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زنگ ،فصلنامه علمی ،آموزشی ،ترویجی انجمن خوردگی ایران با هدف ارتقاء
سطح دانش خوردگی دانشجویان ،متخصصان و دست اندرکاران علم و
مهندسی خوردگی ،ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت پرداختن به فعالیتهای
پژوهشی و تحقیقاتی ،اطالعرسانی در باب مسائل مرتبط با خوردگی در سطوح
داخلی و خارجی و ایجاد پل ارتباطی بین انجمن خوردگی ایران و اعضاء آن،
اساتید دانشگاه و پیشکسوتان صنعت منتشر میگردد.
• فصلنامه زنگ در ویرایش ،رد یا قبول ،حک و اصالح مطالب آزاد است.
مقاالت دریافتی به هیچ عنوان عودت داده نمیشود.
• مسئولیت صحت مطالب ،ارقام و نمودارها برعهده نویسندگان و مترجمان
مقاالت خواهد بود .
• مقاالت و دیدگاههای مندرج در فصلنامه زنگ ،لزوما به معنای تایید آن
ازطرف انجمن خوردگی ایران نمیباشد.
• اقتباس و نقل مطالب و استفاده از تصاویر فصلنامه با ذکر ماخذ آزاد است.
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سخن آغازین
گزارش برگزاری هفدهمین کنگره ملی خوردگی
مصاحبه با پیشکسوت علم خوردگی
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گزارش برگزاری
هفدهمین کنگره ملی خوردگی

سخن آغازین
بنام خدا
بههنگام مطالعات اولیه پروژهها و طراحی تاسیسات صنعتی ،بهمنظور افزایش عمر مفید سازهها و

تجهیزات و همچنین اطمینان از عدم توقف عملیات ،تدابیری جهت حفاظت از خوردگی آنها پیشبینی
میشود .روشهای کنترل و پیشگیری از خوردگی در پروژهها با درنظر گرفتن جوانب مختلف پیشنهاد

میشوند .طراحان این سامانهها براساس استانداردهای مرجع و با توجه به عوامل محیطی ،اقلیمی و

عملیاتی سازهها نقشههای اجرایی را تنظیم مینمایند و معموال سهمی مازاد برای خوردگی در نظر
گرفته میشود .بدیهی است مهندسان طراح با بهکارگیری درست استانداردها و انتخاب مواد متناسب

با شرایط واقعی و همچنین روشهای حفاظتی میتوانند از افزایش هزینههای پروژهها بههنگام

ساخت بکاهند .استفاده مازاد از مواد اولیه بهمنظور کاهش ریسک ،اگرچه میتواند اثربخشی روشهای
حفاظت از خوردگی را بیشتر کند ولی اتالف منابع مالی و مواد خام را نیز موجب میشود .در روند
تبدیل مواد خام به محصوالت ،انرژی و منابع زیادی مصرف شده و بعضا آسیبهایی به محیط زیست

وارد میشود که چنانچه محصوالت نهایی کمتری مصرف شود این آسیبها نیز کاهش خواهد داشت.
لذا ضرورت دارد با توجه به محدودیت منابع موجود در کره زمین و بیم پایان یافتن آنها ،تخصیص
درست این منابع مد نظر قرار گیرد .امید داریم در این راستا بتوانیم از تجربیات و ایدههای فنی ارزشمند
مخاطبین محترم این مجله استفاده کنیم و با توسعه این دانش همراهی نماییم.

خداوند بزرگ را شاکریم که انجمن خوردگی ایران توانست با همت و تالش ستاد برگزاری و

مهندس احمدرضا بحرانی

حمایتهای حامیان هفدهمین کنگره ملی خوردگی ،این همایش را در آذرماه سال  95در بندرعباس

عضو هیأت مدیره انجمن خوردگی ایران

برنامهریزی و با موفقیت برگزار نماید .وظیفه دارم تشکر نمایم از تمامی محققین ،مدیران ،کارشناسان

و همچنین اساتید محترمی که هیات مدیره انجمن خوردگی ایران را یاری نمودند تا این کنگره را در

منطقهای برگزار کند که هم بهلحاظ آموزشی و هم از نظر انتقال تجربیات محلی دارای پتانسیلهای
زیادی در زمینه خوردگی است.
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همزمان با انتشار این شماره در آستانه بهار طبیعت قرار گرفتهایم .در این روزهای پایانی سال  95ایام
پر برکت و خوشی پیش روی شما باشد .همچنین سالمتی ،سعادت و سربلندی شما عزیزان را در سال
جدید آرزو داشته و امیدوارم انجمن خوردگی ایران بتواند همواره به ارائه خدمت به شما عزیزان همراه

افتخار کند.

							

سردبیر

بــه لـطـف خــداونـــد متعــال،
هفدهمیـن کنگـره ملـی خـوردگـی با
حضور نزدیک به  400تن از استادان
فرهیختــه ،کـارشنـاســان مجرب
و دانشجـویـان عالقمنـد بـه مبحث
خوردگی در روزهای  17 ،16و 18
آذرماه سال  1395با هـدف تـرویج
دانش و فناوریهای مرتبط با خوردگی
در شهر بندرعباس برگزار شد.
پرداختن بـه پـدیـده خوردگـی در برنـامـههـای
دانشگاهی ،مراكز تحقیقاتی و صنایع ایران
از حدود نیم قرن پیش آغاز گردید .با توجه به
اهمیت موضوع و بهمنظور شناخت هرچه بیشتر
این پدیده بهویژه در جوامع علمی و صنعتی و
لزوم انجام بررسیهای علمی ،فنی و اقتصادی ،امر آموزش خوردگی و فعالیتهای پژوهشی مرتبط از سال  1348رسما آغاز شد .ابتدا چندین كنگره،
سمینار و گردهمایی بهصورت پراكنده در مراكز تحقیقاتی ،دانشگاهی و صنعتی كشور تشكیل شد تا اینكه در سال  1365برنامهریزی معینی جهت
برپایی كنگرههای ملی خوردگی بهطور مرتب و دوساالنه صورت گرفت كه بدنبال آن اولین كنگره درسال  ،1367دومین كنگره درسال  1369و سومین
كنگره در سال  1372برگزار شد.
پس از تاسیس انجمن خوردگی ایران و كسب مجوز رسمی در دیماه  1372از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،كنگرههای بعدی توسط انجمن خوردگی
ایران و با همكاری دانشگاهها و صنایع مرتبط برگزار گردیده است و دهمین كنگره ملی خوردگی نیز بهصورت بینالمللی و تحت عنوان «دهمین كنگره
ملی و كنگره بینالمللی خوردگی» در اردیبهشتماه  1386در تهران برگزار گردید.
به دنبال این كنگرهها در اردیبهشت ماه سال  1388یازدهمین کنگره ملی خوردگی در کرمان و در اردیبهشت ماه  1390دوازدهمین كنگره در دانشگاه
صنعتی امیركبیر تهران برگزار گردید .کنگره سیزدهم در اردیبهشت ماه 1391و کنگره چهاردهم نیز در اردیبهشت ماه  1392برگزار شدند.
در همین راستا پانزدهمین کنگره ملی خوردگی نیز مهرماه  1393در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار گردید ،همچنین در  3و  4آذرماه سال
 ،1394شانزدهمین کنگره ملی خوردگی با رویکرد مدیریت خوردگی توسط انجمن خوردگی ایران در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.
با برنامهریزی بهعمل آمده برگزاری هفدهمین کنگره ملی خوردگی ب ه همراه کارگاههای آموزشی با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ پردیس
بندرعباس از تاریخ  16الی  17آذرماه  1395در نظر گرفته شد.
این انجمن همكاری گستردهای را در برگزاری چندین سمینار و همایش دیگر نیز بعمل آورده و اكنون نیز آمادگی خود را برای همكاری با تمامی مراكزی
كه در زمینه خوردگی فعال میباشند ،در برگزاری همایشها اعالم میدارد.
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مجله پیش رو به دالیلی بهعنوان فصلنامه پاییز و زمستان  95تقدیم خوانندگان گرامی میگردد.

نجمه سخنور ـ دبیرخانه انجمن خوردگی ایران
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اقدامات اولیه در خصوص برگزاری هفدهمین کنگره ملی خوردگی با
همکاری گروه مهندسی خوردگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محل
پردیس بندرعباس این دانشگاه ،از ابتدای سال  95صورت گرفت و
در نهایت قرارداد همکاری با دانشکده مهندسی دریا ـ دانشگاه صنعتی
امیرکبیر امضاء شد.
اطالعرسانی و درج اخبار از طریق نامهنگاری ،درج پوستر ،کانالهای
تلگرام و همکاریهای رسانهای مراکز مختلف انجام و مقاالت علمی
جمعآوری شد .پس از داوری و انتخاب مقاالت قابل ارائه ،در نهایت
روزهای  16تا  18آذر  1395در شهر بندرعباس هفدهمین کنگره ملی
خوردگی برگزار گردید.
نزدیک به  400نفر شرکت کننده متشکل از دانشجویان ،اساتید علم
خوردگی و صنعتگران ایرانی و خارجی در این کنگره حضور داشتند.
افتتاحیه
در مراسم افتتاحیه آقایان دکتـر جابـر نشـاطی و دکتـر سیـدحسین
موسویزادگان ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی به حضار آغاز به کار
کنگره را اعالم نمودند .پس از آن دبیر کنگره آقای دکتر سیدهادی
طباییان نیز ضمن خیر مقدم سخنرانی کوتاهی ارایه داده و از میهمانان
و شرکتکنندگان دعوت به ادامه برگزاری کنگره نموده با توجه به برنامه
زمانبندی اعالم شده ،آقایان :سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه،
دکتر کرمانی از اساتید و متخصصان مطرح صنعت در خارج کشور و
مدرس  NACEهمچنین مدیرعامل شرکت فرنام پترولیوم مهندس
عطامهر و همتای ایتالیایی ایشان مهندس انریکومارچز سخنرانیهای
مختلف را ارایه نمودند.
تقدیر از پیشکسوتان
از یک پیشکسوت علمی و دو پیشکسوت صنعتی تقدیر به عمل آمد.
از آقای دکتر تقی شهرابی فراهانی استاد دانشگاه تربیت مدرس ،همکار
و یار انجمن تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
همچنین از شرکت رنگ روناس و رنگ باژاک به جهت سابقه بیش
از چنددهه در صنعت و عضویت در انجمن خوردگی ایران به عنوان
پیشکسوت صنعتی قدردانی شد.
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نمایشگاه جانبی
بعداز مراسم افتتاحیه نوبت به بخش صنعتی کنگره رسید و زنگ بازدید از
نمایشگاه جانبی کنگره زده شد .این بخش با حضور شرکتهای مختلف
که همیشه انجمن خوردگی ایران از حمایتهای مادی و معنوی آنان
بهرهمند بوده است مانند (فرنام پترولیوم :مهندس عطامهر ،مهرپادین

میزگرد و کارگاههای علمی صنعتی
کارگاههای جانبی مختلفی که جنبه علمی و تبلیغاتی داشت مورد استقبال
زیادی قرار داشت و کارگاههایی با موضوعات1 :ـ روشهای پایش خوردگی
2ـ معرفی پوششهای FBEی3ـ حفاظت کاتدی سازههای دریایی
4ـ آزمونهای غیرمخرب 5ـ افزایش طول عمر تجهیزات با پوشش
6 HVTSـ دست آورد فنی در تولید ماده ضد خوردگی آرماتور هرکدام
به مدت دو ساعت در روزهای  16و  17آذر برگزار شد( .کارگاههای
جانبی شماره  1و شماره  5توسط صنعتگران خارج از کشور برگزار
گردید)
ـ

اختتامیه کنگره
در مراسم اختتامیه آقای مهندس ذاکری رئیس بازرسی فنی شرکت
پاالیش نفت بندرعباس ضمن ایراد سخنرانی از شرکتها و انجمن
خوردگی ایران دعوت به همکاری گسترده و نزدیکتری نمودند.

1

مهندسی خوردگی و انتخاب مواد در
صنایع نفت و گاز

دکتر بیژن کرمانی

مدیر عامل شرکت Key Tech ،استاد مدعو دانشگاه
لیدزNACE Felow ،

2

حفاظت کاتدی

مهندس امیر صالح قربانی

مدیر عامل شرکت پایش صنعت نوین ،دارنده
گواهینامه حفاظت کاتدی از NACE

3

بازدارندههای خوردگی

مهندس مهدی نصیراالسالمی

مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت انرژی سمنان

4

بازرسی خوردگی

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

عضو هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران و انجمن
جوش و آزمایشهای غیرمخرب ایران

5

پوششهای آلی حفاظتی از انتخاب تا
بازرسی

مهندس سید محمود کثیریها

عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر و انجمن
خوردگی ایران

گرفت .این کارگاهها که از اوایل سال  95و باتوجه به امکانسنجی و شناسایی و دستهبندی نیاز صنایع (نفت ،گاز و پتروشیمی ،فوالد ،نیروگاهی و
 )...برنامهریزی شده بود.
در ادامـه بـه عنـاوین و مدرسیـن کارگاههـای آموزشی هفدهیمن کنگره ملی خوردگی اشاره شده است:
عالقمندان میتوانند تصاویر و فیلم کامل برگزاری کنگره را از دفتر انجمن خوردگی ایران تقاضا و دریافت نمایند.
برای این منظور خواهشمند است با شماره تلفنهای  8ـ  88 34 42 87داخلی ( 5دبیرخانه) و یا پست الکترونیک انجمن به نشانی info@ica.ir
ارتباط برقرار نمایید.
در ادامه برخی از تصاویر مربوط به هفدهمین کنگره ملی خوردگی آمده است.

مقاالت برتر
و در پایان روز دوم به دو نفر از نویسندگان مقاالت شفاهی و پوستر
قدردانی و هدیهای به رسم یاد بود اعطا شد.
مقاله برتر شفاهی:

عنوان مقاله :مقایسه عوامل موثر بر رفتار جدایش کاتدی پوشش های
پلی یورتان آروماتیک  %100جامد و اپوکسی پلی آمین بدون حالل
حاوی پرک شیشه.
ارائه دهنده :سرکار خانم دکتر نرگس طهماسبی
مقاله برتر پوستر:

عنوان مقاله “ :بررسی علل خوردگی و تخریب اسپول (سهراهی) خطوط
 MPSیک واحد پتروشیمی
ارائه دهنده :جناب آقای مهندس ساسان فراهانی والشجردی

کارگاههای آموزشی
در روز سوم کنگره ( 18آذرماه) مطابق با برنامهریزی به عمل آمده
توسط مرکز آموزش انجمن ،کارگاههای آموزشی تخصصی با حضور
اساتید مطرح داخلی و بینالمللـی برگـزار و مورد استقبال خوبی قرار

انجمن خوردگی ایران

از اساتید ،کارشناسان ،اعضاء حقوقی و حقیقی ،دانشجویان ،همکاران ،ستاد اجرائی و حامیان کنگره
که ما را در برگزاری هفدهمین کنگره ملی خوردگی یاری نمودند تشکر و قدردانی مینماید
به امید ترویج و گسترش دانش و فناوریهای مرتبط با خوردگی
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شرکتهای مهرپادین توسط آقای مهندس دانیل اسپالنکا ،پایش
صنعت نوین توسط آقای مهندس امیرصالح قربانی و رنگ روناس آقای
مهندس حسینی طی دو روز کنگره یک شرح مختصر و خالصهای از
سوابق کاری خود را ارایه دادند.

مهندس کوروش فر ،روناس مهندس حسینی ،شرکت خطوط لوله توانا
مهندس احمدی ،شرکت تکتا خوردگی شریف دکتر بیرامی ،شرکت
پایش صنعت نوین مهندس قربانی ،صنایع دریایی مهندس رضوانی فر،
پوشش لوله ماهشهر مهندس پورپزشک ،پرشین فام صنعت مهندس
نجفیان ،تکین کو مهندس ضیایی ،آزمونه فوالد مهندس زرگری،
متصا مهندس اسالمبولچی ،برنا گداز مهندس اخالقی ،مرکز پژوهش
و متالورژی رازی مهندس فراهانی والشجری) برپا شد و از حمایتهای
سه شرکت فرنام پترولیوم ،مهرپادین ،پایش صنعت نوین و رنگ روناس
قوت بیشتری پیدا کرد.

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

سوابق
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گزارش تصویری هفدهمین کنگره ملی خوردگی
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دکتر هادی طباییان ـ دبیر هفدهمین کنگره ملی خوردگی

سردار دريادار پاسدارعلي فدوي ـ فرمانده نيروي دريايي

شرکت مهرپادین ـ حامی ویژه کنگره

دکتر بیژن کرمانی ـ دانشگاه ليدز کشور انگلستان و

مهندس عطامهر ـ مدیرعامل شرکت فرنام پترولیوم

مدرس NACE

و مهندس انریکومارچز ـ همتای ایتالیایی شرکت

شرکت رنگ روناس ـ حامی ویژه کنگره

مهندس عطامهر ـ مدیرعامل شرکت فرنام پترولیوم

تصویر منتخب ـ افتتاحیه کنگره

دکتر تقی شهرابی فراهانی ـ پیشکسوت منتخب (علمی) کنگره

مقاله برتر پوستر ـ مهندس ساسان فراهانی والشجردی

مقاله برتر شفاهی ـ دکتر نرگس طهماسبی

سپاه پاسداران انقالب اسالمي

صنعتی

صنعتی

شرکت پایش صنعت نوین ـ حامی ویژه کنگره

گزارش تصویری هفدهمین کنگره ملی خوردگی

دکتر جابر نشاطی ـ رئیس انجمن خوردگی ایران

دکتر سیدحسین موسویزادگان ـ رئیس دانشکده مهندسی دریا

شرکت رنگ روناس ـ تولید کننده خوشنام و پیشکسوت

شرکت رنگ باژاک ـ تولید کننده خوشنام و پیشکسوت
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کارگاه آموزشی بازدارندههای خوردگی ـ مهندس مهدی
نصیراالسالمی

بازرسی خوردگی ـ دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

میزگرد و کارگاه جانبی (تبلیغاتی) ـ دست آورد فنی در تولید
ماده ضد خوردگی آرماتور

شرکت فرنام پترولیوم ـ نمایشگاه جانبی کنگره

پوششهای آلی حفاظتی از انتخاب تا بازرسی ـ مهندس
سیدمحمود کثیریها

میزگرد و کارگاه جانبی (تبلیغاتی)ـ روشهای پایش خوردگی

شرکت مهرپادین ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت روناس ـ نمایشگاه جانبی کنگره

میزگرد و کارگاه جانبی (تبلیغاتی) ـ معرفی پوششهای FBE

میزگرد و کارگاه جانبی (تبلیغاتی) ـ حفاظت کاتدی سازههای دریایی

شرکت خطوط لوله توانا ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت تکتا خوردگی شریف ـ نمایشگاه جانبی کنگره

گزارش تصویری هفدهمین کنگره ملی خوردگی

کارگاه آموزشی مهندسی خوردگی و انتخاب مواد در صنایع
نفت و گاز ـ دکتر بیژن کرمانی

کارگاه آموزشی حفاظت کاتدی ـ مهندس امیرصالح قربانی

میزگرد و کارگاه جانبی (تبلیغاتی) ـ آزمونهای غیرمخرب
پیشرفته

میزگرد و کارگاه جانبی (تبلیغاتی) ـ افزایش طول عمر تجهیزات با
پوشش HVTS
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شرکت پوشش لوله ماهشهر ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت پرشین فام صنعت ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت تکین کو ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت آزمونه فوالد ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت متصا ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت برنا گداز ـ نمایشگاه جانبی کنگره

انجمن خوردگی ایران ـ نمایشگاه جانبی کنگره

جمعی از ستاد اجرائی هفدهمین کنگره خوردگی ایران

گزارش تصویری هفدهمین کنگره ملی خوردگی

شرکت پایش صنعت نوین ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت صنایع دریایی مهندس ـ نمایشگاه جانبی کنگره

مرکز پژوهش و متالورژی رازی ـ نمایشگاه جانبی کنگره

شرکت سینا آزمای بندر ـ نمایشگاه جانبی کنگره
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مصاحبه با آقای دکتر تقی شهرابی

گـــــفت و گــــــو

پیشکسوت علم خوردگی در هفدهمین کنگره ملی خوردگی
لطفا در ابتدا خود را معرفی و سوابق
تحصیلی خود را بیان نمایید؟
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چه فعالیتهای علمی در زمینه خوردگی انجام دادهاید،

یا در دست تحقیق دارید؟

در هنگام تحصیل در دانشگاه منچستر در سطح کارشناسی ارشد و دکتری
که عمدتا در زمینه خوردگیهای موضعی از جمله خوردگی تنشی آلیاژها
بوده است ،تعداد  7مقاله در مجالت بینالمللی از اینجانب به چاپ رسیده
است و از فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی اینجانب در دانشگاه تربیت
مدرس تا به امروز  110مقاله در مجالت معتبر بینالمللی با تعداد 1700
ارجاع به این مقاالت به چاپ رسیده است .پس از بازگشت به ایران و
شروع فعالیت در دانشگاه تربیت مدرس در سال  ،1369با تالش اینجانب
گروه خوردگی و حفاظت از فلزات در بخش مهندسی مواد دانشکده
فنی و مهندسی این دانشگاه تاسیس شد که تا به حال بیش از 160
دانشجوی کارشناسی ارشد و  20دانشجوی دکتری در این  26سال از
این گروه فارغالتحصیل شدهاند که اینجانب استاد راهنما و یا استاد مشاور
بیشتر این عزیزان بودهام .از ابتدای تاسیس گروه خوردگی و حفاظت از
فلزات عالوه بر تدریس دروسی مانند خوردگی پیشرفته ،اکسیداسیون و
خوردگی داغ ،حفاظت کاتدی و آندی ،خوردگی در واحدهای صنعتی،
خوردگی میکروبی ،مباحث ویژه در خوردگی ،الکتروشیمی پیشرفته ،در
پروژههای تحقیقاتی و صنعتی مختلف در مباحث گوناگون خوردگی و
حفاظت از فلزات فعالیت داشتهام .در ضمن سالها قبل در تدریس بعضی
از دروس با دانشگاه صنعتی شریف (در تهران و پردیس کیش) ،دانشگاه
صنعت نفت (اهواز) و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات
همکاری داشتهام .طی سالهای گذشته چندین دوره کوتاه مدت در زمینه
اصول خوردگی و همچنین حفاظت کاتدی برای صنایع مختلف از جمله

لطفا در رابطه با عضویت در انجمن خوردگی ایران (نوع
عضویت) و چگونگی آشنایی با انجمن و زمینههای همکاری با
انجمن توضیح دهید؟

از ابتدای تاسیس انجمن خوردگی ایران به عضویت این انجمن درآمدهام.
در زمان تاسیس انجمن نیز با بنیانگزاران آن همفکری و همکاری
داشتهام .مهمترین زمینه همکاری اینجانب با انجمن در برگزاری
کنگرههای ملی خوردگی است .اینجانب از دومین کنگره ملی خوردگی
که در سال  1369در دانشگاه تهران برگزار شد تا به حال تقریبا در اکثر
کنگرههای ملی خوردگی برگزار شده ،عضو ستاد برگزاری و هیات داوران
بودهام و در تعدادی از آنها سخنرانی کلیدی و یا کارگاه داشته و در بعضی

به نظر شما میزان آگاهی عمومی از مسئله خوردگی در
ایران چه مقدار میباشد؟ آیا خسارات خوردگی مشهود میباشد
یا خیر؟ (آمار خسارات به اطالع مردم میرسد یا خیر؟ اصال آمار
دقیقی وجود دارد؟)

فلزات و آلیاژها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی دارند .هر فرد در
طول روز در منزل و در محل کار با انواع مختلفی از آلیاژها سر وکار دارد.
این وسایل بهطور طبیعی در تماس با محیط اطراف خود و با گذشت
زمان تحت تاثیر خوردگی قرار میگیرند .بدین ترتیب میتوان گفت که
عموم مردم با این زوال و آسیب بر قطعات فلزی آشنایی دارند .از طرف
دیگر روشهای حفاظت از خوردگی نیز برای عموم تا حدودی شناخته
شده است .سادهترین مثال برای تایید این مطلب ،آن است که مردم از
رنگ و پوششهای فلزی مانند پوشش فلز روی برای حفاظت از قطعات
فوالدی استفاده مینمایند .بنابراین خوردگی و حفاظت از آن برای عموم
مردم تقریبا شناخته شده است اما آنچه که نیاز است تا برای مردم به
صورت علمی و فنی بیان شود آن است که اصوال خوردگی صرفا زوال و
انهدام حاصل از زنگزدن و پوسیده شدن یکنواخت نیست بلکه این پدیده
دارای انواع مختلف است و حتی بعضی از انواع آن به صورت ظاهری قابل
تشخیص نبوده و شکست و انهدام قطعه در اثر آن به صورت ناگهانی رخ
داده و باعث ایجاد خسارات جانی و مالی بسیار میگردد .همچنین نیاز
است تا اطالعات عمومی مردم در ارتباط با ضررها و پیامدهای اقتصادی
خوردگی افزایش یابد .الزم است برای مردم گفته شود که در حدود 4
درصد از تولید ناخالصی ملی هر کشور در اثر خوردگی از بین میرود.
مردم باید بدانند که در بعضی از کشورهای صنعتی با به کارگیری
روشهای مناسب کنترل خوردگی درصد باالیی از آسیبهای خوردگی
را پیشگیری مینمایند.
اگر این مطلب را مد نظر قرار دهیم که تقریبا تمام محیطهای اطراف ما با
درجات مختلف ،خورنده بوده و همچنین تمام موادی که در دسترس ما قرار
دارند اعم از فلزات و غیرفلزات در معرض زوال هستند ،میتوانیم نتیجه
بگیریم که خوردگی در همه جا و در همه صنایع رخ میدهد .البته قابل ذکر
است که خسارات خوردگی شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم میباشد.
متاسفانه در خیلی از موارد برای عموم و حتی بعضی از صنایع صرفا خسارات
مستقیم خوردگی مورد توجه قرار میگیرد و زیانهای غیرمستقیم مانند
اتالف و آلودگی محصوالت ،کاهش راندمان تولید ،تلفات جانی و غیره
گاهی اوقات از لیست خسارات خوردگی دور مانده و به حساب نمیآیند.
حال آن که این نوع خسارات بسیار شدیدتر و تاسفبارتر از خسارات مستقیم
خوردگی میباشند .عامل خوردگی تقریبا در اکثر آسیبهایی که بر قطعات
صنعتی رخ میدهد نقش عمده و حساس دارد ،ولی در خیلی از موارد در
کشور ما این نوع آسیبها را به آسیبها و شکستهای مکانیکی نسبت
میدهند .در مجموع میتوان گفت که در کشور ما تقریبا آمار چندان دقیقی
از آسیبها و خسارات خوردگی وجود ندارد .حتی در خیلی از مراکز صنعتی
بزرگ در کشور ،که سالیانه خسارات هنگفتی از طریق خوردگی متحمل
میشوند نیز آمار خیلی دقیقی وجود ندارد.
شاید یکی از رسالتهای انجمن خوردگی ایران این باشد که با یک برنامه
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اینجانب تقی شهرابی فراهانی متولد سال  1334در تهران
هستم .در سال  ،1358مدرک کارشناسی را در رشته مهندسی
متالورژی از دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی
شریف دریافت کردم .پس از خدمت سربازی در سال،1361
به عضویت در گروه متالورژی جهاد دانشگاهی دانشگاه
صنعتی شریف درآمدم .در این گروه ،فرصت مناسبی حاصل
شد تا بتوانم با تمام گرایشهای متالورژی بیشتر آشنا شوم
و دریافتم که در بین این گرایشها عالقه بیشتری به زمینه
خوردگی و حفاظت دارم ،سپس با تعدادی از مراکز صنعتی
ارتباط برقرار کرده و کارهایی را برای آنها در زمینه کنترل
خوردگی انجام دادم .دراین مدت از چندین مرکز صنعتی که
دارای معضالت خوردگی بودند بازدید به عمل آورده و بیشتر
با مشکالت خوردگی صنایع مختلف آشنا شدم و متوجه شدم
که در کشور ،مرکز خدمترسانی در زمینه کنترل خوردگی وجود ندارد و نیاز
به وجود چنین مراکزی بسیار زیاد است ،بنابراین شاخه خوردگی فلزات را در
جهاد دانشگاهی دایر کردم .انجام چندین پروژه در ارتباط با آنالیز شکست
و تخریب حاصل از خوردگی قطعات صنعتی و همچنین ترجمه چند کتاب
از جمله ترجمه کتاب “گزیدهای از علم خوردگی” و ترجمه کتاب “آبکاری
کروم سخت” از فعالیتهای انجام شده در شاخه خوردگی فلزات بوده است.
در این مدت تجربیات فراوانی از کار در این گروه آموخته و همچنین با مراکز
بزرگ علمی ،آکادمیک و صنعتی دنیا آشنا شدم .سپس برای ادامه تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد اقدام کردم .به نظر من ادامه تحصیل از کارشناسی تا
دکتری که به صورت پیوسته و بیوقفه انجام شود از کارایی کافی برخوردار
نیست و بهتر است ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ،بعد از یک یا
دو سال کسب تجربه و آشنایی در مراکز صنعتی انجام شود در این صورت
ادامه تحصیل با داشتن درک خوبی از رشته تحصیلی و واقعیتهای جامعه
همراه میشود که بسیار مفیدتر است .پس از مکاتبات با مراکز علمی دنیا،
مرکز خوردگی وحفاظت دانشگاه منچستر(یومیست) را برای ادامه تحصیل
انتخاب کردم .در سال  ،1364مقطع کارشناسی ارشد را به پایان رسانده
و در سال  ،1368دکتری خود را در زمینه مهندسی خوردگی ،با گرایش
خوردگی موضعی بویژه خوردگی تنشی آلیاژها ،از این مرکز دریافت نمودم
و در این سال به ایران بازگشتم .هماکنون عضو هیات علمی و استاد تمام
پایه  35گروه خوردگی بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه تربیت مدرس هستم.

