيب از جلوگيري زمينه در راهنمايي عنوان

 نيست. هاآن جايگزين اما باشد، مناسب مربوطه مقررات يا استانداردها طراحي، هايدستورالعمل در شده ارائه مواد الزامات مكمل

 اين موارد عبارتند از: .كندرا بيان مي شوند ايجاد هيدروژن سولفيد توسط توانندمي كه ترك ايجاد كارهايوزسا كليه استاندارد اين

 منطقه ترك تنش، راستاي در هيدروژني ترك ،ايپله ترك هيدروژني، ترك تنشي، خوردگي از ناشي ترك سولفيدي، تنش ترك

 . گالوانيك هيدروژني تنش ترك و نرم

 شده آورده مجاز استثناهاي جمله از شوندبه كار برده مي استاندارد اين در كه تجهيزاتي از جامعي فهرست 1شماره  جدول در

 از استفاده با شده ساخته و طراحي تجهيزات براي ،مواد انتخاب و كيفي صالحيت خصوص در استاندارد از قسمت اين. است

 تجهيزات و فرآيندها در استفاده مورد تجهيزات خصوص در لزوماً استاندارد از قسمت اين .دارد كاربرد متداول طراحي معيارهاي

 .ندارد كاربرد دستي پايين يا پااليش

 در هيدروژنسولفيد حاوي يهامحيط در ترك ايجاد به نسبت استاندارد اين توسط شده تائيد يا شده انتخاب فلزي مواد :يادآوري

  .باشندنمي برخوردار الزم ايمني از كاري شرايط كليه تحت لزوماً اما باشندمي مقاوم گاز و نفت توليد
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 در استفاده مورد مواد براي استاندارد از قسمت اين

  باشدمي استفاده قابل زير تجهيزات
  مجاز استثناهاي

 تركيبات يا حفاري گل معرض در فقط كه تجهيزاتي   چاه رحف عملياتي و ساختماني حفاري تجهيزات

 1دارند قرار كنترل تحت

 حفاري هايمته  

 گيرهافوران بستن مخصوص مانند2قيچي هايتيغه  

 حفاري در باالبر هايسيستم  

 هاپيچ  

 3آن به وابسته تجهيزات و هاكابل 

 مياني و سطحي هايغالف  
 حمل تجهيزات سطحي، زير تجهيزات شامل – هاچاه

 منظور به آن در شده تعبيه تجهيزات و هاچاه دهانه گاز،

  )استخراج راه چند (تزريق يا و سيال توليد كنترل

 4 مكش هايلوله و مكنده هايپمپ 

 شناور الكتريكي هايپمپ  

 باالبر تجهيزات ساير  

 ورق قطعات  
 و تأسيسات آوري، جمع خطوط جريان، خطوط

  فرآيند امكانات
 معرض در كه خام نفت حمل و نگهداري امكانات و تجهيزات

 دارند قرار) psi 65( بار 3/4از كمتر نسبي فشار

  
    ترشآب حمل تجهيزات
    طبيعي گاز پااليش تأسيسات

  خانگي مصارف منظور به گاز، حمل خطوط  فازي دچن سياالت و گاز مايعات، انتقال ويژه لوله خطوط
 

                                                            

 و طراحي استاندارد اين الزامات با مطابق است ممكن حفاري تجهيزات باشد بااليي استحكام به نياز كه هاييموقعيت و موارد در١ 
 چاه حفر عمليات و حفاري محيط كنترل، سولفيدي تنشي ترك از جلوگيرير ب مبناي اصلي حالتي چنين در ،نشوند ساخته

 و يافته افزايش تجهيزات ساخت در شده گرفته كار به مواد سختي ،شده اعمال هايتنش افزايش با متناسب كه معنا دينب باشد.مي
 استاتيك هيدرو كنترل با بايستمي حفاري شرايط اين در. است برخوردار ايفزاينده اهميت از حفاري سيال كنترل حالت اين در

 هايدستورالعمل از فقره چند يا يك از استفاده با و سيال در كلوخ تشكيل رساندن حداقل به جهت آن دانسيته و حفاري رس گل

 .گيرد قرار كنترل تحت زير

  نگه داشتن ثابتpH  در محصوالت حفاريسازي اثرات سولفيدهيدروژن به منظور خنثي ،يا باالتر 10در حد 

