سخن سردبیر
نقل قول ذیل برگرفته از "سند راهبردی مدیریت خوردگی

گروه مدیریت خوردگی و اینتگریتی که پیشنهاد تشکیل آن

صنعت نفت کشور" تصویب شده توسط وزیر محترم نفت در

توسط دکتر شهریور در دوره آموزشی مدیریت خوردگی-برگزار

خرداد ماه  39می باشد:

شده در شرکت گاز استان تهران -داده شده بود با حدود دو ماه

"متاسفانه هنوز در ایران برای کنترل و مدیریت پدیده خوردگی

فعالیت یکی از بسترهای فراهم شده همسو با فرصت پیشنهادی

به صورت زیر بنایی و سیستماتیک اقدام نشده است .به همین
دلیل هر ساله هزینه های گزافی مستقیم و غیر مستقیم به
واحدهای عملیاتی و مجتمع های صنعتی تحمیل می شود ،اما از
آن جا که وسعت،عمق حوادث،صدمات جانی و هزینه های مالی
ناشی از آن برآورد نشده و در جایی منعکس نمی شود ،بنابراین
مدیران و مسئوالن برای پیشگیری از تکرار حوادث و خسارات
مشابه عکس العمل های فنی و مدیریتی ندارند".
طبق این سند ،ضعف در بهره گیری کافی و هدفمند از
متخصصان و کارشناسان خوردگی ،و محدودیت در ارتباط با
مراکز علمی ،پژوهشی و صنعتی ،دو مورد از نقاط ضعف شناسایی
شده در ارتقای نا متوازن مدیریت خوردگی در کشور می باشند
به طوری که در بخش فرصت ها به در نظر گرفتن تمهیدات و
تسهیالتی برای استفاده از دانش و تجارب متخصصان داخلی و
خارجی به عنوان یکی از این فرصت ها اشاره شده است.
اقبال عمومی در استفاده از نرم افزار پیام رسان تلگرام در میان
مردم و حتی سازمان های دولتی کشور ،سبب تشکیل گروه های
فنی و مهندسی متعددی در فضای مجازی گردیده است که به
نظر می رسد تبادل اطالعات و دانش صورت گرفته در آنها سهم
بسزایی در افزایش آگاهی و توانمندسازی متخصصین کشور دارد.
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اشاره شده در سند مدیریت خوردگی کشور است .تبادل تجربیات
و اطالعات ،در کنار بحث های متنوع در حوزه مدیریت خوردگی
و اینتگریتی که بعضاً به بحث های چالشی تبدیل شده است باعث
استمرار فعالیت آن شده است .برگزاری دوره های آنالین با دو
رویکرد فنی-تخصصی و مدیریتی در این حوزه توسط اساتید و
کارشناسان داخلی و خارجی یکی دیگر از فعالیت های گروه بوده
است.
ایده چاپ نشریه مدیریت خوردگی ،با توجه به عالقه و پیگری
اعضای گروه ،محدودیت در تعداد افراد گروه و لزوم منسجم کردن
مطالب ارائه شده ،در ابتدا تنها جهت انعکاس مطالب دوره ها در
بعد وسیع تر مطرح گردید ،ولی با شروع و پیشرفت فعالیت های
اعضای تیم نشریه ،و فقدان نشریه ای مشابه در کشور ،تصمیم بر
آن شد که با گنجاندن بخش های مختلف و متنوع ،کاری شایسته
جهت ارائه به کلیه متخصصان عالقمند به این حوزه تهیه گردد.
به امید آنکه بتوانیم سهمی هر چند کوچک در ارتقای سطح
دانش بدنه کارشناسی و مدیریتی صنعت ،به منظور افزایش
ایمنی ،حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های خوردگی
برداریم.

امین شادمان

ما به آنچه انجام میدهیم ،اعتقاد داریم.
مأموریت ما اشتراک گذاری اطالعات مرتبط با مدیریت یکپارچگی تجهیزات ( ، )AIMدر کالس جهانی در صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی کشور میباشد.
ما بر این باوریم که افزایش دانش  ،AIMمیتواند به بهبود بازدهی سازمانی ،افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات
و حفاظت کارکنان و محیط زیست کمک کند و در نهایت موجب رونق بیشتر کسب و کار سازمانها و شرکتها
گردد.
ما دریافته ایم که برای دستیابی به این هدف ،ابتدا باید اعتماد را پایهریزی کنیم .بدین منظور خود را ملزم میدانیم
که؛
 از انتشار پیامهای صرفا تبلیغاتی جلوگیری کنیم، شبکه ای از متخصصین صنعتی و دانشگاهی را که  AIMیکی از دغدغه های اصلی آنها است ،ایجاد کنیم. مجموعه مان را به تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،سرویس دهندگان و مشاوران خوشنام متصل کنیم.ما از روی سرگرمی کار نمیکنیم! مدیریت یکپارچگی تجهیزات ،تمام آن چیزی است که ما انجام میدهیم.
تعریف ما از  AIMبسیار ساده است؛ یعنی آنچنان یکپارچگی تجهیزات را مدیریت کنیم که از ابتدای طراحی تا
انتهای جمع آوری ،ایمن و قابل اطمینان باشند.

گروه مدیریت خوردگی و اینتگریتی و ماهنامه مدیریت خوردگی www.aim-group.ir
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مقدمه ای بر سیستم مدیریت
خوردگی
رضا شهریور
•

مدیر تولید نرم افزار  RBLXTMدر شرکت الیف تک انگلستان

•

لیسانس مهندسی بازرسی فنی ،فوق لیسانس مهندسی مواد و

دانشجوی دکترای مهندسی در دانشگاه ابردین انگلستان
•

بیش از  61سال سابقه در ایران ،امارات ،انگلستان و نروژ

مدیریت خوردگی در ایران
استراتژی
مدیریت
خوردگی

سالهاست که بحث مدیریت خوردگی در ایران
مطرح شده است .اما تحول عمده ،در سال 3333
با تایید سند راهبردی مدیریت خوردگی صنعت
نفت توسط وزیر نفت روی داد .مدل مدیریت
خوردگی در نظر گرفته شده در این سند (شکل )3
در اصل بر اساس مدل مدیریت خوردگی HSE

خط مشی
خوردگی
ممیزی/
بازنگری

ارزیابی
ریسک
های
خوردگی

ارزیابی
عملکرد

انگلستان تهیه شده است و از تاریخ 3331/33/31
الزم االجرا شده است .شکل  2نمودار عنکبوتی
ارائه شده در دستورالعمل خودارزیابی و تدوین

پایش و
اندازه
گیری
عملکرد

سازمان و
کارکنان

نقشه راه استقرار نظام مدیریت خوردگی صنعت
نفت را نشان می دهد.

شکل  - 3چرخه استقرار
مدیریت خوردگی در
صنعت نفت ایران
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برنامه
ریزی و
اجرا

مدیریت
داده ها
و تحلیل
ها

گزارش
دهی

مدل مدیریت خوردگی  HSEانگلستان
چرخه مدیریت خوردگی بر اساس مدل HSE
انگلستان در شکل  3نشان داده شده است .این مدل
توسط انستیتو انرژی انگلستان هم تایید شده است.
با یک نگاه اجمالی می توان دریافت که مدل مدیریت
خوردگی وزارت نفت و مدل مدیریت خوردگی HSE
تقریبا یکی هستند .پس نکته مهم در اینجا اینست
که مدل مورد نظر وزارت نفت همان مدل انگلیسی
است .

شکل  -2نمودار عنکبوتی
شکل  - 3چرخه مدیریت

نظام مدیریت خوردگی

خوردگی ارایه شده توسط

صنعت نفت

 HSEانگلستان
مدیریت خوردگی در شرکتهای بزرگ دنیا
در شرکتهای بزرگ دنیا معموال مدیریت خوردگی یا
زیر مجموعه مدیریت اینتگریتی است و یا بطور
مستقل ارائه میشود .
در زیر چند سیستم مدیریت اینتگریتی یا خوردگی
ارایه شده است.
مدل مدیریت اینتگریتی شرکت توتال (شکل )1
تقریبا همان مدل  HSEاست .نمودار عنکبوتی
مدیریت اینتگریتی در شرکت توتال همانند نموداری
است که وزارت نفت برای مدیریت خوردگی پیش
بینی شده است .

شکل  -1ساختار
مدیریت اینتگریتی
شرکت توتال
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شکل  -1نمودار عنکبوتی
نظام مدیریت اینتگریتی
شکل  -6سیستم مدیریت خوردگی شرکت بی پی

شرکت توتال

عناصر کلیدی چهارچوب مدیریت خوردگی
عناصر کلیدی چهارچوب مدیریت خوردگی،
همانهایی است که در سیستم مدیریت عمومی
آمده است.
عناصر کلیدی چهارچوب مدیریت در شکل  8آمده
است که شامل موارد ذیل است:

شکل -7سیستم مدیریت خوردگی
شرکت آپاچی
همانطور که مشاهده میشود اکثر شرکتها ( شکل

تعریف مدیریت خوردگی



استراتژی



سازمان



برنامهریزی و اجرا



ارزیابی عملکرد



بازنگری عملکرد

مدیریت خوردگی عبارت است از بکارگیری اصول

عناصر این چهارچوب را می توان به گونه ای

عمومی مدیریت ،برای گسترش  ،استقرار ،بازنگری

تعریف کرد که برای مدیریت خوردگی قابل کاربرد

و حفظ خط مشی خوردگی .

باشد .در ادامه هر کدام از این عناصر به اختصار

 6و  )7از مدلی مشابه پیروی می کنند که در ذیل
به تشریح این مدل می پردازیم.

1
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شرح داده می شود.



هیچ نشتی در اثر

خوردگی بوجود نیاید .


ساالنه  23درصد

از حوادث ناشی از
خوردگی کاسته شود .


تعداد

توقف

تولیدهای برنامهریزی

فنی می توان معرفی کرد:
استراتژی های پیشگیرانه در حوزه های غیر
فنی:
-1

افزایش آگاهی از هزینه های هنگفت

خوردگی و توانایی ها و امکانات بالقوه جهت صرفه

نشده به  21درصد کاهش یابد.

جوئی در این هزینه ها

کاهش سالیانه  23درصد در هزینه های

-2

مدیریت

مستقیم و غیرمستقیم ناشی از

 -1خط مشی و استراتژی مدیریت

در مقابل خوردگی کاری نمی توان کرد

خوردگی.

-3

شکل  -8چهارچوب سیستم کلی

خوردگی


خط مشی مدیریت خوردگی

"خط مشی خوردگی" بیانیه ای است که چگونگی
مواجهه با پدیده خوردگی را در دراز مدت مشخص
می کند .خط مشی خوردگی ،اساس ریزه کاری
های بعدی در استراتژی ها  ،ساختارهای سازمانی



اما آیا در کشور ما میتوان مثال «کاهش 23
درصدی در هزینه های خوردگی» را به عنوان یک
خط مشی در نظر گرفت؟ تا چه حد این کار شدنی
است؟

تالش در جهت تغییر این باور غلط که
تغییر خط مشی ها ،آیین نامه ها،

استانداردها و شیوه های مدیریتی جهت مبارزه
جدی در برابر خوردگی
-4

اصالح و تعمیم آموزش کارکنان جهت

معرفی و بازشناسی خوردگی و روشهای کنترل
آن

به عقیده من پاسخ این سوال منفی است .اندازه
گیری هزینه های خوردگی خود پروژه ای است که

استراتژی های پیشگیرانه در حوزه های فنی:

نیاز به هزینه و زمان دارد .متغییرهای بسیاری در

-5

اندازه گیری هزینه های خوردگی دخیل هستند.

طراحی های پیشرفته به منظور کنترل خوردگی

لذا ممکن است تعیین کاهش  23درصدی در

-6

اکثر مدیران ،خط مشی مدیریت خوردگی را

هزینه های خوردگی به عنوان یک خط مشی ،

مفید و ارزیابی عملکرد تجهیزات

بصورت مستقیم یا غیرمستقیم درون خط مشی

خود موجب تعویق اجرای برنامه مدیریت خوردگی

-7

کلی سازمان خود وارد می کنند ،با این حال برخی

گردد و به عنوان یک مانع عمل کند .بنابراین

طریق تحقیق ،توسعه و اجرا

از سازمانها دارای خط مشی مجزائی برای مدیریت

توصیه میشود در تدوین خط مشی از معیارهای

خوردگی می باشند .ممیزی و تعیین اثر گذاری

قابل اندازهگیری تر مانند تعداد نشتی ها ،تعداد

سیستم ،بر اساس خط مشی و اهداف متعاقب آن

توقف تولیدهای برنامه ریزی نشده یا تعداد حوادث

صورت می گیرد.

ناشی از خوردگی و غیره ،استفاده گردد.

 ،استانداردهای عملیاتی  ،دستورالعملها و سایر
فرآیندهای مدیریت خوردگی می باشد .