نیروگاهها ،صنایع هواپیمایی ،صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی برگزار کردهام.
در تعدادی از مراکز پژوهشی مانند پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشگاه نیرو
و مراکز صنعتی مانند شرکت رادیاتور ایران ،شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران ،وزارت صنایع و شرکت ملی پتروشیمی ایران به عنوان
مشاور فعالیت داشتهام .یکی دیگر از فعالیتها ،طراحی و ساخت دستگاه
خوردگی تنشی با تغییر طول نسبی پایین است ،این دستگاه توسط سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ثبت اختراع شده است .توسط این
دستگاه تا به حال یک رساله دکتری و چندین پایاننامه کارشناسی ارشد
در زمینه خوردگی تنشی انجام شده است ،همچنین چندین کار خدماتی
برای صنایع انجام گرفته است .در حال حاضر سه آزمایشگاه در زمینه
جنبههای الکتروشیمیایی خوردگی و پوششهای محافظ در دانشکده
فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد که در آنها پروژههای
پژوهشی دانشجویان انجام شده و در ضمن به صنایع نیز خدمات پژوهشی
و کاربردی داده میشود .یکی از خدماتی که تا به حال به صورت گسترده
به صنایع داده شده است ،انجام آزمایشات استاندارد برای بررسی کیفیت
آندهای سیستمهای حفاظت کاتدی و کیفیت کلیه اجزاء و قطعات مورد
استفاده در سیستمهای حفاظت کاتدی میباشد .در ضمن از دیگر خدمات
صنعتی در این آزمایشگاهها ،انجام آنالیز و بررسی علل تخریب و شکست
قطعات صنعتی بوده است .از دیگر فعالیتها میتوان به ترجمه و چاپ
دو کتاب در زمینه حفاظت کاتدی اشاره کرد .کتاب اول ،ترجمه کتاب
“کنترل خوردگی خط لوله”نوشته آقای پیبادی است ،این کتاب به چاپ
دوم رسیده است .کتاب دوم ،ترجمه “هندبوک میلیتاری امریکا” در زمینه
حفاظت کاتدی است که ترجمه این کتاب با نام “حفاظت کاتدی کاربردی
خطوط لوله و مخازن” چاپ و منتشر شده است .از دیگر فعالیتهای
علمی ،میتوان داوری مقاالت در مجالت معتبر علمی را نام برد ،تا به
حال برای اکثر مجالت سرشناس علمی دنیا در زمینه خوردگی و همچنین
متالورژی ،داوری مقاالت را انجام دادهام .یکی دیگر از فعالیتهای من
شرکت در کنگرههای ملی و بین المللی بوده است .قابل ذکر است چند
بار فرصت پیدا شده تا در کنگره  eurocorrشرکت کنم .در این کنگره
هر سال دانشمندان و دانشجویان علم خوردگی و حفاظت از سراسر دنیا
به خصوص اروپا شرکت میکنند در این کنگره تقریبا از تمام تخصصها
و شاخههای علم خوردگی و کنترل خوردگی مطالب علمی جدید ارائه
میشود و برای افراد ،فرصت استفاده از سخنرانیها و همچنین مالقات و
گفتگو با دانشمندان و کارشناسان علم خوردگی فراهم میشود.

دیگر توسط من یا دانشجویان من ،مقاله ارائه شده است.
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منسجم سعی نماید تا به کمک اساتید ،متخصصان و کارشناسان علم
خوردگی کشور به بررسی خسارات و آسیبهای حاصل از خوردگی در
کشور بپردازد .در این مورد باید وزارت صنایع و تمام سازمانهای تابع،
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،سازمان صدا و سیما و خیلی از مراکز دیگر
همکاری همه جانبه داشته باشند.

دانش و فناوری کنترل و پیشگیری از خوردگی در
ایران چقدر پیشرفت کرده است؟

بودهاند؟

چه صنایعی در ایران در کنترل خوردگی کامال موفق
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گرچه خوردگی در تمام صنایع باعث ایجاد خسارت و به هدر رفتن
سرمایه و انرژی میشود ولی متاسفانه در اکثر صنایع کشور توجه الزم
به این زمینه نمیشود و برنامهریزی مدون ومنسجمی برای مقابله با آن
وجود ندارد .خوردگی و روشهای کنترل آن در برنامهریزی آموزشی
و پژوهشی اکثر واحدهای صنعتی مطرح نمیباشد .متاسفانه واحدهای
بزرگ تولیدی که باید به موضوع کنترل خوردگی بیش از واحدهای
دیگر توجه داشته باشند در این زمینه عنایت الزم را ندارند.قابل ذکر
است که در حال حاضر تعداد زیادی از دانشگاههای کشور به آموزش
دوره کارشناسی ارشد در زمینه خوردگی و حفاظت مشغول هستند و
ساالنه تعداد زیادی از دانشجویان در این رشته فارغالتحصیل میشوند
ولی متاسفانه دیده میشود که در بعضی از صنایع به جای استخدام این
افراد ،از فارغالتحصیالن رشتههای دیگر برای کارهایی که عمدتا مربوط
به خوردگی است استفاده میکنند.
به نظر اینجانب صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی با توجه به قدمت و درگیر
بودن با مواد شیمیایی مختلف و همچنین حیاتی بودن از جهت اقتصادی
برای کشور و از طرفی داشتن ارتباط علمی وفنی با مراکز علمی و فنی
خارج از کشور بیش از سایر صنایع به امر کنترل خوردگی توجه داشتهاند.
با این وجود هنوز حتی در این صنایع نیز بعد آموزشی و پژوهشی در این
زمینه چندان مطلوب نیست .الزم است تا دورههای تخصصی پیشرفته
در زمینه کنترل خوردگی برای مهندسین و تکنسینها برگزار شود .حتی
در این صنایع از متدهای جدید و پیشرفته کنترل و مونیتورینگ خوردگی
استفاده نمیشود .در مراکز تولیدی در این واحدها کتابهای مفید و
مجالت مربوطه در اختیار مهندسین قرار نداشته و در ضمن ارتباط منظم

تنوع و کیفیت روشهای کنترل خوردگی در صنعت
کشور ما را نسبت به سایر کشورها ،چگونه ارزیابی میکنید؟

تنوع و استفاده از روشهای واپایش و پایش خوردگی بسیار محدود است
و واقعا جا دارد که روش متنوعتری به کار گرفته شود به همین دلیل
هزینههای ساخت در پروژهها در بعضی مواقع باالتر از حد مجاز میگردد.
دلیل عمده محدودیتهای فوق ،در اختیار نبودن دانش فنی مناسب در
بعضی از زمینههای پایش خوردگی است .برای مثال کاربرد روش حفاظت
آندی در صنایع کشور ما بسیار کم و ناچیز است .در صورتی که از این روش
در بسیاری از کشورهای صنعتی برای حفاظت داخلی مخازن حاوی اسید
و دیگر الکترولیتها (برق کاف) استفاده میشود و در این گونه موارد با
دسترسی به دانش فنی برای نصب آن ،از روشهای دیگر اقتصادیتر است.
بهعنوان مثالی دیگر میتوان از کیفیت نصب ،پایش و نگهداری
سامانههای حفاظتکاتدی نام برد .علیرغم آنکه سامانههای حفاظت
کاتدی در بعضی از مراکز بزرگ تولیدی از سالها قبل نصب شده است
ولی هیچگونه برنامه منسجم واپایش ،واپایش ونگاهداری برای آنها
وجود ندارد .حتی بعضی از این سامانهها مدتهاست که کارایی خود را
از دست دادهاند ولی مسئولین آن واحدها یا از موضوع آگاهی نداشته و یا
برای فعالکردن مجدد آنها توجه الزم را ندارند .چنین دیدگاه و چنین
عملکردی در زمینه کنترل و واپایش خوردگی در صنایع کشور نیاز به
بررسی داشته و برای رفع آن باید راهکارهای مناسب یافته شود.
در مجموع باید اطالعات الزم در زمینه روشها و تکنیکهای نوین
کنترل خوردگی در صنایع ،استفاده از مواد جدید مقاوم در مقابل خوردگی
و روشهای پایش و واپایش در واحدهای صنعتی ،به این واحدها ارائه
گردد .در ضمن توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر
در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا سامانه جامع مدیریت خوردگی در
اکثر صنایع به ویژه صنایع کلیدی مانند نفت،گاز و پتروشیمی اعمال
میشود.در صورتیکه این مدیریت در صنایع حاکم شود تمام اجزا و زیر
مجموعههای موجود در صنایع به طور سامانمند تحت پایش روشهای
پایش و واپایش خوردگی قرار میگیرد و هر آسیب خوردگی در هر
واحدی در مراحل اولیه شروع آسیب شناسایی شده و سریعا رفع میشود
و از وقوع صدمات ناگهانی و خسارات جانی و مالی پیشگیری میشود.
چه سازمان یا ارگان علمی دیگری را میشناسید که
در زمینه خوردگی فعالیت داشته باشند؟ (غیر از شرکتهای اجرا
کننده و مشاور)

در حال حاضر در اکثر دانشگاههای کشور که دارای رشته مواد و متالورژی

تاکنون در چند کنگره ملی خوردگی شرکت کردید .آیا
این کنگرهها تاثیر خاصی در روند مبارزه با خوردگی دارند؟

همانطور که قبال نیز اشاره گردید اینجانب در اکثر کنگرههای ملی
خوردگی بهعنوان عضو ستاد علمی و به عنوان سخنران شرکت داشتهام.
برگزاری کنگرههای ملی خوردگی از لحاظ اطالعرسانی بسیار مفید
بودهاند ولی در روند عملی نمودن برنامههای مبارزه با خوردگی کافی
نبودهاند .یکی از اشکاالتی که به این کنگرهها وارد است ،آن است که
این کنگرهها تا به حال به صورت عمومی و دربارهی تمام موضوعات
خوردگی ارائه شدهاند .البته برگزاری چند کنگره به صورت عمومی بسیار
مفید و الزم بوده است ولی در حال حاضر زمان آن فرا رسیده است
تا کنگرههای خوردگی در کشور ما نیز مانند سایر کشورها بهصورت
تخصصی برگزار شود .برای باال بردن سطح علمی آنها ،میتوان آنها
را به صورت بینالمللی و با همکاری محققان سایر کشورها برگزار نمود.
در این صورت هر سال موضوع کنگره به یکی از مقوالت خوردگی و
حفاظت اختصاص خواهد یافت .بدین ترتیب تمام مسائل و معضالت
موجود در آن زمینه بهصورت تخصصی مطرح و بررسی گردیده و
شرکتکنندگان میتوانند از این کنگرهها بیشتر استفاده نمایند .در این
صورت شرکتکنندگان با تمام کارشناسان و منابع و مراکز علمی داخلی
و خارجی در آن زمینه خاص آشنا میشوند .از آن طریق شاید کنگرهها
بتوانند تاثیر بهتری در روند مبارزه با خوردگی داشته باشند.
واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
واپایش
پایش
سامانه
برق کاف
روش
سامانمند ،نظامند

Control
Monitoring
System
Electrolyte
Method
Systematic
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اگرچه ارائه اولین واحدهای درسی دانشگاهی در زمینه خوردگی در ایران
به اواخر دهه چهل خورشیدی برمیگردد ولی تا اوایل دههی شصت
این دورهها فقط در یک یا دو دانشگاه برگزار میشد .پس از انقالب
این درس در دورههای کارشناسی متالورژی و مهندسی شیمی اجباری
شد و پس از آن نیز دورههای کارشناسی ارشد خوردگی در تعدادی از
دانشگاههای کشور راهاندازی گردید .هماکنون در چندین دانشگاه نیز
دورههای دکتری با گرایش خوردگی برگزار میشود ولی با این وجود
هنوز موقعیت ما در این زمینه نسبت به موقعیتی که کشورهای پیشرفته
دارند فاصله دارد .در این مدت تعداد زیادی از پروژههای کارشناسی
ارشد و دکتری به علم خوردگی و کنترل آن اختصاص داده شده است،
متاسفانه این پروژهها که اکثرا در یک یا دو شاخه تخصصی انجام
میپذیرند به صورت همه جانبه نبوده و همه زمینههای علم خوردگی
را پوشش نمیدهند و همچنین با اهداف مشخص درا ز مدت انجام
نمی شوند ،از طرف دیگر نبود امکانات آزمایشگاهی پیشرفته در
اکثر دانشگاهها باعث آن شده است که نتوان در بعضی از زمینههای
خوردگی برای مثال خوردگیهای موضعی به طور دقیق و علمی تحقیق
نمود.قابل ذکر است که حتی امکانات معمولی نیز در بعضی از مراکز
آموزشی به اندازه کافی وجود ندارد تا دانشجویان بتوانند با فراغت خاطر
پروژههای خود را آنطور که ضرورت دارد به انجام برسانند به همین
دلیل گرچه تالشهای بسیار زیادی صورت گرفته است ولی بدلیل وجود
این نواقص ،نتایج آنها نتوانسته است منشا نوآوری و رهگشای علمی
قابل مالحظه و فراگیر شود .در حال حاضر خوشبختانه در دانشگاههای
مختلف در این رشته فعالیتهای علمی خوبی صورت گرفته و در حال
انجام است ولی از آنجا که یک مرکز منسجم در این زمینه وجود ندارد
لذا کارهای یکسان و مشابه و به عبارتی موازیکاری نیز گاهی اوقات
صورت میپذیرد که باعث به هدر رفتن بودجهها ،وقت و انرژی میشود.
در صورتی که به عنوان مثال در کشور انگلستان یک مرکز جامع
خوردگی و حفاظت از فلزات در شهر منچستر تاسیس شده است ،در این
مرکز تعدادی از اساتید سرشناس مشغول آموزش و پژوهش بوده و هر
یک از آنها به صورت تخصصی فقط در یکی از زمینههای خوردگی
و حفاظت مشغول آموزش و تحقیق هستند .از طرفی از امکانات
آزمایشگاهی بسیار پیشرفته و متنوع برخوردارند به همین دلیل ساالنه
تعداد زیادی مقاله تخصصی از این مرکز در مجالت معتبر و کنگرههای
بینالمللی چاپ میشود .هماکنون با وسعت علمی که این مرکز در زمینه
تحقیقات داشته ،توانسته است بخشی را فقط برای ارائه خدمات صنعتی
و مهندسی و مشاوره در تمام زمینههای خوردگی و حفاظت دایر نماید
که در حال حاضر به مراکز صنعتی در تمام جهان در این زمینه سرویس

میدهد .در کشور ما نیز زمینه و پتانسیل مناسب برای تاسیس یک مرکز
علمی و فنی در زمینه خوردگی و حفاظت از لحاظ نیروی انسانی و تا
حدودی امکانات آزمایشگاهی وجود دارد.
این که در صنایع کشور ،بهطور کلی چه سطحی از فناوری کنترل
خوردگی در دسترس قرار داشته باشد ،بسیار مهم است و میتوانم با
اطمینان بگویم که سطح زندگی ،ایمنی ،بهرهوری اقتصادی تحت تاثیر
این موضوع است .همچنان که میدانید با تحوالت آتی در فناوری
اطالعات ،نرخ تغییر سالیانه در سطح فناوری متوسط صنایع مطرح دنیا
بسیار بیشتر از قدیم خواهد بود و فناوری کنترل خوردگی نیز مستثنی
نیست و قطعا دور ماندن صنعت ما در آینده در زمینه تکنیکهای
پیشرفته کنترل خوردگی بسیار پرهزینهتر از سابق خواهد بود .از دید
شخصی ،رسالتی را که بر عهده انجمن خوردگی میدانم در دسترس
قرار دادن سطح فناوری روز دنیا در رشته کنترل خوردگی برای صنایع
داخل کشور است و در کنار آن رفع نیازهای ویژه کشور از بعد تحقیقات
و تدوین استاندارد در این زمینه است .لذا باید انجمن خوردگی در
تامین اطالعات الزم به جهتگیری استفاده کنندگان از روشهای
کنترل خوردگی کمک نماید .بنابراین موقعیت انجمن میتواند ارزنده و
امیدوارکننده باشد .لکن این نقش بر اساس تجربیات ،بهتر است بیشتر
به عنوان هماهنگکننده در مجموع امور ،تبلور نماید.

و سیستماتیک بین آنها و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وجود ندارد.
من فکر میکنم در صورتی که این مطلب برای کلیه مدیران صنایع
روشن گردد که از طریق روشهای جدید و پیشرفته کنترل و
مونیتورینگ خوردگی میتوان از به هدر رفتن سرمایهها و منابع طبیعی
جلوگیری نمود ،به راحتی حاضر خواهند بود تا در این زمینه برنامهریزی
کرده و سرمایهگذاری نمایند و متاسفانه در اثر ضعیف بودن ارتباطات بین
صنایع و مراکز دانشگاهی و عدم برگزاری دورههای آموزشی هنوز بحث
اقتصادی کنترل و مونیتورینگ خوردگی برای مدیران چندان توجیه
نشده است.

ی ارشد و دکتری خوردگی برگزار میشود،
هستند دورههای کارشناس 
در آنها به عنوان بخشی از برنامه آموزشی ،واحدهای تحقیقاتی ارائه
میشود .بنابراین دانشجویان این دورهها موضوع پایاننامهها و رسالههای
خود را در زمینههای مختلف خوردگی و حفاظت انتخاب مینمایند و پس
از انجام تحقیقات و دفاع از پایاننامه خود ،نتایج حاصله از آن را به
صورت مقاله در مجالت چاپ کرده و یا در کنگرهها ارائه مینمایند.
در این مورد گروه خوردگی حفاظت دانشگاه تربیت مدرس از سال ،69
دوره کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت را دایر کرده است و هم اکنون
دارای سه آزمایشگاه خوردگی وحفاظت با امکانات آزمایشگاهی مناسب
میباشد .در حال حاضر پروژههایی در زمینه حفاظت کاتدی ،مواد
ممانعتکننده خوردگی و خوردگی در دماهای باال و انواع پوششهای
محافظ در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در حال انجام است .در
ضمن در گذشته نیز نتایج حاصل از تحقیقات این گروه،توسط اینجانب
و دیگر اساتید و دانشجویان گروهدر کنگرههای ملی خوردگی ارائه شده
است .از بین مراکز تحقیقاتی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشگاه نیرو و
پژوهشگاه رنگ و پلیمر دارای بخشهای خوردگی و حفاظت میباشند.
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معرفی مجری انحصاری تبلیغات مجله زنگ
فصلنامه زنگ در شانزدهمین سال انتشار خود ،به عنوان تنها نشریه تخصصی علم مهندس خوردگی درکشور توسط
انجمن خوردگی ایران به چاپ رسیده و با پوشش مناسب خود مفتخر است که با ارائه مطالب و مقاالت علمی و تخصصی
در راستای حفظ و نگهداری صنایع کشور موثر میباشد .با توجه به برنامههای انجمن در توزیع مطلوب نشریه در
سراسر کشور و معرفی شرکتها و موسسات فعال عضو انجمن در فصلنامه ،همچنین شناسایی منابع جدید و توانمندی
شرکتهای فعال در حوزه خوردگی از آن شرکت جهت درج مقاالت علمی و آگهی در این نشریه دعوت به عمل میآید.
درسال جدید عالوه بر منابع قبلی ،نحوه توزیع ارسال فصلنامه زنگ به همراه برگزاری سمینارهای آموزشی انجمن
در اصلی ترین مناطق نفتی کشور اعم از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر ،منطقه ویژه پتروشیمی پارس (عسلویه)،
شرکت ملی نفتخیز جنوب ،شرکت نفت فالت قاره ،شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ،شرکت ملی پخش و پاالیش
فرآوردههای نفتی ایران و تمام شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت توزیع خواهد شد .تالش این مجموعه ،اطالعرسانی
کامل و معرفی شرکتها به نحو احسن و بر مبنای فعالیت آموزشی و علمی انجمن میباشد .الزم به ذکر است که
برنامهریزی هیئت مدیره انجمن ،برگزاری سمینارهای علمی در قطبهای صنعتی کشور خصوصا در بخش نفت ،گاز و
پتروشیمی بوده که در این بخش نیز اطالعرسانی الزم انجام خواهد پذیرفت .در این خصوص خواهشمند است جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  7ـ  77654096و  09192117605آقای حاجیلو و آدرس الکترونیکی
 hamayeshse1390@gmail.comو یا ( 88827334-88344287انجمن خوردگی ایران) تماس حاصل فرمائید.

EUROCORR 2017
کنگره  3 ،EUROCORR 2017الی  7سپتامبر در شهر پراگ کشور جمهوری چک برگزار خواهد شد .ارسال چکیده
و

مقاالت از اکتبر  2016لغایت  17ژانویه  2017امکانپذیر و اعالم نتایج پذیرش اولیه  28آوریل خواهد بود.