 سولفيد جاذب شيميايي مواد از استفاده 

 نفتي پايه با حفاري گل يك از استفاده 

 
 ترك تنشي سولفيدي،برابر بروز  است، در شده استفاده گيرهافوران مانند قيچي هايتيغه ساخت در كه باال استحكام با فوالدهاي2 

  .باشندمي حساس و ضعيف بسيار
  باشند.مي استثنا موارد جزو نيز آن به وابسته و مرتبط ابزار و كابل خطوط هايكنندهروان3 
  است. NACEMR 0176 مرجع استاندارد ،مكش لوله و مكنده پمپ مورد در4 
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 الزامي مراجع .2

 هاهر يك از آن ترتيب بدين. است شده داده ارجاع هاآن به استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

 نظرهاي تجديد و هااصالحيه ،نظر تجديد يا و چاپ تاريخ داراي مراجع مورد در .دنشومي محسوب استاندارد اين از جزئي مقررات

 و هااصالحيه آخرين استفاده از امكان ،داستاندار اين ذينفع كاربران است بهتر با اين وجود. باشدنمي نظر مورد مدارك اين بعدي

 يا و چاپ آخرين ،نظر تجديد يا و چاپ تاريخ بدون مراجع مورد در. دهند قرار بررسي مورد را زير الزامي مدارك نظرهايتجديد

  :است الزامي استاندارد اين كارگيريجهت به زير مراجع از استفاده. است نظر مورد شده داده ارجاع الزامي مدارك آن نظر تجديد

2‐1‐ ISO 15156‐2, Petroleum and natural gas industries – Materials for use in (H2S)  

‐ Containing environments in oil and gas production – part 2: Cracking‐ resistant carbon 

and low alloy steels 

2‐2‐ ISO 15156‐3, Petroleum and natural gas industries – Materials for use in (H2S)  

‐ Containing environments in oil and gas production – part 3: Cracking‐ resistant CRAS 

(corrosion‐resistant alloys) and other alloys 

 

 اصطالحات و تعاريف .3

  :روندمي كار به زير تعاريف با هاواژه يا و اصطالحات استاندارد اين در

 )BOP5(شير مانع فوران  گيرفوران .3,1

 قرار استفاده مورد عمليات هنگام در حفاري گل و چاه سياالت كنترل منظور به كه فشار تحت و مكانيكي است ايوسيله

  .گيردمي

 6سخت كردن لحيم .3,2

 ذوب نقطه با آهنيغير كنندهپر فلز يك از موئين) ضخامت به( نازك اليه يك ريختن توسط يكديگر به فلزات اتصال

  است. هاآن بين فضاي در پايين

 كربني فوالد .3,3

                                                            
5 Blowout preventer ( BOP) 
6 Braze , verb 



ASK R&D 
 

	275		كيهانآريا سپهر 
 

 ساير از ايماندهباقيجزئي  مقادير بعالوه و منگنز درصد 1,65اكثر كربن، حد درصد 2 حداكثر آهن، شامل است آلياژي

 معموالً( شوندمي اضافه فوالد به مشخص مقادير در اكسيدزدائي منظور به تعمداً كه عناصري استثناي به عناصر

   ).آلومينيوم يا و سيليسيم

  . باشندمي كربن درصد 8 از كمتر حاوي معموالً نفت صنايع در استفاده مورد كربني فوالدهاي :يادآوري

 7استخراج راهي چند .3,4

  .گرددمي تعبيه و نصب چاه دهانه در شده، تزريق يا و شده توليد سيال كنترل منظور به كه تجهيزاتي

 كار سرد .3,5

) نه( معموالً و شودمي كرنشي سختي باعث كه فلز كرنش نرخ و دما از شرايطي تحت فلز پالستيكي شكل تغيير  ضرورتاً

  .گيردمي انجام محيط دماي در

 8خوردگي برابر در مقاوم آلياژ .3,6

 و عمومي خوردگي رنظ از مطلوبي مقاومت داراي كربني فوالدهاي براي خورنده نفتي هايمحيط در كه آلياژهايي

  . باشندمي موضعي

 فريت .3,7

  است. )BCC( مركزدار مكعبي بلوري ساختار با آهن پايه آلياژهاي در فازي

 فريتي فوالد .3,8

  .باشدمي فريت فاز داراي عمدتاً محيط دماي در آن ساختار ريز كه است فوالدي

 سختي .3,9

  .شودمي گيرياندازه ابعاد، در گذارينشانه با معموالً كه پالستيك شكل تغيير برابر در فلز يك مقاومت