تدوین خط مشی ،بیانگر تعهد و دیدگاه مدیریت
جهت استقرار مدیریت خوردگی می باشد و شامل
اهداف مشخص ،کاربردی و قابل اندازه گیری است.
کلیه کارکنان سازمان باید نسبت به آن آگاهی
داشته و در برآورده شدن آن مشارکت کنند.



ارتقاء روشهای طراحی و استفاده از
بکارگیری روشهای نوین پیشبینی عمر
ارتقاء فناوری مبارزه با خوردگی از

 -2سازماندهی
بعد از تعیین خط مشی و استراتژی ها ،نوبت به
برقراری یک تیم ،تحت عنوان تیم مدیریت

استراتژی های مدیریت خوردگی

خوردگی میرسد .

پس از تعیین خط مشی ،الزم است که استراتژی

باید توجه شود که الزم است یک سازمان گسترده

هایی جهت مدیریت خوردگی ،معرفی و به کار

درست کرد و نیروهای جدید استخدام کرد تا کار

گرفته شود.

مدیریت خوردگی را انجام دهند .اما الزم است در

مثالهایی از خط مشی مدیریت خوردگی:

6
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شرح وظایف افراد دخیل در مدیریت خوردگی،
تغییراتی داد.

در واقع الزم است سیستم مدیریت خوردگی
همانند سیستم ایزو  3333پیاده سازی شود.
اثر گذاری خط مشی مدیریت خوردگی ،بستگی به
رهبری  ،تعهد و دخیل بودن مدیران  ،سرپرستان
و کارکنان ارشد سازمان دارد .در سازمان مدیریت
خوردگی چهار فاکتور باید وجود داشته باشد:


کنترل



ارتباط

شکل  -33مثالی از افراد حاضر



شایستگی



در یک جلسه مدیریت خوردگی

همکاری
روشنی تعریف شده باشد .پیمانکاران متخصص

جهت برنامه ریزی و اجرای سیستم مدیریت

باید در تیم مدیریت خوردگی وارد شوند .

خوردگی باید اعضاء تیم خوردگی و وظائف و

بهره برداری ،تعمیر و نگهداشت ،عملیات،

مسؤولیتهایشان به وضوح تعیین شده باشد .

آزمایشگاه و نیز پیمانکاران متخصص میشود.

همچنین باید اختیارات فنی افراد در قبال کنترل

وظایف تک تک آنها در قبال خوردگی باید شفاف

ارتباط میان تمام افراد درون تیم

خوردگی مشخص باشد .باید روابط میان بخشهای

و مکتوب باشد .

مدیریت خوردگی را مشخص کند .

مرتبط با مدیریت خوردگی ،شفاف باشد.

در مورد پیمانکاران دخیل در مدیریت خوردگی

همانگونه که عنوان شد ،گاهی مدیریت خوردگی

مانند پیمانکار حفاظت کاتدی نیز باید مسوولیت

درون سیستم مدیریت اینتگریتی انجام می شود.

ها و اختیارات آنها شفاف و مکتوب باشد .پیمانکار

شکل  -3مثالی از نمودار

باید شایستگی انجام پیمان را داشته باشد .پیمانکار

سازمانی سیستم مدیریت





اینتگریتی

شکل  3ساختار سازمانی یک تیم مدیریت

سازمان خود ،که مستقیما درگیر پیمان نیستید

اینتگریتی را به عنوان نمونه نشان می دهد

پشتیبانی شود و در صورت نیاز به خدمات وسیع

اگر در مسوولیت های افراد ،خال یا
همپوشانی وجود دارد باید مشخص
گردد.



باید دستورالعمل ها و روشهای اجرایی
مناسبی برای ارزیابی شایستگی افراد

باید دارای دانش و تجربه کافی باشد.
مهم است که پیمانکار از طرف پرسنل باتجربه تر

نمودار سازمانی مدیریت خوردگی باید

وجود داشته باشد.


باید

آموزش

خوردگی

به

غیر

متخصصین در دستور کار سازمان قرار
گیرد.
بسیار مهم است که همه افراد واحدهای تعمیرات
و فرایند و البته بازرسی فنی ،آموزشهای کافی را
در زمینه خوردگی و کنترل آن دیده باشند تا قادر
به تشخیص نشانه های خوردگی بویژه در مراحل
اولیه باشند.

یک تیم مدیرینت خوردگی ( شکل  )33شامل
باالترین مقام فنی سازمان مانند معاون فنی ،یا
رئیس خدمات فنی ،مسولین خوردگی و مواد،
بازرسی فنی،

7

تر ،دارای امکانات الزم باشد .پیمانکار باید دارای
سیستم آموزشی مناسب برای افراد مرتبط با پروژه
باشد .پیمانکار بهتر است دارای سیستم مدیریت
کیفیت باشد .ارتباط کارفرما و پیمانکار باید به
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حال که خط مشی و استراتژی مشخص شد و
سازمان و مسوولیتها تعریف شد نوبت به بعد فنی
سیستم مدیریت خوردگی میرسد.
 -3برنامه ریزی و اجرا



برنامهریزی و اجرا ،مهمترین و بزرگترین بخش یک

مدیریت ریسکها می باشد .جلوگیری از خوردگی

سیستم مدیریت خوردگی است .این دسته ،در واقع

با بکارگیری مواد مناسب ،اعمال پوششها ،حفاظت

پایش و مدیریت خوردگی به کار می

بخش فنی فرایند مدیریت خوردگی است .

کاتدی و بازدارنده های شیمیائی قابل حصول است

رود.

این دسته ،با جمع آوری داده های مربوط به
طراحی ،عملیات ،بازرسی فنی ،پایش خوردگی و

 .مدیریت ریسکهای خوردگی با اجرای برنامه پایش



خوردگی و بازرسی امکان پذیر است.

همچنین برای اولویت بندی روشهای

جهت اجرای برنامه برنامه بازرسی بر
مبنای ریسک ) (RBIبکار می رود.

غیره آغاز میشود .سپس فرایند ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک خوردگی می تواند به عنوان گام

ارزیابی ریسک خوردگی ،مهمترین بخش از برنامه

خوردگی ) ( CRAو بازرسی بر مبنای ریسک (

اولیه برای سیستم های بازرسی بر مبنای ریسک

مدیریت خوردگی است .در نتیجه اجرای این روش

) RBIانجام میشود .

)(RBIبه کار رود.

است که ریسک تک تک تجهیزات و لوپهای

برنامه های حاصل از  CRAو  RBIسپس بعد

ارزیابی ریسک خوردگی عبارت است از یک مطالعه

اجرایی میگیرد ،گزارشهای حاصله بررسی شده،
فعالیتهای اجرایی صورت گرفته و در نهایت
بازخورد به رده های باالتر انجام میشود .فرایند

شکل  -33فرایند برنامه ریزی و اجرای

مدون  ،جهت مشخص کردن احتمال از

خوردگی مشخص میشود و برای کاهش این
ریسکها برنامه ریزی میشود.

کارافتادگی های مربوط به خوردگی )(POFو نتایج

این ارزیابی ها معموال نیازمند استفاده از یک نرم

حاصل از آنها ) .(COFریسک خوردگی به صورت

افزار مناسب است تا کلیه مکانیزمهای تخریب

حاصلضرب احتمال وقوع از

مشخص شود و برنامه بازرسی و پایش و محدوده
های عملیاتی تعیین گردد .

سیستم مدیریت خوردگی

از آنجایی که در برنامه  RBIاولین گام ،تعیین
ریسک هر کدام از تجهیزات است ،لذا معموال
ارزیابی ریسک خوردگی و  RBIبا هم ترکیب شده
و توسط یک نرم افزار انجام می شود.
 بازرسی بر مبنای ریسک
بازرسی بر مبنای ریسک یا  ،RBIیک ابزار برنامه
ریزی ،جهت تدوین فعالیتهای بهینه بازرسی
است . RBIاز داده های حاصل از تجزیه و تحلیل
مدون ریسک (مانند ارزیابی ریسک) استفاده می
کند تا برنامه ریزی بازرسی و دستورالعملهای
برنامه ریزی و اجرا بطور خالصه در شکل  33نشان

کارافتادگی مربوط به خوردگی و نتایج حاصله

بازرسی فنی را تعیین کند .بطور خالصه RBI

داده شده است.

تعریف می گردد .

چنین اجرا می شود:

ارزیابی ریسک خوردگی

ارزیابی ریسک خوردگی:

برنامه ریزی باید با یک فرآیند مدون شروع شود تا



اجزائی که در نتیجه خوردگی دارای ریسک تخریب
می باشند مشخص گردند  .متداول ترین روش

کند

برای این کار اجرای یک برنامه ،ارزیابی ریسک



عمر باقیمانده را تخمین می زند

خوردگی است .



اطالعات حاصل را به سیستم کلی
ارزیابی و کنترل ریسک انتقال می دهد.

وسائل ،بر اساس ریسک های خوردگی و مشخص
کردن راهکارهایی

8

فنی و خوردگی وسائل جمع آوری می

تهدیدهای خوردگی و زوال را برای همه
اجزاء تجهیزات فرآیندی مشخص می

هدف از ارزیابی ریسک خوردگی  ،رتبه بندی



برای حذف ،پیشگیری یا
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داده های طراحی ،عملیات ،بازرسی
شود،



با استفاده از این داده ها احتمال از
کارافتادگی POFو نتایج حاصل از آن
COFبرای هر کدام از وسایل محاسبه
می گردد،



ریسک های خوردگی با ترکیب
احتمال وقوع از کارافتادگی و نتایج
حاصله بدست می آید،



ریسک های بدست آمده اولویت بندی
می شود،



بر اساس این ریسک ها برنامه های
بازرسی متناسب با هر کدام از وسایل
تعریف می گردد.

استقرار  RBIاطمینان می دهد که :





ریسک به میزان معقولی کاهش یافته،
برنامه بازرسی بهینه شده،
فعالیتهای بازرسی به نواحی حساس

شکل -33فرایند  RBIدر یک نگاه

تر و بحرانی تر سوق داده شده ،و

دوره های زمانی تابت ،مثال یکساله ،یا وقتی که

روشهای بازرسی مناسب تر ،مشخص

تغییر جدیدی در سیستم بوجود آید مانند تغییر

شده و به کار گرفته می شود.
روش بازرسی بر مبنای ریسک در  API 580و
(شکل  32و  API 581 )33بهخوبی شرح داده
شده است و بوسیله اکثر شرکتهای تولیدی بزرگ

شرایط فرایندی ،و یا پس از حصول نتایج بازرسی

طبق نمودار شکل  ،31بین  8تا  22برابر هزینه
اولیه ،در هزینه بازرسی و تعمیر و نگهداشت و
تداوم تولید ،صرفه جویی شده است
برنامه ریزی و زمانبندی

های جدید ،مجدداً بروز گردد .

برنامه ریزی و زمانبندی فعالیتهای مدیریت

با اجرای  RBIکه میتواند به عنوان بخشی از

خوردگی بر اساس اهداف و استراتژی های دراز

دنیا پذیرفته شده است.

شکل  -31مزایای اقتصادی  RBIتوسط
شرکت  DNVدر سه پروژه مختلف

وقتی  RBIبه کار می رود فرض می شود که شرایط
درآینده همان شرایط گذشته است و هیچ تغییر
غیر منتظره ای در مکانیزمهای تخریب بوجود نمی
آید .هر تغییر عمده ای در شرایط عملیاتی ،برای
مثال افزایش  ، CO2تغییر در تمایل به تشکیل
رسوب  ،تغییر میزان آب و غیره می تواند منجر به
ملزومات متفاوتی جهت بازرسی گردد .بنابراین
الزم است که برنامه بازرسی بر مبنای ریسک در

شکل  -32نمودار کلی ارزیابی

سیستم مدیریت خوردگی در نظر گرفته شود،

ریسک در API580

مدت ،تعریف می شود .مدیریت خوردگی یک
فرآیند مجزا از عملیات نیست و بنابراین برنامه
ریزی و زمانبندی فعالیتها باید با برنامه های
عملیات و تعمیر و نگهداشت برای وسایل ،تلفیق
گردد .معموالً طرحهای بلندمدت  1ساله و کوتاه
مدت  32ماهه ارائه می گردد.
 اجرا و پایش

3

ماهنامه مدیریت خوردگی  ،سال اول ،شماره اول  ،اسفند 49

مدیریت ریسک های خوردگی با اجرای روشهای
پایش پیش از وقوع رویداد و پس از وقوع رویداد
قابل حصول است .بدون نیاز به سیستم مدیریت
خوردگی هم میتوان برنامه های پایش خوردگی را
اجرا کرد ،اما تا سیستمی وجود نداشته باشد کار
بروز رسانی و استفاده از نتایج بخوبی انجام نمی
شود..