مقاله

نحوه ارسال مقاله به انجمن خوردگی ایران
عالقمندان میتوانند مقاالت خود را به هر یک از نشریات زیر با صاحب امتیازی انجمن خوردگی ایران ارسال
نمایند:
ـ فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی
ـ فصلنامه علمی ،ترویجی و آموزشی زنگ
● فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجوز شماره  90/3/11/1004مورخ  1390/1/10از وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ میرسد .این فصلنامه با هدف انتشار نتایج
جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجامشده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر میشود.
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از دریافت مقاالت اساتید ،صاحبنظران و دانشجویان
استقبال كرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور میاندیشد.
مقاالت ارسالی باید دارای قالب مشخصی باشند .این مقاالت باید طبق دستورالعمل موجود در بخش راهنمای
نگارش مقاله موجود در پایگاه اینترنتی مجله ( )CorrosionEngineering.ica.irنوشته شوند.
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● فصلنامه زنگ
انجمن خوردگی ایران با هدف انتشار آخرین یافتههای علمی كاربردی در جهت ارتقاء سطح دانش خوردگی،
گسترش تحقیقات و برقراری ارتباط هرچه بیشتر بهمنظور آشنایی مسئولین و صاحبان صنایع ،اساتید دانشگاهها،
كارشناسان و پژوهشگران ،نشریه انجمن را بصورت فصلنامه و بهنام زنگ منتشر نموده است.
بطور کلی انتشار نشریه زنگ اهداف مختلفی را بر مبنای رویکرد علمی (شامل ارتقاء سطح علمی خوانندگان،
برطرف نمودن سواالت و نیازهای تخصصی خوانندگان در مسائل مختلف خوردگی ،بهروز نگهداشتن اطالعات
خوردگی خوانندگان و تبادل تجربیات خوردگی) ،رویکرد اطالعرسانی (شامل اطالعرسانی در سطوح داخلی و
خارجی) ،رویکرد انگیزشی و ترویجی ،رویکرد ارتباطی و رویکرد توسعهای دنبال میكند.
الزم به یادآوری است از آنجا که فصلنامه زنگ ،یک مجله تخصصی علمی بوده و از سوی یک انجمن علمی
بهدست متخصصین میرسد ،طبیعی است اهداف علمی آن غالب بر دیگر رویکردها باشد .دستاندركاران
فصلنامه زنگ درصدد هستند تا با افزودن بخشهای مفید دیگر به بخشهای قبلی ،سطح كیفی آنرا ارتقاء
بخشند.
عالقمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص با انجمن (تلفن 8 :ـ  )88344287تماس
حاصل نمایند.
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نشت شار مغناطیسی :روش الکترومغناطیسی برای تشخیص
خوردگی در خطوط لوله زیرزمینی
ناصر لطفی ،1محمود علیاف خضرایی ،2قاسم براتی دربند

3

1و 3دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه تربیت مدرس
 2استادیار خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه تربیت مدرس
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کلمات کلیدی :خوردگی ،روش نشت شار مغناطیسی ،توپک هوشمند؛

شکل  :1خطوط شار مغناطیسی در پیرامون آهنربا [.]1

3ـ عوامل تاثیر گذار و نقاط قوت و ضعف
3ـ1ـ جهت مغناطیسی شدن

جهت مغناطیسیشدن نقش مهمی در تعیین عیوب با سامانه بازرسی
نشت شار مغناطیسی دارد .بیشتر دستگاههای نشت شار مغناطیسی در
جهت طولی ،مغناطیسی میکنند و خطوط شار که موازی جهت لوله
است را ایجاد میکنند .همه سامانههای نشت شار مغناطیسی به نقصی
که خطوط شار عبوری را نسبت به خطوط شار موازی حذف میکند خیلی
حساس هستند .بنابراین ،دستگاههایی که به وسیله مغناطیسی شدن طولی
کار میکنند نسبت به دستگاههای عرضی پیرامونی حساس تر هستند
چون آنها خطوط شار عبوری را حذف میکنند .این ابزار به نقص که
باریک تر هستند حساسیت کمتری دارند .بعضی از ابزارهای نشت شار
مغناطیسی ،برای مغناطیسی کردن جهت پیرامونی طراحی شده اند .این
دستگاهها به نقص دامنه بلند حساسیت باالیی دارند و همانطور که انتظار
میرود به نقص دامنه کوتاه حساسیت کمتری دارند .بعضی از دستگاهها
طبق الگوهای کروی ،مغناطیسی میکنند .این طراحیها جهت باال بردن

شکل  :4جهت محوری و پیرامونی.

شکل  :2خطوط شار در دیواره لوله [.]1

شکل :3خطوط شار در یک نقص [.]1
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چکیده
بازرسی غیرمخرب خطوط لوله برای انتقال سیال بر اساس روش نشت
شار مغناطیسی ،برای تشخیص ناپیوستگی و کاهش ضخامت در اثر
خوردگی دیواره خط لوله و ارزیابی کمی اندازه عیب انجام میشود.
این روش بهعنوان روشی شناخته شده با ابزاری تحت عنوان پیگ
(توپک) هوشمند برای بازرسی خطوط لوله به کار میرود .ابزارهای
این روش ،آهنرباهای دائمی هستند که برای مغناطیسی کردن دیواره
لوله تا نزدیکی اشباع مغنایسی به کار میروند .اگر ضخامت دیواره به
دلیل عیب کاهش پیدا بکند ،ضریب باالیی از نشت شار مغناطیسی
از لوله به داخل محیط داخلی و خارجی لوله نشت پیدا میکند .پیگ
بازرسی خط لوله ،به داخل خط لوله پرتاب میشود و با فشار محصول
خط (سیال داخل لوله) ،فرستاده میشود .پیگ نشت شار مغناطیسی
هوشمند ،ابزاری بسیار پیچیده ،شامل ماشینها ،تجهیزات الکترونیک و
الکترومغناطیس و حسگر است .در این مقاله روش نشت شار مغناطیسی،
ابزارها ،مزایا و معایب و کاربردهای این روش توضیح داده میشود.

1ـ مقدمه
ابزارهای الکترومغناطیسی خطوط معمو ًال بر اسـاس پیـدا کـردن
و اندازهگیری نقص (( )anomalyبیشتر خوردگی فلزات) طراحی
میشوند .مشخصهیابی نقص ،بر اساس عمق ،طول و عرض نقص
است .نشت شار مغناطیسی ( )Magnetic Flux Leakageیکی از
فنآوریهای متداول بازرسی مغناطیسی برای تخریب فلز است و 50
سال است که در سیستمهای خطوط لوله در جهان به کار میرود .از
روشهای دیگر بر اساس الکترومغناطیس میتوان روش جریان گردابی
را نام برد .این روش جدیدتر است و کاربرد کمتری نسبت به روش
نشت شار مغناطیسی دارد .تحقیقات بیشماری در این زمینه انجام شده
است و اصول این روش در کتاب خوردگی خطوط لوله زیرزمینی به آن
اشاره شده است [.]1
بازرسی غیرمخرب خطوط لوله برای انتقال سیال بر اساس روش نشت
شار مغناطیسی ،برای تشخیص ناپیوستگی و کاهش ضخامت در اثر
خوردگی دیواره خط لوله و اجازه ارزیابی کمیاندازه عیب انجام میشود
[ .]3 ,2بهطور خالصه ،دستگاه نشت شار مغناطیسی بر اساس نشت
میدان از محیط پیرامون خط لوله حامل سیال و تحت فشار میباشد.
یک سامانه مغناطیسی بهصورت یک میدان مغناطیسی عمل میکند
و دستگاه در بین خطوط حرکت میکند .نقصها ،در میدان اختالل و
نشت میدان را ایجاد میکنند .مقدار نشت میدان به اندازه و شکل نقص
در لوله فوالدی بستگی دارد .حسگر نشت شار را اندازه میگیرد و یک
سامانه ثبتکننده ،دادههای محاسبه شده از دستگاه بازرسی را ثبت
میکند .دادهها بعد از این که بازرسی کامل ،آنالیز میشود [ .]1یکی
از روشهای که برای اندازهگیری نشت شار مغناطیسی بهکار میرود،
روش پیگ ( )Pigرانی است .توپکهای نشت شار مغناطیسی ابتدا
در اواسط  1960معرفی شده بودند .از آن به بعد ،قابلیتهای بازرسی
خطوط توسعه یافت و تا امروز ادامه دارد .نشت شار مغناطیسی قدیمی
و متداولترین روش برای خطوط لوله است .عالوه براین ،گاهی اوقات
نشت شار مغناطیسی برای پیدا کردن عوامل متالورژیکی و هندسی
نقص ،مثل تورفتگیها ( )Dentنیز به کار میرود [.]4

2ـ اصول و تکنولوژی
اساس نشت شار مغناطیسی را میتوان توسط عملکرد یک آهنربا توضیح
داد .یک آهنربا دو قسمت دارد که قطبهای شمال و جنوب نامیده
میشود .قطبها نیروها را به آهن و فوالد اعمال میکنند .این نیروی
جاذبه به وسیله میدان مغناطیسی به وجود میآید .شکل  1خطوط شار در
پیرامون آهنربا را نشان میدهد .آهنربا در باالی شکل با رنگ خاکستری
تیره نشان داده شده است .قسمتهایی که تراکم خطوط بیشتر هستند
نشان دهنده میدان مغناطیسی قویتر است .نواحی خطوط متصل به
قطبها مواد مغناطیسی (آهن و فوالد) هستند که بهعنوان کانال شار
مغناطیسی در جهت مشخص به کار برده میشوند[.]1
زمانی که آهنربا در دیواره لوله جابه جا میشود ،بیشتر خطوط شار همانطور
که در شکل  2نشان داده شده است از دیواره لوله عبور میکند .دیواره لوله
یک مسیر مناسب برای عبور شار است زیرا راحتتر مغناطیسی میشود .با
وجود اینکه بیشتر خطوط شار از دیواره لوله عبور میکنند ،مقداری از آنها از
طریق محیط پیرامون عبور میکنند .شکل  3نشان میدهد که نشت شار در
یک نفص ،جایی که ضخامت لوله بهطور موضعی کاهش پیدا میکند اتفاق
میافتد .بنابراین ،در شار به دلیل تخریب فلز اختالل ایجاد میشود .بعضی
از مقطع نازک عبور میکند و بعضی به سطوح لوله نشت پیدا میکند [.]1

حساسیت نقص که هم راستا با خطوط شار مرتبط نیستند میباشند[.]1
شکل  4دو جهت اصلی در این مبحث را نشان میدهد.
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ن مغناطیسی محوری
3ـ1ـ1ـ میدا 

مزایا :حساسیت کمتر به سرعت نسبت به میدانهای مغناطیسی پیرامونی
و مارپیچی.
معایب :حساسیت کمتر به نقص طولی نسبت به میدانهای مغناطیسی
پیرامونی و مارپیچی.

ن مغناطیسی پیرامونی
3ـ1ـ2ـ میدا 

مزایا :حساسیت باال به نقص طولی نسبت به میدانهای مغناطیسی
محوری و مارپیچی.
معایب :در مقایسه با میدانهای مغناطیسی محوری حساسیت باالتر به سرعت.
دقت اندازهگیری کمتر برای بیشتر نقصها.
نیاز به مغناطیس کننده ثانویه.
3ـ1ـ3ـ میدان مغناطیسی مارپیچی

مزایا :حساسیت هر دو نقص طولی و عرضی.
معایب :سیگنالهای پیچیده تر نسبت به میدانهای مغناطیسی محوری و
پیرامونی دقت آشکارسازی و اندازهگیری کمتر نقصها [.]1
3ـ2ـ آهنربا

از عوامل دیگری که بر روی بازرسی نشت شار مغناطیسی تاثیر دارد،
قدرت آهنرباهای به کار رفته در اعمال شار مغناطیسی است.

3ـ2ـ1ـ آهنربا با قطبهای نزدیک به هم

مزایا :توانایی عبور از انحناهای کمتر.
معایب :حساسیت باال به سرعت نسبت به قطبهایی که فاصله بیشتری
نسبت به هم دارند.
3ـ2ـ2ـ آهنربا با قطبهای دور از هم

مزایا :حساسیت کمتر به سرعت نسبت به آهنربا با قطبهای نزدیک به هم.
معایب :توانایی عبور از قطبهای با فاصله کم را ندارند.
3ـ2ـ3ـ آهنرباهای قوی

مزایا :بررسی آسان نشت میدانها.
معایب :حساسیت کم به تخریب مکانیکی.

اعمالی پیرامونی (در پیرامون دستگاه) نشت شار مغناطیسی ،به سرعتی
که در جهت میدانهای اعمالی است ،حساس تر است .میدان اعمالی
مارپیچی هم به سرعت حساس است[.]1
4ـ توپک (پیگ ) نشت شار مغناطیسی
شکل  5نمایی از ساختار پیگ معمولی را نشان میدهد .توپک بهطور
خالصه یک نمونه حسگر مغناطیس کننده است که برای روش نشت
شار مغناطیسی برای ارزیابی شرایط لوله به کار میرود .یک آهنربای
پایدار قوی در پیگ ،دیواره لوله را با شار مغناطیسی در جهت محوری
اشباع میکند .وقتی که یک بخشی از شار به بیرون نشت میکند ،پیگ
یک نقص را با حرکت در لوله شناسایی میکند .یک دستگاه حساس
به شار مانند حسگر تحت تاثیرهال ( )Hall-effect sensorسیگنال
شار نشت شده را مشخص میکند .معموال چند حسگرهال در اطراف
پیگ بین دو قطب مغناطیس کننده جهت اندازهگیری شار نشت شده به
پیرامون لوله نصب میشوند .سیگنال گرفته شده به وسیله چند حسگر
میتواند بهعنوان تصویر مغناطیس شدن شرایط خط لوله تفسیر شود ،که
شکل و دامنه سیگنال طبیعت نقص را نشان میدهد .بازرسی غیرمخرب
نشت شار مغناطیسی خطوط لوله معموال در حدود  10GBاطالعات
از خط لوله بازرسی شده تولید میکند .روشهای بازرسی باید از نظر
محاسباتی ساده و قابل تطبیق برای خودکار کردن آنالیز باشد[.]4
روش نشت شار مغناطیسی به عنوان ابزاری شناخته شده در پیگ هوشمند
برای بازرسی خطوط لوله به کار میرود .توپک در داخل لول تحت فشار
سیال حرکت میکند .روش نشت شار مغناطیسی ،از یک طرف روشی
مناسب جهت تشخیص عیوب است ،ولی از طرف دیگر امکان دستهبندی
عیوب در آن جای سوال دارد ،چون مرتبط کردن مشخصههای سیگنال
برای انواع عیب مشکل است .معموال دستهبندی سیگنال چشمیانجام
میشود و اساسا به توانایی و دانش اپراتور بستگی دارد .همچنین،

دستهبندی صحیح نوع ناپیوستگی دیواره خط لوله به روش سریعتر
و عملی در پیدا کردن نوع تخریب و انحدام خط لوله کمک میکند.
یکی از این روشها ،شبکههای عصبی مصنوعی میباشد .در این کار،
برای دسته بندی سیگنالهای نشت شار مغناطیسی که از توپکهای
هوشمند در بازرسی اتصاالت جوش بدست میآید از روش شبکه عصبی
مصنوعی استفاده میشود[.]5
5ـ کاربردهای روش نشت شار مغناطیسی
5ـ1ـ اندازهگیری نشتشار

سرویس دیجیتـال ورتیالگ ((Digital Vertilog Service
) (DVRTTMجهت اندازهگیــری نشت شــار و اندازگیــری عمق
نفوذپذیری عیوب به کار میرود و بازرسی سریع  360درجه را انجام
میدهد .سرویس  DVRTبه اپراتورها در پایش فرآیند خوردگی لولهها
کمک میکند 12 .یا  24کانال مجزا  32بار بر فوت نمونه برداری
میکنند و پایش مارپیچی کاملی از خوردگی موجود را انجام میدهند.
دو کانال اضافی اندازهگیری جریان گردابی ( )Eddy Curentنیز به کار
رفته است .این کانالها جهت اندازهگیری فعالیت نشت شار به کار برده
میشوند و سطوح داخلی و خارجی را پایش میکنند .شکل  6و  7سرویس
 DVRTو نحوه نشت شار را نشان میدهد .حسگرهای معمول به
تنهایی نمیتوانند تفاوتی بین عیوب داخلی و خارجی را ایجاد کنند .برای
انجام این کار ،حسگرهای تفکیک کننده ()DISه()Discriminator
در زمینه مغناطیسی ضعیف قرار داده میشوند [.]6

5ـ2ـ تشخیص عیوب

شکل  8اطالعات نشت شار مغناطیسی لوله بدون درز را نشان میدهد.
سیگنالهای تخریبی در هر دو شکل در ناحیه خط کشیده شده مشخص شده
است .دو برداشت از این اطالعات قابل توجه است  :شکل ( ،a(8تغییر کمیدر
لوله بدون درز در طول جهت لوله وجود دارد و در دومیشکل ( ،b(8سیگنال
حاصله از عیب خیلی شبیه به شکل و ظاهر دیگر سیگنالهای به وجود آمده
در لوله بدون درز میباشد .در حقیقت نویز در لوله بدون درز که به صورت
نوفه (نویز) لوله بدون درز ( )Seamless pipe noiseشناخته میشود

TM

A

M

شکل  :6سرویس .DVRT

3ـ2ـ4ـ آهنرباهای ضعیفتر
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3ـ3ـ سرعت روبش دستگاه و تاثیرات دیگر

حرکت میدان آهنربا (دستگاه بازرسی خطی نشت شار مغناطیسی) در
یکهادی (لوله) ،جریانات الکتریکی را د ر هادی القا میکند .این جریانات،
بر روی میدان اعمالی و نشت تاثیر میگذارد .بنابراین ،بازرسی نشت شار
مغناطیسی به سرعت دستگاه وابسته است .شار الکتریکی القا شده از
حرکت دستگاه نشت شار مغناطیسی به جهت حرکت در جهت شار وابسته
ی دارد .وقتی
است .وقتی که جهت حرکت و جریان یکسان است؛ تاثیر کم 
که جهتها متفاوت است؛ تاثیر خیلی بیشتر است .بنابراین میدانهای

شکل  :5بازرسی نشت شار مغناطیسی خطوط لوله گاز )a( .نشت شار
مغناطیسی را حول حفره نشان میدهد و ( )bساختار پیگ معمول [.]4

شکل  :7حفرههای خارجی در تماس گوناگون ،مشاهده شده یا حسگر تفکیک کننده[.]7
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مزایا :حساسیت باال به نقص متالوژی و تخریب مکانیکی.
معایب :سخت تر بودن بررسی سیگنالها نسبت به آهنرباهای قویتر[.]1
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شکل  :8اطالعات معمول نشت شار مغناطیس حاصله از لوله بدون درز )a( .تصویر اطالعات مشز شار مغناطیسی و ( )bروبش خطی مربوط به سیگنال از  74حسگر
در اطالعات تصویر نشت شار مغناطیس [.]4

میتواند کامال سیگنالهای حاصله از نشت شار مغناطیسی را که از عیب
مشخصی است و ممکن است نسبت سیگنال به نویز آن پایین باشد
بپوشاند که ممکن است از یک عیب حاصله از خوردگی یا مکانیکی به
وجود آمده است .طبیعت چرخشی بودن تولید لوله بدون درز سبب ایجاد
دانههایی در این لوله میشود که اطالعات حاصله از نشت شار مغناطیسی
این لوله شامل پدیده مصنوعی میباشد که به آن نوفه لوله بدون درز
گفته میشود .روشهایی برای کاهش تاثیرات نوفه (نویز) لوله بدون درز
و بهبود توانایی آشکارسازی سیگنالهای عیب در اطالعات نشت شار
مغناطیسی مورد نیاز است[.]4

آزمونها روی صفحه دایروی به شعاع  400میلی متر و به ضخامت 6/7
میلیمتر انجام شد ( شکل  .)12iaاین صفحه عیوبی با شکلهای متفاوت
داشت و آنها مشخص شدند .نمونه اولیه حسگر خوردگی داخلی هر دفعه
با شعاعهای متفاوت ،اسکنهای متفاوت بر روی صفحه انجام داد .با این
راه شناسایی تمام عیوب امکان پذیر بود .شکل  12ibسیگنال دو مسیر
حسگر در شعاعهای متوالی را نشان میدهد .سیگنالهای به وجود آمده
رابطه خوبی با عیوب واقعی داشت .سیگنال عیوب دایروی مانند توزیع
گاوس تقارن باالیی داشت .شکل  12ibعیوب دایروی شماره  3 ،1و 7
را نشان میدهد .همچنین ،سیگنالهای عیوب مثل حفره یا شیار (عیب
شماره  )4و جوش شکلهای نامنظم متفاوت را نشان دادند [.]9
در تحقیقی دیگر ،سیگنالهای نشت شار مغناطیسی در هر دو جهت
محوری و شعاعی ثبت شد .تعداد حسگرهای اثرهال  448حسگر
برای هر جهت است .عالوه بر این 88 ،حسگر از نوع کویل برای
مشخص کردن عیوب داخلی و خارجی به کار برده شد .پایگاه داده
از بازرسی نمونه اولیه ( )Pilot setupبا توپک هوشمند نشت شار
مغناطیسی جمع آوری شده است .نمونه اولیه از شرکت انتقال گاز ایران
( )Iranian Gas Transmission COفراهم شد و برای آزمایش

توپکهای نشت شار مغناطیسی طراحی شد .این نمونه شامل عیب با
طول و عمق متفاوت میباشد .آزمایشهای تجربی تحت شرایط نویزها
و عدم قطعیتهای واقعی انجام شده است .همه اطالعات آزمایشی با
استفاده از توپک نشت شار مغناطیسی ساخته شده با همکاری بین شرکت
سگال پردازش و دانشگاه تهران بر روی نمونه اولیه حاصل شده است.
عیب بیضی شکل واقعی بر روی نمونه اولیه در شکل  13نشان داده شده
است .پاسخ گسسته آن در دو جهت محوری و شعاعی برای مورد واقعی
در شکل  14نشان داده شده است[.]10

شکل  :13عیب بیضی شکل در نمونه اولیه( .طول= ،85mmعرض=،53mm
عمق= )6/08mmیا  36/9%تخریب دیواره [.]10

5ـ3ـ روش تبدیل موجک ()Wavelet transform

خروجی حسگرهال به طور پیوسته برای مکانهای مختلف در شکل 9
نشان داده شده است .پالسهای با فرکانس نسبتا باال که با شمارههای
 1-10مشخص شدهاند ،مربوط به عیوب باشند .زمانی که سیگنال اصلی
حاصله از عیوب کامال از اجزای در حال بررسی خارج شوند ،اطالعات
حاصل میشوند .شکل  10خروجی حاصل از تبدیل موجک حاصل از
نشت شار را به واحد گاوس نشان میدهد .شکل نشان میدهد که از
درجه  5به بعد سیگنال مشخص وجود ندارد .بنابراین برای ازبین بردن
نویز با تبدیل موجک گسسته تا درجه  4کافی است و مکانهای حاصله
از عیب در این نمودار را نشان میدهد [.]8

5ـ4ـ حسگر خوردگی داخلی ()Internal corrosion sensor

نمونهای از حسگر خوردگی داخلی در شکل  11مشاهده میشود .دستگاه
از هفت حسگرهال استفاده میکند ،و یک حسگرهال برای جهتیابی
است .یک صفحه فوالدی برای ایجاد کردن عیوب دایرهای شکل به
عمقهای مختلف همانطور که در شکل  12دیده میشود ،به کار برده
میشود و اطالعات تجربی با مدلهای عددی مقایسه شد .تنها یک جهت
با چهار حسگر  ICSچندین بار برای ساختن عیوب به کار برده شد [.]9
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شکل  :11نمونه اولیه حسگر .]]9[ ICS

شکل  :12صفحه استفاده شده برای آزمون و سیگنال خطوط حسگر خوردگی داخلی و هر خط یک حسگرهال است [.]9

شکل  :14جزء محوری و شعاعی سیگنال نشت شار مغناطیسی در عیب بیضی شکل [.]10

فصلنامه زنگ ـ شماره  66و  ، 67پاییز و زمستان 1395

zangjournal

شکل  :9نشت شار اندازه گیری شده خروجی حسگرهال .اعداد 1-10
نشاندهنده موقعیت عیوب [.]8

شکل  :10تبدیل موجک سیگنال شعاعی نشت شار مغناطیسی در شکل  ،9در
 5اسکیل نشان داده شده است [.]8
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نتیجهگیری
 عیوب براثر نشت.روش نشت شار مغناطیسی بای پیدا کردن عیوب خطوط لوله با وسیله پیگ رانی بر اساس اعمال میدان مغناطیسی انجام میشود
 سرعت روبش دستگاه از عوامل تاثیرگذار بر پیدا، جهت و قدرت میدان اعمالی. مشخص میشوند،میدان مغناطیسی در ناحیه که دارای عیوب هستند
 روش تبدیل موجک جهت تحلیل دادههای حاصل از دستگاه و حسگر خوردگی داخلی، اندازهگیری نشت شار جهت بررسی عیوب.کردن عیوب است
.برای تعیین موقعیت عیوب بهکار رفتهاند

دنیای خوردگی

برگزیدهای از واژههای مصوب فرهنگستان
زبان و ادب فارسی
واژههای خوردگی و حفاظت فلزات
معرفی کتاب
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فرهنگستان
هرچند برخي از واژههاي پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب
پارسي براي جايگزيني واژههاي نامانوس و نامتعارف هستند،
بهكارگيري و استفاده مستمر از آنها به پاكسازي زبان گرانسنگ
پارسي از واژههاي بيگانه خواهد انجاميد ،چنانچه واژههايي چون
رايانه (كامپيوتر) ،سازوکار (سيستم) و سازوكار (مكانيزم) به دليل
تداوم استفاده جاي خود را كامال در متنهاي پارسي بازكردهاند.