 9حرارت از متأثر ناحيه .3,10

 از ناشي حرارت اثر در اما ،شودنمي ذوب جوشكاري يا و كاري،برش كاري،لحيم عمليات هنگام كه پايه فلز از قسمت آن

  .كندمي تغيير آن خواص و ساختار ريز عمليات، اين

 حرارتي عمليات .3,11

                                                            
7 Christmas tree 
8  Corrosion-resistant alloy (CRA ) 
9  Heat-affected zone (HAZ) 
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 . است رنظ مورد مطلوب خواص ايجاد منظور به جامد آلياژ يك يا فلز يك كردنسرد سپس و گرم

  . شودنمي گرفته نظر در حرارتي عمليات ،)گرم كار( شكل تغيير منظور به منحصراً دادن حرارت :يادآوري

 10هيدروژني ترك .3,12

 هم با و نموده نفوذ فوالد در اتمي هيدروژن كه يزمان در آلياژكم و كربني فوالدهاي در كه است سطحي ترك نوعي

 .افتدمي اتفاق ،دهدمي هيدروژن گازي مولكول تشكيل محبوس نقاط در و شده تركيب

 هيدروژني هايترك تشكيل براي باشد.مي محبوس نقاط در گازي هيدروژن زياد فشار از ناشي ،ترك ايجاد يادآوري:

 در عموماً شوندمي هيدروژني ترك ايجاد به منجر كه محبوسي مناطق. باشدنمي خارجي هايتنش اعمال به نيازي

 (براي همسان غير ساختار ريز با مناطقي يا و سطحي هايآخال از انبوهي داراي كه باال خلوص درجات با فوالدهايي

 ترك نوع اين. اندشده توليد فوالد در هاناخالصي و آلياژ عناصر جدايش توسط كه شوندمي يافت نواري) صورت به مثال

 .شودنمي مربوط جوشكاري به هيدروژني

  11هيدروژني تنشي ترك .3,13

  .باشدمي )فلز در ماندهباقي تنش يا اعمالي تنش صورت به( كششي تنش و فلز در هيدروژن توأم حضور از ناشي ترك

 حساس سولفيديترك تنشي  به نسبت كه فلزاتي در شده ايجاد هايترك عنوان به هيدروژني تنشي ترك: يادآوري

 به آند صورت به كه ديگري فلز با گالوانيك اتصال يك در كاتد عنوان به كه هنگامي اما شودمي توصيف باشندنمي

 اين براي نيز گالوانيكي هيدروژني تنشي ترك واژه .شود ترد يا شكننده تواندمي شود، متصل شودمي خورده شدت

  .گيردياستفاده قرارم مورد فرآيند

 آلياژكم فوالد .3,14

  . است شده تعيين كربني فوالد مورد در آنچه از بيشتر اما درصد 5 از كمتر آلياژي عناصر درصد با است فوالدي

 ساختار ريز .3,15

  .شودمي نمايان شده، آماده هاينمونه متالوگرافي هايبررسي در كه فلز يك داخلي رساختا

 جزئي فشار .3,16

 دمايي تنهايي به جزء آن كه صورتي در ،است گازي مخلوط يك دهندهتشكيل گازهاي از جزء يك وجود از حاصل فشار

  .باشد دارا را مخلوط كل توسط شدهاشغال حجم برابر حجمي و يكسان
                                                            
10 hydrogen-induced cracking (HIC) 
11 Hydrogen stress cracking (HSC) 
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 مولي كسر ضربدر گازي مخلوط كل فشار با است برابر جزء هر جزئي فشار ،آلايده گازهاي از مخلوطي براي يادآوري:

  ).مخلوط كل حجم به جزء آن حجم نسبت با است برابر نيز مولي كسر( مخلوط در گاز آن

 ماندهباقي تنش .3,17

  . است حرارتي هايگراديان يا و خارجي نيروهاي از نظر صرف قطعه يك در موجود تنش

 12نرم نواحي در خوردگي ترك .3,18

   .دهدميرخ  پايين تسليم استحكام با 13موضعي ناحيه نرم يك داراي فوالد در كه است تنشي سولفيديترك  نوعي

