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در صنعت نفت و   ی الملل نیاسناد ب نیاز معتبرتر ی کی NACE استاندارد
و قابل  ی علم ی چهارچوب  جادیا ی استانداردها برا ی طور کل  به .گاز است
صنعت نفت و  در .شده اند فی گوناگون تعر یپروژه ها یاجرا یقبول برا

و   ی اسیس  یها تیبزرگ و حساس یها یگذار  هیسرما  لیبه دل زیگاز ن
زبان مشترک  کی  استانداردها .دارند ی استانداردها حضور پررنگ ،یاقتصاد

 نیا در .کنند یم  نیانواع پروژه ها را تضم تیفیهستند که ک ی الملل نیب
در  ی مهم در باب محافظت از خوردگ  یکه سند NACE مطلب به استاندارد

 .دی. با ما همراه باشمیپرداز  ی نفت و گاز است م  نی ادیم

 

 ست؟یچ NACE استاندارد 1#

 National Association of مخفف عبارت  NACE سند استاندارد نیاول
Corrosion Engineers توسط انجمن   1975بار در سال  نیاول یبرا

 NACE که اکنون با نام (The Corrosion Society) ی خوردگ نیمهندس
International شود، با نام ی شناخته م NACE MR0175 صادر شد.  
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 یمورد بازنگر  1984و سپس در سال  1978بار در سال  ن یاول یسند برا نیا
 ISO: International) یالملل نیاستاندارد ب سازمان .قرار گرفت

Standards Organization )ی سند مشابه  زین (ISO 15156)   را در سال
در سال   NACE MR0175 استاندارد شی رایو  نیآخر .منتشر کرد 2001
اشاره شده  2002به نسخه  ی خوردگ  یاکثر پروتکل ها در .منتشر شد 2002
 NACE به نام ی بیسند ترک ک ی 2009در سال  ISO و NACE .است

MR0175/ISO 15156 منتشر کردند. 

 NACE سند 2015سال  در .شود ی استفاده م  استاندارد نیاز ا امروزه
MR0175/ISO 15156  ع یسند "صنا نیا عنوان .قرار گرفت  یمورد بازنگر  

در  (H2S) گاز ترش یحاو یها ط ی نفت و گاز: مواد مورد استفاده در مح
 یفوالدها  ی ک یاستاندارد الزامات متالورژ نیا .نفت و گاز" است دیتول

 بیرا با توجه به ترک ی مقاوم در برابر خوردگ یاژهایو آل اژیکم آل ،یکربن
از  ی و مقاومت در برابر ترک ناش ی حرارت ات یعمل ،یسخت ،ییایمیش
که خطر   یی ها ط یدر مح NACE به استاندارد عمل .کند  ی م انیب دروژنیه
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گاز ترش    یدارا یها طیدر مح رایز است، ضرورت دارد؛ ادیز  ی خوردگ
کارکنان و   یبرا یار یو خطرات بس نندیب ی م بیبه سرعت آس زات یتجه

 .وجود دارد ی مردم محل

 

 NACE خالصه استاندارد 2#

به سه بخش  (NACE MR0175/ISO 15156 ای) NACE استاندارد
 :شود ی م  می تقس

 انتخاب مواد مقاوم در برابر ترک یبرا ی کل اصول •
و   ی مقاوم در برابر ترک خوردگ اژیو کم آل ی کربن یفوالدها ی معرف  •

 نحوه استفاده از چدن ها
 اژها یآل ریو سا  ی مقاوم در برابر ترک خوردگ یاژهایآل ی معرف  •

 ی کاربر  طیشرا .1

  ی ست یدر تماس هستند، با  االت یکه با س ی لوله ها و قطعات ی تمام
  ستمیس کیکه  نیا یبرا .کنند تی ذکر شده در استاندارد را رعا یارهایمع

شامل بدنه  ستم،یعناصر س همه باشد، "NACE "منطبق با استاندارد
با الزامات استاندارد   دیلوله ها، فنرها، با یسوپاپ، فلنج ها، سربند