روشهای پایش پس از وقوع رویداد ،پس از
تشخیص مشکل (در نتیجه پایش پیش از رویداد،
یا به واسطه یک حادثه ،رویداد یا مشاهده مشکل
) انجام می گیرد.
در مدیریت خوردگی  ،به منظور به حداقل رساندن

“روشهای پایش پیش از وقوع رویداد " وقتی اجرا
می شود که برنامه اجرای سیستم پایش یا برنامه
بازرسی  ،مشخص شده و پیش از وقوع خوردگی و
تخریب اجرا گردد .این روشهای پایش ،بر اساس
داده های ارزیابی ریسک خوردگی یا براساس
بازنگری ها و تشخیص مکانهای احتمالی وقوع
خوردگی ،انجام می گیرد.

ریسک ها  ،انسجام تجهیزات ،کنترل نشتی

برنامه جامع مدیریت خوردگی ،با ارزش است .داده
های حاصل از بازرسی های موردی باید وارد بانک
اطالعاتی خوردگی و بازرسی شود تا اطالعات
بدست آمده در طی بازرسی های برنامه ریزی شده
را تکمیل کند.
 جمع آوری و ذخیره داده ها

هیدروکربنها و اطمینان از ایمنی ،نیاز است که با

اطالعات حاصل از پایش خوردگی و فعالیتهای

توجه به تأثیر هزینه  ،ترکیبی از روشهای مختلف

بازرسی فنی باید باهم گردآوری و ارزیابی شوند.

پیشگیری بکار گرفته شود .انتخاب روش کنترل
خوردگی بستگی به فاکتورهائی از قبیل ترکیب
سیال  ،فشار و دما  ،خورندگی سیال  ،عمر
تجهیزات و فرهنگ فنی سازمان دارد .بازرسی و
پایش خوردگی از جمله فعالیتهای کلیدی در

عمدتاً داده های گردآوری شده شامل موارد ذیل
است :
 شرایط فرآیند و مشخص کردن همه
تغییرات

پایش پیش از رویداد شامل سیستم هایon-

اطمینان از صحت و انسجام تجهیزات و کنترل

 مشاهدات چشمی

 in-line ،lineو  off-lineمی باشد .

خوردگی می باشند.

 داده های حاصل از پایش خوردگی :

سیستم های  in-lineوسائلی را شامل می شود

جهت اخذ بروز اطالعات خوردگی ،الزم است که

که مستقیماً درون فرآیند وارد شده ولی

تست های میدانی و ارزیابی های آزمایشگاهی

برای تجزیه و تحلیل باید خارج شود ،مانند کوپن
های خوردگی bio-studs ،و غیره .

انجام شود .تصمیمات مدیریتی در مورد شرایط
تجهیزات  ،پیش بینی عمر باقیمانده و نیازمندی
های بهسازی شیمیائی تنها زمانی مناسبند که بر

تکنیک های پایش  on-lineوسائلی را در بردارند

اساس ورودی های اطالعات ناشی از تجربه میدانی

که یا بطور مستقیم درون فرایند قرار داده می

باشند .بازرسی و پایش خوردگی شامل ارزیابی

شوند و یا به صورت دائمی به وسائل ثابت می

های زیر می باشد:

شوند ،مانند :


پرابهای مقاومت الکتریکی)(ER



 oکوپنهای کاهش وزنی
 oپروبهای مقاومت الکتریکی)(ER
 oپروبهای سایشی
 oپروبهای گالوانیک
 oپروبهای مقاومت پالریزاسیون خطی
)(LPR
 oسیستمهای

ثابت

اندازه

گیری

آلتراسونیک
 داده های بازرسی :

ارزیابی محیط عملیاتی شامل تغییرات

 oداده های بازرسی آلتراسونیک

حاصل در ترکیب سیاالت فرایندی

 oداده های بازرسی رادیو گرافی (اشعه



پرابهای مقاومت پالریزاسیون خطی



ارزیابی تخریب فلز



)(LPR
پرابهای آلتراسونیک ثابت)(UT



ارزیابی حفره دار شدن (شامل پهنا ،
عمق و نرخ رشد آن)

ایکس )
 oداده های بازرسی جریان پالس گردابی
 آمار نشتی ها و گزارشهای خرابی خوردگی



انتشار امواج صوتی)(AE





ارزیابی سایش و خوردگی سایشی

پایش شرایط فرآیند



ارزیابی ترك دار شدن محیطی



ارزیابی خورندگی سیاالت



ارزیابی فعالیت بیولوژیکی



ارزیابی تکنولوژی های جدید بازرسی و

در مرحله برنامه ریزی و اجرا باید توجه دقیقی به

پایش.

ذخیره داده ها و مدیریت و آنالیز آنها مبذول

پایش  off-lineبا استفاده از روشهای بازرسی یا
NDTبدست می آید ،شامل آزمایشهای :

33



جریان گردابی

منظور کردن بازرسی های چشمی موردی در

همه سیستم های بازرسی و پایش  ،برای هر وسیله
ای مورد نیاز نبوده و کاربرد آنها بستگی به نوع
خرابی حاصل از خوردگی مواد و فرآیند دارد .



چشمی



آلتراسونیک

داشت .ذخیره سازی الکترونیکی داده ها جهت



رادیو گرافی

سادگی مدیریت داده ها مفید است  ،با این حال
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در سیستم های کاغذی نیز باید توجه دقیقی به

خوردگی بازخورد شود .این امر هم در زمانی که

نگهداری داده ها  ،مکان نگهداری ،چگونگی ذخیره

خوردگی مشاهده شده است و هم در زمانی که

سازی و چگونگی دسترسی به آنها کرد.
 تجزیه و تحلیل داده ها
با ارزیابی داده های خوردگی و داده های حاصل از
ارزیابی ریسک خوردگی  ،می توان تجزیه و تحلیل

نشده

خوردگی دیده نشده است قابل کاربرد است .فرمت



عدم پیروی از سیستم های مدیریتی

گزارش باید دارای ساختار مشخص باشد تا بر



پایش عملکرد گروهها یا افراد درون

اساس آن فعالیتها انجام شود.
 فعالیت اصالحی

سیستم


میزان فلز خورده شده در سال



عملکرد تکنیک های بازرسی فیزیکی



میزان پیشرفت بازرسی بر مبنای

را بر مبنای ریسک صورت داد .در این تجزیه و

با تکمیل ارزیابی ریسک خوردگی و جمع آوری و

تحلیل ،باید پتانسیل موجود برای از کار افتادگی

تجزیه و تحلیل داده های پایش و بازرسی  ،الزم

ریسک و فعالیتهای تعمیراتی در

ها و نتایج آنها را به همراه موارد حساس مربوط به

است که فعالیتهای اصالحی مورد نیاز مشخص

مقایسه با نتایج مورد انتظار اولیه

ایمنی ،ارزیابی کرده و برای فعالیتهای اصالحی

شده و اجرا گردد .فعالیت اصالحی بستگی به نوع



خاص ارائه کرد .ویژگی های کلیدی تجزیه و

وسیله و طبیعت و گسترش خرابی دارد .برای هر

 -5بازنگری عملکرد

تحلیل داده های خوردگی عبارتند از :

سیستمی  6انتخاب مختلف جهت اصالح سیستم



ارزیابی میزان خوردگی نسبت به دوره

وجود دارد:

عملکرد تکنیک های پایش خوردگی

بازنگری سیستم  ،تمام جنبه های فرآیندی و
دستورالعملها را در برمی گیرد  .شبیه ارزیابی

زمانی کارکرد



انتخاب مواد مناسب،

عملکرد  ،بازنگری سیستم نیز نیاز به بازنگری پیش

ارزیابی عملکرد روشهای مختلف پایش



بهسازی های شیمیائی،

از وقوع رویداد و پس از وقوع رویداد دارد  .تکرار

و بازرسی



پوشش ها و آسترها،

بازنگری به طبیعت خاص تجهیزات و فرآیندهای



تاثیر پارامترهای عملیاتی



حفاظت کاتدی،

مربوط به آنها و به مدت زمان سپری شده از اجرای



پیش بینی عمر باقیمانده



کنترل فرآیند و

سیستم مدبریت خوردگی بستگی دارد .معموالً



اجرای تجزیه و تحلیل آماری مناسب به



مالحظات طراحی

بازنگری اولیه یکسال پس از اجرای سیستم

منظور برون نمائی داده ها برای کل

 -4پایش و ارزیابی عملکرد



تجهیزات
بسیاری از موارد نامعین در رابطه با داده های پایش
و بازرسی خوردگی در نتیجه محدودیتهای ذاتی
تکنیکها  ،متغیرهای خوردگی  ،متغیرهای عملکرد
انسانی و غیره می باشد .تجزیه و تحلیل آماری داده
ها اجازه می دهد که این متغیرها از داده ها غربال
گردد.
 گزارش دهی

پس از برنامه ریزی و اجرای سیستم مدیریت
خوردگی ،باید این سیستم ،پایش و ارزیابی گردد.

مدیریت خوردگی انجام میشود.
 -6ممیزی
ممیزی ،یک بررسی همه جانبه از اجرای سیستم

در این فرایند میزان حصول اهداف خط مشی

مدیریت خوردگی است و معموالً بوسیله یک گروه

سیستم مدیریت خوردگی ،ارزیابی می گردد  .باید

مستقل انجام می شود  .در اصل ممیزی،

توجه شود که این بخش ،پایش و ارزیابی عملکرد

فرایندهای مدیریتی را که استمرار انسجام و شرایط

سیستم مدیریت خوردگی را در برداشته و مربوط

کارکرد مطلوب سیستم را تضمین می نماید معین

به پایش و ارزیابی نرخ خوردگی ،که در بخش

می نماید.

برنامه ریزی و اجرا بحث شد ،نمی باشد

خالصه  :در این ارائه ضمن اشاره به مدل های

وقتی یک عدم تطابق واقع شد باید آنرا گزارش داد

ارزیابی عملکرد ،شامل ارزیابی پیش و پس از وقوع

مدیریت خوردگی و اینتگریتی در شرکت های

تا پیشنهادات اصالحی ارائه گردد .ساختار گزارش

یک رویداد یا حادثه می گردد .این ارزیابی ها می

بین المللی فعال در حوزه صنایع نفت و گاز،

دهی مربوط به موارد عدم تطابق ،مهم است .الزم

تواند شامل مالحظه موارد ذیل باشد :

خالصه ای از سیستم مدیریت خوردگی طبق

است از تکمیل فعالیتها قدردانی شود ،چرا که
اطمینان می دهد که چرخه گزارش رویداد عدم
تطابق تا حل شدن و درست شدن آن تکمیل گشته
است .اطالعات مربوطه و درسهای فرا گرفته شده



تعداد نشتی ها



قدار هیدروکربنهای آزاد شده



تعداد حوادث و رویدادهای دیگر

از یک عدم تطابق باید به درون سند ارزیابی ریسک

33



تعداد توقف تولید های برنامه ریزی
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مدل  HSEانگلستان شرح داده شد .همانگونه که
بیان گردید مدل مورد استفاده در وزارت نفت
ایران ،مشابه مدل  HSEانگلستان است ،و الزم
است که در پروژه ها ،عناصر کلیدی این مدل ،به
دقت بررسی گردد.

Onedrive  کتاب ها و مقاالت مرتبط با مدیریت خوردگی و اینتگریتی در اکانت اختصاصی،دانلود به روز استاندارد ها
) از طریق ایمیل تماس بگیرید، گروه مدیریت خوردگی و اینتگریتی(برای دسترسی به کتابخانه ما
admin@aim-group.ir

کتاب ها و هندبوک ها

استانداردها

دستور العمل ها

مقاالت

•Corrosion for Everybody
•Corrosion in the petrochemical
Industry
•Hydrogen Degradation of
Ferrous Alloys
Creep-Resistant Steels
•Chevron Corrosion Prevention
Manual
•و چندین و چند کتاب دیگر در زمینه های
...  بازرسی و،خوردگی

•API 939 C- Guidelines for Avoiding
Sulfidation (Sulfidic) Corrosion
Failures in Oil Refineries-2nd Eiditon
June 2016-Not Published Yet
•API 970-Corrosion Control
Document-draft 2015-Not Published
Yet
•API 580-Risk-Based Inspection-3rd
edition Feb 2016
•API 941 Steels for Hydrogen Service
at Elevated Temperatures and
Pressures in Petroleum Refineries
and Petrochemical Plants-8th Ed Feb
2016
.•و بسیاری از استانداردهای کاربری دیگر

•Technip-Water Quality for Subsea
Pipeline Hydrotesting OED-TGR136.
•PAUT Procesdure - Nafta Co.
•Shell Procedure for coating of
fasteners.
•Hot-tapping on pipelines, piping
and equipment.
• و بسیاری از اسپک های شرکت های معتبر
.بین المللی دیگر

•Five fatal flaws in API RP 581
•Conflicting Views: C02 Corrosion
Models, Corrosion Inhibitor
Availability Philosophies
•Determining Code Compliance
and Pipe System Leak Testing
•Magnesium metal matrix
composites -a review
•و بسیاری مقاالت جذاب دیگر

49  اسفند،  شماره اول، سال اول، ماهنامه مدیریت خوردگی
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تأثیرحفاظت کاتدی بر خوردگی
شیاری
فرج اله هدایت
.