 اين نرم، استحكام مواضع در پالستيكي هايكرنش تجمع و كاري شرايط سبب به شده اعمال بارهاي تحت :يادآوري

مقاوم به  ماده يك در تنشي سولفيديترك نوع  از ترك ايجاد به حساسيت اين بنابر و يافته كاهش است ممكن نواحي

  است. شده مشاهده كربني فوالدهاي در جوش نقاط در نرم نواحي بيشتر .يابد افزايش نيز تنشي سولفيديترك 

 ترش شرايط در عمليات .3,19

 شده داده شرح كارهايوساز توسط ترك ايجاد باعث بتواند كه ،هيدروژن سولفيد حاوي نفتي هايمحيط در گرفتن رقرا

  را گويند.  شود استاندارد اين در

 14ايپله ترك .3,20

  .است آن با تماس در و نزديك مقاطع در هيدروژني هايترك پيشرفت اثر در فوالد در شده ايجاد ترك

 به كرنش ايپله ترك ايجاد براي هيدروژني هايترك وستنپي هم به. نمايدمي توصيف را ترك ظاهر واژه اين :يادآوري

-ترك پلهو  ترك هيدروژنيعموماً  .دارد بستگي شده، حل هيدروژن از ناشي مجاور فوالد تردي و هاترك ميان موضعي

  .شودميپديدار  دارند كاربرد مخازن و هالوله توليد در كه كم استحكام با فوالدي صفحات در اي

  15تنشي خوردگي اثر در خوردن ترك .3,21

 يا و ماندهباقي( كششي هايتنش وجود و موضعي خوردگي آندي فرآيندهاي زمانهم تأثير دليل به فلز خوردن ترك

  .باشدمي سولفيد هيدروژنو  آب حضور شده) در اعمال

 فرآيند برابر در تافلز پذيريآسيب افزايش باعث تواندمي دما افزايش و هاكنندهاكسيد يا و كلريدها وجود :يادآوري

  .باشد آندي حمله
                                                            
12 Soft zone cracking (SZC) 
13 Soft zone 
14 Stepwise cracking (SWC) 
15 stress corrosion cracking (SCC) 
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 16تنش راستاي در هيدروژني ترك .3,22

 اين ،گيرديم شكل )شده اعمال يا و ماندهيباق( اصلي تنش جهت بر عمود راستاي در يباًتقر كه كوچكي يهاترك

 از شده ايجاد )كوچك گاهي( يهاترك پيوستن از و بوده " نردباني صورت به " يكديگر از مستقل و كوچك غالباً هاترك

  .آينديم به وجود قبل

 تنش زمانهم تأثيرات توسط آمده وجود به ترك تنشي سولفيدي صورت به تواندمي خوردن ترك نماي :يادآوري

 به صورت كه ايلوله پايه فلز در پديده اين. گردد بنديهيدروژني دسته هايترك اطراف در موضعي كرنشو  خارجي

 پديده يك دهدمي رخ فشار تحت مخازن در جوشكاري از ناشي حرارت از متأثر هيناح در و شده جوشكاري عمودي

 در استفاده مورد فوالدهاي و پايين استحكام با فريتي فوالد جنس از هاييلوله در عموماً كه است نامتداول نسبتاً

  .شودمي مشاهده فشار تحت مخازن ساخت

 17سولفيدي تنشي ترك .3,23

 سولفيد و آب حضور رد شده) اعمال يا و ماندهباقي( كششي تنش و خوردگي زمانهم تأثير اثر در فلز خوردن ترك

  .است هيدروژن

 هيدروژن اتمي توسط فلز شدن ترد شامل كه باشدمي هيدروژني تنشي از ترك نوعي ترك تنشي سولفيدي: آوريياد

 و شودمي سولفيدها بيشتر حضور در هيدروژن جذب. آيدمي وجود به فلز سطح بر اسيدي خوردگي واكنش از كه است

شود.  خوردن ترك برابر حساسيت در افزايش و چقرمگي كاهش باعث و كرده نفوذ فلز در تواندمي موجود هيدروژن اتم

  .هستند ترك تنشي سولفيديمستعد  جوشكاري اثر در شدهسخت نواحي و باال استحكام با فلزي مواد