پیرپوستی

elephant skin

پیرسختکاری

age hardening

پیرسازی

artificial aging

پودر فرواندازه

undersize powder

پوشان 1

dressing 1

پودر رسوبشیمیایی

chemically precipitated
powder

پودر پرکی

flake powder, flake 2,
flaky powder

پودر ریزبلور
پودر پیشآلیاژ

prealloyed powder

پودر ریزافشاند

atomized powder
electrolytic powder

microcrystalline powder

واژههای علمی مصوب

فرهنگستان زبان و ادب فارسی
«حوزه :مهندسی مواد و متالورژی»
تعريف
زبری و چروکیدگی نامنظم و نسبتاً عمیق و بههمپیوسته در سطوح فوقانی قطعۀ
ریختگی که علت آن ترکیبات حاصل از تلقیح منیزیم بهصورت الیههایی نازک
در فلز مذاب است
باال بردن سختی آلیاژ با عملیات حرارتی در دمای نسبتاً پایین که موجب رسوب
فازها یا اجزایی از محلول جامد اَبَراشباع میشود متـ  .پیرسختی
ت دادن به رسوب یک فاز یا
عملیات حرارتی آلیاژ در دمای نسبتاً باال برای سرع 
یک جزء از محلول جامد اَبَراشباع متـ  .پیرش مصنوعی
پودری با دانههای ریزتر از اندازۀ کمینۀ تعیینشده براساس یکی از مشخصههای
اندازۀ دانه متـ  .پودر زیراَلک
محلول یا مایعی که بر روی قالب یا ماهیچه ( )coreمیمالند تا هم از آنها در برابر فلز
مذاب محافظت کند و هم قطعۀ ریختگی با پوستهای صاف و تمیز از کار بیرون آید
پودر تولیدشده بهصورت رسوب در واکنش جابهجایی شیمیایی
پودری متشکل از دانههای تخت و نسبتاً نازک
پودری متشکل از دانههایی که دارای ساختار بلوری ریز هستند
پودری که هر دانۀ آن مخلوط کاملی از دو یا چند عنصر با نسبت ازپیشتعیینشده است

ل ذوب
پودری متشکل از دانههایی با اندازههای متفاوت که از پراکنش مادۀ قاب 
در جریان پیوسته و سریع یک سیال حاصل میشود
پودری که در نتیجۀ خرد شدن مادۀ رسوبکننده در فرایند برقکافت حاصل میشود
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پودر برقکافتی
پودر فلزی کاهیده
پودر فشرده

compacted powder

پودری که برای تولید قطعۀ فشردهشده یا خشته ،فشرده شده است

پودر آتشگیر

pyrophoric powder

پودر آبافشاند

پودری که در هوا ناپایدار است و به علت بزرگی سطح رویۀ دانههایش خودبهخود
آتش میگیرد

water atomized powder

پودر گوشهدار

angular powder

پودر فرا اندازه

oversize powder

پودری با دانههای بزرگتر از اندازۀ بیشینۀ تعریفشده براساس یکی از
مشخصههای اندازۀ دانه متـ  .پودر رواَلک

پودر آلیاژی

alloyed powder/ alloy
powder

پودری فلزی مرکب از حداقل دو جزء که بهطور نسبی یا کامل با هم آلیاژ شدهاند

پودر کربنیلی

reduced metal powder

carbonyl powder

پودر سوزنی

acicular powder

پوستسوسماری

alligator skin, metal-mold
reaction, orange peel

واژههای مصوب حوزه خوردگی و حفاظت فلزات

پودر فلزی حاصل از احیای اکسیدها یا دیگر ترکیبات فلزی

پودری متشکل از دانههای بیشکل یا کشیده که براثر برخورد رشتۀ فلز با آبِ
تحتفشار ایجاد میشود

پودری با دانههای لبهتیز

پودری که ازطریق تجزیۀ حرارتی کربنیل فلزات به دست میآید
پودری با دانههایی به شکل سوزن یا میله
عیبی بر روی پوستۀ قطعۀ ریختگی که براثر کاربرد ماسههای مصنوعی نامطلوب
بازسازیشده ایجاد میشود و ظاهری سوراخدار و آبلهگون دارد

بازدارندۀ پوششی شناور
نوعی بازدارندۀ خوردگی برای محافظت سطح داخلی مخازن که الیهای از آن را بر روی کف مخزن خالی قرار میدهند و زمانی که مخزن پر
میشود ،این الیۀ روغنی شناور میشود و با پایین و باال رفتن سطح مایع ،الیهای از پوشش بر روی سطح مخزن به وجود میآید
flotation-type coating, flotation coating inhibitor, flotation inhibitor

بازدارندۀ برجذبی
نوعی بازدارندۀ خوردگی اغلب از جنس ترکیبات آلی که برای متوقف کردن واکنشهای انحالل و کاهش ،جذب سطح فلز میشود متـ .
بازدارندۀ جذب سطحی
adsorption inhibitor

بازدارندۀ خوردگی
مادهای با غلظتی خاص که به محیط خورنده اضافه میشود و از سرعت خوردگی میکاهد
cathode efficiency
بازده کاتد
نسبت جریان کاتدی واقعی به جریان نظری یا محاسباتی در یک فرایند برقشیمیایی /الکتروشیمیایی
anode corrosion efficiency
بازده خوردگی آند
نسبت خوردگی واقعی یک آند به خوردگی نظری آن ،با کاهش وزن ،که با استفاده از قانون فارادی و با در نظر گرفتن مقدار الکتریسیتهای
که عبور میکند ،محاسبه میشود
oil/gas well corrosion inhibitors
بـازدارندههای خوردگی چاههای نفت و گاز
دستۀ خاصی از بازدارندههای خوردگی حاوی نیتروژن آلی با وزن ملکولی بیش از دویست که در چاههای نفت و گاز به کار میروند و خاصیت
خورندگی هیدروکربنهای مخلوط با آب و نمک و کربندیاکسید و هیدروژنسولفید را کاهش میدهند
ohmic corrosion inhibitors
بازدارندههای خوردگی اُهمی
دستهای از بازدارندههای خوردگی که با تشکیل گزینشی یک پوسه ( )filmبه ضخامت یک میکرواینچ یا بیشتر بر روی سطح آندی یا کاتدی
یا هر دوی آنها مقاومت اهمی را در برقکاف افزایش میدهند
passivation inhibitor
بازدارندۀ رویینش
نوعی بازدارنده که با تشکیل پوسۀ ( )filmاکسیدی محافظ بر روی سطح فلز موجب کاهش خوردگی میشود
corrosion inhibitor

بازدارندۀ خوردگی چگاله
فرار که برای واپایش خوردگی ناشی از کربندیاکسید حلشده در آب چگالیدۀ موجود
کنندۀ
ی
خنث
های
ن
آمی
نوعی بازدارندۀ خوردگی شامل
ّ
در تبادلگرهای گرمایی ب ه کار میرود
contact inhibitor
بازدارندۀ تماسی
نوعی بازدارندۀ خوردگی که از آن برای محافظت از محصوالت فلزی در هنگام انتقال یا نگهداری موقت ،استفاده میکنند
acid inhibitor
بازدارندۀ اسیدی
نوعی بازدارندۀ خوردگی غالب ًا از جنس مواد آلی حاوی نیتروژن و گوگرد و دارای بار قطبی که جذب سطح فلز میشود و از حملۀ اسید به سطح
عریان فلز در هنگام پوستهزدایی ( )descalingمحافظت میکند
condensate corrosion inhibitor

بازدارندۀ آندی
نوعی بازدارندۀ خوردگی که در آن ماده یا ترکیبی از مواد شیمیایی با سازوکارهای مختلف فیزیکی یا شیمیایی یا فیزیکیشیمیایی سبب
جلوگیری یا کاهش آهنگ واکنشهای آندی یا اکسایش میشود
precipitation inhibitor
بازدارندۀ تهنشستی
نوعی بازدارندۀ خوردگی که با تشکیل محصوالت غیرمحلول یا با ح ّ
اللیتپذیری کم بر روی سطح فلز مانع از خوردگی آن در محیطهای آبی میشود
anodic inhibitor
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معرفی کتاب
نام کتاب :خوردگی و پوششهای پلیمری
تألیف :مهندس محمدحسین مرادی و دکتر محمود علیاف خضرائی
انتشارات :ارمغان سبز و با حمایت شرکت ملی گاز ایران

این کتاب مشتمل بر یازده فصل با موضوعات زیر میباشد:
معرفی و اهداف کتاب ،ترکیب پوششهای ضدخوردگی ،پوششهای آب پایه ،بالستینگ و دیگر
پیش عملیات سنگین سطح ،پاشش ساینده و آالیندههای فلزی سنگین،هوازدگی و پیرسازی رنگ،
آزمونهای خوردگی ـ پیش زمینه و مالحظات تئوریک ،آزمونهای خوردگی ـ طرز کار ،اصول
طراحی پالستیک حاوی بازدارنده خوردگی فلز ،فیلمهای حاوی بازدارنده خوردگی ،پوششهای
بازدارنده ،واژهنامه ،نمایه
شمارگان 1000 :جلد،

سال نشر،1394 :

تعداد صفحه،508 :

قیمت 400/000 :ريال

نام کتاب :خوردگی و کنترل خوردگی (مقدمهای بر علم و مهندسی خوردگی)
تألیف :ر .وینسون ریوی و هربرت ح .اولیگ
ترجمه :دکتر محمدعلی گلعذار ،مهندس حمیدرضا ریاضی ،مهندس داود قربانی
انتشارات :ارکان دانش

این کتاب مشتمل بر بیست و نه فصل با موضوعات زیر میباشد:
تعریف و اهمیت خوردگی ،مکانیزم الکتروشیمیایی ،ترمودینامیک :تمایل خوردگی و پتانسیل
الکترود ،ترمودینامیک :نمودارهای پوربه ،سینتیک :پالریزاسیون و نرخ خوردگی ،رویینگی ،آهن و
فوالد ،اثر تنش ،خوردگی اتمسفری ،خوردگی در خاک ،اکسیداسیون ،خوردگی ناشی از جریانهای
سرگردان ،حفاظت کاتدی و آندی ،پوششهای فلزی ،پوششهای غیرآلی (معدنی) ،پوششهای
آلی ،بازدارندهها و رویینکنندهها ،عملیات پاکسازی سیستمهای آب و بخار و ...
شمارگان 1000 :جلد،

تعداد صفحه،640:

قیمت 350/000 :ريال
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نام کتاب :مهندسی خوردگی و حفاظت از فلزات
تألیف :دکتر منصور فرزام
انتشارات :یادواره کتاب

این کتاب مشتمل بر شش فصل با موضوعات زیر میباشد:
فصل  :1الکتروشیمی خوردگی در دمای پائین ،فصل  :2انواع خوردگی ،فصل  :3روشهای
پیشگیری از خوردگی ،فصل  :4بازرسی خوردگی و آزمونهای غیرمخرب ،فصل  :5تحقیقات،
فصل  :6گزیده سواالت کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی
الزم به ذکر است که کتاب یاد شده به موضوع نانو مواد ،سواالت کارشناسی ارشد خوردگی و
مقاالت علمی زیادی پرداخته است.
شمارگان 2000 :جلد،

سال نشر،1391 :

تعداد صفحه464 :

قیمت 210/000 :ريال

ایران در جمع کشورهای تولیدکننده پوششهای صنعتی مخزن
صنعتگران ساوه با تولید پنج سال تحقیق آزمایشی و
پوششهای صنعتی مخزن ،به مطالعات علمی به تولید انبوه
جمع کشورهای تولید کننده این رسیده و پس از استفاده در
محصول پیوستند.
مخزن نفتی کشور ،از تمامی
پوشش مخزن نفت و استانداردهای الزم برخوردار
فراوردههای نفتی به دلیل است.
برخورداری از مقاومت باال در عبدالهی ،مدیر کارخانه سازنده
برابر خوردگی ،از دانش تولید این محصول :با بومی سازی این
پیچیده ای برخوردار است که
تا پیش از این انحصار تولید
در دست کشور آمریکا ،هلند و
فرانسه بود.
مهدی خراسانی ،مدیر تولید
این محصول دانش بنیان:
پوشش صنعتی مخازن نفت
خام و فراوردهای نفتی نوعی
رنگ صنعتی است که بعد از

فناوری ،مخزن یک میلیون متر
مکعبی نفت خام در جزیره
خارک با محصول تولیدی
کشور پوشش داده شده است
و عملیات پوشش صد مخزن
دیگر که عمدتا در عسلویه
مستقر هستند آغاز شده است.
نصف شدن قیمت تولید داخلی
به
نسبت
نمونه خارجی،
کاهش زمان
تولید از شش
ماه به یک ماه
و اشتغالزایی
بیش از هزار
این
نفری

صنعت به صورت مستقیم و
غیرمستقیم از مزایای تولید این
محصول در داخل کشور است.
ظرفیت تولید ساالنه چهار هزار
تن از این رنگ صنعتی فراهم
شده است که ضمن تامین نیاز
تمام کشور در حوزه نفت و گاز
و صنایع کشتی سازی نیز مورد
استفاده قرار میگیرد.
دستیابی ایران به دانش تولید
این محصول ،هر سال چهل
میلیون دالر صرفه جویی ارزی
در پی دارد.
منبع( :باشگاه خبرنگاران جوان)
http://www.yjc.ir/fa
news/5946849

تعمیرات اساسی پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
تعمیرات اساسی پاالیشگاه سوم
مجتمع گاز پارس جنوبی با
بهرهگیری از روشهای علمی و
تجربیات گذشته ،با انجام یکهزار
و  ۳۸۴مورد عملیاتی در نیمه دوم
شهریور ماه با موفقیت پایان یافت.
به نقل از روابط عمومی شرکت
مجتمع گاز پارس جنوبی،
محسن عطارزاده رئیس
بهره برداری پاالیشگاه سوم
پارس جنوبی اظهار کرد :در

رونمایی از  45طرح فناورانه
در هفدهم بهمنماه سال جاری
با برگزاری مراسمی در مجتمع

تعمیرات اساسی امسال با تالش
متخصصان جوان و در سایه
توفیقات الهی ،برای آمادهسازی
و استمرار تولید پایدار گاز ،طی
 ۱۹روز انجام شد.
عطار زاده افزود :این عملیات با
انجام یکهزار و  ۳۸۴دستور کار
که شامل  ۷۸۴فعالیت بازرسی و
تعمیراتی و  ۶۰۰فعالیت تعمیرات
پیشگیرانه برق ،ابزار دقیق و
مکانیک با موفقیت و بدون حادثه

به ثمر نشست.
وی خاطرنشان کرد:
امسال نیز الگوی موفق
تعمیرات اساسی بر
مبنای بررسی ریسک
آسیبپذیری هر تجهیز
که در سالهای قبل مبنای
برنامهریزی تعمیرات اساسی
یک فاز بود و موجبات حذف
تعمیرات اساسی در سال
گذشته این پاالیشگاه را فراهم

شکوفایی شرکتهای دانشبنیان
با حضور دکتر سورنا ستاری معاون
ی و فناوری رییس جمهور
علم 
و نهاوندیان عضو هیات امنای
صندوق نوآوری و شکوفایی و
رئیس دفتر رئیسجمهور از 45
طرح خاتمهیافته فنی رونمایی شد.
این طرحها با حمایت و تسهیالت

صندوق نوآوری و شکوفایی به
مرحله پایان فنی رسیدهاند.
تعداد کل طرحهای خاتمهیافته
فنی موفق در صندوق نوآوری
و شکوفایی 356 ،طرح بوده
است که از این تعداد ،طرحهای
رونماییشده در چهارمین دوره
این مراسم  45طرح است.

کرد ،با تمرکز بر تعمیرات فاز
 ۵و اجرای بازرسی گسترده
تجهیزات برنامهریزی و اجرا شد.
منبع( :خبرگزاری مهر)
http://www.mehrnews.
com/news/3764681

یکی از این طرحها مرتبط با
خوردگی با عنوان زیر رونمایی
شد:

“ارزیابی خوردگی و حفاظت
کاتدی سازههای بتنی مسلح”
منبع( :ایسنا)

http://www.isna.ir/
news/95111711790/45
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Material performance فهرست مقالههاي مجله
 به، بوده و مقالههاي چاپ شده در آن عالوه بر بعد علمي،NACE  يكي از مجلههاي تخصصي معتبر در باب علم و مهندسي خوردگي و از انتشاراتMaterial Performance مجله
 فهرست مقاالت منتشر شده در آن را ارائه خواهد نمود تا هريك از، به منظور آشنايي خوانندگان با عناوين مقالههاي اين نشريه، فصلنامه زنگ.لحاظ كاربردي ميتوان مفيد باشد
. مراجعه کنیدhttp://mp.epubxp.com  براي مطالعه متن كامل هر يك از مقالهها ميتوانيد به پایگاه اینترنتی.خوانندگان بر اساس زمينه كاري خود از مقالههاي اين مجله بهرهمند گردند

حفاظت کاتدی
عوامل موثر بر عملکرد بستر های آندی از نوع چاه عمیق
آبی در سامانههای حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان
بازرسی برمبنای ریسک
مدیریت ریسک ایستگاه تقلیل فشار گاز فهرج یزد با
بهرهبری از برنامه بازرسی برمبنای ریسک
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اجزاء و تجهیزات سیستم
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خوردگی قطعات جوشکاری شده
بررسي تاثير ميزان سختي جوش بر مقاومت به ترك
 در محيطX- 65 خوردگی ناشي از هيدروژن فوالد
خورنده سولفيدي

SPECIAL FEATURES
15 Years of Industry Insight
Stephanie Marie Chizik
CORROSION 2017 Program Preview
NACE International 2017 Award Recipients (brochure is attached between pp. 64 and 65)
CATHODIC PROTECTION
Close-Interval Surveys for Hybrid Cathodic Protection Systems
Norman J. Moriber
COATINGS & LININGS
The Science Behind Field-Applied Liquid Epoxy Pipeline Coatings
Jerry Holton
Metalized Coatings in Defense Work
Dave Wixson and Jack Tinnea
CHEMICAL TREATMENT
Steam Cycle Corrosion Protection for Pulp and Paper Systems
John A. Kelly and Catherine A. Noble
MATERIALS SELECTION & DESIGN
Localized Corrosion of Carbon Steel from Hydrofluoric Acid—An Update
John Wodarcyk, Thomas Copeland, Frank Sapienza, and A.C. Gysbers
SPECIAL FEATURE
Protecting a Pipeline When Its Coating Has Aged
Kathy Riggs Larsen
CATHODIC PROTECTION
Cathodic Protection Problem for a Gas Pipeline Near a Compressor Station
* A. Aghajani
COATINGS & LININGS
Methods and Developments in Zinc-Based Anticorrosion Coatings
M. Gore and S. Smith
CL Essentials
CHEMICAL TREATMENT
Managing Cooling Water Systems to Prevent Silica Deposition
Libardo A. Perez, Zahid Amjad, FNACE, and Robert W. Zuhl
CT Essentials
MATERIALS SELECTION & DESIGN
Influence of Ball Milling on Electrochemical Properties in Lithium-Ion Batteries
Wenrui Teng and Yang Zhao
Case History: Corrosion of Preheater Tubes in a Heat Recovery Boiler
T. Chowwanonthapunya and S. Joipradit
SPECIAL FEATURES
Assessing Galvanized Steel Power Transmission Poles and Towers for Corrosion
Kathy Riggs Larsen
Subject and Author Index to 2016 MP
CATHODIC PROTECTION
Galvanic Cathodic Protection for Power Transmission Tower Grillage Foundations
Peyman Taheri and Mehrooz Zamanzadeh, FNACE
COATINGS & LININGS
CL Essentials
CHEMICAL TREATMENT
Practical Challenges in Monitoring and Preventing Microbiologically Influenced Corrosion
Tata L.N. Murthy
Deactivating Bacteria to Prevent Sewer Corrosion and Collapse
Choonghee Rhee
MATERIALS SELECTION & DESIGN
Case History: The Effect of Chlorine Dioxide on Corrosion in Seawater
Roger Francis, FNACE and Claes Hedvall
CORROSION MANAGEMENT
Enhancing Microbiologically Influenced Corrosion Mitigation Through Corrosion Management
Ali Morshed

*
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حفاظت کاتدی

جدول  :1مزایا و معایب سامانههای .]1[ ICCP

عوامل موثر بر عملکرد بستر های آندی از نوع چاه عمیق
آبی در سامانه های حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان
حمیدرضا جوادینژاد ،*1مهدی احمدی ، 2امین کاویان ،3سیدداود طاووسی ،4عبدالمجید اسالمی 5و محمدعلی گلعذار

6

 *1دانشجوی دکتری ،پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان ـ hr.javadi@pa.iut.ac.ir

 2کارشناس حفاظت کاتدی شرکت گاز استان اصفهان 3 ،کارشناس حفاظت کاتدی شرکت گاز استان اصفهان 4 ،کارشناس بخش پژوهش شرکت گاز استان اصفهان،
 5استادیار ،دانشکده مهندسی مواد  ،دانشگاه صنعتی اصفهان 6 ،استاد ،دانشکده مهندسی مواد  ،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکيده
هدف از این تحقیق ،ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد و کارآیی بسترهای
آندی از نوع چاه عمیق آبی در سامانههای حفاظت کاتدی به روش
اعمال جریان است .متغییرهای حفاظت کاتدی از جمله جریان اعمالی
و ولتاژ خروجی از منبع تغذیه ،نوع و جنس آندها و غالف چاه ،میتوانند
در این رابطه نقش موثر داشته باشند .از طرفی شیمی آب چاه بهعنوان
یک برق کاف (الکترولیت) ،میتواند شرایط را برای وقوع واکنشهای
الکتروشیمیایی و در نتیجه خوردگی و حتی تخریب تجهیزات درون چاه
مانند آندها ،کابلها و اتصاالت آنها و در نهایت از کارافتادگی بستر
آندی فراهم کند .از جمله عوامل دیگر تاثیرگذار ،حجم آب درون چاه و
امکان تبادل آن با بسترهای آبی مجاور و همچنین امکان نفوذ پسابهای
صنعتی به درون چاه و در نتیجه تغییر ترکیب شیمیایی آب ،افزایش
 TDS، TSSو  ،ECافزایش میزان آنیونها ،کاتیونها و ترکیبات فلزی
و غیرفلزی به ویژه ترکیبات کلریدی هستند.
کلمات کلیدی :حفاظت کاتدی ،pH ،آند ،غالف ،خوردگی ،الکتروشیمی.
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2ـ مواد و روش تحقیق
بهمنظور بررسی عملکرد سامانه حفاظت كاتدي به روش اعمال جریان
( )ICCPبا استفاده از بستر چاهی عمیق آبی ( ،)DWGBتعدادی از
چاههای حفاظت کاتدی با موقعیت مکانی متفاوت برای تجزیه شیمیایی
و میکروبی آب انتخاب شدند .در این رابطه از اطالعات موجود در رابطه
با سابقه چاهها طی سالهای گذشته ( )1395-1390استفاده شد .به
عالوه ،تغییرات پارامترهای مربوط به عمکرد سامانه حفاظت کاتدی نظیر
پتانسیل خط لوله ،جریان و ولتاژ منبع تغذیه ،نوع آند و غالف چاهها مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده با نتایج سایر پژوهشگران مقایسه شد و بهمنظور تحلیل
دقیقتر اطالعات ،آنالیز الکتروشیمیایی روی سامانه برق کاف (الکترولیت) آبی
انجام شد .در این رابطه ،امکان واکنش بین آند و غالف با آب چاه و همچنین
تاثیر کیفیت آب بر احتمال خوردگی الکتروشیمیایی بررسی شده است.
در مورد سایر عوامل موثر بر تخریب سامانههای حفاظت کاتدی نظیر
جریانهــای سرگردان ،خشکســالی در کشــور ،کاهش سطح آبهای
زیرزمینی و افزایش شوری آب نیز اطالعاتی ارائه شده است.
در ادامه برخی از اثرات تخریبی وارد شده به تجهیزات درون چاه با بستر
 ،DWGBدر اثر کاهش  pHآب چاه در شکلهای ( 1تا  ،)4نشان داده شده اند.

شکل 1ـ الف) تخریب پوشش آند  MMOو ب) پوسیدگی و تخریب رابط پالستیکی کابل به سر آند.

شکل 2ـ خوردگی و تخریب آند .HSCI

شکل 4ـ تردشدن و ترک خوردگی غالف پالستیکی اتصاالت درون چاه.

شکل 3ـ پوسیدگی و تخریب غالف پلیمری کابلهای رابط درون آب چاه * .
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1ـ مقدمه
معيار احداث بسترهاي آندي بر اساس استاندارد  IPS-C-TP-820است و
انتخاب محل بستر بايد پس از بررسي نتايج مربوط به بازرسي و كنترل محيطي
صورت پذيرد .پس از نصب يك سامان حفاظت كاتدي به روش اعمال
)ICCP( )Impressed Current
			
جریان (Cathodic Protection
با استفاده از بستر چاهی عمیق آبی ()Deep Well-type Ground Bed
( )DWGBجهت حصول اطمينان از عملكرد سامانه ،بايد اختالف
پتانسيل بين آب و سازه فلزي اندازهگيري شود .مقدار ولتاژ اعمالی در هر
ایستگاه متغیر است ولی معموال تالش میشود که پتانسیل خط لوله نسبت
به خاک حداقل باشد .در صورتی که پتانسیل خط لوله برای پوششهای
مقاوم به افزایش پتانسیل (پوشش گرم) باالتر از  2/1Vباشد ،پدیده
حفاظت بیش از حد ( )Over Protectionاتفاق خواهد افتاد .حفاظت
بیش از حد باعث مصرف بیش از حد و /یا ترد شدن آندها ،متصاعد شدن

هیدروژن گازی روی خط لوله ،تاول زدن ،تورم و جدایش پوششهای آلی،
تردشدن و ترکخوردن هیدروژنی فوالد می شود[ .]1عواملی از جمله ولتاژ
 DCخروجی ،پتانسیل روشن و خاموش خط لوله ،جریان خروجی از ترانس،
جریان خروجی از هر آند ،ظرفیت آندها در حالت ماکزیمم ،فاصله بسترهای
آندی ،اندازه سطح سازه تحت حفاظت ،نوع و جنس خاک PH ،و احتمال
وجود جریانهای سرگردان ( ،)Stray Currentباید مـد نظر قرار گیرند
[ .]1اگـرچـه در رابطـه با حفاظت از سـازههـای بزرگ مدفون در خاک و
یا غوطهور در آب ،سامانههای  ICCPاز مزیتهای خاصی برخوردار بوده
و بهطور گسترده استفاده میشوند ولی دارای محدودیتهایی نیز هستند.
برخی از این مزیتها و محدودیتهای سامانههای  ICCPدر جدول ()1
بهصورت خالصه ذکر شدهاند.