دانشجوی دکتری مهندسی مواد -دانشگاه شهید چمران

همانطور که می دانیم به طور کلی خوردگی شیاری

وقتی پاسخگو هست که فلز دارای خاصیت پاسیو

شده و حفره های نیمه پایداری را ایجاد می کنند

وقتی اتفاق می افتد که یک ناحیه بسته بر روی

باشد و قبل از شروع خوردگی در حالت پاسیو باشد.

که توسط یک الیه متخلخل از محصوالت

سازه ایجاد شود که دو شرط داشته باشد .یکی

اما برای باقی فلزات چه اتفاقی می افتد که خورده

خوردگی پوشیده شده و یک افت  IRدر درون

اینکه به اندازه ی بسته باشد که محلول نتواند به

میشوند؟

حفره ایجاد می شود و خوردگی ادامه پیدا می

راحتی وارد شود و دیگری اینکه به اندازه ای باز

مدل اول :اکسیژن زدایی–اسیدی شدن

کند.

باشد که محلول بتواند وارد شود .پس هندسه
خاصی برای وقوع این نوع خوردگی الزم است .اما
تقریبا مثل سایر انواع خوردگی ها ی موضعی دارای
دو مرحله هست  .جوانه زنی یا شروع و دیگری
گسترش یا انتشار .در مورد انتشار توافق نظر وجود
دارد اما در مورد شروع تفاوت نظر هست :اما سوال
اول این است که آیا همیشه هر وقت شیار ایجاد
شود خوردگی هم اتفاق می افتد و حتما داخل
شیار اتفاق می افتد؟ به این سوال بعداً پاسخ داده
خواهد شد .اما مدل های پیشنهادی برای جوانه

مدل معروف که همگی با آن آشنا هستیم .که
خود به سه مرحله الف -اکسیژن زدایی ب-
هیدرولیز -اسیدی شدن و ج -فعال شدن (ایجاد
محیط شیمیایی بحرانی در درون شیار) تقسیم
می شود .در نتیجه این سه مرحله فیلم دچار
شکست می شود و فلز در حالت فعال قرار می
گیرد.
مدل دوم  :حل شدن ناخالصی های
سولفیدی

زنی در حال حاضر چهار مورد هستند که همگی با
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یکی از آنها اشنا هستیم :مدلی که در کتاب

طبق این مدل ابتدا در درون شیار مکان هایی

خوردگی فونتانا به آن اشاره شده است .اما آن مدل

از سطح که دارای سولفید منگنز می باشند ،خورده
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مدل سوم :کاهش  IRدر درون شیا ر
افت به وسیله جریان آندی درون شیار و مقاومت
محلول درون شیار ،با ایجاد یک نیروی محرکه،
پتانسیل را از ناحیه غیرفعال وارد ناحیه فعال
میکند و باعث جوانه زنی خوردگی موضعی
میشود .اسیدی شدن موضعی درون شیار باعث
گسترش قسمت فعال منحنی پالریزاسیون می
شود(.شکل )1
مدل چهارم :حفرهدار شدن نیمه پایدار
اول یک سری حفرهی نیمه پایدار ایجاد می-
شود و در مراحل بعد پایدار می شوند و باعث افت

و قرار گرفتن انتهای حفره در شرایط فعال می
شوند .همین حفره های متخلخل می توانند به
عنوان مانعی در برابر نفوذ عمل کرده و باعث ایجاد

شرایط شیمیایی موضعی در داخل شیار شوند .شکل  - 3عوامل
وقتی این شرایط شیمیایی موضعی ایجاد شود ،موثر بر خوردگی

نواحی اطراف حفره ها تحت تأثیر محیط خورنده

قرار گرفته و فیلم محافظ در اطراف حفره ها دچار

شیاری

شکست شده و خوردگی فلز ادامه پیدا میکند.
اما مرحله انتشار که تقریبا در مورد فوالد
همگی با آن آشنا هستیم ادامه فرآیند خوردگی

عوامل موثر بر خوردگی شیاری

و تولید یون های مثبت در درون شیار و مهاجرت
یون های خورنده به درون شیار و افزایش اسیدی
بودن محیط درون شیار هست(.شکل )2

تأثیر ترکیب آلیاژی بر خوردگی شیاری عناصر
آلیاژی مانند نیکل و کروم مقاومت به خوردگی
شیاری را افزایش میدهند .عناصر آلیاژی دیگری
مانند مولیبدن و نیتروژن همراه مولیبـــدن ،نیز

میشود باعث اسیدی شدن محیط درون شیار
میشود .سیلیسیم بخصوص وقتی همراه با
مولیبیدن اضافه شود ،باعث افزایش مقاومت به
خوردگی شیاری میشود .تأثیر مس بستگی به
آمادهسازی سطح نمونه فوالد زنگنزن دارد .اگر
درصد مس بین  1/6تا  3/3درصد باشد ،باعث

شکل  - 1شکل

بهبود مقاومت به جوانهزنی خوردگی شیاری

شماتیک خوردگی

میشود .در صورتی که اگر اسیدشویی یا

شیاری و منحنی

آمادهسازی سطح انجام شود ،مس باعث پیشرفت
جوانهزنی خوردگی شیاری میشود .تأثیر مثبت

پالریزاسیون ایران

نیتروژن را به افزایش مقاومت به خوردگی فاز
آستینت و جلوگیری از جدایش کروم نسبت
میدهند.
تأثیر ریزساختار

فاکتور هایی که موثر هستند را می توانیم در

باعـــث افزایش مقاومـــت میشوند  .فوالدهای

تشکیل فازهای دلتا فریت (فازی غنی از کروم
و عناصر پایدارکننده فریت) ،فاز سیگما (فازی که

شکل  -2مهاجرت

در فوالدهای حاوی بیش از  16درصد کروم ایجاد

یون های خورنده به

میشود و غنی از کروم و مولیبدن است و باعث

درون شیار و افزایش

ایجاد نواحی کم کروم و مولیبدن میشود)،
سولفیدمنگنز ،ایجاد نواحی کم کروم در اطراف

اسیدی بودن محیط

کاربیدها و نیتریدها و ناهمگنیهای اطراف نواحی

درون شیار

جوشکاری شده ،باعث افت مقاومت به خوردگی

شکل  3به خوبی ببینیم که در ادامه به آنها می

زنگنزن دارای بیش از  22/5درصد کروم دچار

شیاری میشوند .در تمام موارد گفته شده ،این

پردازیم:

خوردگی شیاری نمیشوند .اثر کروم به افزایش

فازها نسبت به زمینه کاتد میباشند و باعث افت

روئینشدن و جلوگیری از شکست فیلم محافظ
ربط داده میشود .امابه علت اینکه کروم هیدرولیز
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مقاومت به خوردگی و تشکیل پیل موضعی

با آن سرعت واکنش آندی (سرعت خوردگی) نیز

میشوند.

افزایش مییابد زیرا افزایش سرعت باعث افزایش

دما
در بعضی محلولها افزایش دما تأثیر زیادی بر
سرعت خوردگی شیاری دارد .مثالً در محلول 6
درصد کلرید آهن ) (IIIسرعت خوردگی شیـاری
دارای یک رابطه خطی با دما میباشد .دمای
جوانهزنی خوردگی شیاری برای فـــوالدهای
آستینتی کمتر از فوالدهای فریتی میباشد.
در محیطهای دریایی که نشستن فیلم باکتری
روی سطح باعث افزایش خوردگی شیاری میشود،
وابستگی دما و خوردگی پیچیدهتر میباشد .این
فیلم باکتری باعث افزایش فعالیت کاتدی و سرعت

انتقال جرم میشود.

هر چه مقدار دهانه شیار باریکتر باشد
جوانهزنی خوردگی شیاری راحتتر صورت

اگر شیار در اثر چسیبیدن فیلم باکتری یا رسوب

میگیرد .وقتی دهانه شیار کوچکتر و بستهتر

موجودات دریایی و غیره … ایجاد شده باشد

باشد از طرفی عمق شیار بزرگتر باشد ،جوانهزنی

سرعت باالی حرکت محلول ،ممکن است باعث

راحتتر صورت میگیرد .اگر عمق افزایش یابد

کنده شدن رسوبات و از بین رفتن شیارها شود و

آنگاه مقدار دهانه الزم برای جوانهزنی خوردگی

در نتیجه خوردگی شیاری کاهش یابد .بنابراین با

شیاری میتواند بزرگتر باشد.

یــک سرعت مناسب مـــیتوان از نشســـتن
رسوبات و فیلم باکتری روی سطح جلوگیری کرد
و خـــوردگی شیاری را به حداقل مقدار ممـــکن
رساند.
ترکیبات کلریدی

دهانه شیار به نوع شیار فلز – فلز ،فلز – غیرفلز
و آمادهسازی سطح بستگی دارد .دهانه شیار
کنترل کننده مقدار محلول درون شیار است و هر
چه حجم محلول درون شیار کمتر شود ،خوردگی
شدیدتر میشود.

واکنش کاتدی میشود مثالً عمق خوردگی شیاری

کلریدها و هیپوکلریتها ،میکروبکش میباشند

همچنین به جزء دهانه شیار ،تعداد شیارها نیز

برای نمونة فوالد زنگنزن قرار گرفته در دمای25

و به آب دریا اضافه میشوند تا جلوی تشکیل فیلم

مهم میباشند ،زیرا ممکن است یک شیاری که

در آب دریا بیشتر از عمق خوردگی همین نمونه

موجودات دریایی و باکتریهای را روی سطح

جوانهزده باشد دوباره روئین و غیرفعال شود.

در دمای  72و مدت زمان  6ماه میباشد .شاید

بگیرند .اما خود این ترکیبات باعث نجیبتر شدن

نسبت سطح فلز به سطح شیار نیز مهم است زیرا

دلیل آن همین وجود فیلم باکتریها در دمای 72

پتانسیل میشوند و انجام واکنش کاتدی را آسانتر

نقاط درون شیار نقش آندی دارند .

و مدت زمان  6ماه باشد .فعالیت این فیلم باکتری

میکنند .که این افزایش سرعت واکنش کاتدی

با افزایش دما ،ابتدا افزایش مییابد تا جای که به

باعث افزایش سرعت خوردگی شیاری میشود .این

بیشترین مقدار خود میرسد .آنگاه اگر دما دوباره

ترکیبات همچنین باعث کاهش دمای بحرانی

افزایش داده شود تا فیلم باکتری فعالیت خود را

جوانهزنی خوردگی شیاری میشوند.

از دست دهد ،سرعت خوردگی شیاری کاهش
مییابد.
در کل افزایش دما باعث افزایش سرعت
خوردگی میشود و حاللیت اکسیژن کم میشود.
اما اگر دما به اندازهای افزایش داده شود تا به نقطه
جوش برسد ،تمام اکسیژن از محلول خارج
میشود و سرعت خوردگی کم میشود.
سرعت محلول
در محلولهایی که واکنش کاتدی احیای
اکسیژن غالب است با افزایش سرعت حرکت
محلول و در نتیجه سهولت رسیدن اکسیژن،

مقدار یون کلر

نسبت سطح آند به کاتد
هر چه سطح آند کوچکتر شود ،خوردگی بیشتر
میشود .بنابراین وقتی اندازه قطعه کوچک
میشود بدون اینکه مساحت ناحیه قرار گرفته در
زیر شیار تغییر کند خوردگی کمتر میشود .ناحیه

افزایش مقدار یون کلر معموالً باعث افزایش

قرار گرفته در زیر شیار به علت دارا بودن اکسیژن

احتمال خوردگی شیاری میشود .تفاوت آب

کمتر آند میباشند و نقاط بیرون شیار به عنوان

دریای طبیعی وآب دریای شبیهسازی شده وجود

کاتد عمل میکنند .اگر مقدار جریان ثابت در نظر

میکروارگانیسمهای موجود در آب دریای طبیعی

گرفته شود دانسیته جریان روی سطح یک آند

میباشد که باعث افزایش سرعت واکنش کاتدی

کوچکتر زیادتر و خوردگی نیز بیشتر میباشد .

میشوند .مقدار بحرانی غلظت یون کلر برای
جوانهزنی خوردگی شیاری تحت تأثیر سولفات

آمادهسازی سطح

میباشد .سولفات همانند یک ممانعت کننده

اندازه دهانه شیار نقش مهمی در خوردگی

جلوی خوردگی شیاری را میگیرد و مقدار کلر

شیاری دارد .مدلهای ریاضی نشان میدهند که

الزم برای جوانهزنی شیار را افزایش میدهد.

هر چه دهانه شیار باریکتر باشد به همان اندازه

سرعت واکنش کاتدی افزایش مییابد و متناسب
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جوانهزنی خوردگی شیاری راحتتر است .سطوح

آماده شده به وسیله روشهای آمادهسازی

در نواحی بیرون شیار را reverse crevice

مکانیکی خود دارای تعداد زیادی از این دهانههای

 corrosionمی گویند.