 كاريجوش .3,24

 فلز كردن اضافه بدون يا و با، فشار اعمال يا و حرارت از استفاده با فلزي قطعه چند يا دو پيوستن هم به و اتصال عمل

  . است اتصال محل انجماد سپس و پايه فلزات يكنواخت موضعي جوشي مه ايجاد منظور به پركننده

 تسليم استحكام .3,25

   .شودمي داده نشان كرنش به تنش نسبت از ايشدهتعيين انحراف اساس بر كه مواد تنشي حد

 بارگذاري در شرايط كامل كشيدگي روش درصد) يا 2كرنش  در معموالً( افستروش  توسط انحراف ميزان يادآوري:

  .شودمي درصد) تعيين 5كرنش  در (عموماً
                                                            
16 Stress – oriented hydrogen – induced cracking (SOHIC) 
17 Sulfide stress cracking (SSC) 
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 عالئم اختصاري .4

  :دارند كاربرد شده داده شرح تعاريف با زير اختصاري عاليم استاندارد اين در

  BOP  گير فوران -

  CRA خوردگي برابر در مقاوم آلياژ -

  HAZ حرارت از متأثر ناحيه -

  HIC  هيدروژني ترك -

  HSC  هيدروژني تنشي ترك -

  SCC  تنشي خوردگي اثر در خوردن ترك -

  SOHIC  تنش راستاي در هيدروژني ترك -

  SWC  ايپله ترك -

  SSC  سولفيدي تنشي ترك -

  SZC  نرم نواحي ترك -

 عمومي قواعد و اصول .5

 مواد كه است هاييموقعيت و شرايط سازيمستند و ارزيابي اساس بر سوم و دوم هايقسمت و استاندارد از قسمت اين كاربرد

 كاربر بين كاري) شرايط يا الزامات مثال عنوان (به اطالعات تبادل نيازمند مواد اين انتخاب و بگيرند قرار آن معرض در است ممكن

  .است تجهيزات يا مواد كنندگانتأمين و تجهيزات

 توليدكنندگان يا و كنندگانتأمين ،هادستگاه سازندگان با اطالعات تبادل نيازمند است ممكن تجهيزات كنندهتأمين يادآوري:

 تحت استفاده براي ماده يك ايمني كنندهتضمين كه است كيفيت از سطحي به يابيدست واقع در مطلوب، كيفيت.باشد مواد

 بايستميتجهيزات،  كاربران باشد. )است شده تعريف كيفي سطح آن در كه شرايطي به نسبت( يافته تعديل يا و برابر كاري شرايط

 با بايد تجهيزات ركارب لزوم صورت در. نمايند تضمين شده تعريف استاندارد اين در كه شرايطي با را نظر مورد كاري شرايط تطابق

 و طراحي در مناسب مواد انتخاب و كيفي ارزيابي منظور به استاندارد اين .نمايد مشورت كاري شرايط به راجع ديگر هايگروه

 .باشند شده ساخته و طراحي متداول االستيك طراحي معيار پايه بر كه گيردمي قرار استفاده مورد تجهيزاتي ساخت

 را ديگري الزامات بايستي كاربران و نبوده مناسب پالستيك طراحي معيار مبناي بر هاييطرح اجراي در استاندارد اين استفاده از

  . دهند قرار ارزيابي مورد نيز
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 مواد انتخاب منظور به كاري شرايط تعريف و ارزيابي .6

 در است ممكن مواد كه را كاري شرايط بايستي تجهيزات كاربران مواد، كيفي ارزيابي يا انتخاب از قبل .6,1

 برگيرنده در بايستي شده تعريف شرايط اين نمايند. مستند و ارزيابي و تعريف گيرند قرار آن معرض

 يا اشكاالت بروز اثر در ناخواسته صورت به مواد كه ديگري هايمحيط نيز و نظر مورد هايمحيط شرايط

 شناخته عوامل مقدار تعيين و بررسي .، باشدشوندمي مواجه هاآن با مواد حفاظتي، هايروش رفتن بين از

 توجه مورد بايستي شوندمي هيدروژن سولفيد وسيله به ترك ايجاد برابر در مواد تضعيف باعث كه ايشده

 هيدروژن سولفيد از ناشي خوردن ترك برابر در فلزي مواد تضعيف بر موثر عوامل اين گيرد. قرار ايويژه

 ديگر و كلريد غلظتموثر،  pHهيدروژن،  سولفيد فشار جزئي از عبارتند ،ماده خود خواص جز به