* تصاویر گرفته شده از تجهیزات مستعمل و تخریب شده که پس از تعویض از درون چاه خارج شدهاند .اثرات خوردگی ،تردشدگی و تخریب کامال در آنها مشهود بود.
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 3ـ نتایج
عوامل مختلفی در تخریب بسترهای چاهی آبی در سامانههای حفاظت
کاتدی تاثیر دارند .بهعنوان مثال کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب چاه،
یک عامل تعیینکننده در وقوع خوردگی الکتروشیمیایی و میکروبی
( )MIC( )Microbiological Corrosionاست .عـامـــل دیگـر،
جریانهای سرگردان در سامانه است که عالوه بر اعمال بار الکتریکی
اضافی به سامانه ،میتواند موجب خوردگی تجهیزات درون چاهی بستر
آندی شود .متغییرهای حفاظت کاتدی مانند ولتاژ و جریان منبع تغذیه،
پتانسیل و جریان مربوط به هر یک از آندها میتوانند از دیگر عوامل
اثر گذار باشند .در ادامه این موارد به طور خالصه مورد بررسی قرار
میگیرند[.]2
3ـ1ـ پارامترهای فیزیکی ـ شیمیایی آب

3ـ2ـ اثر پارامترهای فیزیکی آب

خواص فیزیکی و محیطی آب ،عامل تاثیرگذار دیگر بر چگونگی عملکرد
بستر آندی چاه های عمیق آبی و در نتیجه کارآیی سامانههای ICCP
است .این موارد بیشتر شامل راکد شدن آب و کاهش حجم آب درون
چاه هستند .در سامانههای  ICCPبا بستر چاهی عمیق آبی ،انجام
واکنشهای آندی روی سطح آندها باعث تولید حجم زیادی از گازها
به ویژه گاز کلر می شود[ .]1تشکیل گاز کلر ناشی از تجزیه ترکیبات و
نمکهای کلریدی موجود در آب است .عمده ترین این نمکها در آب،
 NaCl، KCl، CaCl2، MgCl2هستند [.]16
تحت شرایطی که آب راکد باشد ،تشکیل گاز کلر درون آب چاه مشکالت
زیادی در کارکرد سامانه و بازرسی ایجاد میکند .از طرفی مقداری از گاز

یا  ،)HOClباعث افزایش خاصیت اسیدی و خورندگی آب خواهد شد.
در شرایط  CPروشن و تولید جریان توسط آندها ،واکنش تولید گاز
کلر تشدید و مقدار آن در آب افزایش مییابد .راکدشدن آب درون چاه
به مدت طوالنی ،باعث تجمع بیشتر گاز کلر روی سطح آند و سایر
تجهیزات درون چاه و در نتیجه خوردگی شدید موضعی در قسمتهای
مذکور میشود .این پدیده ناشی از عدم امکان نفوذ سریع گاز کلر تولید شده
روی سطح آند و خروج آن از سامانه است .با ادامه این روند و ایجاد خوردگی
موضعی ،نرخ خوردگی افزایش و در نقاطی که غلظت یونهای –Cl
افزایش یافته است ،خوردگی حفره ای و شیاری نیز رخ میدهد .در این
رابطه و برای جلوگیری از بروز مشکالت فوق پیشنهاد شده است که
در فواصل زمانی معین ،سامانه  CPخاموش شده و همچنین با ایجاد
اغتشاش در آب و باز کردن مدخل ورودی چاه ،امکان خروج گاز کلر
تولید شده در چاه فراهم شود [.]1
از طرفی رسوب محصوالت خوردگی و سایر ترکیبات موجود در آب چاه
روی سطح تجهیزات درون چاه ،باعث تشکیل یک الیه رسوبی در این
قسمتها خواهد شد .از آنجایی که این الیه رسوبی غنی از آنیونها و
کاتیونها است ،هدایت نسبتا باالیی دارد و باعث شار جریان به این نقاط
و تسریع خوردگی میشود .راکد بودن آب چاه همراه با کاهش حجم
آب چاه ناشی از پایین رفتن سطح آب بسترهای زیر زمینی و در نتیجه
افزایش نسبت سطح آند به حجم الکترولیت ،مشکالت خوردگی و کاهش
 PHآب را حادتر خواهد کرد .کاهش مقدار آب درون چاه موجب افزایش

جدول  :2مقادیر مجاز متغییرهای شیمیایی و بیولوژیکی آب [ 4و.]3
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درسامانههای حفاظت کاتدی با بستر چاهی عمیق آبی ،کیفیت و تجزیه
شیمیایی آب چاه از اهمیت ویژهای برخوردار است .وجود برخی تركيبات
شيميايي حتي در مقادير كم ولی بيش از مقادير استاندارد ،موجب تغییر
خواص آب و در نتیجه خوردگی آندها ،غالف چاه ،کابلها و اتصاالت
و کاهش عملکرد بستر آندی و در نهایت از کار افتادگی و قطع سامانه
حفاظت کاتدی خواهد شد[.]3
بیشتر آبهای زیرزمینی دارای محدوده  PHبین  8/5-6هستند .میزان
 PHکم نشان دهنده وجود مقادیر اندک اسیدهای معدنی و آلی از منابع
سولفیدی ،نیتراتی ،کلریدی ،فلوریدی در آب است .آب با PH>6/5
آبی اسیدی ،نرم و خورنده است و آب با  PH<8/5آبی قلیایی ،رسوب
گذار و سخت به شمار میرود .رسوبات در آب ،خطر خوردگی موضعی
و میکروبی را افزایش میدهند .به این ترتیب PH ،آب رابطه مستقیمی
با سختی و امالح موجود در آب دارد[ 4و .]3افزايش كل جامدات محلول
در آب ( ،)TDS( )Total Dissolved Solidsبـــه مــعــنــــای
افــزایش مجموع غلظت یونها از جمله كربنات ،بيكربنات ،كلرايد،
سولفات ،نيترات ،سديم ،پتاسيم ،كلسيم و منيزيم و در نتیجه باعث تغییر
خاصیت اسیدی یا  PHآب میشود [ .]5-3سختی آب نیز ناشی از حضور
امالح بوده و میتواند بر تغییر  PHو اسیدیشدن آب تاثیر بگذارد[ 4و.]3
مواد جامـد معلـق ( ،)TSS( )Total Suspended Solidsبــاعـث
کـدورت آب میشوند .در اغلب موارد ریزاندامگان (باكتريها ،ويروسها
و تکیاختهها ( ))Protozoaمتصل به اين ذرات ،ميتوانند موجب
افزايش آلودگيها و خوردگی میکروبی شود[ .]5هدایت الکتریکی آب
( )EC( )Electrical Conductivityرابطه مستقیمـی با  TDSو
نمکهای محلول در آب دارد و با افزایش غلظت امالح در آب ،مقدار
 ECنیز افزایش مییابد .نتایج بررسیها نشان دهنده تاثیر بیشتر  ECدر
 PH<9و  PH>5است[.]5
برای بررسی مقدار مواد خارجی و ارگانیسمها در آب به جای اندازهگیری
مستقیـــم آنهــــــا ،مــــیتـــوان مــــیـــزان اکـســـیـــژن
مورد نیاز شیمیــایـی()COD( )Chemical Oxygen Demand

و اکســـیـــــــژن مــــــــورد نــیـــــاز بــیــولــوژیــکـــی
( )BOD( )Biochemical Oxygen Demandرا انـدازهگـیــری
نمود .به کمک  CODمقدار کل مواد خارجی اکسید شونده و توسط
 BODمقدار کل مواد قابل اکسیدشدن توسط ریزاندامگان و عوامل
بیولوژیکی تعیین میشوند .هرچه مقدار  CODبیشتر باشد مقدار مواد
خارجی آلوده کننده نیز بیشتر خواهد بود [ .]6اگر  BODکم باشد ،آب
پاک و فاقد اندامگان است یا آنکه اندامگانهای داخل آب مرده و نیازی
به مصرف اکسیژن ندارند .در  PHکم افزایش غلظت فلزات سنگین به
ایجاد محیط باکتریایی کمک کرده و میزان  CODو  BODدر آب را
افزایش میدهد .در  PHباال ،فلزات سنگین به صورت رسوب در میآیند.
بنابراین تغییرات دما و  PHبا تغییر نحوه حضور یونهای فلزی در آب،
مقدار  CODو  BODآب را تحت تاثیر قرار میدهند[.]6
سولفاتهاي کلسيم و منيزيم به عنوان اصلیترین منابع سولفات در آب
هستند .افزایش میزان یون – SO42در آب ،باعث افزایش TDS، EC
و سختی آب میشود [ 8و  .]7با پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی،
غلظت یون – SO42افزایش یافته و اثرات آن بیشتر خواهد شد[ 8و.]7
ترکیبات مختلف نیتروژن توسط باکتریها به یون نیترات (– )NO3و
نیتریک اسید تبدیل و موجب تغییرات  PHو  ،TDSآلودگی شدید و
سرطانزا شدن آب میشوند .نیتریک اسید رقیق در آب ،عامل خوردگی
آهن و اکثر فلزات دیگر است .در محلهای غنی از منابع نیترات و
آمونیاک ،برخی باکتریها به شدت فعالشده و خوردگی میکروبی نیز
ایجاد میکنند .اکثر این باکتریها کربن دی اکسید نیز تولید میکنند،
که این امر خود موجب تشکیل کربنیک اسید و افزایش خوردگی خواهد
شد[ .]9یونهای فلوئور (– )Fو كلر (– )Clبهعنوان مهمترين یونهای
مهاجم و اكسيدكننده قوی آب ،عامل تشديد خوردگي ،کاهش شدید PH
و فرسايش سامانههای درون آب هستند .گاز کلر ( )Clو ترکیبات آن
در آب بــه هیپوکلـرو اسيــد ( )Hypochlorous acid( )HOClو
یون هیپوکلریت ( )OCl-( )Hypochloriteآبکافت ميشود [ .]10به
دلیل تولید رسوبات فلزی ناشی از واکنش گاز کلر با فلزات ،گاز کلر
بهطـور غیــرمستقیم سختی EC، TDS ،و  TSSآب را نیز افزایش
میدهد [ .]13-11ورود بیش از حد ترکیبات فسفر در محیطهای آبی
بصورت ارتوفسفاتها ( PO43–، HPO42–، H2Po–4و  )H3PO4پلی
فسفاتها و فسفاتهای آلی ،باعث کاهش  CODو افزایش سختی
آب میشود[.]14
همچنین مقادیـر بیشتـر از حـد مجـاز کلیفـرمهـا ( )Coliformو
باکتریهای هتروتروف ( )heterotrophic bacteriaدر آبهای زیر
زمینی با تشکیل بیوفیلم ( ، )Biofilmافزایش آلودگی ،کاهش اکسیژن
محلول ،خوردگی میکروبی و کاهش عمر مفید تجهیزات در سامانه را
در پی دارد [.]15
با توجه به مطالب ذکر شده ،برخی پارامترهای فیزیکی ـ شیمیایی و
بیولوژیکی آب عملکــرد بسترهای چــاهـی آبـی و در نتیجـه کارآیـی

سامانههای حفاظت کاتدی را تحت تاثیر قرار میدهند .این اثرات بیشتر از
جنبه تغییر ترکیب شیمیایی و  PHآب چاه و در نتیجه قابلیت خورندگی
آن در رابطه با تجهیزات درون چاهی حائز اهمیت هستند .بهطور کلی
یک رابطه پیچیده و همبسته بین کلیه این متغییرها با خواص فیزیکی
ـ شیمیایی آب و قابلیت خورندگی آن وجود دارد .در منابع و تحقیقات
مختلف مقادیر مختلفی برای محدوده مجاز این ترکیبات در منابع آبی
مختلف ذکر شده است .در جدول ( ،)2حد مجاز برخی از این متغییرها
آورده شده است .با مقایسه مقادیر طبیعی و مقادیر به دست آمده از
آنالیز نمونهها ،میتوان علت وقوع برخی پدیدههای خوردگی (تخریب) در
چاههای آبی بسترهای آندی مربوط به سامانه حفاظت کاتدی را بررسی
نمود.

کلر ایجاد شده پس از واکنش دادن با آب و تولید  ClO−و اسید (HCl
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شوری ،غلظت نمکها و افزایش رسانایی آب میشود .در نتیجه چگالی محيط اطراف آن ،يک واکنش بر سایر واکنشها غالب میباشد .در این
جریان بیشتری نیز برای انجام واکنشهای الکتروشیمیایی خوردگی در رابطه میتوان به واکنشهای زیر اشاره کرد:
دسترس است [.]1
در آبهای اسیدی و در غیاب اکسیژن ،یون  H+تولید میشود:
رسانایی الکتریکی آب از چند طریق افزایش مییابد .راه اول ،افزایش
()1
 TDSو  TSSآب است .افزایش میزان آنیونها ،کاتیونها و ترکیبات
فلزی و غیرفلزی عامل این پدیده هستند .منشاء تشکیل این ترکیبات ،اگر آب خنثی یا قلیایی باشد ،در غیاب اکسیژن:
واکنشهای خوردگی آند و غالف چاه و یا ورود آلودگیهای خارجی به
()2
آب چاه است [.]3
عامل دیگر ،پایین رفتن سطح آب چاه در اثر خشکسالی یا هر عامل دیگر واکنش آبکافت ،در آبهای اسیدی و در حضور اکسیژن انجام میپذیرد:
و افزایش غلظت نمکهای معدنی در آب چاه میباشد که افزایش شوری
()3
آب را در پی دارد .طی سالهای اخیر خشکسالی و افزایش میزان برداشت
از آبهای زیرزمینی نیز منجر به کاهش بیشتر سطح آبهای زیرزمینی و در آبهای خنثی یا قلیایی و در حضور اکسیژن نیز واکنش ( )4غالب است:
در نهایت افزایش خطر شوری آب و نشست خاک شده است .با توجه به
()4
نتایج تحقیقات مختلف و بررسی متغییرهای شیمیایی نظیر EC، TDS،
 TSSو  PHمشخص شده است که با کاهش سطح آب ،غلظت آنیونها در حضور یونهای  Cl−امکان انجام واکنش زیر هم وجود دارد:
و کاتیونها از جمله  Ca2+، Mg2+، K+، Na+، CO−23، Cl−، SO4−و
()5
 NO3−در آب افزایش و موجب تغییرات  PHشده است [.]19-16
در اثر اعمال جریان و ولتاژ ،واکنش تجزیه این نمکها شدت گرفته و از طرف دیگر ،واکنش گاز كلر آزاد شده( واکنش شماره  )5با آب تشكيل
غلظت یونها افزایش مییابد .همین یونها خود موجب وقوع واکنشهای اسيد هيپوكلرو و هيدروكلريك میدهد:
دیگری میشوند و در نتیجه غلظت یونها در آب درون چاه به طور پیوسته
()6
افزایش پیدا میکند .نوع یونهای تشکیل شده (محصول واکنش خوردگی
یا الکتروشیمیایی) ،مشخص کننده محدوده تغییر  PHاسیدی یا بازی به عالوه در حضور يونهاي سولفات ،نیترات ،کربنات و فسفات ،به ترتیب
است .به عنوان مثال ،یونهای کربنات ،نیترات ،سولفات و کلراید باعث انتظار وقوع واکنشهاي ( )7تا ( )10نیز میرود:
تشکیل اسید و کاهش  PHمیشوند .در نتیجه افزایش چگالی جریان و
افزایش رسانایی آب ،بهطور همزمان باعث وقوع واکنشهای خوردگی ()7
و الکتروشیمیایی و تغییرات  PHمیشوند .همچنین افزایش ترکیبات و ()8
رسوبات در آب و رسوب آنها روی سطح آند ،منجر به غیرفعال شدن آند ()9
و در نتیجه ایجاد ولتاژ اضافی و در نهایت افزایش چگالی جریان میشود)10( .
نتیجه این پدیده نیز ،تغییر سینتیک واکنشهای الکتروشیمیایی و در نتیجه
امکان وقوع خوردگی است .ولتاژ اضافی با چگالی جریان آند رابطه خطی تمام واكنشهاي آندي باعث كاهش  PHآب در محدوده آندها میشوند.
دارد و با افزایش آن ،چگالی جریان هم افزایش مییابد .اعمال پتانسیل پتانسيل استـانـدارد احیـاء Vء 0/400بـراي یـونهای هيدروكسيل و
بیش از حد یا ولتاژ اضافی خود با تامین انرژی فعالسازی واکنشهاV ،ء 0/136براي یونهای كلر است .از ديدگاه ترموديناميكي برای يك
سینتیک آنها را سریعتر و شرایط را برای وقوع آنها مساعد تر خواهند کرد .آند در الكتروليتي حاوي هر دو يون قطبیده ،ابتدا  O2و سپس  Cl2متصاعد
افزایش دمای آب و سطح فعال آند نیز تاثیر مشابه دارند [ 21و .]3 ،20
ميشود [.]22
3ـ3ـ واكنشهاي آندي و نقش آنها

در سامانههایی الکتروشیمیایی با انجام واکنش آندی ،الکترونهای مورد نیاز
برای حفاظت کاتد (سازه) فراهم میشوند و در نتیجه کاتد تا حدود زیادی
مصون میماند .الکترولیت نقش یک محیط رسانا برای انجام واکنشهای
الکتروشیمیایی را داشته و شرایط آن در نحوه انجام واکنشها بسیار تعیین
کننده است .امکان وقوع واکنشهاي اکسایش مختلفی روي سطح يك
آند وجود دارد ولی بهطور معمول براساس جنس آند مورد مصرف و شرايط

3ـ4ـ اثر جریانهای سرگردان

شار جریان تولید شده توسط سامانه  ،ICCPیکی از متداولترین عوامل
بروز خوردگی است .در مواردی که بستر آند نزدیک به تجهیزات تحت
حفاظت باشد ،جریان و پتانسیل خروجی منبع تغذیه از موارد تاثیر گذار بر
ایجاد جریانهای سرگردان هستند .تخلیه ( )dischargeجریان اعمالی از
منبع تغذیه باعث ایجاد شار جریان از بستر چاهی به سمت لوله یا سازه
تحت حفاظت کاتدی و سپس بازگشت به منبع تغذیه از طریق اتصاالت

فلزی میشود [ .]23تداخل کاتدی ایجاد شده در مجاورت کاتد قطبیده
( )polarized cathodeشده ،باعث تغییر جهت پتانسیل در جهت خروج
جریان از سازه و بروز خوردگی در سازه تحت حفاظت میشود .در این
شرایط ،افزایش جریان در اطراف آند و تخلیه در نواحی کاتدی رخ میدهد.
نتیجه این تداخل ترکیبی ( ،)combined interferenceافزایش جریان
(پدیده حفاظت بیش از حد) و در ادامه تشدید واکنشهای آندی بر روی
سطح آندها است .رخداد چنین پدیده ای میتواند باعث تغییرات شدید
در وضعیت شیمیایی آب چاه و/یا تخریب آندها ،غالف چاه ،اتصاالت و
کابلهای درون چاه شود[ .]23به عالوه نشان داده شده است که در صورت
عدم تنظیم صحیح ولتاژها و جریانهای خروجی از آند های مربوط به
چاههای عمیق آبی نزدیک به هم ،امکان تداخل جربان بین آنها وجود دارد.
این امر باعث ایجاد جریان سرگردان بر روی تجهیزات درون چاهی یکی از
چاهها و در نتیجه خوردگی و تخریب آنها میشود [.]1
3ـ 5ـ اثر نوع و ترکیب شیمیایی آند
در سامانههای  ،ICCPاز انواع مختلف آندها استفاده میشود .جنس و عملکرد

آندها نقش مهمی بر نحوه کارکرد سامانه حفاظت کاتدی و جلوگیری از بروز
مشکالت ناخواسته بعدی دارد .در جدول ( )3مشخصات انواع متداول آندها
در روش اعمال جریان و بستر چاهی آبی انجام گرفته است .آندهای چـدن
پــرسیلیسیـ م( )HSCI( )High-silicon Cast Ironو مخـلـــوط

اکسیـدهــاي فلــزي (،)MMO( )Mixed Metal Oxide anodes
بیشترین کاربـرد را در بین این آندهـا دارند [ 21و .]20
آندهای مورد استفاده در سامانه  ،ICCPباید مقاومت شیمیایی مطلوب
در برابر محصوالت واکنشهای خوردگی آندی (اسید ،اکسیژن و کلر) به
ویژه ترکیبات گازی داشته باشند .بهترین راهکار ،فراهم نمودن شرایطی
برای جلوگیری از تجمع گاز و خروج آنها به منظور ممانعت از تداخل با
عملکرد آند است .وجود  O2و  Cl2از همه خطرناک تر است .وجود Cl2
در محیط عالوه بر خوردگی آندها ،باعث خوردگی اتصاالت پالستیکی
سامانه  ICCPنیز میشود .در مواردی که حجم تولید گاز به واسطه انجام
واکنشهای آندی زیاد است ،باید تعداد آندها افزایش یابد [ 24و .]20، 21
وجود هر نوع ناخالصی در محیط (آب) یا ترکیب شیمیایی آند ،باعث افت
خواص ،کاهش عمر و جریان خروجی از آند و تاثیر منفی بر کارکرد آن
میشود .ناخالصی در ساختار آند ،عامل کاهش ظرفیت تولید جریان و
یا محلی برای ایجاد ترک و خوردگی است .حضور ناخالصی در ترکیب
شیمیایی آندها باعث افزایش نرخ انحالل موضعی در آند و تخریب سریع تر
آن میشود .این پدیده در صورت وجود یونهایی نظیرCl− ، NO−3،SO−4
و  PO−3در محیط ،شدیدتر خواهد شد .از طرفی محصول واکنش انحالل
موضعی آند خود با این آنیونها به ویژه  Cl−واکنش داده و اسید تولید
میکند .نتیجه این واکنشها کاهش شدید  PHمحیط است .ناخالصیها

جدول  :3مقایسه عملکرد آندهای متداول در روش اعمال جریان []24
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با تشکیل یک فیلم غیر رسانا بر روی سطوح آند ،باعث جلوگیری از
انتقال جریان از سطح آندها و غیرفعال شدن آنها میشود .به عنوان مثال،
تشکیل الیه  SiO2روی سطح آندهای  HSCIباعث افزایش مقاومت
الکتریکی آند ،کاهش بازدهی و تردی آنها خواهد شد .این الیه متخلخل و
نیمه رسانا  SiO2در محیط آبی ،نه تنها از خوردگی آند جلوگیری نمیکند
بلکه افزایش مقاومت آند و غیرفعال شدن آن را در پی دارد .این شرایط
در حضور ناخالصیها در محیط به ویژه یون  SO42−و عناصر نامطلوب در
ترکیب شیمیایی آند ،شدیدتر است .مقدار کافی  Crدر آندهای ،HSCI
مقاومت آنها در برابر محیطهای با  Cl2زیاد را افزایش میدهد .آندهای
 MMOبه شدت به محیطهای حاوی  O2و  F2حساس هستند و وجود
آنها باعث انحالل هسته  Tiو متصاعد شدن حجم زیادی از اکسیژن
میشود .اکسیژن تولید شده ،سینتیک واکنشهای اکسایش آندها را
سرعت میبخشد .افزایش ناخالصی ها به ویژه ترکیبات اکسیدی و
کلریدی ،زمان تخریب آند را کاهش داده و باعث از بین رفتن پوشش
آندهای  MMOبا پوشش  IrO2/Ta2O5میشود .می توان با کنترل
ق غلظت ناخالصیهای در مواد اولیه آند و آلیاژی سازی مناسب
دقی 
مشکل را بر طرف نمود [ 24و .]20، 21
 3ـ 6ـ اثر نوع و ترکیب شیمیایی غالف چاه

از انواع غالفهای فوالدی ،پالستیکی ABS، UPVC ،و یا ترکیبی
از آنها برای جلوگیری از ریزش چاه و همچنین ورود آلودگی به آب،
استفاده میشود .در انتخاب نوع غالف باید مواردی از جمله مقاومت
شیمیایی و خوردگی ،استحکام ،میزان گذردهی جریان الکتریکی و نحوه
نصب در نظر گرفته شود .واردشدن هرگونه آسیب مکانیکی ،شیمیایی یا
خوردگی غالف ،باعث کاهش عملکرد یا تخریب سامانه  ICCPخواهد
شد .گازهای  H2، O2، Cl2، COو  CO2ناشی از واکنشهای آندی ،با
مواد سازنده غالف واکنش داده و باعث انحالل موضعی برخی ترکیبات

 3ـ 7ـ اثر پارامترهای حفاظت کاتدی نظیر ولتاژ و جریان

شدت جریان مورد نیاز در  ،ICCPبه فلز و محیط اطراف آن بستگی
دارد .شدت جریان اعمالی باید از شدت جریان معادل با سرعت خوردگی
در همان محیط بیشتر باشد .بنابراین هر قدر سرعت خوردگی بیشتر
باشد ،شدت جریان اعمالی نیز بیشتر است .اگر جریان محافظت کننده
سبب رسوب یک الیه مواد معدنی در سطوح کاتدی شود مثال در
آب سخت و یا آب دریا ،مقدار جریان کل الزم با افزایش رسوب،
کاهش مییابد .ولتاژ اعمالی باید به مقداری تنظیم شود که بتواند شدت
جریان کافی برای تمام نقاط تحت حفاظت کاتدی را تامین نماید .در
مورد آبهای با مقاومت الکتریکی زیاد ،ولتاژ اعمال شده باید بیشتر از
محیطهایی با مقاومت الکتریکی کم باشد .همچنین هنگامی که طول
زیادی از یک خط لوله فقط به وسیله یک بستر آندی حفاظت شود به
ولتاژ اعمال شده بیشتری نیاز است .افزایش چگالی جریان خروجی
از آندها باعث افزایش فشار بر آندها ،شدت یافتن واکنشهای آندی
روی سطح آندها وگاهی افزایش نرخ خوردگی و /یا غیرفعال شدن
آنها میشود .زمان الزم برای غیرفعال شدن آند را زمان تخریب یا عمر
تعویض آند ( )Service life or failure timeمینامند .گزارش شده
است که ولتاژ های الکتریکی بیش از Vء 50گاهی باعث آسیب به آندها
در سیستمهای  ICCPبا هر نوع آند میشود [ 1و .]20