باریک بوده و در نتیجه به خوردگی شیاری
مستعدتر هستند .
سطوح آمادهسازی شده به وسیله روش پولیش
الکتروشیمیایی دارای کمترین مقدار خوردگی
شیاری هستند .دلیل آن میتواند دانسیته جریان

موادی را بهتر است انتخاب کنیم؛ ستون مربوط به

شکل  5نیز دلیل وقوع خوردگی در نواحی
بیرون شیار را برای مس خالص در آب نشان می
دهد.

رتبه بندی مقاومت به خوردگی شیاری ،مقاومت
آلیاژها را نسبت به هم نشان می دهد .در جدول
 2هم دمای بحرانی خوردگی شیاری برای

شکل  -5دلیل

کاتدی کم هنگام پالریزاسیون باشد .از طرفی

وقوع خوردگی

کاهش استعداد نقاط سطح به عنـــوان کاتـــد

در نواحی بیرون

میتواند باعـــث افزایش مقـــاومت به خوردگی

شیار مس خالص

شیاری شود .

جدول  1به خوبی مشخص می کند که چه

در آب

اسیدشویی چون باعث برداشتن سولفید منگنز
از روی سطح میشود و نواحی کم کروم را از بین
میبرد باعث بهبود مقاومت به خوردگی میشود.
فوالدهای زنگ نزن آستینیتی و دوپلکس نشان

شکل  -4خوردگی

داده شده است.

شیاری مس در دمای

روش دوم :طراحی

اتاق

در این روش سعی بر حذف شیار به عنوان عامل
اصلی پدید آمدن این نوع تخریب است که به
عنوان نمونه یک مثال در شکل  6آورده شده
است.
روش سوم :بازرسی و مراقبت های دوره ای

مثال های از خوردگی شیاری:
شکل  4نیز خوردگی شیاری بر روی مس خالص



ایمپلنت های قرار گرفته در بدن.

در دمای اتاق را نشان می دهد؛ همانطور که می



ایمپلنت های دندان پزشکی

بینید خوردگی بیرون شیار اتفاق افتاده است .پس



در  fire-tube boilersها به دلیل

جواب سوال اول که آیا همیشه در داخل شیار
اتفاق می افتد ,خیر است و می بینیم که همیشه



خوردگی شیاری کندانسور ها و مبدل

اینطور نیست و بستگی به شرایط دارد .اتفاقی که

های حرارتی در محل tubesheet and the

برای مس خالص می افتد این است در دماهای زیر

tube support-plate

 52درجه سانتی گراد وقتی در آب دریا قرار می
گیرد نواحی بیرون شیار خورده می شوند .اما در
دمای باالی حدود  52درجه سانتی گراد مجدداً
نواحی دورن شیار خورده می شوند .وقوع خوردگی
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رسوب های اکسید آهن یا الیه های اکسیدی.

خوب حال به سراغ روش های جلوگیری از این
نوع خوردگی می رویم:
روش اول :انتخاب مواد
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شکل  -6پیشگیری از خوردگی شیاری در مرحله
طراحی

جدول  -1رتبهبندی آلیاژها از نقطه
نظر مقاومت به خوردگی شیاری

پس وقتی ما با خطوط لوله سر و کار داریم باید
نگران پدیده  disbondingباشیم .در اکثر منابع
تاکید شده بهتر است پتانسیل منفی تر از -5511
نشود.
منظور از این پتانسیل ،پتانسیل در دهانه نقطه
معیوب پوشش است.
اما نخست توضیحی راجع به :disbonding
شکل  7چگونگی وقوع این پدیده را نشان می
دهد:
دو حالت پیش می آید یکی تاول که می بینیم.
در این محل خوردگی رخ نمی دهد؛ مگر اینکه
منطقه در اثر فشار درونی پاره شود و سطح در
تماس با محیط قرار گیرد.
مکانیزم :Disbonding
به درون شیار نفوذ کند و ناحیه درون شیار نیز

جدول  -2مقایسه دمای بحرانی خوردگی
شیاری فوالدهای دوپلکس و آستینی
و در آخر روشی که مورد بحث این دوره است:
روش چهارم :حفاظت کاتدی
اگر بر روی یک سازه حفاظت شده یک منطقه
شیار مانند ایجاد شود سوالی که پیش می آید این
است که آیا جریان کافی به درون شیار نفوذ می
کند و سطح سازه به پتانسیل الزم پالریزه می شود
که از خوردگی جلوگیری شود؟!

تحت حفاظت قرار گیرد.
اما این راه حل معایبی دارد اوالً اگر سازه دارای
پوشش پلیمری باشد شدیدتر شدن واکنش های
کاتدی می تواند شرایط را بیشتر قلیایی کند و به
جدایش پوشش کمک کند و دیگری اینکه ممکن
است باعث تولید هیدروژن و تردی شود و

ابتدا نقاطی از فوالد که پوشش روی آنها آسیب
دیده است ،خورده میشوند و سپس برای حفظ
تعادل بار الکتریکی واکنش احیاء اکسیژن نیز در
همین منطقه صورت میگیرد .درصورتیکه
خوردگی در همان مراحل ابتدایی متوقف نشود،
واکنش کاتدی به تدریج به سمت فصل مشترک
پوشش-فلز حرکت میکند .در حالی که واکنش

شکل  -7پدیده
Disbonding

اینکه حفاظت کاتدی بتواند از خوردگی شیاری
جلوگیری کند به مشخصات هندسی شیار مثل
دهانه و عمق و همچنین محیط درون و پیرامون
شیار بستگی دارد.
یک راه حل برای حفاظت کاتدی مثال لوله های

همچنین ممکن است تولید حباب های هیدروژن

آندی همچنان در نقاط معیوب صورت میگیرد و

مدفون در خاک این است که اگر فکر می کنیم

در دهانه شیار مانع از نفوذ جریان به درون شیار

یونهای آهن وارد محلول شده و با عوامل موجود

پوشش ممکن است آسیب ببینید بهتر است که

شود.

در محیط ترکیب میشوند(روابط شکل .)8

پتانسیل حفاظتی را منفی تر کنیم تا جریان الزم
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بنابراین برای حفظ تعادل بار الکتریکی کاتیونها

(یونهای سدیم و پتاسیم موجود در محیط) شروع شکل  -9توزیع
به نفوذ به داخل مناطق کاتدی از طریق پوشش یا پتانسیل و
از طریق عیب موجود در پوشش میکنند و pH

محلول موجود در این نواحی افزایش یافته و
چسبندگی پوشش به سطح کاهش مییابد .این

جریان در
درون یک

قلیایی شدن محلول به سه صورت میتواند باعث شیار ایجاد
جدایش پوشش شود -1 .حل شدن الیه اکسیدی شده بر روی
سطح فلز  -2هیدرولیز قلیایی پوشش آلی  -3فوالد زنگ نزن
حمله به اتصالهای بین پلیمر-فلز.

شکل -8

 413در آب
دریا

واکنش های
الکتروشیمایی
موثر در پدیده
جدایش
پس تا اینجا حفاظت کاتدی نیاز نیست باشد یا
نباشد و در هر حال امکان وقوع جدایش هست.
ولی حفاظت کاتدی به قلیایی شدن کمک می
کند .پس می تواند روی این پدیده تاثیر گذار باشد
پس ارتباط بین  disbondingو حفاظت
کاتدی مشخص شد.
راه حل های جلوگیری از  disbondingبه
اصالح پوشش مربوط می شود که موضوع بحث ما
نیست.
حاال فرض می کنیم پوشش را داریم و حفاظت
کاتدی هم اعمال شده است و به هر دلیلی پدیده

شکل  9مربوط به فوالد زنگ نزن در آب دریا

مجدداً شکل زیر توزیع پتانسیل را در درون یک

می باشد .برای حفاظت فوالد زنگ نزن به پتانسیل

شیار نشان می دهد .باز هم اثر غلظت به خوبی

خیلی منفی نیاز نیست و حتی همین پتانسیل

مشخص است.

مشخص شده در شکل هم مناسب است.
شکل  12نیز تاثیر محیط خورنده بر توزیع

با دهانه ورودی متفاوت(فاصله بین عامل ایجاد

پتانسیل در دورن شیار را نشان می دهد .همانطور

شیار و سطح سازه نشان می دهد .بازتر شدن دهانه

که مشخص است افزایش غلظت نمک در آب به

ورودی به توزیع بهتر کمک می کند.

توزیع بهتر پتانسیل درون شیار کمک می کند.
زیرا رسانایی افزایش می یابد و نفوذ جریان بهتر
صورت می گیرد (.منظور فاصله از دهانه ورودی
شیار یا نقطه ابتدایی است)

شکل  -12تاثیر

جدایش پوشش رخ داده است .یا سازه ی را داریم محیط خورنده بر
که روی آن به دالیلی یک شیار ایجاد شده است .توزیع پتانسیل در
آیا حفاظت کاتدی راه حل جلوگیری از خوردگی درون شیار
است .دو عامل در بازدهی حفاظت تاثیر دارند.
هندسه شیار یا ناحیه جدایش و محیط.
در ادامه یک سری نمودار را می بینیم که
تاثیراین دو را نشان می دهد:
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تغییرات  pHدر درون شیار بر حسب پتانسیل
های مختلف در شکل  12نشان داده شده است.

منفی تر شدن پتانسیل به افزایش  pHکمک می-

اتفاقی که می افتد این است که ابتدا فقط

 ،یون های هیدروکسیل تولیدی درون شیار زیاد

کند .زیرا میزان تولید یون های هیدروکسیل

نواحی ابتدایی( دهانه شیار) محافظت می شوند و

شده و در ادامه یون های کلر به داخل شیار نفوذ
کرده و رسانایی محیط درون شیار زیاد شده و

افزایش می یابد.

خوردگی متوقف می شود .تغییرات نمودار ها به
خوبی این موضوع را نشان می دهد.
به نظر من راه حلی که وجود دارد برای محیط
های با مقاومت باال استفاده از همان پتانسیل های
مناسب و عدم افزایش پتانسیل به مقادیر خیلی
منفی هست به خصوص وقتی احتمال جدایش یا
تردی هست .ولی یک مقداری جلوگیری از
خوردگی ممکن است زمان بر باشد و مقداری از
سطح سازه دچار خوردگی شود .اما نمودار ها در
صورتی که پتانسیل مناسبی انتخاب شود بعد از
یک مدتی حتی نقاط عمیق هم احتمال رسیدن
به پتانسیل حفاظتی را دارند.
پس راه حل ابتدایی (استفاده از پتانسیل های

شکل  -11توزیع پتانسیل در درون یک شیار
و اثر غلظت

خوردگی در نواحی عمیق تر به علت وجود

خیلی منفی تر ) که به نظر می رسید بتواند مشکل

اکسیژن ادامه دارد .و وقتی که اکسیژن مصرف شد

را حل کند سه ایراد دارد .حفاظت کاتدی می توانه
به جدایش پوشش کمک کند .پتانسیل های خیلی
منفی می تواند باعث تولید هیدروژن شود و تردی
را به دنبال داشته باشد .و اخرین مورد این که
تولید زیاد یون های هیدروژن می تواند مانع ورود
جریان به داخل شیار شود.
همچینی سوال ابتدایی که ممکن بود به نظر
بیاید که آیا حفاظت مناسب هست و جلوگیری
می کند واصالً خوب هست یا بد .جواب قطعی
مشخصی ندارد .می بینیم در محیط های با
مقاومت کم احتمال حفاظت خیلی باالست و در

شکل  -12توزیع پتانسیل در دورن شیارهای با
دهانه ورودی متفاوت (منظور از دلتا اندازه

شکل  -13تغییرات پتانسیل برای فوالد 453
و آند آلومینیومی در 1درصد کلرید آهن

فاصله بین دو سطح است).
در محیط های با مقاومت باال مثال غلظت های
کم نمک ممکن است بالفاصه خوردگی متوقف
نشود ولی بعد از مدتی این اتفاق می افتد.
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محیط های با مقاومت باال شرایط ناپایدار است.

درصد کلرید آهن ،حفاظت کاتدی به خوبی از

تغییرات را برای فوالد  316و آند آلومینیومی در5

ولی در کل می تواند مفید باشد.

خوردگی شیاری جلوگیری می کند.ولی در

درصد کلرید آهن نشان می دهد.

نتایج نشان داده که در مورد فوالد زنگ نزن
حتی در محیط های خیلی خورنده مثل محلول 5

صورتی که بخواهیم از روش آندهای فدا شونده
استفاده کنیم  .هر نوع آندی در محیط های
خورنده پاسخگو نخواهد بود .نمودار شکل 13

آدرس وبسایت گروه:
www.aim-group.ir
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سیستم مدیریت خوردگی
اردیبهشت
با  52لغایت
محدوده
زمان :در
RBLXTM3132
افزار
استفاده13از نرم
عملی
تئوری و
دوره سه روزه مدیریت خوردگی براساس استانداردهای بینالمللی و
اسناد راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت تدارک دیده شده است و
توسط مدرس بینالمللی ارایه میگردد .در این دوره عالوه بر اصول
مدیریت خوردگی ،راهکار عملی آمادهسازی و پیادهسازی سیستم بهینه
مدیریت خوردگی ،به همراه مثالهای کاربردی تشریح میشود.