 .مطابقت داشته باشند
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  سازگار باشد؛ NACE/ISO وجود ندارد که کامال با استاندارد یماده ا چیه
از فشار، دما،   یبیترک  هر .متفاوت است  ی طیدر هر مح ندیفرآ طیشرا رایز

استفاده از  ط،یمح یپارامترها ریغلظت عوامل خورنده و سا ،یسخت
  یها تی »محدود ی فعل استاندارد .کند ی را محدود م  ی خاص یاژهایآل
در   ،یمقاوم در برابر خوردگ یاژهای همه آل یرا برا ی خاص «ی ط یمح  ستیز

عامل خورنده،  ی برحسب فشار جزئ تیمحدود  نی ا .نظر گرفته است
 .شود ی م  انیگوگرد آزاد ب زانیو م دهایکلر  ppmحداکثر دما، 

 

 شده در استاندارد   ی مواد معرف  خواص .2

انطباق   یپرکاربرد در صنعت و الزامات هرکدام برا یاژهایاستاندارد آل نیا
مواد   یها ی ژگ یشامل و NACE استاندارد .دهد ی با استاندارد را پوشش م

  ازیمورد ن یندهایو انواع فرآ ی حرارت  ات یعمل ،ی کیکار مکان ،یانند سختم
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از مواد مراجعه  کیبه بخش هر  دیالزامات با نیاز ا ی آگاه یبرا .است
 .کرد

 

 

 NACE استاندارد یاستثناها  3#

را که از داشتن الزامات  ی خاص  زات یدارد که تجه ی جدول NACE استاندارد
از موارد استثنا مربوط به   ی کی .هستند، فهرست کرده است ی مستثن 

 ریفشار مطلق ز در نفت خام است که یی و جابجا یساز  رهیذخ سات یتاس
psi 65 یساز  رهیمحصوالت موجود در مخازن ذخ نیبنابرا کنند؛ ی کار م 

 تیبه رعا یز این یر یهواگ یها  چهی در ای ی پوشش یمانند رگوالتورها
  ی توانند از مواد خاص  ی کاربران م البته .ندارند NACE الزامات استاندارد

 .استفاده کنند من،ی ا یاز داشتن عملکرد نانیاطم یبرا
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 NACE/ISO و NACE تفاوت استاندارد 4#
 ست؟ یچ

پس از گذشت   ی حت اما منتشر شد؛ 2009در سال  NACE/ISO استاندارد
 2002نسخه  NACE از کاربران از استاندارد یار یدهه، هنوز بس کیاز  شیب

 و استاندارد MR0175 2002 نسخه نیب ی تفاوت چه .کنند ی استفاده م 
NACE/ISO 2009  وجود دارد؟ 

به  یتر  ع ینگاه وس NACE MR0175/ISO 15156طور خالصه،  به
  اما دهد؛ ی از انواع ترک ها را پوشش م یگسترده ا فی ط دارد و  ی خوردگ

  .بود دیبا تنش سولف ی بر ترک خوردگ ی تمرکز اصل ی قبل  یدر استانداردها 
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  ی نیتضم مطابقت داشته باشد، MR0175-2002 با استاندارد یماده ا اگر
  یها تفاوت  .دارد ی به بررس ازیو ن ستین NACE/ISO آن با قیتطب یبرا

 NACE و NACE MR0175-2002 یاستانداردها نیب یادیز
MR0175/ISO 15156 از نکات برجسته آن  ی برخ به وجود دارند که

 .میکن ی اشاره م

 یجوشکار  1-4#

که   ی درحال اشاره نشده بود؛ یمتنوع جوشکار  یبه روش ها 2002نسخه  در
  ی خاص یجوش، راهنما یانواع جوش ها و مکان ها یبرا  NACE/ISO در

 .ارائه شده است

مختلف    یروش ها یبرا ی الزامات خاص  NACE/ISO استاندارد در
 .مواد ارائه شده است یجوشکار 
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 فوالد زنگ نزن  یاژها یآل  2- 4#

مانند فوالد زنگ نزن  ،ینکار یماش تیبا قابل یفوالد یاژهایاز آل استفاده
و  ومیگوگرد، سلن اژهایآل نیا .ممنوع هستند NACE ، در استاندارد416