 هايتنش گالوانيكي، اثرات دما، ،هاكنندهاكسيد ديگر يا عنصري و گوگرد حضور شده، حل هاليدهاي

 .مايع آبي فاز معرض رد گرفتن قرار زمان مدت و مكانيكي

 :گيرد قرار استفاده مورد ذيل منظور چند يا يك براي است الزم شده مستند كاري شرايط .6,2

/ ترك تنشي تنشي خوردگي اثر در خوردن ترك برابر در مقاوم شدهارزيابي پيش از مواد انتخاب مباني آوردن فراهم -

 )7(بند  سولفيدي

 )8,2( بند  عملي تجربيات مبناي بر مواد كيفي ارزيابي و انتخاب مباني آوردن فراهم -

 يا يك به نسبت سولفيد هيدروژنحاوي  محيطي شرايط در ماده يك كيفي ارزيابي منظور به آزمايشگاهي الزامات تعريف -

اي، ترك هيدروژني در راستاي تنش، ترك ترك نواحي نرم، ترك پله يا ترك تنشي هيدروژنيذيل  موارد از مورد چند

 )8,3(بند  گالوانيكي عوامل از ناشي سولفيدي و ترك در اثر خوردگي سولفيديهيدروژني، ترك تنشي 

، 8,2، 7(بندهاي  از با استفاده ساخت در استفاده مورد موجود آلياژهاي حساسيت مجدد ارزيابي مباني آوردن فراهم -

   .كرده باشند تغيير نظر مورد يا واقعي كاري شرايط كه حالتي ، در)8,3

 سولفيدها حضور در / ترك تنشي سولفيديتنشي خوردگي اثر در خوردن ترك برابر در مقاوم شده ارزيابيپيش از مواد انتخاب .7

 استاندارد اين قسمت دوم در مندرج شدهارزيابيپيش از مواد از ندتوامي سولفيديتنشيتركبه  مقاوم آلياژكم و كربني فوالدهاي

ديگر  آلياژهاي و تنشي خوردگي اثر در خوردن تركو  سولفيديتنشيتركدر برابر خوردگي  به مقاوم آلياژهاي . شوند انتخاب

 از مواد بر كيفي هايآزمون انجام عموماً. شوند انتخاب استاندارد اين سوم قسمت در مندرج شدهارزيابيپيش از مواد از توانندمي

 تحت قبولي قابل كارايي آزمايشگاهي، هايآزمون يا تجربه مطابق شده فهرست مواد .ندارد ضرورتي روش اين در شدهارزيابيپيش
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 مورد مواد روي بر اختصاصي هايآزمون انجام به نسبت بايستي تجهيزات كاربران .دارند مكانيكي و محيطي متالورژيكي، شرايط

  شود). رجوع 1 بند يادآوري (بهباشند داشته كافي دقت ناپذيراجتناب خطاهاي بروز پتانسيل گرفتن نظر در با مصرف

 در گرفته قرار اوليه مورد ارزيابي مواد هايفهرست در 0175NACE MR استاندارد الزامات در شده ارائه تجربيات حاصل :يادآوري

  .است شده درج نيز) 2003(سال ISO15156-3و  ISO 15156-2استانداردهاي 

 هيدروژنسولفيدوجود  با كاري شرايط در مواد كيفي بررسي .8

 مواد توصيف و سازيمستند .8,1

 از يك هر كه ايگونهبه  .گردد سازيمستند و تعريف بايستي گيردمي قرار بررسي مورد كيفي ارزيابي منظور به كه ايماده

 و تلرانس .گردند تعريف و تعيين موثر هستند، سولفيد هيدروژنحاوي  هايمحيط در كارايي بر رسدمي نظر به كه آن هايويژگي

 بر كه ايشده شناخته متالورژيكي خواص .شود مستند و تشريح آيد بايستي وجود به ماده خواص در تواندمي كه تغييراتي حدود

محصول،  شكل ساخت، روش ،ماده شيميايي تركيب از عبارتند باشند،مي موثر هيدروژنسولفيدحاوي  هايمحيط در مواد كارايي