این دوره برای چه کسانی مفید است؟



مدیران و کارکنان ستادی متولی و یا دخیل در مدیریت خوردگی



مدیران و کارکنان واحدهای بازرسی فنی ،تعمیرات و خوردگی در
شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای خصوصی
مدرس دوره؛
پیمانکاران و مشاوران مدیریت خوردگی
آقای رضا شهریور
دانشجویان و عالقمندان به فراگیری اصول ارزیابی ریسک
 کارشناس مهندسی بازرسی فنی ،کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و
خوردگی ،مدیریت خوردگی و بازرسی بر مبنای ریسک
دانشجوی دکترای مهندسی در انگلستان








سرفصلهای دوره:














مقدمهای بر سیستم مدیریت خوردگی و ارتباط آن با سایر
سیستمهای مدیریت یک پارچه نگهداری



مدیریت خوردگی در شرکتهای نفتی بزرگ دنیا مانند شرکت
شل ،بی پی ،توتال ،آپاچی و پتروناس



دارای تاییدیه مهندس حرفهای از انجمن مهندسان انگلستان
عضو تیم ارزیاب مهندسان حرفهای در انستیتو انرژی انگلستان
دارای سابقه مدیریت اجرای سیستمهای مدیریت خوردگی و  RBIدر
شرکتهای نفتی بزرگ دنیا
-

استقرار مدیریت خوردگی در شرکتهای تابعه وزارت نفت ایران
خط مشی و استراتژی مدیریت خوردگی
ساختار سازمانی و مسوولیتها

-

برنامهریزی ،دستورالعملها و شیوههای اجرایی
ارزیابی ریسک خوردگی )(CRA
بازرسی بر مبنای ریسک ) (RBIطبق API 581

اندازهگیری کارایی سیستم مدیریت خوردگی
بازنگری سیستم مدیریت خوردگی





ممیزی سیستم مدیریت خوردگی
خودارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت خوردگی



سند راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت



ارائه مثالهای عملی با استفاده از نرمافزار RBLXTM

دارای بیش از  ۶۱سال سابقه خدمت در ایران ،امارات ،انگلستان و نروژ شامل:
مدیر تولید نرمافزار  RBLXTMدر شرکت الیف تک انگلستان
متخصص  RBIو مدیریت یکپارچه نگهداری در شرکت توتال در نروژ
مدیر بخش بازرسی بر مبنای ریسک و کارشناس ارشد خوردگی در شرکتهای
لویدز رجیستر ،اوشنیرینگ و فلکسالیف در انگلستان
عضو گروه محققین یکپارچه نگهداری در دانشگاه ابردین انگلستان
عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
ارایه دهها مقاله علمی داخلی و خارجی که بطور گسترده در تدوین سند
راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفته است.
مترجم کتاب  3جلدی رنگ و پوشش انتشارات شرکت گاز
مشارکت در تالیف کتاب خوردگی و مواد در صنایع نفت و گاز ،انتشارات CRC

آمریکا

در پایان به شرکت کنندگان مدرک بینالمللی حضور در دوره اعطا میشود.
جهت کسب هرگونه اطالعات و ثبت نام با واحد آموزش ،خانم موسویان تماس حاصل فرمایید.
تلفن+98 21 88894516-19 :
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ایمیلhrm@irico.ir :

بررسی جایگاه مدیریت خوردگی و
مدیریت اینتگریتی
در سیستم مدیریت ایمنی فرآیند
(با مطالعه موردی حادثه انفجار در پاالیشگاه  Humberانگلستان )
علی موسویون
•

سرپرست ایمنی و آتش نشانی شرکت پتروشیمی بندرامام (ره)



کارشناسی مهندسی ایمنی – دانشگاه صنعت نفت



بیش از  71سال سابقه ایمنی در صنایع پتروشیمی



عضو سابق کمیته بررسی حوادث شرکت ملی صنایع پتروشیمی

در این ارائه ابتدا با بررسی حادثه انفجار در

پاالیشگاه  Humberتنها پاالیشگاه تحت مالکیت

در ساعت  22:20روز دوشنبه  21آوریل 2002

پاالیشگاه Humberانگلستان که در سال 2002

کونکوفلیپس در انگلستان بود  .این پاالیشگاه در

مصادف با عید پاک در حالی که واحد  SGPدر

رخ داد ،یافته ها و نکات قابل توجهی که گروه

سال 2790با تولید روزانه  70هزار بشکه در روز

شرایط عادی بهره برداری بود به دلیل پارگی

تحقیق حادثه در انگلستان بعد از وقوع حادثه به

راهاندازی شده و طی سالهای بعد تولید آن به 225

زانویی خط  1اینچ  over headبین برج دی

آنها دست پیدا کرد را مرور کرده و به کمک آن

هزار بشکه در روز افزایش یافت.

مهمترین

اتانایزر و مبدل مربوطه ( PFDشکل  )2نشت

در ادامه به تشریح جایگاه مدیریت خوردگی و

تولیدات این پاالیشگاه که در شمال شرقی

مدیریت اینتگریتی در سیستم مدیریت ایمنی

انگلستان واقع شده بود عبارت بودند از بنزین،

فرآیند خواهیم پرداخت .در بخش پایانی نیز به

گازوییل  ،بوتان و پروپان ) (LPGو بنزین

ارایه راهکارهای عملی و اجرایی بر اساس اصول

هواپیما  .در این پاالیشگاه حدود  000نفر مشغول

سیستم مدیریت ایمنی فرآیند و مدیریت

به کار بودند.

اینتگریتی جهت پیش گیری از حوادث مشابه
اشاره خواهد شد
بخش اول  :شرح مختصر حادثه و نکات قابل
توجه:

25

واحد(  SGP(Saturate Gas Plantکه حادثه
در آن بوقوع پیوست در سال  2702راه اندازی
شده بود و تفکیک هیدروکربورهای گازی در آن
صورت می گرفت.
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شدید گاز قابل اشتعال ( که  %70آن اتان  ،بوتان
و پروپان بود) به وقوع پیوسته و پس از  00ثانیه
با رسیدن به منبع حرارت منفجر شد .حادثه در
زمان نزدیک به تغییر نوبتکاری بوقوع پیوسته و
با توجه به مصادف شدن با روز تعطیل در زمان
حادثه حدود  200نفر در پاالیشگاه مشغول به کار
بودند .

شکل  -0زانویی  6اینچ بعد از شکست
در زمان بروز حادثه دو محل تزریق آب به خطوط
در واحد  SGPوجود داشت  .در حالی که طبق
طراحی فقط یک مکان تزریق و آنهم بر روی خط

شکل -2نمودار فرآیند جریانی واحد SGP
که حادثه در آن رخ داد
پیامدهای حادثه:


وقوع چندین انفجار طی مدت 20

دقیقه .


بروز  fire ballبا ارتفاع حدود  00متر

پانزده دقیقه پس از حادثه و نیز چندین fire
 ballدیگر.


نشت و آتش سوزی بیش از  200تن

گاز و مایع قابل اشتعال( 00تن در واحد SGPو
200تن در واحدهای باالدست و پایین دست).


شکسته شدن شیشه منازل و

 ) Pointاز  0میلیمتر به 0.0میلیمتر در اثر

خوراک قبل از  feed drumپیش بینی شده بود

 errosion-corrosionرا نشان داد(.شکل )0

 .محل تزریق دوم که حادثه در پایین دست آن

آزمایشات همچنین نشان داد در نقاطی از خطوط

بوقوع پیوست (شکل  2و )5در طراحی اولیه نبوده

لوله که دچار خوردگی نشده بودند  ،سولفید آهن

و اندک زمانی پس از راه اندازی اولیه واحد و با

سطح جداره داخلی را پوشانده بود  .که همین

استفاده از خط یک اینچ  ventبرقرار شده بود .

پوشش الیه منفعلی را برای محافظت از لوله کربن

این تغییر به دلیل مشکالت بوجود آمده برای

استیل در برابر خوردگی بیشتر فراهم آورده بود .

مبدلهای پایین دست و گرفتگی شدید و مشاهده

گرچه در زمانهایی که تزریق

رسوبات زیاد اعمال شده بود(.تزریق آب جهت حل

آب به خط صورت می گرفت  .جریان آب موجب

نمودن نمکها و هیدراتها در خطوط فرآیندی و

برداشته شدن این الیه محافظ و قرار گرفتن سطح

پیشگیری از back pressureو fouling

داخلی لوله در برابر عوامل خورنده موجود در

صورت می گیرد)

جریان گاز می شد  .ضمن اینکه زانویی واقع در

تا سال  2772تزریق آب از محل تزریق دوم به

پایین دست محل تزریق در

طور مداوم صورت می گرفت لیکن طی تصمیمی

معرض errosion/corrosionهم بود.

در آن سال تصمیم بر تزریق متناوب آب به خط

ساختمانها ی پاالیشگاه و نیز منازل مسکونی

ارتباطی  over headبا مبدل گرفته می شود.

شهرکهای مجاور .


تخریب کامل واحد  SGPو یکی از

واحدهای فرآیندی مجاور(شکل . )2


مصدومیت و جراحت  0نفر که  1نفر

به طور سرپایی مداوا شدند.


شکل -2
واحد SGP
بعد از وقوع
حادثه

این حادثه حدود  00میلیون دالر

آمریکا خسارت در پی داشت.
نکات قابل توجه و دالیل بروز حادثه:
.2

پس از حادثه آزمایشات متالورژی

کاهش ضخامت زانویی واقع در  1.9متری پایین
دست محل تزریق آب( Water Injection

21
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به هنگام اعمال تغییر (افزودن محل

بازرسی از محل تزریق آب دوم صادر شد اما به

آن بازرسین و مهندسین خوردگی کلیه نقاط مورد

.2

تزریق دوم) فرآیند مدیریت تغییر) (MOCطی

دلیل عدم نصب داربست ( این نقطه در ارتفاع 7

نظر را در پاالیشگاه مورد بازرسی قرار دادند اما

نشده ضمن آنکه نقشه ها نیز به روز نشده و اساسا

متری از سطح زمین قرار داشت ) اینکار صورت

محل تزریق دوم در واحد SPGبر روی نقشه ها

مستند سازی انجام نشده بود  .ضمن آنکه در

نگرفته بود  .هر چند شواهدی مبنی بر انجام

نبوده و بر این اساس آنها بی اطالع بودند و محل

فرصت فراهم شده در سال  72نیز این اقدام

بازرسی از خط طی سال  72تا زمان وقوع حادثه

مورد نظر مورد بررسی و بازرسی قرار نگرفت.
.2

در سال  2771یک پروژه بررسی جامع

بر روی خطوط لوله بر مبنای یک بانک اطالعاتی

شکل  -2نمایی شماتیک از

رایانه ای به انجام رسید اما طی آن پروژه نیز به

خط تزریق آب به خط over

دلیل عدم دسترسی به خط مورد نظر و عدم

 headبرج دی اتانایزر

داربست بندی آن خط از نظر دور افتاد .
.5

در سال  2771اداره بازرسی فنی

پاالیشگاه بر اساس فرضیاتی غیر مستند برداشت
کرد که مسیر تزریق دوم کور شده است
با توجه به تمامی موارد ذکر شده عمال طی بیست
سال از سال  2702تا سال 2002هیچ گونه
بازرسی و بررسی مستند شده ای از خط محل
مورد نظر و اطراف آن صورت نگرفت .جهت
اطالعات بیشتر مطالعه گزارش نهایی حادثه که
توسط HSEانگلستان منتشر شده را توصیه می
کنیم.
صورت نگرفته بود.
.2

در آوریل  2772و در حین تعمیرات

وجود داشت اما هیچ سند و سابقه ای در این

یکی از موارد مهمی که در خصوص این حادثه و

خصوص یافت نشد .

حوادث مشابهی که در شرکتهای پیشرو مطرح می

اساسی بازرسی های صورت گرفته از مبدلهای
پایین دست خط over headبرج نشان داد که
شل و تیوبهای مبدلها به شدت دچار خوردگی
شده است و به ناچار مبدلها جدید جایگزین شدند.
در همان تعمیرات اساسی با توجه به مشاهده
پیتینگ هایی بر روی خط ،درخواستی جهت

شکل  -5محل

شود که آیا وجود زیر ساختها و سیستم های
.0

ر سال 2772شرکت کونکو فلیپس با

ارسال بولتنی فنی به پاالیشگاه  Humberآسیب
پذیری خطوط کربن استیل در نقاط نزدیک به
محل های تزریق آب را یاد آور شد و توصیه به
بازرسی از این مکانها کرد .در پی

آمده این شرکت بارها مورد ممیزی قرار گفته بود
و سیستم مدیریت ایمنی آن مناسب تشخیص
داده شده بود .همچنین تالشهای بسیار زیادی در
راستای پایش وضعیت خوردگی ،استفاده از
کارشناسان خارج از پاالیشگاه تا تهیه نرم افزار ها

تزریق آب به خط

 ،استخدام کارشناس خوردگی  ،اجرای پروژه های

 over headکه با

متعدد و ...صورت پذیرفته بود .در سال 2777

استفاده از خط ا

سیستم مدیریت تغییر در این پاالیشگاه از دو

اینچ  ventکه

طریق ایجاد شده بود  .حتی سیستم الکترونیکی

زمانی کوتاه پس از

نیز تعبیه شده بود  .که این امر آن هم تنها  9سال

راه اندازی تعبیه
شده بود.