  نیوجود ا اما ابد؛یآن ها بهبود  ینکار یماش ات یسرب دارند تا خصوص
 .دهد ی فلز را کاهش م ی عناصر مقاومت به خوردگ

  یاستاندارد محدوده ها زین 300 یخاص فوالد زنگ نزن سر  یاژهایآل یبرا
 به .را قرار داده است ی خاص ی طیمح یها تی و محدود یی ایمیش بیترک

مجاز است؛  MR0175/ISO 15156 در 316عنوان مثال، فوالد زنگ نزن 
 .د دار ی خاص ی ط یمح یها تی اما محدود

 

 کل ین هیپا یاژها یآل 3-4#

 .دارند ی خورنده عملکرد خوب یها  طیمعموال در مح کلین هیپا یاژهایآل

 :شوند ی م  میبه دو دسته تقس اژهایآل نیا
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 Hastelloy C-276، Inconel: محلول جامد کلین هیپا یاژهایآل .1
625، Incoloy 825 

 X750 و  Incoloy 925،Inconel 718: ی رسوب سخت یاژهایآل .2

o از استفاده N04400 (Monel 400)  به صورت فورج شده و
 .مجاز است یگر  ختهیر
o از استفاده N05500 (Monel K500) و N07750 (Inconel 

X750)  و مهره و   چیفشار مانند پبه عنوان قطعات نگهدارنده
  نیاستفاده در ا  یبرا ی کاف  یر یشکل پذ رایشفت ممنوع است؛ ز
توان بدون    ی حال، آن ها را م نیکاربردها را ندارند. با ا

 .کرد فادهمانند فنر است  ی قطعات داخل یبرا ی خاص  تیمحدود 
o یاژهایاز خانواده آل استفاده C (Hastelloy C)، N06625  

(Inconel 625 )و N08825 (Incoloy 825)تی محدود چ ی، ه 
 .ندارد ی ط یمح  ستیز
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 و مهره چ یپ  4-4#

 (H2S) گاز ترش یحاو الیکه در تماس با س ی و مهره ها در صورت چیپ
 .شوند ی م NACE باشند، مشمول الزامات استاندارد

 ASTM ای B7M دیگر ASTM A193 یکاربردها از استانداردها نیا یبرا
A320 دیگر L7M یبه همراه مهره ها ASTM A194 2 دیگرHM  و  

7M  و مهره چیاز پ استفاده .شود ی استفاده م S17400 مجاز   گرید 17-4 ای
 .ستین
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 NACE هشدار استفاده از استاندارد 5#

ل انتخاب مواد مناسب در کند که کاربر مسئو ی م انیب NACE استاندارد
هشدار با حروف   کی هر قسمت از استاندارد  یابتدا در .است طیمح

 :پررنگ وجود دارد

 ANSI/NACE انتخاب شده با استفاده از یمواد فلز  - هشدار
MR0175/ISO 15156  شده   فی تعر یها  طی در مح ی در برابر ترک خوردگ

لزوما در برابر ترک  نفت و گاز مقاوم هستند؛ اما دی در تول H2S یحاو
انتخاب   تی . مسئولستندیمصون ن  ی خدمات  طیتحت تمام شرا  ی خوردگ

 .است زات ی نظر بر عهده کاربر تجه وردم سی سرو  یمواد مناسب برا
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 آخر سخن

مختلف در  عیدالر به صنا ونیلیتر  3بالغ بر  یا نهیهر ساله هز ی خوردگ
ها   تیاز اولو  ی ک ی ی رو مقابله با خوردگ نی ا از .کند ی م  لیتحم ایسراسر دن
نفت و گاز   ع یدر صنا ژهیبه و زات،یاز سازه ها و تجه  یو نگهدار   ی در طراح

 است که ازین ی خاص یاژهایبه آل NACE انطباق با استاندارد یبرا .است
  دهایو کلر دهایسولف یسطوح باال یحاو یها ط یبه کار در مح قادر

  نیا اما باالتر از مواد استاندارد دارند؛ اریبس ی متیق اژها یآل نیا .هستند
  ی به نظر م ی با خطر استفاده از مواد نامناسب، منطق  سهی در مقا نهیهز

 رسد.