فصلنامه زنگ ـ شماره  66و  ، 67پاییز و زمستان 1395

 4ـ نتیجه گیری
 1ـ در سامانههای حفاظت کاتدي به روش اعمال جریان با بستر چاهی عمیق آبی ( ،)ICCPشرایط آند ،کاتد ،آب و پارامترهای بهرهبرداری بر
سینتیک واکنشهای الکتروشیمیایی سامانه و در نتیجه عملکرد ،کارایی و عمر بستر آندی به شدت تاثیر میگذارند.
 2ـ از جمله مهمترین عوامل می توان به مقدار جریان و ولتاژ منبع تغذیه ،متغییرهای فیزیکی و شیمیایی آب ،نوع و شدت واکنشهای آندی ،نوع
و ترکیب شیمیایی آندها و غالفها اشاره کرد.
 3ـ از جمله مهمترین وجه مشترک کلیه این عوامل کاهش  PHآب چاه و اسیدی کردن آن و در نتیجه ایجاد شرایط الزم و کافی برای خوردگی
و تخریب تجهیزات درون چاهی و در نهایت از کار انداختن بستر چاهی عمیق آبی ( )DWGBاست.
 4ـ  از جمله عوامل مهم دیگر تاثر گذار بر عملکرد بستر آندی از نوع چاه عمیق آبی سطح آب (حجم آب درون چاه) ،امکان تبادل آب درون چاه
با بسترهای آبی مجاور و همچنین امکان نفوذ پسابهای صنعتی به درون چاه است .مجموعه عوامل فوق میتواند باعث تغییر در ترکیب شیمیایی
آب ،افزایش  TDSو  ،TSSافزایش میزان آنیونها ،کاتیونها و ترکیبات فلزی و غیرفلزی به ویژه ترکیبات کلریدی در آب و در نتیجه تغییر
شرایط الزم جهت تخریب تجهیزات درون چاه شود.
تشکر و قدردانی
از شرکت گاز استان اصفهان به خاطر حمایت مالی و فراهمکردن بستر انجام این تحقیق قدردانی میشود.
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تشکیلدهنده آن و در نهایت تخریب غالف میشود .خوردگی موضعی
غالف با ایجاد حفره ،باعث ایجاد یک جریان یونی بین آند ،آب و خاک
شده و عالوه بر خوردگی ،جریان سرگردان نیز در سامانه ایجاد میکند.
مطالعات نشان میدهد که مقاومت به خوردگی غالفهای پالستیکی
و پلیمری به ویژه در محیط آبی خورنده و اسیدی بیشتر از غالفهای
فوالدی است .با این حال حضور یونهای مهاجم نظیر  ،Cl−در رابطه
تجزیه ترکیبات آلی غالف گزارش شده است [.]27-25
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بازرسی برمبنای ریسک

41

مدیریت ریسک ایستگاه تقلیل فشار گاز فهرج یزد
با بهرهبری از برنامه بازرسی برمبنای ریسک
علیرضا غفاری مهرجردی  ،*1مسعود مصالییپور  ،2علیرضا مشرقی  ،3صادق قاسمی  ،4سعید عقلی
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 1کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه یزد 2 ،استادیار دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه یزد 3 ،استادیار دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه یزد
 4استادیار دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه یزد 5 ،ریاست واحد اجرا ،شرکت گاز استان یزد

Alireza2.ghaffari@gmail.com

چکیده:
توسعه نگرش مدیریت مبتنی برمولفههای ریسک در صنایع نفت و گاز بستر الزم جهت ارتقا و تدوین استراتژیهای نوین بازرسی و نگهداشت تجهیزات را
مبنای ریسک است که مدیریت ریسک ،افزایش ایمنی ،استمرار تولید و کاهش هزینههای

فراهمآوردهاست RBI .روش اولویتبندی تجهیزات صنعتی بر
پی خواهدداشت .در این روش ریسک را بر اساس دو فاکتور مستقل احتمال وقوع و پیامد وقوع طبقهبندی میگردند .بازرسی بر مبنای ریسک
بازرسی را در 
را میتوان به سه روش کیفی ،کمی و نیمه کمی اجرا نمود .در یک واحد عملیاتی ،درصد باالیی از ریسک ،مربوط به تعداد اندکی از وسایل میباشد ،پس
قرار داد .در این مقاله به معرفی انواع ایستگاههای مورد استفاده شرکت گاز
میتوان با یک برنامهریزی مناسب ،تمرکز منابع را بر تجهیزات با ریسک باالتر 
پرداخته و ریسکهای موجود در ایستگاه  CGSفهرج را به روش بازرسی برمبنای ریسک کیفی بررسی نموده و ماتریس ریسک مربوط ارائه میگردد.
کلمات کلیدی :ریسک ،مدیریت ریسک ،بازرسی برمبنای ریسک ،ایستگاههای تقلیل فشارگاز ،بهینهسازی منابع؛

کدها و استانداردهاي RBI

هسته اصلی فعالیتهاي انجام گرفته جهت تهیه دستورالعملهایی
استاندارد شده براي اجراي بازرسی برمبناي ریسک در اروپا و ایاالت
متحده ،دستورالعملهاي تهیه شده توسط انستیتو نفت آمریکا ()API
میباشد .پروژه بازرسی برمبناي ریسک  APIدر سال  1993و با حمایت
گروهی ازصنایع نفتی آغاز شد و نتیجه آن دو سند زیر میباشد:

◄ API 580 Risk-Based Inspection
◄ API

581 Risk-Based Inspection Base Resource
Document
سطحبندي ارزيابي ريسك
روشهاي ارزیابی RBI
ممکن است انواع مختلفی از ارزیابی  RBIدر چندین سطح انجام شود.

انتخاب هر کدام از این روشها بستگی به چندین متغیر دارد مانند:
◄ هدف از مطالعه
◄ تعداد وسایل و اجزا
◄ منابع موجود
◄ زمان
◄ پیچیدگی تجهیزات و فرایندها
◄ طبیعت
◄ دادههاي قابل حصول
دستورالعمل  RBIمیتواند بهصورت کیفی ،کمی یا ترکیبی از این دو
(نیمهکمی) اعمال گردد .هرکدام از این روشها یک روش نظاممند براي
ارزیابی ریسک ،تشخیص نواحی داراي پتانسیل ریسک و ارائه لیست
اولویتبندي تجهیزات براساس ریسک را می-دهند.
هرکدام از این روشها یک روش رتبهبندي ریسک را براي ارزیابی
این دو مقدار بعدا
جداگانه احتمال و نتیجه از کارافتادگی ارائه میکنند .
ترکیب میشوند تا ریسک ،تخمین زده شود.
روش کیفی

11
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این روش نیازمند دادههاي ورودي بر اساس اطالعات توصیفی با
استفاده از داوري و تجربه مهندسی بعنوان پایهاي براي آنالیز احتمال
و نتیجهي شکست میباشد .وروديها غالبا به صورت محدودههایی از
اطالعات به جاي اعداد دقیق میباشد .نتایج غالبا به صورت کیفی داده
میشود مانند :زیاد ،متوسط،کم ،اگر چه ممکن است اعداد نیز به این
دستهها مربوط شود .ارزش این نوع آنالیز اینست که ،قادر است در غیاب
دادههاي کمی جزء به جزء ارزیابی کاملی از ریسک کند .دقت نتایج
حاصله از یک ارزیابی کیفی بستگی به زمینه وکارشناسی آنالیز دارد.
پايه اين ارزيابي در ابتدا بر اساس قضاوتهاي مهندسي ،پرسنل واحد و
متخصصين  RBIاست .در اين سطح احتمال و پيامدهاي شكست به
صورت توصيفي و با اصطالحات نسبي بيان ميگردد ،مثال براي احتمال
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مقدمه
هر سازمانی به دنبال راهی براي کاهش هزینههاي تولید (از جمله
هزینههاي عملیاتی بازرسی و نگهداري) است .صنایع شیمیایی و
پاالیشگاهی در گذشته با یکی از بزرگترین چالشهاي خود روبرو بودهاند
شده که
و هنوز نیز با شرایط بازاري سختی مواجهاند و رقابت شدید باعث 
سود آنها کاهش یابد؛ بنابراین اهمیت حفظ بدون وقفه جریان تولید در
اینجا روشن میشود .مشکل دیگر اینکه فرسایش زیرساختهاي صنعتی
به مرور زمان باعث عدم دسترسی کامل و دقیق به تجهیزات میگردد.
براي حل این چالشها فناوریهاي برجستهاي درطول سالهای اخیر
پدیدار شده است که از این قبیل فناوریها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
◄ بازرسی بر مبناي ریسک )RBI( 1
◄ ارزیابی مناسب بودن با شرایط کاري )FFS( 2
◄ تعمیر و نگهداري پایا]1[ .
5
4
ظروف تحت فشار  ،3مخازن ذخیره  ،سامانههای لولهکشی و سایر تجهیزات
صنایع علیالخصوص صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی با گذشت زمان
درمعرض انواع گوناگونی از تخریبها قرار گرفته و مستهلک میشوند.
بهمنظور جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار و به حداقل رسانیدن خطرات
غیرهمنتظره ،بازرسی تجهیزات از لحاظ وجود یکپارچگی مکانیکی
و سرویسدهی ایمن و درحین حال مداوم تاسیسات امری حساس

میباشد .با گذشت زمان و با افزایش عمر یک واحد الزامات نگهداری
اهمیت مییابد .به منظور بهبود ایمنی و دستیابی به سازگاری بهینه،
سرمایهگذاری در نگهداری الزامی است [.]3
7
دو حد نامطلوب در روند اجرای بازرسیها مشهود میباشد .یک روند
بازرسی ،اجرای حداقل بازرسی ممکن همراه با جایگزینی تجهیزات به
هنگام وقوع نشتی یا از کارافتادگی تجهیزات میباشد .طی اعمال این
گونه بازرسیها ،به علت خطرات جانی ،محیط زیستی و هزینههای مالی
که در پی دارد؛ غیرقابل پذیرش بودن این روش واضح می باشد .از طرف
دیگر ،با بازرسیهای مکرر و تعداد دفعات زیاد ،هزینههای بازرسی تا
حدقابل توجهی افزایش مییابد [.]1
اولین و در واقع طبیعیترین روش جهت تعمیر و نگهداري ،تعمیرات
اصالحی 8بوده است .این روش بر اصل “هر وقت خراب شد ،تعمیرش
کن” استوار میباشد .این روش قدیمی تعمیر و نگهداري ،که هم اکنون
نیز براي اجزاء غیرحساس و بحرانی استفاده میشود ،تنها زمانی که
قطعهاي شکسته شده و یا خراب شود آن را مورد توجه قرار میدهد.
این روش ،علیالخصوص براي سامانهها و قطعات حساس ،با مفهوم
نگهداري برنامهریزي شده /زمانبندي شده 9جایگزین شد .که در آن
فرض بر این بود که تمام مسائل مربوط به طراحی و نگهداري قطعات
حساس (مانند قطعات تحت فشار و یا اجزاء موتور هواپیما) را میتوان
6

از قبل پیشبینی نمود و در نتیجه با رفع آنها به سطح ایمنی مورد نظر
رسید .به عالوه فرض بر این بود که اوال طبیعت و میزان تخریب
تجهیزات قابل پیشبینی است (مثال باتوجه به تاریخچه بازرسی آن
قطعه) و ثانیا قطعهاي که ثابت شده داراي هیچ مکانیزم تخریبی نیست،
احتیاجی به بازرسی بیشتر ندارد .البته این روش نیز با مشکل روبهروشد،
زیرا در پیشبینی حوادث منجر به از کارافتادگی قطعه ،تنها شرایط
عملیاتی خود قطعه در نظر گرفته میشد ،در صورتیکه براي پیشبینی
دقیق از کارافتادگی تجهیزات و محاسبه دقیق ریسک تجهیزات الزم
است که شرایط عملیاتی کل واحد صنعتی و حتی واحدهاي مجاور و
تغییرات احتمالی در این شرایط نیز بهطور همزمان در نظر گرفته شوند
[ .]4برای کاهش هزینه یک برنامه بازرسی سیستماتیک و سودمند مورد
نیاز است .صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی جهت مدیریت هزینهها ،منابع
و همچنین درجهت پیشگیری از حوادث و رخدادهای ناگوار همیشه
بدنبال روشهای جدید و نوپا بودهاست .روشهایی که به هزینههای
زمانی ،مکانی و نیروی انسانی کمتری احتیاج داشتهاست.
فناوری بازرسی بر مبناي ریسک به شرکتها این توانایی را میدهد تا
محدودهاي از فاکتورهاي کلیدي نظیر:
◄ در نظر گرفتن سطح قابلیت اعتماد به تجهیزات
◄ ایمنی
◄ محیط زیست
◄ مسائل مالی
را در فرآیندهاي تصمیمگیري خود مد نظر داشته باشند .هدف اصلی از
طبقه بندي تجهیزات بر اساس ریسک آنها ،ایجاد پایهاي براي بازرسی
این تجهیزات با توجه به ریسک آنها میباشد که در آن منابع مورد نیاز
(زمان و هزینه) براي برنامه بازرسی بهینهسازي شده باشد.
داليل و محركها براي يك مدير در پذيرش سامانه  RBIمتفاوت
است .اما مهمترين مسئله در پذيرش آن بهينهسازي هزينههايي است
كه بابت تعهد به مسائل ايمني و بهداشتي بايد توسط سازمان پرداخت
شود .هر حادثه يك سري نتايج مستقيم و غيرمستقيم در پي دارد كه
عبارتند از:
◄ كاهش توليد
◄ هزينههايي براي تعويض و تعمير و  ...در آن حادثه
◄ پايين آمدن سطح عمومي آن سازمان در ارتباط با ديگر سازمانها
◄ حق بيمه بيشتر
◄ هزينه كارهاي حقوقي در بررسي شكايات [.]4
از اوایل دههی 90جهت پاسخ به این نیازها روش بازرسی بر مبنای
ریسک ( )RBIجهت مدیریت ریسک و اولویتبندی تجهیزات براساس
میزان ریسک توسعه یافت RBI .روشی است که در آن از ریسک
بهعنوان اساس اولویتبندی و مدیریت برنامههای بازرسی وسایل و
تجهیزات استفاده میکنند .اگرچه ارزیابی خطر مفهوم جدیدی نیست،
اما بکارگیری ریسک جهت اولویتبندی بازرسی دستگاهها و تجهیزات
( )RBIهنوز در ابتدای راه قرار دارد [.]3
در این روش بازرسی و منابع بردستگاههایی با باالترین احتمال ریسک

و پیامد وقوع خرابی متمرکز میگردد .با استفاده از این تکنولوژی ،اولویت

بازرسی تجهیزات ،بهینهسازی روشها ،فاصله زمانبندیهای بازرسی و
همچنین گسترش برنامههای بازرسی امکانپذیر میگردد .از پیامدهای
آن میتوان به اجتناب از بازرسیهای مکرر ،بهبودایمنی ،کاهش توقف
تولید و درنهایت کاهش هزینههای تولید نام برد.
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پيامدهاي شكست واژههاي:

unlikely, possible,
Very unlikely,
possible, reasonably
reasonably probable,
probable, probable
probable

و برای شكست واژههاي:

High, moderate, low

High, moderate, low

به كار ميروند .البته براي انجام هرچه بهتر  RBIبايد محدودهي اين
واژهها به خوبي مشخص گردد.
نمايش رتبهبندي ريسك در اين روش معموال به حالت يك ماتريس
ميباشد كه تركيبي از احتمال و پيامد شكست است .اين سطح از سرعت
زيادي در ارزيابي برخوردار بوده ولي نتايج آن از جزئيات بااليي برخوردار
نميباشد .با اين وجود براي نمايش اوليه ريسك يك ابزار ضروري و
مناسب ميباشد.
با استفاده از روش كيفي  RBIسه كار را ميتوان انجام داد:
◄ آناليز واحدهاي درون سايت ،بدين منظور كه سطح آناليز مورد نياز،
تعيين شده و فوائد آناليز بيشتر بوسيله تكنيكهاي كمي يا روشهاي
ديگر آشكار گردد.
◄ رتبهبندي ريسك واحدها و اختصاص مكاني به آنها در ماتريس ريسك
◄ تعيين مناطقي از ایستگاه كه به برنامههاي بازرسي بيشتري نيازمند است.
در آناليز كيفي دستهاي بهعنوان “دسته احتمال از كارافتادگي” و دستهاي
بهعنوان “دسته نتيجه از كارافتادگي” محاسبه شده و با تركيب آنها ميزان
ريسك بدست ميآيد و مكاني در ماتريس ريسك به آن اختصاص مييابد.
روش کمی

12

آنالیز کمی ریسک از مدلهاي منطقی براي ترسیم ترکیب رویدادهایی
که میتواند حوادث شدیدي نتیجه دهد و مدلهاي فیزیکی که پیشرفت
حوادث و انتقال یک ماده خطرناك به محیط را ترسیم میکند استفاده
میشود .این مدلها به طور احتمالی ارزیابی میشوند تا هم بینشهاي
کمی و همکیفی را درباره سطح ریسک ارائه کرده و خصوصیات طراحی،
سایت یا عملیاتی را که براي ریسک مهمترین هستند مشخص کند.
آنالیز کمی ریسک با توجه به عمق آنالیز و یکپارچگی ارزیابیهاي
جزء به جزء از روش کیفی متمایز میشود .آنالیز کمی ریسک عموما
شامل درختهاي رویدادها و درختهاي اشتباه میشود .درختهاي

روش نیمه کمی

14

روش نیمهکمی ،حالتی بینابین دو روش قبل است .عمدت ًا اغلب دادههاي
مورد نیاز در روش کمی اما با جزئیات کمتر براي این روش الزم است.
همچنین این مدل ممکن است به جدیت مدلی که براي روش کمی
استفاده میشود نباشد .نتایج معمو ًال در دستههاي احتمال و نتیجه به
جاي اعداد ریسک ارائه میشوند اما ممکن است مقادیر عددي به هر
دسته ربط داده شود تا اجازه دهد که ریسک ،محاسبه شده و معیار
پذیرش مناسب ریسک به کار رود .اين روش وقتگيرتر از روش کیفی
ميباشد ،زيرا سؤاالت بيشتري در آن مطرح شده و با جزئيات بيشتري به
مطلب ميپردازد .در اين روش براي احتمال و پيامد مقادير عددي تعيين
ميكننـد كه ميتواند با توجه به تجربه و اطالعات عمومي دربارهي
شكست و كتابهاي كار و قضاوتهاي مهندسي يا يك آناليز عددي به
دست آمده باشد.
در عمل ،در مطالعه  RBIعموم ًا از جنبههاي کیفی ،کمی و نیمهکمی
استفاده میشود .براي مثال یک روش کیفی سطح باال میتواند در یک
واحد به کار رود تا وسائلی که داراي بیشترین ریسک هستند را مشخص
کنند .آنگاه وسایل و سامانههای داراي ریسک باالي درون واحد با
استفاده از یک روش کمیتر ارزیابی میشود .مثال دیگر این است
که میتوان یک تجزیه کیفی نتایج را به همراه یک تجزیه نیمهکمی
احتمال به کار رود .شکل  1تسلسل این سه روش را نشان میدهد.
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شکل  :1تسلسل روشهای ارزیابی ]10[ RBI

Pi = pressure indicator
Ti = temperature indicator
◄ Dpi = differential pressure indicator
◄ Pir = pressure indicator& recorder
◄ Tir = temperature indicator & recorder
◄ Pt = pressure transducer
◄ Tt = temperature transmitter
◄ Srv = safety relief valve
◄ Prv = pressure reducing valve
◄ Cu = control unit
◄ Fm = folw meter
m= folw meter
◄
◄

انواع ایستگاههای گاز با توجه به شرایط احداث به شرح زیرمیباشد.
ـ ایستگاههای  :CGSاین ایستگاهها معموال در قبل از ورود گاز به شهر
نصب میگردد و کلیه اجزا یک کامل در آنها بکار گرفته میشود و فشار
گاز را از فشار  psi 1000به  psi 250کاهش میدهد.
ـ ایستگاههای  :TBSاین ایستگاهها در داخل شهر به صورت یک ring
در اطراف شهر قرار داده میشود و فشار گاز را از  psi 150-250به فشار
 psi 60که قابل مصرف در شبکه شهری است کاهش میدهد.
ـ ایستگاههای اندازهگیری :29در این ایستگاهها فشار تقلیل نمییابد بلکه
صافش (فیلتراسیون) و سامانه اندازهگیری در آنها اعمال میگردد.
ـ ایستگاهها با فشارهای خاص :این ایستگاهها صرفا جهت کاهش
فشار شبکه به فشار مورد نیاز مصرفکننده به ویژه مصرف صنعتی مورد
استفاده قرار میگیرد.

روش اجرا

مراحل اجرایی یک برنامه :RBI
فرایند  RBIنشان داده شده در نمودار ساده شکل ،2مراحل اجرایی

برنامهریزي بازرسی براساس آنالیز ریسک را ترسیم میکند .این نمودار
بدون توجه به نوع روش آنالیز میتواند به کار رود .بعبارت دیگر هر یک
از عناصر ضروري نشان داده شده در شکل 2در یک برنامه  RBIکامل،
بدون توجه به روش اعمال شده ،الزم است.

احتمال وقوع ازکارافتادگی
بخش  Aاز دستورالعمل آنالیز کیفی ریسک در مورد تعیین دسته احتمال

شکل :2فرایند برنامهریزی بازرسی برمبنای ریسک [.]4
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رویدادها شروع رویدادها و ترکیب موفقیتها و ناکامیهاي سامانه را
ترسیم میکند ،در حالیکه درختهاي اشتباه ،اشتباهاتی را که باعث
حوادث شده است را مشخص میکند .این مدلها آنالیز میشوند تا
احتمال تمام زنجیره حوادث را تخمین بزند .نتایج حاصله از این روش
عمدت ًا به صورت اعداد ریسک میباشد .اين روش دقيقترين و جزئي
نگرترين سطح ارزيابي ريسك ميباشد .كه معموال بر قسمتهايي كه
تقدم ريسك آنها در مرحله قبل مشخص شده اجرا ميگردد .به هر
كدام از احتمال و پيامدهاي ناشي از شكست در اين روش يك عدد
اختصاص ميگردد كه اختصاص اين عدد بوسيلهي روشهاي آناليز
قابليت اعتماد ميباشد .نمايش اين سطح معموال بوسيلهي يك گراف
لگاريتمي حاصل از احتمال و پيامد است.

انواع ایستگاههای گاز
ایستگاههای گاز را باتوجه به کاربریشان میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
15
◄ ایستگاههای گاز ورودی به شهرها
16
◄ ایستگاههای گاز توزیع داخل شهری
17
◄ ایستگاههای اندازهگیری
قبل از ورود به مقوله ایستگاههای گاز الزم است توضیحاتی در مورد
طبقهبندی خطوط لوله گاز و فشار کارکرد آن بیان گردد؛ زیرا که
طبقهبندی ایستگاههای گاز تابعی از وضعیت این خطوط میباشد.
بهطورکلی فشارهای خطوط گاز چنددسته کلی تقسیم میگردد:
● خطوط انتقال اصلی( 18فشار باال :)19گاز را از منابع تولید به شهرها و یا
نیروگاهها و صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی و غیره انتقال میدهد.
● خطوط انتقال منطقهای( 20فشارمتوسط :)21عبارت است از خطوط انتقال
گاز در داخل شهرها (خطوط اصلی)
● خطوط فشار پایین :22گاز را به مصرف کنندگان شهری میرساند .خطوط
انتقال گاز محلهای که در آنها گاز در فشار پایین به نقاط مصرف به
ویژه خانگی انتقال داده میشود.
باتوجه به نوع کاربری گاز؛ در هریک از مراحل فوق جهت مصرف و تغذیه
مرحله بعد ،از ایستگاههای خاصی استفاده میگردد که تقسیمبندی آن
به شرح زیر است:
23
■ ایستگاههای انتقال  :گاز را از خطوط اصلی دریافت و با تقلیل فشار،
آنرا جهت مصرف منطقهای آماده مینماید که ایستگاه  CGSدر زمره
این ایستگاهها میباشد.
24
■ ایستگاههای منطقهای  :در این ایستگاهها فشار گاز مجددا تقلیل یافته
و شبکه منطقهای را تغذیه مینمایدکه آنها  TBSنیز میگویند.
■ ایستگاههای محوطهای :25در این ایستگاهها فشار گاز شبکه یک ناحیه
تقلیل یافته و گاز یک محوطه مسکونی را تغذیه مینماید.
■ ایستگاههای صنعتی :26این ایستگاهها فشار گاز شبکه ویژه خط انتقال
اصلی جهت مصرف خاص صنعتی نظیر نیروگاهها ،پتروشیمی و سایر
صنایع یزرگ کاهش مییابد.
در همه ایستگاههای فوق وجود هریک از دوعامل زیر ضروری است:
27
◄ تقلیل و تنظیم فشار
28
◄ اندازه گیری میزان جریان []2
تجهیزات و لوازم کنترل مورد نیاز در ایستگاه در حالت کلی شامل اجزا
زیر میباشد .ولی امروزه با توجه به اینکه کلیه کنترل و بازرسی ایستگاه

بصورت پایش انجام میگردد لذا لوازم کنترل الکترونیک پیشرفتهای به
شرح زیر بکار گرفته میشود.
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وقوع از کارافتادگی بوده که شامل شش فاکتور اثرگذار بر احتمال وقوع
یک نشتی بزرگ میباشد .هریک از این شش فاکتور وزندهی شده ،و
از ترکیب آنها فاکتور وقوع ازکارافتادگی به دست میآید .این فاکتور بر
روی محور عمودی ماتریس ریسک رسم میشود .شش فاکتوری که بر
احتمال وقوع از کارافتادگی موثرند عبارتند از:
31
◄ تعداد تجهیزات یا فاکتور تجهیزات
32
◄ سازوکارهای تخریب یا فاکتور تخریب
33
◄ مناسب بودن بازرسی یا فاکتوربازرسی
34
◄ شرایط فعلی دستگاه یا فاکتورشرایط
35
◄ طبیعت فرایند یا فاکتور فرایند
36
◄ طراحی دستگاه یا فاکتور طراحی مکانیکی
مجموع این شش مولفه فاکتورکلی ،احتمال وقوع ازکارافتادگی راتعیین
میکند؛ سپس دسته احتمال ازکار افتادگی براساس فاکتوراحتمال از
کارافتادگی به دست میآید [.]1
پیامدهای وقوع ازکارافتادگی

37

◄
◄

بحث و نتیجهگیری
اهداف  RBIبراساس استاندارد  API-581عبارتند از:
◄ تعريف و اندازهگيري ميزان ريسك موجود در هر كدام از اجزاء سامانه
◄ محاسبه ومقایسه پيامدهاي شكست كه باعث بوجود آمدن مشكالت
مالي زيست محيطي و انساني ميشود.
◄ كاهش ريسك بوسيله انجام بازرسي مؤثر.

مراجع

[]1
[	]2
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شکل  :3ماتریس ریسک مربوط به ایستگاه  CGSفهرج

صادقی حبیب اهلل ،1392 ،نشر جهاد دانشگاهی مشهد“ ،اصول و مبانی طراحی ایستگاههای تقلیل فشار و اندازهگیری گاز”.