  .ساختار ريز و حرارتي عمليات شرايط سرد، ركا مقدار سختي، استحكام،

 عملي تجارب پايه بر كيفي بررسي .8,2

 )8,1( بند الزامات با مطابق بايد ماده توصيف داد. قرار كيفي بررسي مورد مستند، موجود تجارب مبناي بر توانمي را ماده يك

 تجربه كسب مدت طول . باشد مطابق) 6,1( فرعي بند الزاماتبا  بايد است شده كسب تجربه آن در كه كاري شرايط وصيف. تباشد

. باشد زمينه اين در الزم تجهيزات از استفاده با جانبههمه بررسي برگيرنده در ترجيحاً و بوده سال 2 حداقل بايستي شده مستند

  .باشد ترگيرانهسخت شده مستند تجربي موارد مدارك در مندرج شرايط از نبايد نظر مورد كاري شرايط

  آزمايشگاهي هايآزمون پايه بر كيفيت تعيين و بررسي .8,3

 كليات .8,3,1

 به ملي استاندارد اين اساس رب آزمايشگاهي هايآزمون. باشد واقعي كار شرايط نزديك و شبيه تواندمي فقط آزمون انجام شرايط

  : شودمي انجام زير اهداف به يابيدست منظور

 تنشي خوردگي اثر در خوردن تركيا  تنشي سولفيدي تركبرابر  در هاآن مقاومت تعيين جهت فلزي مواد كيفي بررسي -

 در فهرست شده مشابه مواد اوليه هايبررسي در شده اعمال شرايط به نسبت ترآسان يا مساوي شرايط كاري تحت

 استاندارد. اين سوم و دوم هايقسمت
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 خوردگي اثر در خوردن تركو  سولفيديترك تنشيبرابر  در هاآن مقاومت تعيين منظور به فلزي مواد كيفي بررسي -

 هيدروژنسولفيدميزان  كه شرايطي در كيفي بررسي مثال: طور به ديگر. هايمحدوديت با شرايط كاري تحت تنشي

 .ترپايين pHدر  اي كمتر دمايي يا و تنش كاهش شرايط در باشد، قبولقابل مقدار باالتر از

ترك  هيدروژني در راستاي تنش،تركبرابر  در مقاومت تعيين منظور به آلياژكم و كربني فوالدهاي كيفي بررسي -

  ترك نواحي نرم. يا نيژورهيد

ترك تنشي برابر  در هاآنمقاومت  تعيين منظور به آلياژها ديگر يا خوردگي برابر در مقاوم هايآلياژ كيفي بررسي -

 . گالوانيكي شرايط از ناشي هيدروژني

 نه و هاآزمون در مرتبط شده اعمال شرايط به توجه با ماده كيفي بررسي از حاصل نتايج از مستند گزارشي ارائه و تنظيم -

  .استاندارد اين سوم و دوم هايقسمت در اوليه كيفي يارزياب در شده گرفته نظر در شرايط

 آزمايشگاهي هايآزمون انجام براي مواد از بردارينمونه .8,3,2

  .باشد گرفته قرار تجهيزات كاربر تاييد مورد بايستي آزمايشگاهي هايآزمون انجام جهت مواد از بردارينمونه روش

 .باشد تجاري محصول نماينده بايستي آزمون هاينمونه -

 بر بايد ارزيابي باشد، شده بردارينمونه يكسان دستورالعمل با جداگانه ساخت سري چند از ماده يك كه مواردي در -

رجوع  8,1(به بند  هستند موثر سولفيد هيدروژنحاوي  هايمحيط در آن خوردنترك رفتار بر كه باشد خواصي مبناي

 اين از يك هر سهم ISO15156استاندارد  سوم و دوم هايقسمت با آزمون مطابق براي هانمونه انتخاب شود). هنگام

حاوي  هايمحيط در خوردنترك به حساسيت بيشترين كه متالورژيكي شرايط در مواد .شود گرفته در نظر بايد خواص

  . گيرند قرار استفاده مورد آزمون هاينمونه انتخاب براي بايد دارند، را سولفيد هيدروژن

  .مستند شوند بايستي آزمون براي هانمونه سطحي شرايط و سازيآماده روش مواد، تهيه منابع -

 آزمايشگاهي آزمون هايروش انتخاب .8,3,3

، ترك هيدروژني، ترك هيدروژني در راستاي تنش و ترك تنشي سولفيدي هايپديده بررسي منظور به آزمون هايروش -