29

مناسب کفایت می کند ؟همانطور که در گزارش
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پس از انتشار استاندارد  PSMنشان از پیشرو
بودن این شرکت در زمان خود می دهد.

 مدیریت اینتگریتی یکی از اصول مدیریت ایمنی فرآیند در استانداردهای-2 جدول

به طور خالصه دالیل بروز این حادثه را میشود به
: موارد ذیل مرتبط دانست

OSHA  وAPI
OSHA CFR 1910.119

API RP 750

Process Safety Information

Process Safety Information
Process Hazard Analysis
Operating Procedure
Training
Pre-Start up Safety Reviews

Process Hazard Analysis
Operating Procedure
Training
Pre-Start up Safety Reviews

Emergency Response

Assurance of Quality and
Mechanical Integrity of Critical
Equipment
Safe Work Practices

Management of Change

Emergency Response and Control

Incident Investigation
Compliance Audit
Employee Participation

Management of Change

Mechanical Integrity
Hot Work Permit

Investigation of Process related
Audit ofincidents
Process Hazards

Contractors

نقص در اجرای سیستم مدیریت تغییر
نقص در ارتباطات
نقص در سیستم مدیریت خوردگی
نقص در مستند سازی
 ارتباط بین سیستم مدیریت:بخش دوم
ایمنی فرآیند و مدیریت خوردگی و ارتباط
آن با پیشگیری از حوادث مشابه پاالیشگاه
humbler
در دو استاندارد معتبری که در خصوص مدیریت
ایمنی فرآیند است موضوع اینتگریتی به عنوان

Management Systems
RPBS Element

همه این مباحث به نوعی تحت عنوان موضوع
پیشگیری از خسارت مطرح می شود و به طور
 اما عالوه.کامال سیستماتیکی به هم گره خورده اند
بر این اصل اصول دیگری هم در مدیریت ایمنی
فرآیند وجود دارد که با بسیاری از مواردی که در
 همپوشانی،مورد مدیریت خوردگی مطرح شد
.دارد
از اصول مهم مدیریت ایمنی فرآیند آموزش شامل
،  بحث اطالعات ایمنی فرآیند،بحث ممیزی ها
. است...ارزیابی خطرات فرآیند و
2005  در سالBP پس از حادثه پاالیشگاه
.مدیریت ایمنی فرآیند هم دچار تکامل جدی شد
 ارکان و اصول سیستم مدیریت ایمنی1 شکل
فرآیند بر مبنای ریسک را نشان می دهد که در

موارد نقض اصول مدیریت ایمنی فرآیند-2 جدول

Process Safety Culture
Compliance Standards
Process Safety Competency
Workforce Involvement
Stakeholder outreach
Process Knowledge Management
HAZID and Risk Analysis
Operating Procedures
Safe Work Practices
Asset Integrity and Reliability
Contractor Management
Training and Performance
Management of Change
Operational Readiness
Conduct of operations
Emergency Management
Incident Investigation
Measurement and Metrics
Auditing
Management Review and Continuous
Improvement

. )2 یکی از اصول امده است (جدول
Missed in Humber
Refinery
√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
√

Humbler بر مبنای ریسک در پاالیشگاه
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شکل  -1آخرین دستاورد
در زمینه ایمنی فرآیند:

سیستمها قاب هایی هستند که عکس باید در

ایمنی فرآیند برمبنای

آنها قرار بگیرد متاسفانه در ایران سیستم زدگی
بوجود آمده و توجه بیشتر به قابها ست  .عکسها

ریسک RB-PSM

که همان محتوا می_باشند روزبه روز بی کیفیت
تر میشود.
همانطور که اشاره شد بحث مدیریت تغییر یکی از
مهمترین دالیل بروز این حادثه بوده عالوه بر
تغییرات فنی تغییرات اجرایی مثل تغییر در
اجرای دستورالعملها و مهمتر از اون تغییرات
سازمانی از مشکالت جدی حال حاضر است  .در

جدول  2این عناصر بصورت واضح تر در خصوص

درصد حوادث بزرگ بوده است .در ایران بر اساس

خصوص تغییرات فنی حتی مواردی که بررسی

حادثه پاالیشگاه  Humblerمشخص گردیده

آمار تقریبی که من دارم این درصد بسیار باالتر

کارشناسی میشوند یا سلیقه جای استاندارد و ...

اند .مباحثی مثل فرهنگ ایمنی فرآیند  ،صالحیت

است.

را می گیرد  ،نقشه و مدارک به روز نمی شوند

 ،شاخصهای متریک  ،دانش ایمنی فرآیند از جمله
مواردی هستند که در مدیریت ایمنی فرآیند بر

افراد ذیربط با تغییر آموزش می بینند و. ...
در حادثه فاجعه بار سال  07در پتروشیمی پردیس
هم نقص ارتباطات عامل ریشه ای بود  .در حادثه

به روز نبودن نقشه ها و مدارک کار را برای انجام

فاجعه بار میترینگ بندر امام در سال  72باز هم

هر گونه کار اساسی از هازوپ گرفته تا

بحث صالحیت (شایستگی افراد) از موضوعات

نقص در ارتباطات بین گروههای مختلف یکی از

RBIمشکل و چه بسا ناممکن می کند .از جمله

دیگری است که از اهمیت بسزایی برخوردار است

عوامل اصلی بود.

بحثهای مهم دیگر درباره این حادثه که جای بحث

مبنای ریسک جدید مطرح شده اند.

و بسیار با مهارت متفاوت است (شکل  . )9در این
خصوص در حال حاضر مشکالت جدی وجود دارد.
در خصوص پیمانکاران هم فرسنگها با آنچه در
استاندارد مدیریت ایمنی فرآیند آمده فاصله داریم
.مدیریت ایمنی فرآیند هم بر این موضوع تأکید
جدی دارد.

بسیار دارد و به نوعی می تواند ارتباطات و دیگر
یکی دیگر از مهمترین مواردی که در راستای

موارد را تحت تاثیر قرار بدهد بحث نقش

پیشگری از اینگونه حوادث موضوع طراحی اولیه

ساختارهاست .از مهمترین موارد دیگری که می

است  .هر چه که طراحی اولیه به طور مناسبی

تواند باعث پیشگیری از بروز حوادثی مشابه

صورت نگرفته باشد و به طور مثال جانمایی

پاالیشگاه Humberشود ،نقش تجزیه و تحلیل

تجهیزات Hazop study ،و  ....به خوبی انجام

تعمیرات اساسی و جلسات تحلیلی بعد از انجام

نشده باشد در زمان راه اندازی و بهره برداری

تعمیرات اساسی است.

اما در خصوص ارتباطات :نقص در ارتباطات بین

زمینه های متعددی برای انجام تغییرات فراهم

دو نوبتکاری بین دو واحد بین دو مجتمع و بین

میشود.

ادارات مختلف همواره یکی از مهمترین ریشه های
بروز حوادث فرآیندی بوده  .در همین حادثه به

شکل -2

نظر شما ارتباط اداره بازرسی فنی پاالیشگاه

مهارت،

 Humberبا بهره برداری ارتباط موثری بوده ؟

صالحیت و

به نظر میرسد اصال واحد بازرسی در جریان قرار

شایستگی

نگرفته است .در صنایع داخلی هم این مشکل به
طور جدی وجود دارد  .ارتباطات بیشتر به طور
عمودی است تا ماتریسی  .همین یک مشکل
بزرگ بوده است  .جالب است که بر اساس
تحقیقاتی که پروفسور مشکاتی انجام داده نقص
در ارتباطات به انحاء مختلف عامل بیش از 25
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در خصوص ساختار در متن گزارش این حادثه به

شد)  .حوادث همواره دالیل ریشه ای و

اینکه در کونکو فلیپس اینکار به طور موثر انجام

نکته جالبی اشاره شده است  .در سال  2002و

سیستماتیکی دارند  .که یافتن آنها در پیشگیری

نشده است.

بعد از این حادثه ساختاری شکل می گیرد که

از حوادث مشابه کمک می کند.

مدیریت ایمنی فرآیند و مدیریت دارییهای
فیزیکی را در بر می گیرد  .با ساختارهای قدیمی

نقاط مثبتی هم در این گزارش بوده است مثل

طبق دو اصل  2و  0قانون Safety at work

قدرت آنالیز و هشدار دهی به هنگام ستاد ها در

act 1974به میزان  700هزار پوند جریمه شد.

امکان انجام تحول اساسی به حداقل می رسد.

شرکتهای پیشرو  .اطالع رسانی سریع مشکالت

گزارش حادثه و توضیحات ارایه شده در خصوص

فنی و حوادث به شرکتهای دیگر و....

برای جزئیات بیشتر در خصوص این حادثه مطالعه
گزارشات

زیر

توصیه

می

شود:

آن نشان می دهد اصول متعددی از مدیریت

الیه های دفاعی متعدد سخت افزاری و نرم افزاری

 -گزارش خالصه شرکت  DNVاز حادثه

ایمنی فرآیند در پاالیشگاه Humberدچار نقص

برای پیشگیری از حوادث وجود دارد و یکی از

Humberو چند حادثه بزرگ دیگر .

شده بوده است .بر اساس اطالعاتی که در متن

مهمترین و آخرین آنها ممیزی است  .انتظار

گزارش آمده و در انطباق آنها با RBPSM

اینست که ممیزی های دقیق مشکالت بالقوه رو

حداقل  20اصل از بیست اصل دچار نقصان شده

قبل از به فعل در آمدن شناسایی کنند اما مثل

است (که در باال در قالب یک جدول به انها اشاره

شرکت مهندسی پرتو آزمون آذر

00

خاطر نشان می سازد شرکت کونوکو فیلیپس.
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-

گزارش مربوط به جریمه بعد از حادثه
پاالیشگاه. Humber
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مصاحبه با
متخصصان
 .1لطفا خودتان را معرفی کنید و مختصری

بودم .متاسفانه در ايران ارتباط خوبي بين صنعت و

و يا شركت در دوره هاي آموزشي وجود ندارد و

در مورد سوابق خود توضیح دهید.

مراكز تحقيقاتي و دانشگاه وجود ندارد و در اين راه

فقط فرد مورد نظر ميبايست رضايت رئيس خود را

مشكالت بسيار عديده اي وجود دارد .من هنوز هم

براي شركت در دوره مورد نظر ،داشته باشد.

من عليرضا عبدالملكي هستم .تحصيالت
دانشگاهيام
را تا مقطع
دكترا

در

كم و بيش با پژوهشگاه صنعت نفت در ارتباط
هستم.

سمينار در محل شركت ،محصوالت جديد و يا

در كانادا و امريكا با مراكز تحقيقاتي هاي زيادي در

خدمات جديد خود را ارائه ميدهند و به اين طريق

رشته

ارتباط هستم و گاهي براي انجام برخي از كارهاي

همكاران با تكنولوژي ها و محصوالت جديد آشنا

مهندسي

شركت از آنها كمك ميگيريم .در كانادا بيشتر با

ميشوند

مواد

در

شركتهاي SGS ،Qualimet ،ACUREN

دانشگاه هاي

 Canadaو دانشگاه آلبرتا و در امريكا با شركتهاي

شريف و علم

 Stress Engineering Services Incو

و صنعت به
انجام رسانده ام و در سال  ٠3٣١در مقطع دكترا

E2G|The Equity Engineering Group,
 Incكم و بيش در ارتياط هستم .در كانادا هيچ

فارغ التحصيل شدم .از سال  ٠3٣١تا  ٠3٣٣در

گونه مشكلي در ارتباط با برقراري ارتباط با مراكز

گروه خوردگي فلزات پژوهشگاه صنعت نفت در

تحقيقاتي وجود ندارد .بسيار ساده و سهل الوصول

تهران مشغول به كار بودم و در سال  ٨١١٣به كانادا

است.