[]3

پورجالل محسن ،محراب مصطفی؛ اسفند“ ،86بررسی سیستم بازرسی بر مبنای ریسک ( )RBIو کاربرد در آن  .”PIPINGدومین همایش ملی مهندس

[]4

فرزام منصور،کیانلو کامیار ،صادقزاده مجید؛ اسفند“ ،86ارزیابی بازرسی برمبنای ریسک و اهمیت آن در صنعت” ،دومین همایش ملی مهندس ایمنی و مدیریت .HSE

ایمنی و مدیریت .HSE
[]5

هاشمی سید جواد ،جوادپور سیروس ،مجردیان علی؛ آبان“ ،86مروری بر دستورالعملهای مختلف بازرسی برمبنای ریسک در صنایع فرایندی و نیروگاهی”.
اولین کنفرانس بینالمللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب.،

مزایا و محدودیتهاي بازرسی بر مبناي ریسک

یکی از مهمترین اهداف ارزیابی ریسک ،تالش در جهت کاهش
آسیبهاي مکانیکی ،هزینه و اتالف مواد میباشد .بطور خالصه مهمترین
مزایاي استقرار بازرسی بر مبناي ریسک به شرح ذیل میباشد:
45
◄ افزایش ایمنی و اطمینانپذیري تجهیزات
46
◄ اولویتبندي بازرسی فنی تجهیزات
47
◄ کاهش توقفهاي برنامهریزي شده و نشده
48
◄ ارزیابی اثر بخشی بازرسی
49
◄ افزایش فواصل بازرسی
50
◄ افزایش سازگاری برنامههای بازرسی
51
◄ شناسایی پتانسیلهاي خرابی و شکست
52
◄ شناسایی پارامترهاي فرآیندي مؤثر بر خوردگی
53
◄ کاهش هزینههاي بازرسی ،تعمیرات و نگهداري
در کنار مزایاي متعدد ،بازرسی بر مبناي ریسک در موارد ذیل داراي
محدودیت میباشد:
◄ اطالعات ورودي نادرست و غیردقیق
◄ طراحی نادرست یا اشتباهات مربوط به نصب تجهیزات
◄ شرایط فرآیندي نادرست
◄ اجراي نادرست برنامههاي بازرسی
◄ نبود پرسنل آموزش دیده یا ضعف در کار تیمی
◄ نبود قوانین مربوط به شرایط فرآیندي و اطالعات مهندسی
◄ خرابکاري عمدي
◄ بالیاي طبیعی و وقایع خارجی
◄ مکانیزمهاي تخریب ناشناخته
◄ محدودیتهاي ذاتی روش بازرسی

جواد پور سیروس ،نظرنژاد محمد ،هاشمی سیدجواد؛  31اردیبهشت  ،1387نشر عصر جوان“ ،بازرسی برمبنای ریسک”.

[	]6

رسولی بابک ،رجبی محمد؛ آبان “ ،86بهبود برنامههای بازرسی با استفاده از متدلوژی بازرسی برمبنای ریسک” .اولین کنفرانس بینالمللی بازرسیفنی و

[]7

ایزدپناه سعید ،سلیمی مهدی ،ظفردعاگو معصومه؛ آبان “ .86استفاده از بازرسی برمبنای ریسک به عنوان بخشی از یک سیستم کارآمد یک واحد صنعتی

آزمونهای غیرمخرب.

و پارامترهای موثر بر آن” .اولین کنفرانس بینالمللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب.

API publication 581, Risk based inspection-Based Resource Document, 1st edition, 2000.

][8

API Recommended practice 580, Risk based inspection, 1st edition, 2002.

][9

;www.equityeng.com, RBI: A Quantitative Solution, Made Practical by Lynne Kaley. P.E. and Phil Henry P.E

][10

28 Measuring System
29 METERING
)30 Probability of Failure(POF
31 Equipment Factor , EF
32 Damage Factor, DF
33 Inspection Factor, IF
34 Condition Factor, CCF
35 Process Factor, PF
36 Mechanical Design Factor, MDF
37 Consequence of Failure
38 Chemical Factor, CF
39 Quantity Factor, QF
40 State Factor, SF
41 Auto-Ignition Factor, AF
42 Pressure Factor, PRF
43 Cerdit Factor, CRF
44 Damage potential Factor, DPE
45 Increased safety and equipment reliability
46 Prioritization of Inspection
47 Unplanned and Planned shut down
48 Inspection Effectiveness
49 Longer Inspection Interval
50 Increased consistency in inspection planning
51 Identification of potential damage mechanism
52 Identification of key process parameters affecting degradation rates
53 Potential Inspection and Maintenance cost

1 Risk Based Inspection
2 Fitness For Service assessment technology
3 Pressure Vessels
4 Storage Tanks
5 Piping
6 Maintenance Requirements
7 Inspection
8 corrective maintenance
9 scheduled/planned maintenance
10 Risked Based Inspection
11 Qualitative approach
12 Quantitative approach
13 Logic
14 Semi-Quantitative approach
15 City Gate Station
16 Town Border Station
17 Metering Station
18 Main Transport Conduit
19 High Pressure
20 Regional Gas Supply
21 Med.Pressure
22 Low Pressure Conduct
23 Transfer Station
24 Take Over Station
25 District Regulator Station
26 Industrial Facility
27 Gas Pressure Regulation
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دو خطر اصلی بالقوه در پاالیشگاهها و واحدهای صنعتی وجود دارد؛(الف)
آتش و انفجار (ب)سمیت .در آنالیزهای  ،RBIبه منظور تعیین پیامدهای
ناشی از سمیت ،فقط تاثیرات حاد و شدید در نظر گرفته میشود.
در آنالیز پیامدهای ناشی از وقوع کارافتادگی ،دو فاکتور به صورت جداگانه
محاسبه میشوند؛
◄ فاکتورهای پیامدهای ناشی از تخریب
◄ فاکتور ناشی از سمیت.
این فاکتورها وابسته به نوع ماده شیمیایی موجود در داخل تجهیزات
میباشند .از آنجایی که بیشتر مواد شیمیایی دارای یک ریسک غالب
هستند(یا آتشگیری و انفجار و یا سمیت) ،بنابراین اگر ریسک غالب ماده
شیمیایی مورد نظر شناخته شده باشد،کافی است بجای دو فاکتور فوق
فقط فاکتور مربوط به آن ریسک را محاسبه نمود .در تجزیه کیفی ریسک،
فاکتوری که دسته باالتری از پیامدهای وقوع ازکارافتادگی را ارائه دهد ،به
عنوان فاکتور نهایی پیامدهای وقوع از کارافتادگی در نظرگرفته میشود .باید
توجه داشت که اگر ماده خواص آتشگیری نداشته باشد ،میتوان بخش
 Bاز دستورالعمل کیفی (پیوست  Aاستاندارد  )API 581راحذف نمود.
همچنین اگر خطر سمیت وجود نداشته باشد میتوان بخش  Cرا حذف کرد.
اگر چندین ماده شیمیایی با درصدهای نسبتا زیاد در ناحیه مورد ارزیابی
قرارداشته باشند ،کاربر بایستی برای هر ماده شیمیایی فاکتورهای فوق
را جداگانه حساب کند .یک روش ساده این است که فقط مواد که سمی
هستند به اضافه موادی که  90تا  95درصد جرمی مواد شیمیایی موجود
را تشکیل میدهند ،در نظرگرفته شوند.
با توجه به اینکه در ایستگاه تقلیل فشار گاز دسته پیامدهای ناشی از
سمیت ناچیز می باشد ،خطر سمیت در محاسبات مدنظر گرفته نشده
است .دسته پیامدهای ناشی از تخریب؛ برای تعیین این دسته بایستی
بخش  Bاز  workbookآنالیز کیفی ریسک را به کار برد .برای تعیین
این فاکتور از هفت زیرفاکتور استفاده میشود:
38
◄ تمایل ذاتی به اشتغال یا فاکتورماده شیمیایی
39
◄ مقدار مادهای که میتواند از دستگاه خارج شود یا فاکتور کمیت
40
◄ توانایی تبدیل به حالت گاز یا بخار یا فاکتور حالت
41
◄ احتمال خوداشتعالی یا فاکتور خود اشتعالی

◄

تاثیرات عملیات در فشار باال یا فاکتور فشار
43
سامانه ایمنی یا فاکتور اعتبار
44
درجه در معرض تخریب قرارگرفتن یا فاکتور پتانسیل تخریب []1
42

ازحمایت و همکاری کارمندان محترم شرکت ملی گاز استان یزد خصوصا واحد اجرا ،بازرسی فنی و پژوهش قدردانی مینماید.
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حفاظت آندی ـ بخش دوم
اجزاء و تجهیزات سیستم
احسان صائب نوری1و*  ،موسی محمدیان

2

 1شرکت رویین گران صنعت
 2صنایع شیمیایی اصفهان ،بازرسی فنی

پتانسیواستـات یک دستگـاه الکتـرونیـکــی است کــه فلــز را
در یک پتانسیل ثابت نسبت به یک الکترود مرجع نگه میدارد.
پتانسیواستات دارای  3ترمینال است ،یکی به تانک متصل میشود،
دیگری به یک الکترود کمکی به عنوان کاتد (الکترود پالتین
یا پوشش داده شده به وسیله پالتین) و سومی به یک الکترود
مرجع مث ً
ال الکترود کالومل .در عمل پتانسیواستات همواره پتانسیل
ثابتی بین تانک و الکترود مقایسه برقرار میسازد .این پتانسیل با
اندازهگیریهای الکتروشیمیایی قب ً
ال تعیین میشود.
یکی از مهمترین کاربردهای حفاظت آندی برای مخازن ذخیره
سولفوریک اسید است .شکل  ،2مخزن ذخیره سولفوریک اسید

دارای سامانه حفاظت آندی را نشان میدهد .در اثر حفاظت ،عالوه
بر کاهش خطر سوراخ شدن ،حفظ سرمایه و طوالنیتر شدن عمر
مخزن ،کاهش آلودگی اسید به یونهای حاصل از خوردگی و
حفظ قیمت اسید نیز وجود خواهد داشت (اسید حاوی یون های
آهن دارای ارزش کمتری است) .برای حفاظت آندی مخزن اسید
سولفوریک باید 1ـ مخزن از جنس فوالد ساده کربنی یا زنگ نزن
باشد2 ،ـ در شرایط دمای محیط و 3ـ غلظت اسید  80تا 100
درصد کنترل شود .شکل  ،3تاثیر پارامترهای دما و غلظت اسید را
بر خوردگی فوالد ساده کربنی نشان می دهد که بر روی حفاظت
آندی نیز تاثیر مستقیمی دارد.

* نویسنده مسولinfo@rooyingar.com :

چکیده:
با وجود قدمت و اهمیت حفاظت آندی در کنترل خوردگی در محیطهای بسیار خورنده ،آشنایی با این سیستم در کشور بسیار محدود است .پس از انتشار
مقاله اول تحت عنوان“ :حفاظت آندی “اصول علمی” ،دومین مقاله در همین ارتباط با عنوان “حفاظت آندی “اجزا و تجهیزات سیستم” ارائه میگردد
و در شمارههای بعدی نیز راه اندازی و نگهداری و کاربردهای صنعتی حفاظت آندی معرفی خواهد شد.

مقدمه:
حفاظت آندی با استفاده از اصول سینتیک الکترود ابداع گردیده و بدون اطالع از نظریههای مدرن تئوری الکتروشیمی توصیف آن مشکل است .بهطور
خالصه ،حفاظت آندی براساس تشکیل یک پوسته سطحی محافظ روی فلزات با اعمال جریانهای آندی میباشد .با اعمال جریان آندی به یک فلز
قاعدت ًا سرعت انحالل فلز بایستی افزایش پیدا کند و سرعت آزاد شدن هیدروژن کاهش یابد .معمو ًال در مورد فلزات این حالت اتفاق میافتد بجز در مورد
فلزات فعال ـ غیرفعال مثل نیکل ،آهن ،کرم ،تیتانیم و آلیاژهای آنها .اگر به دقت جریان آندی به این فلزات اعمال گردد ،غیرفعال شده و سرعت انحالل
تقلیل مییابد .برای حفاظت آندی ،دستگاهی بنام پتانسیواستات الزم است (شکل .)1
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شکل  3ـ نمودار مربوط به خوردگی فوالد ساده کربنی در سولفوریک اسید و تغییرات آن با دما [.]5
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شکل  1ـ پتانسیواستات سیستم حفاظت آندی.

شکل  2ـ نمایی از مخازن ذخیره کربن استیل سولفوریک اسید غلیظ [.]2
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اجزای سامانه حفاظت آندی
حفاظت آندی روش ایجاد سد الکتروشیمیایی بین سازه تحت
خوردگی و الکترولیت خورنده به وسیله تشکیل الیه پسیو یا رویین
است .برای دستیابی به این هدف نیازمند تشخیص پتانسیل سازه
در سیال خورنده و حفظ این پتانسیل هستیم .تعیین پتانسیل توسط
ولمتری که درون پتانسیواستات قرار دارد و الکترود مرجع انجام
میگیرد و کنترل پتانسیل توسط اعمال جریان بین سازه و یک
الکترود کمکی (کاتد) و پتانسیواستات است .شکل  4شماتیکی از
اجزای سامانه حفاظت آندی را نشان میدهد .در ادامه این سه جز
مهم سامانه حفاظت آندی یعنی کاتد ،الکترود مرجع و پتانسیواستات
به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرند:
کاتدها
جهت انتقال جریان به سازه (آند) نیازمند مدار و الکترود کمکی برای
این منظور هستیم .عبور جریان که باعث پالریزاسیون (قطبش)
سطح فلز تحت حفاظت آندی میشود با الکترودهای کمکی متصل
به قطب منفی منبع جریان مستقیم صورت میگیرد .در عبور جریان
مستقیم ،واکنش کاهشی (کاتدی) اجزای محیط در کاتد پیش میرود
و کاتد تا حدی خورده میشود .توزیع جریان در سطح محافظت شده
باید توسط ساختار مناسب کاتد تضمین شود ،و مقاومت در برابر
خورده شدن کاتد باید با انتخاب یک ماده مناسب ،حالت حفاظت
و همچنین ساختار تضمین شود .مواد کاتد باید عمر کافی داشته
باشند .باید بر اساس ویژگیهای مکانیکی مناسب ،رسانایی خوب
برق ،واکنشهای کاتدی کم ولتاژ و یک قیمت مناسب متمایز شوند.
در طول قطبش کاتدی ،از لحاظ نظری ممکن است به حالتی از
امنیت برسیم که در آن هیچ خوردگی رخ ندهد .با این حال ،نیاز
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شکل  4ـ شماتیک اجزای سامانه حفاظت آندی برای یک مخزن.

شکل  5ـ پوستههای افقی و لولههای کولر .کاتدهای میلهای از جنس فوالد زنگنزن به شکل متقاطع
در طول دستهای از لولهها قرار گرفتهاند[.]2

شکل 6ـ نحوه عایق نمودن کاتد در مبدلهای خنک کننده اسیدسولفوریک []2

تنظیمات ،میتوان در طول عملیات آب بندی بدون هیچ خطری
نشت اسید به آب خنک کننده در صورت شکست آب بندی را تعمیر
کرد .این راه حل ساختاری خوردگی شدید کاتدی که از طریق
صفحات بافل خورده شده را از بین میبرد .تجربه عملی نشان
میدهد که طول عمر کارکرد کاتدهای ساخته شده از فوالدهای
زنگ نزن آستنیتی معمول در دمای اسید  90درجه سلسیوس سه
سال است و آنها به سادگی قابل جایگزینی هستند .کاتدهای ساخته
شده از آلیاژهای نیکل برای دماهای باالتر و غلظتهای پایینتر از
اسید توصیه میشوند .در مخازن ذخیره سازی عمودی ،بهتر است
از کاتدهای مسی در محورهای مخزن استفاده شود تا از تماس
گالوانیک با قطعه پایین جلوگیری شود ،با این حال ،برای دستیابی به
کارکرد ایمن با حداقل حجم مایع درون مخزن ،اندازه ،تعداد و محل
کاتد با توجه به نوع سازه حفاظت شده اختصاصی است و برای هر
مورد باید به صورت مجزا طراحی صورت گیرد.
معموال برای مخازن ذخیره سولفوریک اسید از هاستلوی  Cبه عنوان
کاتد استفاده میشود .هرچند که کاتد باید بزرگتر و دارای مقاومت
بیشتری نسبت به محلول باشد ولیکن از لحاظ اقتصادی وفیزیکی باید

مقرون به صرفه نیز باشد .برای جلوگیری از جرقهزدن بین کاتد و مخزن
باید انتهای کاتد به وسیله کابلهای سیلیکونی مهار شوند (شکل  7و
شکل .)8

شکل  7ـ محل قرارگیری کاتد بر روی مخزن اسید سولفوریک []2

الکترودهای مرجع
برای عملکرد مناسب سامانههای حفاظت آندی الزم است که پتانسیل
تمام سطح حفاظت شده در محدودهی پتانسیل رویین نگهداری شود که
در آن نرخ خوردگی از لحاظ فنی قابل قبول است .الکترود مرجع که
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به چگالی جریان بسیار باال در کاتد وجود دارد .دانسیته جریان
باال میتواند مشکالتی با تشکیل رسوب و ذرات نارسانا یا ورود
هیدروژن در فلز ایجاد کند .ساختار کاتد به ویژه به ساختن تجهیزات
محافظتی بستگی دارد .نیاز به کاتد قابل استفاده برای هر دو نوع
رویین کردن توسط جریان در حالت راه اندازی و حالت عملیاتی،
به دلیل جریان بسیار باالی مورد نیاز در حالت رویین کنندگی ،در
بسیاری از موارد غیر عملی است .در برخی دستورالعملهای اجرایی،
به جای در نظر گرفتن اجزای گران قیمت سامانه ،از نوسان سطح
مایع برای حالت رویین کردن استفاده میشود .قدرت پرتاب حفاظت
آندی در تجهیزات رویین بسیار باالست و مقاومت اهمی اصلی در
سامانه ،توسط الیه رویین اعمال میشود .کمترین فاصله بین کاتد و
سطح حفاظت شده از جانب خطر تماس در اثر ارتعاشات بهرهبرداری
وجود دارد و بیشترین فاصله از به نحوی تعیین میگردد که پتانسیل
حفاظتی ،بیشتر از  100میلی ولت افزایش نیابد .انواع مختلف
فوالدهای زنگ نزن ،آلیاژهای نیکل ،نیکل ،فوالد ساده کربنی،
چدن پرسیلیس ،گرافیت ،سرب ،مس ،پالتین ،فلزات روکش شده
با پالتین ،تنگستن و دیگر مواد مورد استفاده برای کاتد ،به محیط
خوردگی بستگی دارند .در مورد پرکاربردترین تجهیز دارای سیستم
حفاظت آندی یعنی خنک کنندههای سولفوریک اسید (خنککنندهها
یا مبدلهای حرارتی) ،کاتدها معموال در موازات محورهای مبدل
قرار میگیرند (شکل  5و شکل .)6کاتد به هیچ وجه نباید به بدنه آند
(مخزن یا مبدل تحت حفاظت) تماس الکتریکی داشته باشد شکل
 6نمونهای از نصب الکترود کاتد را در مبدل خنک کننده سولفوریک
اسید نشان میدهد.
از مزیتهای آرایش عرضی این است که الزم است تنها ورودی
را برای باز کردن یک کاتد در پوسته خارجی آببندی کرد .با این
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یا بالعکس تغییر کند .جابجایی فلز باید متناوبا از سطح الکترودهای فوالد
زنگنزن جدا شود و الکترودهای مرجع با نمونههای جدید خود جایگزین
شوند .نگاه کلی به الکترودهای مرجع استفاده شده در عمل در جدول 1
آورده شدهاند [.]4
جدول1ـ الکترودهای مرجع حفاظت آندی []5

شکل  8ـ نحوه مهار نمودن کاتد به کف مخزن []2
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شکل  9ـ الکترودهای مرجع پالتینی که برای اسید سولفوریک و کاربردهای هیدروکسید سدیم استفاده میشود [.]2

شکل 10ـ منابع اصلی و ذخیره (پتانسیواستات) برای شش تجهیز حفاظت شده آندی [.]2
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بهعنوان یک قسمت دائمی در تمامی سامانههای حفاظت آندی وجود
دارد به عنوان یک حسگر اندازهگیری پتانسیل عمل میکند .عملکرد بد
یک الکترود مرجع میتواند باعث آسیبهای جدی به تجهیزات حفاظت
شده شود ،به همین دلیل است که از انواع قابل اطمینان الکترودها استفاده
میشود .الکترودها به عنوان حسگرهایی عمل میکنند که هم منبع جریان
مستقیم به آنها متصل شده است و هم حسگرهای ذخیره و سامانههای
کنترلگر .باید ثابت شود که الکترودهای مرجع ثبات کافی در هنگام
عملیات و حداقل زمان سرویسدهی یک سال را دارا هستند .عملکرد بد
یک الکترود مرجع میتواند باعث شود که پتانسیل یک دستگاه حفاظت
شده خارج از محدوده رویینگی مورد نظر قرار گیرد .هر گونه تغییر جهت
به سمت مثبت و منفی میتواند باعث افزایش نرخ خوردگی شود .هر
الکترودی که قطبش آن دشوار باشد و پتانسیل آن به طور قابل توجهی
در طول زمان یا در محیط تغییر نکند میتواند به عنوان یک الکترود
مرجع عمل کند که پتانسیل را در محیط رسانای الکتریکی اندازهگیری
کند .ملزومات نوسان پتانسیل الکترودی مرجع در حال کار حدود سی
میلی ولت برای بیشتر دستگاههای تحت حفاظت آندی است .تغییر
پتانسیل الکترود در طول زمان با تغییر دما و ترکیب شیمیایی محلول
الکترولیت ایجاد میشود .وابستگی دمایی پتانسیل بیشتر الکترودهای
مرجع میتواند بسته به میزان تغییرات کوچک دمای عملیات در نظر گرفته
نشود .الکترودهای که میتواند به عنوان الکترودهای مرجع مورد استفاده
قرار گیرند معموال به الکترودهای نوع اول و دوم تقسیم میشوند .در
الکترودهای نوع اول ،واکنش انتقال شارژ مستقیما بین اجزای الکترولیت

یا بین الکترود و اجزای برق کاف (الکترولیت) انتقال مییابد .الکترودهای
نوع دوم شارژ را از طریق یک نمک محلول یا اکسید منتقل میکنند .بیشتر
الکترودهای مرجع استفاده شده یا قابل استفاده برای حفاظت آندی متعلق
به الکترودهای نوع دوم هستند مانند الکترود کالومل ،الکترود کلرید نقره،
الکترود سولفات در محیط سولفوریک اسید و الکترود اکسید جیوه برای
محیط قلیایی (شکل.)9
تعادل در اکسید الکترود تحت تاثیر غلظت  OHبا یونهای  H+که در
 pHمحلول است قرار دارند .مزیت این الکترودها این است که میتوانند
مستقیما در محیطهای خورنده به کار گرفته شوند (به استثنا الکترود اکسید
جیوه) بدون اینکه به جدا کردن الکترولیت نیازی باشد .نقطه ضعف آن در
این است که پتانسیل بازتولید پایینتری دارند که از تاثیر اکسیداسیون–
احیا اجزای محیط خورنده به دست میآید .تعدادی از فلزات اکسیده برای
حفاظت آندی با تمرکز بر استفاده آنها به عنوان یک الکترود مرجع مورد
آزمایش قرار گرفتند .ترجیحا از اکسید الکترودهای پالتین ،طال ،ایریدیوم،
رتنیوم ،جیوه ،قلع و سرب استفاده میشود .الکترودهایی که پتانسیلشان را
در نتیجه یک واکنش خورنده به دست میآورند ،برای مثال شامل بیسموث
در کود مایع حاوی آمونیوم نیترات ،فوالد کربن و سرب در محلول کربنات
هیدروژن آمونیوم ،چدن پرسیلیس در سولفوریک اسید داغ غلیظ هستند.
همچنین دیگر فلزات میتوانند در محیطی که نرخ خوردگی قابل قبول
زیر یک میلیمتر در یک سال دارد ،پایداری پتانسیل کافی را در کنار
کارکرد الکترود قابل قبول مادامالعمر تضمین کنند .این نوع الکترود تنها در
صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که الکترود از حالت فعال به غیرفعال و

دستگاه الکتریکی
منابع جریان مستقیم که از طریق سیم به سایر اجزای سامانه حفاظت
آندی و تجهیز حفاظت شده متصل هستند در حفاظت آندی استفاده
میشوند تا با قطبی کردن سطح فلز را در محدوده رویینگی قرار
دهند .دیگر دستگاههای الکتریکی تکمیلی برای کنترل عملیات و باال
بردن درجه اطمینان متصل میشوند .اتصال و عملکرد دستگاههای
الکتریکی حفاظت آندی براساس حالت انتخاب شده متفاوت است.
یک یکسو کننده منبع تغذیه معموال منبع جریان مستقیم برای
حفاظت آندی است .برای حفاظت آندی ولتاژ با نوسان پایین ضرورتی
ندارد زیرا اینطور کشف شده است که فیلتراسیون تاثیری بر موثربودن
حفاظت آندی ندارد .منابعی که به شکل خودکار واپایش میشوند و
در حالت قطبش استاتیک عمل میکنند معموال برای حفاظتهای
آندی استفاده میشوند (شکل 11و .)10خروجی نصب شده در هر
واحد حفاظت آندی از مرز  5کیلووات فراتر نمیرود .قیمت دستگاه
تنظیمکننده به اندازه دستگاه حفاظت شده بستگی ندارد .برخی از
دستگاههای الکتریکی مورد استفاده برای حفاظت آندی ،مدارهای
اضافی دارند که سامانه حفاظت آندی را نسبت به پتانسیل ،الکترود
مرجع یا کاتد به صورت خودکار خاموش میکند .کابل کشیها ،بر
اساس ظرفیت و فواصل کاتد و الکترودهای مرجع به منبع ،تنظیم
کننده و دستگاههای کنترل ،تعیین میشوند .در سالهای اخیر با
افزایش فناوری الکترونیک ،کنترلهای دقیقی بر سامانه حفاظت
آندی صورت میگیرد .دادههای عملیاتی سامانه حفاظت آندی
و دستگاه حفاظت شده به شکل مداوم ثبت میشوند و بنابراین
شناسایی دالیل انحرافات بالقوه از حالت عملیاتی سامانه حفاظت
آندی را ممکن میکند [.]4
برای پایش وضعیت و تعیین درستی عملکرد سامانه حفاظت آندی،
کوپنهایی از جنس مخزن یا مبدل حفاظت شده در محلهایی
از جنس حفاظت شده نصب میشود و نتایج این کوپنها ممکن
است با میزان خوردگی اندازهگیری شده از دستگاه پتانسیواستات
مقایسه شود .در شکل  11نمونههایی از این کوپنها و الکترودهای
اندازهگیری سرعت خوردگی نمایش داده شده است.
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بررسي تاثير ميزان سختي جوش بر مقاومت
به ترك خوردگی ناشي از هيدروژن فوالد
 X- 65در محيط خورنده سولفيدي
علياكبر اسكندري ،*1محمدرضا خانزاده قرهشیران

خوردگی قطعات
جوشکاری شده

2

 1مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ،دانشکده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي.
 2مرکز تحقیقات مهندسی پیشرفته ،واحد شهر مجلسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان.