 .باشد ISO15156-2استاندارد  رد مشروح الزامات با منطبق  بايستي آلياژكم و فوالدهاي كربني در ترك نواحي نرم

 بايستي آلياژها ديگر خوردگي و به مقاوم آلياژهاي روي بر گالوانيكي هايپديده بررسي منظور به آزمون هايروش -

 .باشد ISO15156-3 استاندارد  رب منطبق
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 آزمون مدت طول در شدهاعمال شرايط .8,3,4

 شرايط و استاندارد آزمون هايمحيط، محدودتر شرايط يا ترشكاري هايمحيط در آلياژكم و كربني فوالدهاي كيفي ارزيابي براي

  انتخاب شوند. ISO15156-2  استاندارد طبق بايد مكانيكي هايآزمون

 هايمحيط آلياژ، نوع هر با متناسب ترمحدود كاري شرايط در ديگر هايآلياژ يا خوردگي به مقاوم آلياژهاي كيفي ارزيابي براي

  انتخاب شوند. ISO15156-3 استاندارد طبق بايستي مكانيكي هايآزمون شرايط و استاندارد آزمون

 شرايط كه نمايند حاصل اطمينان بايستي تجهيزات خاص،كاربران كاري شرايط در استفاده جهت مواد كيفي بررسي منظور به

 آزمون جهت شده گرفته نظر در شرايط همه. باشندمي مناسب شده تعيين ويژه كاري شرايط براي آن از حاصل نتايج و آزمون

 آن تعريف پيوستن وقوع به امكان نقص بروز قابليت عنوان به عملي شرايط در كه باشد گيرانهسخت اندازه همان به حداقل بايستي

  مراجعه شود). 6,1به بند ( است شده

 مكانيكي هايآزمون شرايط و آزمون محيط انتخاب چگونگي .باشد شرايط عملي pHبرابر  نيز بايد آزمون محيط در pH همچنين

  .شود مستند كاربران توسط بايد شده، تعيين كاربردي شرايط با مطابق

 پذيرش معيار .8,3,5

 آمده ISO15156-3و  ISO15156-2استانداردهاي  در آزمون روش هر براي چهآن همانند بايستي آزمون نتايج در قبولقابل حدود

  . شوند تعريف است،

 مواد كيفي بررسي يا انتخاب روش گزارش .9

 از )9,1( بند زير در شده تعريف گزارش ارائه با بايد استاندارد از قسمت اين طبق بر شده كيفي بررسي يا و شده انتخاب مواد

  .گردند مستند فهرست اين بندهاي ديگر از زير از يكي همراه به زير فهرست

 مراجعه شود). 6,1(به بند  مواد تمام براي كاريشرايط ارزيابي .9,1

ترك خوردگي در اثر يا  وسولفيدي ترك تنشي برابر در اوليه كيفي بررسي مبناي رب كه موادي براي .9,2

استانداردهاي  در مربوطه بندهاي ذكر رجوع شود)، 7( به بند  اندشده انتخاب خوردگي سولفيدي

ISO15156-2  وISO15156-3 .الزامي است 

 :بود خواهد زير موارد شامل مستندات موجود، تجارب اساس بر شده انتخاب مواد براي .9,3

 است. پذيرفته صورت كه انتخابي و بررسي هر در ترك ايجاد هايمكانيزم تشريح -

  مراجعه شود) 8,1به بند ( شده استفاده مواد -
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 شامل مستندات اندشده انتخاب و كيفي ارزيابي آزمايشگاهي هايآزمون انجام اساس بر كه موادي براي .9,4

 :بود خواهد زير موارد

 . است پذيرفته صورت كه انتخابي و آزمون هر در ترك ايجاد هايمكانيزم تشريح -

 مراجعه شود) 8. 1به بند ( آزمايشگاهي هايآزمون انجام براي شدهانتخاب مواد -

 مراجعه شود) 8,3,2به بند ( آزمون هاينمونه سازيآماده و بردارينمونه روش ،نمونه انتخاب چگونگي تشريح -

 مراجعه شود) 8,3,3به بند ( كيفي ارزيابي براي فيزيكي آزمون شرايط و آزمون محيط انتخاب چگونگي -

 مراجعه شود) 8,3به بند ( كندمي تاييد را ISO15156-3و  ISO15156-2استانداردهاي  با مطابقت كه آزمون نتايج ارائه -
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