شکل  11ـ نمونهای از پرابهای اندازهگیری خوردگی [.]2

a.eskandari@nigc-chbgas.ir

چکیده
يکی از راههای جلوگيری از ترک خوردگی ناشی از هيدروژن در تجهيزات جوشكاري شده ،مورد استفاده در محيط های خورنده سولفيدی كنترل مقدار
سختي ،فلز جوش و ناحيه متاثر از حرارت است .در اين بررسي با واپایش عوامل جوشكاري از جمله شدت جريان ،اختالف پتانسيل ،سرعت جوشكاري ،گرماي
ورودي ،مقدار سختی كاهش داده شده است .و همزمان با انتخاب دماي پيش گرم كردن  50درجه سلسیوس ،ريز ساختار فلز جوش فوالد  x-65به فريت
سوزني و پرليت و ريز ساختار ناحيه درشت دانه متاثر از حرارت به فريت سوزني و بينيت با مقدار كمي كاربيد آهن استحاله يافته است .در نتيجه
حداكثر مقدار سختي فلز جوش  208 ،ويكرز و متوسط سختي ناحيه متاثر از حرارت 214 ،ويكرز رسیده است .که الزامات استاندارد
 NACE MR 0175به عنوان مرجع را برآورده نموده است .بر اساس اين استاندارد حداکثر سختی مجاز برای ناحيه متاثر از حرارت نبايد بيشتر از 248
ويكرز باشد و متوسط سختی فلز جوش از  210ويكرز تجاوز ننمايد.
کلمات کلیدی ،HSLA65 :ترک خوردگی ناشی از هيدروژن ،سختی ناحيه متاثر از حرارت  ،ارزيابی ترک هيدروژنی؛

شکل  12ـ ساده شده نصب سیستم حفاظت آندی.
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1ـ مقدمه
پيدايش ترك هيدروژني در فوالدها در تماس آنها با هيدروژن سولفيد
ناشي از جذب هيدروژن و نفوذ آن به داخل فلز بوده است .اين فرآيند
ميتواند ناشي از واكنشهاي خوردگي باشد بهطوري كه در حالت خوردگي
هيدروژن اتمي توليد شده ،به داخل فلز نفوذ كرده و در محلهاي مناسب
شامل مر ز دانه ،حفرهها ،نابجاييها قرار ميگيرد ،هيدروژنهاي اتمي با
يكديگر تركيب شده و مولكول هيدروژن را بوجود میآورند ،تشكيل
مولكول هيدروژن با فشار خیلی باالیی را ایجاد میکند .به طور مثال
در دمای محيط و فشار جزيی هيدروژن سولفيد  1تا  1000میلیبار با
 ،pH=2-5حداکثر فشار توليدی تشکيل مولکول هيدروژن در حالت
پايدار  1000تا  1500مگاپاسکال بدست آمده است [ .]1که باعث پودر
شدن آن محل و ايجاد تمركز تنش و رشد ترک میگردد .با توليد فوالد
های ميکرو آلياژی به روش کنترل حرارتی ـ مکانيکی و واپایش ميزان
سولفور فوالد در آناليز حرارتی به زير  0/003درصد و کاهش اندازه دانه،
ميزان ترک خوردگی ناشی از هيدروژن کاهش يافته است .ولی در زمان
انجام عمليات جوشکاری بايستی دقت زيادی صورت گيرد ،تا درصد ورود
هيدروژن نفوذی در فلز جوش رسوب داده شده به حداقل رسانده شود.
در اينباره تحقيقات مختلفی انجام شده است .بررسيها در ارتباط با

مساعدت هيدروژن در ترک خوردگی فوالدهای استحکام باالی خطوط
لوله فوالدی صورت گرفت ،نتايج نشان میدهد که هر چه اندازه دانه
آستنيت قبل ازاستحاله بزرگتر باشد ،تردی افزايش میيابد ،همچنين نرخ
رشد ترک در نمونهايي که فاقد نيکل و موليبدن است بيشتراز نمونهايي
که دارای نيکل و موليبدن هستند ،بوده است [ .]2بررسيها در رابطه با
تاثير شرايط آب و هوايی برروی نفوذ هيدروژن انجام شده است .نتايج
نشان داده در جوشکاری با الکترودهای بازی با ماکزيمم مقدار هيدروژن
 5ml/100gبا افزايش سطح رطوبت هوا ،نفوذهيدروژن افزايش يافته
است [ .]3بررسيها در رابطه با تاثير آلودگی رطوبت و عوامل جوشکاری
روی نفوذ هيدروژن انجام شده است .نتايج نشان داده که با افزايش
رطوبت گاز محافظ مقدار نفوذ هيدروژن به مقدار  5ml/100gافزايش
يافته همچنين مقدار نفوذ هيدروژن با افزايش شدت جريان و اختالف
پتانسيل افزايش يافته است  ،اگرشدت جريان  ±7آمپرو اختالف پتانسيل
 ±10ولت کنترل نشود باعث نفوذ هيدروژن به ميزان 32ml/100g
شده است [ .]4بررسيها در رابطه با تاثير ميزان پيش گرم جهت اجتناب
از ترک خوردگی هيدروژن انجام شده است .ونتايج نشان داده است ،با
اضافه کردن  0/5درصد گاز هيدروژن به گاز محافظ ،مقدار هيدروژن
نفوذی  6/4ml/100gو اگر  1درصد گاز هيدروژن به گاز محافظ اضافه
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شود ،مقدار هيدروژن نفوذی به ميزان  8/7ml/100gافزايش يافته
است[ .]5بررسيها در رابطه با ارزيابی ضروری بازرسیهای تاخيری قبل
از ترک خوردگی هيدروژن انجام شده است .مناسبترين زمان جهت
انجام بازرسی از ترک خوردگی ناشی از هيدروژن برای فوالد با استحکام
تسليم  690مگا پاسکال را حدود  72ساعت بعد ازاتمام عمليات جوشکاری
و در دمای  20درجه سلسیوس پيشنهاد كرده است [ .]6در تحقيقاتی
که روی سه نوع فوالد  HY-100و  HSLA-65 HSLA-100بوسيله
آزمايش کاشت انجام شده است .مقادير بیشینـه سختی و استحکام کششی
ناحيـه درشت دانــه متاثـر از حرارت به شـرح ذيل بدست آمده ،فــوالد
HY-Ksi،
(HV440
440
،Ksi
2 1
			(154 Ksi، 340
 (212فوالد HV) HSLA-100
)HV
HY-100
 (154 Ksi، 340اندازهگيـــری شده است،
			
و فــــوالد 6
HV) HSLA-100
زمانی که متوسط نفوذ هيدروژن به مقدار  8/1ml/100gميرسد مقدار
تنش بحرانی پايين ( )LCSبه ترتيب Ksi ،83 Ksi، 72 Ksiن 76نرخ
تنش بحرانی نرمال فوالدها به ترتيب  1/17، 0/83، 0/72وشاخص
تردی به ترتيب  0/52، 0/54، 0/34به دست آمده  ،نتايج نشان داده
است ،هر چه ميزان شاخص تردی زيادتر باشد ،حساسيت فوالد به ترک
خوردگی ناشی از هيدروژن کمتر شده است .بنابراين در ميان اين سه فوالد
بهترين مقاومت را فوالد  HSLA-65در مقابل ترک برداری ناشی از
هيدروژن داشته است [ .]7با افزايش درجه حرارت پيشگرم کردن ميزان
تنش بحرانی پايينی افزايش يافته است .و با افزايش مقدار دمای پيش
گرم کردن مقدارسختی نيز کاهش يافته است ،در نتيجه حساسيت به
ترکبرداری ناشی از هيدروژن کاهش يافته است .اين تغييرات استحالهايی
باعث کاهش حساسيت به  HICنسبت به ريزساختار سخت و ترد ،مارتنزيت
شده است [ .]8استاندارد ايزو به شماره  17642-1تا .]9[ 17642-3
آزمايشات مخرب يا همان آزمايش کاشت روی جوشهای فلزی جهت
آزمايش ترک سرد را مورد بررسی قرار داده و نتايج نشان داده است،
ناحيه متاثر از حرارت تا چه اندازه با توجه به ميزان تنش وارده و مقدار
هيدروژن نسبت به شکست مقاوم بوده است .همچنين جهت تعيين مقدار
هيدروژن نفوذی جهت انجام آزمايش فوق از استاندارد  DINبه شماره

 8572-1تا  8572-2استفاده شده است [ .]10هدف از اين تحقيق ،بررسی
ريز ساختار و خواص مکانيکی (سختی) جوش جهت جلوگيری از ترک
خوردگی ناشی از هيدروژن در محيط خورنده هيدروژن سولفيد بوسيله
کنترل عوامل جوشکاری و ارتباط ريز جوشکاری بر حسب سانتیمتر بر
دقیقه و  Εحرارت ورودی بر حسب کيلوژول بر سانتيمتر محاسبه شده
است .ريز ساختار نواحي جوش توسط ميكروسكوپ نوري و ميكروسكوپ
الكتروني روبشي مدل  Mira3-XMUمجهز به ميكرو آناليز EDS
تصوير برداري و ريز سختي سنجي به روش ويكرز انجام شده است.
(راندمان قوس روش  SMAW 80درصد و برای روش GTAWد60
درصد میباشد)
ساختار با کاهش مقدار سختی فلز جوش و ناحیه متاثر از حرارت لوله X-65میباشد.
2ـ مواد و روش تحقيق
مواد مصرفی در اين تحقيق لوله فوالدی  X-65به قطر  32اینچ و
ضخامت  28/4ميليمتر که خواص شيميايی آن طبق جدول شماره ()1
بر حسب درصد وزنی و خواص مکانيکی آن در جدول شماره ( )2آمده
است .خواص شيميايی مواد پرکننده مورد استفاده بر حسب درصد وزنی
در جدول شماره ( )3آمده است .استحکام کششی و استحکام تسليم
الکترود  E8018به ترتيب  630و 540مگاپاسکال ومواد پر کننده
 ER70s-6به ترتيب  595و  525مگا پاسکال می باشد .در جدول
شماره ( )4روشهای جوشکاری ،نوع فلز پرکننده ،مقدار اختالف پتانسيل،
مقدار شدت جريان ،نرخ جريان گاز محافظ ،سرعت حرکت جوشکاری،
حداکثر حرارت ورودی و درجه حرارت بين پاسی ،دماي پيش گرم 50
درجه سلسیوس ،مورد استفاده در اين بررسی نشان داده شده است .مقدار
حداکثر حرارت ورودی از رابطه شماره ( )1بدست آمده است ،که در اين
رابطه  Vاختالف پتانسيل بر حسب ولت و  Iشدت جريان بر حسب آمپر
و  Sسرعت حرکت می باشد.

جدول  :4پارامتر های جوشکاری مورد استفاده

19/8
10/2
46/7

4/5
7/5
4/5

66/6

4/5

()1

جدول :1خواص شيميايي فوالد x-65
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69/4

4/5

49/8

6/5

75/6

4/5

20/1
جدول  :2خواص مکانيکی فوالد x-65

21/8
9/5
19/3

10/5
10/5
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3ـ نتايج
نتايج بدست آمده در اين بررسی شامل نوع ريز ساختار فلز جوش ،ريزساختار
ناحيه درشت دانه متاثر از حرارت ،ريز ساختار ناحيه ريز دانه متاثر از حرارت،
ريز ساختار فلز پايه ،اندازه دانه و ميزان سختی نواحی ذکر شده ميباشد ،که
به شرح ذيل ارايه شده است .بر اساس تصاوير بدست آمده از ناحيه جوش
نوع ريز ساختار اين ناحيه شامل فريت سوزنی و تيغه ايی به همراه مقادير
کم پرليت طبق شکلهای شماره ( )1الف و ب ميباشد .اندازه دانه فريت اين
ناحيه  5/6ميکرومتر طبق استاندارد  ASTM E 112محاسبه گرديده
است .ريزساختار ناحيه درشت دانه متاثر از حرارت شامل فريت سوزنی و
بنيت در نزديک ناحيه جوش شکل شماره ( )2الف و ب بوده است .اندازه
دانه فريت اين ناحيه  64ميکرومتر محاسبه گرديد .ريز ساختار ناحيه ريز

دانه متاثر از حرارت با توجه به بررسی شکل شماره ( )3الف و ب شامل
دانههای فريت به همراه نواحی کوچک پرليت نزديک به فلز پايه بوده است.
اندازه دانه فريت اين ناحيه  5/6ميکرومتر محاسبه گرديد .ريز ساختار فلز
پايه با توجه به شکل شماره ( )4الف و ب شامل دانههای فريت و يکی از
چهار عامل تشکيل ترک هيدروژنی از بين رفته و مقادير سختی نواحی
مختلف جوش بدست آمده نشان میدهد فريت  11ميکرومتر محاسبه
شده است .همچنين تنها کاربيد در ناحيه متاثر از حرارت براساس آناليز
 EDSسمانتيت بوده است .که در شکل شماره ( )5نشان داده شده است.
اندازه ناحيه متاثر از حرارت در اين بررسی  3019ميکرومتر اندازه گيری
شده است .و نتايج ريز سختیسنجی با استفاده از استاندارد مرجع 384
 ASTM Eدر جدول شماره ( )5نشان داده شده است.
شکل  :4ريز ساختار فلز پايه الف با بزرگنمايی  ،200xب با بزرگنمايی .500x

(الف)

(ب)

شکل  :1ريز ساختار فلز جوش الف با بزرگنمايی  ،200xب با بزرگنمايی .500x

(الف)

(ب)
شکل شماره  :5الف سمانتيت تشکيل شده در ناحيه  ،HAZب آنا ليز شيمايی ناحيه .HAZ

جدول  :5نتايج ريزسختیسنجی

شکل  :2ريز ساختار ناحيه درشت دانه متاثر از حرارت الف با بزرگنمايی  ،200xب با بزرگنمايی .500x
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4ـ بحث و بررسی نتايج
با توجه به مطالعات و آزمايشات انجام شده و انتخاب مواد مناسب و
کنترل ترکيب شيميايی با استفاده از کربن معادل و انتخاب عوامل
مناسب جوشکاری ازجمله مقدار حرارت ورودی که اين عوامل خود تابع
مقادير ديگر از جمله اختالف پتانسيل ،شدت جريان ،سرعت جوشکاری
و انتخاب مناسب درجه حرارت پيش گرم کردن بوده که نتيجه آن
کاهش سرعت سرد شدن وافزايش زمان سرد شدن از  800به 500
درجه سلسیوس و ارتباط درستی ميان ريز ساختار و مقدار سختی
میباشد .در اين بررسی با استفاده از حرارت ورودی حداکثر  20کيلو
ژول بر سانتيمتر در پاس ريشه و دمای پيش گرم  50درجه سلسیوس،
اندازه ناحيه متاثر از حرارت  3/019ميليمتر اندازه گيری شد .همچنين
ريز ساختار بدست آمده ناحيه درشت دانه متاثر از حرارت شامل فريت
سوزنی و بينيت و تنها کاربيد تشکيل شده در اين ناحيه مقدار خيلی کم
سمانتيت مشاهده گرديد .و با انتخاب الکترود  E8018ريز ساختار فلز
جوش که شامل فريت سوزنی و تيغه ايی به همراه مقادير کم پرليت با
مقدار سختی پايين بدست آمده است .با توجه به عدم تشکيل مارتنزيت
در اين دو ناحيه ميدهد ،متوسط سختی ناحيه متاثر از حرارت 210
ويکرز و متوسط سختی فلز جوش  194ويکرز می باشد .و با توجه به
استانـــداردهـــاي  ]11[ ISO -15156-1و استـــانـــداردهـــای
MRMR
]017512
 ][13جـهت جلو
13[0472
11[ NACE
 ][NACEو]NACE MR 0472
0175
گيری از ترک برداری ناشی از هيدروژن ،بايستی حداکثر سختی ناحيه
متاثر از حرارت  248ويکرز و ناحيه فلز جوش  210ويکرز باشد .مقدار
بدست آمده ،کمتر از مقادير مورد نظر استانداردهای فوق بوده و احتمال

ترک برداری ناشی از هيدروژن کم می شود .همچنين قبل از استفاده
طبق استاندارد TM 0284
 ]14[ NACEفوالد مورد نظر را تحت
			
آزمايش مقاومت به ترکبرداری ناشی از هيدروژن داده شده است.
 5ـ نتيجه گيری نهايی
با انتخاب مناسب شدت جريان به مقدار  110-200آمپر و اختالف
پتانسيل به مقدار  10-27ولت و سرعت جوشكاري به ميزان 4-10/5
سانتيمتر كنترل گرماي ورودي پاسهاي ريشه به مقدار حداكثر 20
كيلوژول بر سانتيمتر و استفاده از عمليات پيشگرم به ميزان 50
درجه سلسیوس ،ريز ساختار فلز جوش به فريت سوزني و پرليت و
ساختار ناحيه درشت دانه متاثر از حرارت به فريت سوزني و بينيت
استحاله يافته است .همچنين اندازه دانه ،فلز جوش  5/6ميكرومتر،
ناحيه درشت دانه متاثر از حرارت  64ميكرومتر،ناحيه ريز دانه 5/6
ميكرومتر اندازهگيري شده و طول اندازه ناحيه متاثر از حرارت 3019
ميكرومتر بدست آمده است .با توجه به انتخاب الكترود E8018
جهت رويه جوش ميزان سختي مناسب  208ويكرز اندازهگيری شد.
نتايج ريزسختي سنجي نشان داده است ،متوسط سختي فلز جوش
(ريشه و رويه) 194 ،ويكرز و متوسط سختي ناحيه متاثر از حرارت
 210ويكرز به دست آمده است ،كه بر اساس استانداردهاي مرجع
 NACE MR 0175و  15156-1و  ISO 1515646-2كه حداكثر
مقدار سختـي براي فوالدهــاي با استحكـام كششي تا 70000Psi
بايستي براي فلز جوش  210ويكرز و براي ناحيه متاثر از حرارت 248
ويكرز باشد ،مطابقت داشته و مورد تاييد میباشد.
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WWW.ICA.IR
انجمن خوردگی ایران اولین و تنها مرجع خوردگی معتبر در کشور ،شناخته شده و مورد تأیید مجامع خوردگی جهانی همچون  NACE, EFCمیباشد

ق برای یادگیری را توسعه دهید ،تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید
اشتیا 
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■ شهريه دوره قابل پرداخت به حساب جاری شماره  129199024بانک تجارت و یا شماره کارت بانک تجارت به شماره  5859837000146825بنام انجمن خوردگي ايران است.
■ براي شركتكنندگان در هر دوره گواهينامهاي معتبر دوزبانهایی (فارسي و انگليسي) مورد تأیید وزارت نفت و انجمن خوردگي ايران صادر ميشود.
■ اعضاء حقیقی و حقوقی  %10دانشجویی  %20تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.
■ پذیراییهای میان وعده به همراه ناهار و پکیج (جزوه وکیف) برای هر یک از شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
■ جهت نامنویسی در هریک از دورههای یاد شده و یا درخواست برگزاری در محل شرکت (تمامی شهرهای کشور) فرم موجود در قسمت تماس با ما را در تارنماي انجمن تکمیل
نموده و رزرونموده تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد.
■ جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای ( 88344287-8داخلی 3و  )4تماس گرفته و يا با نمابر  88347749و پست الكترونيكي  Training@ICA.IRمكاتبه نمایید.

اعضاي حقوقي انجمن خوردگي ايران ( به ترتیب الفبا)
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ادامه اعضاي حقوقي انجمن خوردگي ايران ( به ترتیب الفبا)
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ادامه اعضاي حقوقي انجمن خوردگي ايران ( به ترتیب الفبا)

پیام خیرمقدم به اعضای جدید انجمن
به پاس قدردانی از عزیزانی که با عضویت حقیقی خود ،انجمن خوردگی ایران را یاری رسانده است برآن شدیم تا اعضای جدید حقیقی
این انجمن را با درج نامشان در فصلنامه زنگ به دیگر اعضای انجمن معرفی کنیم.
و نیک می دانیم که اگر تا به حال از موفقیت های مختلف برخوردار شدیم و در کنگره ها و نمایشگاه های مختلف حضور داشتیم به جهت
حضور این عزیزان بوده است.

اعضاء حقیقی جدید ـ پاییز 1395
شماره
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ضمن تشکر از اعضاء حقوقی انجمن از عالقمندان
به عضویت حقوقی در انجمن دعوت به عمل میآید
تلفن تماس 8-88344287 :داخلی 5
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History: Founded in 1993, Iranian Corrosion Association (ICA) aimed at the propagation of metals corrosion
and protection significance and has gathered corrosion scientists and engineers. It holds technical congresses,
delivers one-day technical seminars and presents specific courses to improve public knowledge about this
natural phenomenon. Today, the number of ICA’s individual members reaches 3500 and that of corporate
members exceeds 100. All researchers, students, professionals, workmen, technicians and everyone who
deals with or is interested in the field of corrosion are welcomed to join this scientific community.
Goals: ICA on its way to acquire the bright depicted panorama tries to:
* establish a reciprocal correlation with the Ministry of Science, Researches, and Technology as well as uni-

فرم اشتراک نشریات انجمن خوردگی ایران
 گسترش تحقیقات و،انجمن خوردگی ایران با هدف انتشار آخرین یافتههای علمی کاربردی در جهت ارتقاء سطح دانش خوردگی
 دو مجله، کارشناسان و پژوهشگران، اساتید دانشگاهها،برقراری ارتباط هرچه بیشتر به منظور آشنایی مسئوالن و صاحبان صنایع
” ترویجی زنگ، آموزشی، پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی” و “فصلنامه علمی،بهصورت فصلنامه با نامهای “فصلنامه علمی
.منتشر مینماید
 هزینه را به حساب شماره،عالقمندان جهت درخواست هر یک از فصلنامهها میتوانند مطابق جدول نحوه اشتراک
 به نام انجمن خوردگی ایران واریز نموده و رسید،329  کد، شعبه میدان فردوسی، بانک شهر700814497593
.بانکی را به همراه فرم تکمیل شده زیر به دفتر انجمن ارسال نمایند

versities and industries
* make an educational connection between the variety of industries coping with corrosion problems
* set educational meetings, technical workshops, and scientific seminars
* publish magazine, books, and proceedings
* hold annual national corrosion congresses and accommodating international corrosion congresses.

) شماره4( هزینه اشتراک یک ساله
)بر حسب نحوه ارسال (ریال

پست الکترونیک

عادی

corrosionengineering@ica.ir
zangjournal@ica.ir

250/000
250/000

سفارشی

400/000
400/000

Publications: Zang magazine (magazine of rust), first published in summer 2000, is the scientific, promotive
and educational corrosion magazine published by ICA and has been going on quarterly since then. It prepares
an opportune medium for researchers, artisans and university professors to contact each other and share the
results of their experiences. From the beginning of 2012, ICA was also granted the permission to publish
the sole corrosion-related scientific-research journal in the country. ICA publication has also published More
Than 55 books in the field of corrosion and several congress proceedings during its short life span.
Educational Activities: As the education is a vital prerequisite to any other activity, ICA has planned to
enhance the general and professional knowledge of corrosion among industries through organization of
educational courses including: fundamentals of corrosion, mechanical aspects of corrosion, corrosion in cooling
towers, microbiologically-induced corrosion, corrosion in weldments, failure analysis, technical inspection and

تمدید

ternal corrosion of pipelines, paints and corrosion in oil & gas industries, material selection, Coating & etc.
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National Corrosion Congress: National Corrosion Congresses have been held every other year ever since

zangjournal

seminars and exhibit technical fairs besides such congresses and has made a discussion bed for university
professors and experts. The 15 th national corrosion congress will be held on October, 2014 in Tehran.

 پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی،فصلنامه علمی
 ترویجی زنگ، آموزشی،فصلنامه علمی

................................................................... : سازمان/  شرکت............................................................................ :نام و نام خانوادگی
................................................................. : نوع فعالیت/  شغل......................................................................................... :تحصیالت
............................................................................. : تلفن همراه.......................................................................................... :تلفن ثابت
................................................................................ : کد پستی................................................................................ :پست الکترونیک
............................................................................................................................................................................. :نشانی دقیق پستی
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

corrosion control, corrosion inhibitors, cathodic and anodic protection, corrosion standards, internal and ex-

1988 and are planned to be held annually since last year. ICA has honorably managed to deliver specific
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The 16th National Corrosion Congress was held along with the 3rd Oil Industry Corrosion Congress on 24th
and 25th of November, 2015.
The 17th National Corrosion Congress was held on December, 2016 in Bandar Abbass.
Committees: ICA has recently organized two specific committees, one engaging in the field of suggestion
and approval of suitable Persian words for corrosion-related terms, and the other cooperating with governmental parties to produce or translate corrosion-related standards.

11  پالک، کوچه بهبهان،) خیابان موسوی (فرصت، میدان فردوسی، خیابان انقالب، تهران:نشانی
88347749 : دورنگار88327324  و88344287-8 :تلفن
www.ica.ir :پایگاه اینترنتی انجمن خوردگی ایران
CorrosionEngineering.ica.ir :فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی
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