مهاجرت نمودم .از سال  ٨١١٣تاكنون هم در
بزرگترين شركت توليد و پااليش نفت كانادا
( )Suncor Energy Incبه عنوان Senior
 Materials Reliability Engineerمشغول
به كار هستم.
 .2آیا با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی

 .9نظر شما راجع به مشکالت و خسارات
ناشی از خوردگی در ایران چیست؟
بروز پديده خوردگي در صنايع مختلف از ديرباز
هزينه هاي بسيار زيادي را بدنبال داشته است .حتي
در كشورهاي پيشرفته هم ،هر ساله بر اثر خوردگي
خسارات بسيار زيادي بصورت مستقيم و غير
مستقيم به صنايع وارد ميشود و كارشناسان

 .3شرکت شما چه اقداماتی جهت بروز

خوردگي صرفا در صدد كاهش اين هزينه ها

رسانی دانش خوردگی و بازرسی فنی

هستند .يك نكته بسيار مهم آن است كه هرگز

کارشناسان خود انجام میدهد؟

نميتوان هزينه ها و خسارات ناشي از خوردگي را به
صفر رساند ،بلكه تنها ميتوان در جهت كاهش ان

در شركت ما هرساله تعداد زيادي كالسهاي

تالش نمود.

آموزشي براي افزايش دانش فني پرسنل برقرار
ميشود .بيشتر اين كالسها در رابطه با كدها و

متاسفانه در ايران هيچ آمار قابل استنادي در اين

استانداردهاي ساخت و بازرسي فني است .اساتيد

زمينه وجود ندارد .در سالهاي حدود  ٠3٣٨پروژه

مجرب از شركتهاي كانادايي و يا امريكايي براي

اي در پژوهشگاه صنعت نفت جهت تهيه آمار هزينه

برگزاري اين دوره هاي آموزشي دعوت بعمل ميآيد.

هاي خوردگي در پااليشگاه هاي نفت ايران به اجرا

من هنگامي كه در ايران بودم در پژوهشگاه صنعت

چنانچه فردي به دوره آموزشي خاصي نياز داشته

در آمد ولي بعد از آن تالش چشمگيري ديگري در

نفت شاغل بودم و جزو هيئت علمي پژوهشگاه

باشد هم ميتواند خود با هزينه شركت در آن دوره

اين زمينه صورت نگرفته است.

و خارجی از جمله دانشگاه ها در ارتباط
هستید؟ در راه برقراری ارتباط با این
مراکز با چه مشکالتی مواجه هستید؟

ها شركت كند .هيچ محدوديت خاصي در برگزاري

34
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 . 5چه تعریفی برای مدیریت خوردگی

 -5نصب تجهيزات مورد نياز براي پايش هر يك

 -٨در هر صنعتي كه شاغل هستيد و يا قصد

دارید و عناصر اصلی آنرا چه میدانید؟

از پارامترهاي فيزيكي و شيميايي تعريف شده و

شاغل شدن داريد ،سعي كنيد كه با كد ها و

پايشهاي مستمر آنها بر اساس برنامه هاي از

استانداردهاي ساخت و بازرسي فني هاي مرتبط

پيش تعين شده و تهيه گزارشهاي الزم.

با آن صنعت آشنا شويد و در كارهاي خود

از نظر من مديريت خوردگي يعني فعاليت هاي
سيستماتيك ،منسجم و پيوسته كارشناسان
خوردگي در جهت شناخت مكانيزم هاي تخريب

 -٦بررسي گزارشهاي انحراف از  IOWو ارايه

فعال در مجموعه صنعتي خود و تالش در جهت

راهكار هاي عملي براي جلوگيري از تكرار مجدد

تعيين كَمْي نرخ تخريب ها و كنترل و به حداقل

انحراف.

رساندن آنها ميباشد .به مجموعه اين فعاليتها
مديريت خوردگي ميگويند.

مديريت اينتگريتي هستند ،معموال مديريت

خوردگي به شرح ذيل هستند

اسم مديريت خوردگي به صورت مستقل وجود
ندارد و ما داراي سيستم مديريت اينتگريتي
هستيم.

 -3براي يك نفر مهندس مواد و خوردگي و يا
بازرس فني ،كه تازه ميخواهد در صنعت شاغل
شود ،آشنايي با انواع مكانيزم هاي تخريب و
عوامل كنترل كننده هر مكانيزم ،از اهميت فوق
العاده بااليي برخوردار ميباشد .لذا توصيه اكيد

 .6به نظر شما تشکیل گروه مدیریت

ميكنم كه همواره يك نسخه از استاندارد API

خوردگی تا چه حد توانسته در ارتقاء

 RP 571را بصورت هارد كپي بر روي ميز كار

دانش و فرهنگ مدیریت خوردگی در

خود داشته باشيد و آنرا بارها و بارها مطالعه

کشور موثر باشد؟

كنيد.

براي انجام اين كار بايد اقدام به تهيه

اين گروه هنوز در ابتداي راه است ولي با توجه

 .8چه پیشنهادی برای ارتقاء کیفیت

 corrosion control manualبراي هر واحد

به تخصص و تجربه بسيار عالي برخي از اعضا

گروه مدیریت خوردگی و اینتگریتی و

صنعتي نمود -3 .تهيه يك بانك اطالعاتي از

آن ،اميد است كه بتواند دانش و فرهنگ الزم

نیز نشریه مدیریت خوردگی دارید؟

اطالعات فني و بازرسي هر يك از تجهيزات

براي به اجرا در آمدن پروژه هاي مختلف در

صنعتي و داشتن يك نرم افزار خاص براي تعين

جهت مطالعه سيستماتيك معضل خوردگي در

ريسك كه معموال همان استقرار نرم افزار RBI

صنايع را توسعه دهد.

 -٨شناخت كاملي از عوامل خورنده و چگونگي
انجام فرآيندهاي شيميايي صورت گرفته در هر
يك از تجهيزات صنعتي و تعين احتمال بروز
مكانيزمهاي تخريب براي هر يك از تجهيزات.

است.

پيشنهاد من در اين زمينه آن است كه اعضا با
تجربه اين گروه ،تجربيات خود از مواردي كه از
آنها درس گرفته اند را با بقيه به اشتراك بگذارند

 .7پیشنهاد شما به دانشجویان و

و اگر گزارشهاي فني خوبي و مناسبي دارند كه

 -4تعريف و تعين پارامتر هاي فيزيكي،

مهندسین جوان رشته مهندسی خوردگی

به درد مهندسين جوان ميخورد را در گروه قرار

شيميايي و مكانيكي براي هر يك از تجهيزات

و بازرسی فنی چیست؟

دهند.

كه در تحت آن خسارتي به تجهيزات وارد
نميشود و در صورت عبور از آنها ،ممكن است
كه تخريبهاي شيميايي و يا مكانيكي صورت
پذيرد.

به

مجموع

اين

من سه تا پيشنهاد براي دانشجويان بازرسي فني
و خوردگي و مواد شاغل در صنعت دارم.

پارامترها

 -٠تا ميتوانيد زبان انگليسي خود را تقويت كنيد

)IOW(Integrity Operating Window
و ) SOL( Safe Operating Limitsگفته

چرا كه براي دسترسي به بيش از  ٪٥5علم

ميشود.
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گنجانده شده است و اين سند هاي فني ميتوانند
باشند.

ميشود .در حال حاصر در شركت ما چيزي به

مواد

سال مهندسين و كارشناسان آن صنعت،

در برخي شركتهاي بزرگ كه داراي سيستم

با توجه به تجربيات من ،اجزاي اصلي در مديريت

مجموعه صنعتي ،همان تهيه نقشه هاي انتخاب

فني ،چكيده مطالب علمي و تجربي سال هاي

راهنماي بسيار خوبي براي افزايش دانش شما

خوردگي در دل مديريت اينتگريتي گنجانده

 -٠شناخت كامل آلياژهاي فلزي بكار رفته در

همواره از آنها بهره ببريد چرا كه در اين سندهاي

جهان نياز به دانستن زبان انگليسي داريد.
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نگهداشت و تعمیرات بر پایه قابلیت
اطمینان مطابق با استاندارد
IEC60300-3-10
(بخش اول)
علیرضا عادلی رانکوهی
•

کارشناس مهندسی مکانیک

•

مدیر یکپارچگی دارائیهای فیزیکی شرکت بازرسی مهندسی

و صنعتی ایران (-4931تا کنون)
•

مدیر سابق یکپارچگی دارائیهای فیزیکی شرکت تکین کو ()4931-4933

•

مشاور سابق امورمهندسی  ،مدیریت کنترل تولید  ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه نظام نوین
نگهداری وتعمیرات و بازرسی فنی ()4933-4931

این ارائه در ابتدا به دلیل برگزاری این دوره

در سازمان تولید

(Failure patterns

احتمال از کارافتادگی(API 581شکل )1

پرداخته می شود و سپس با بیان تاریخچه و

)Application of RCM to structure

چیست؟ برای سایر مکانیزمهای تخریب مکانیکی

تعاریف مرتبط ،به بررسی انواع روش های

مباحث دیگری می باشند که در بخش دوم این

نگهداشت و تعمیرات می پردازیم .شرح چگونگی

ارائه و در زمان دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

شروع و استقرار  RCMوآنالیز از کار افتادگی
کارکرد مباحث دیگری می باشند که در بخش
اول این ارائه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
دسته بندی پیامدها و انتخاب فعالیت های
نگهداشت و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان
( Consequence classification and

بخش اول :دلیل برگزاری این دوره آموزشی
شاید این سوال مطرح شده باشد که فلسفه
نگارش و حاکم بر استاندارد  API581و
متدلوژی  RBIاز کجا امده است ؟ بعنوان مثال
این رابطه ریشه در چه دارد؟

 API581به آنها اشاره نشده است چه کار باید
کرد؟  ،برای سایر قطعات مکانیکی،تجهیزات و
دارائیهای فیزیکی ( )ASSETنظیر یاتاقانها و
سازه های فلزی چه راهکاری باید در نظر داشت؟
و چرا اینقدر بر توسعه چنین برنامه هایی تکیه
شده است ؟
همانطور که از موضوع مباحث ذکر شده در ابتدا

RCM
task
،)selectionاستقرار(،)Implementationرو

بر می آید ،روند نمای کلی روش (RCMشکل
بسیار نزدیک به  RBIمی باشد .

ش آنالیز میزان بحرانی بودن (criticality
) ،Analysisروش تعیین دوره فعالیت های

-مرجع

پایش وضعیت و بازرسی ( Failure finding

)gff( Frequenciesپیشنهادی در محاسبات

ضریب

 )task intervalsو روش پیاده سازی RCM
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و متریالی (نظیر  Wearو  )Fatigueکه در
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Failure

Generic

توان به دست اورد بهطوری که بازخورد از تجزیه
و تحلیل می تواند طراحی را تحت تاثیر قرار دهد
 .با این حال،استقرار  RCMدر فاز بهرهبرداری
و نگهداری به منظور بهبود وظایف نگهداری
وتعمیرات موجود ،ایجاد تغییرات الزم و یا
جایگزین های دیگر نیز ارزشمند است .بهره-
گیری موفق از روش  RCMبه یک درک خوب
از تجهیزات و ساختار فرایند تولید و همچنین
محیط عملیاتی ،زمینه عملیاتی و سیستم های
مرتبط با آن ،همراه با ازکارافتادگیهای ممکن و
پیامدهای آنها نیازمند است .بزرگترین سود می
تواند زمانی حاصل شود که نتایج از تجزیه و

شکل  -1دوره های از کار افتادگی عمومی
پیشنهادی برای قطعات در API 581-
2008

دوم:تاریخچه و تعاریف

قبل از ارائه تعاریف به تاریخچه  RCMاشاره می
شود.

مثال ،یک فرایند تولید به لحاظ اقتصادی باید با

تحلیل  ،زمان ازکارافتادگی و پیامدهای جدی

ثبات باشد ولیکن ممکن است مالحظات زیست

ایمنی  ،زیست محیطی ،اقتصادی را که به همراه

محیطی سختگیرانه ای برای آن وجود داشته

دارند را پیشبینی کرد .تعاریف برخی از عناوین

باشد ،در حالی در مورد دیگر  ،یک فرایند تولید

مهم :

فقط از منظر بهره برداری موفق باشد و ممکن

Reliability: ability of an item to
perform a required function under
given conditions for a given time
interval

است سطح سختگیرانه کمتر ایمنی  ،اقتصادی
و معیارهای زیستمحیطی در مورد آن وجود

روش  RCMابتدا برای صنایع هوایی در اواخر

داشته باشد .چنانچه در مرحله طراحی تجزیه و

دهه  1661میالدی توسعه پیدا کرد که منجر به

تحلیل  RCMانجام پذیرد حداکثر سود را می

انتشار سند  ATA-MGS-3شد  .در حال
حاضر این روش اثبات شده و پذیرفته شده برای
بسیاری از صنایع بویژه صنایع نفت  ،گاز
روشیمی می باشد .گام های اساسی یک برنامه
 RCMعبارتند از:
 شروع و برنامه ریزی
 تجزیه و تحلیل ازکارافتادگی کارکرد
 انتخاب کار

شکل -2
روند کلی
RCM

 پیاده سازی
 پیشرفت مداوم
همه فعالیت ها در مورد کارکنان و محیط زیست
بر پایه ایمنی  ،مالحظات بهره برداری و یا
اقتصادی است .با این حال ،باید توجه داشت که
معیارهای در نظر گرفته شده بستگی به ماهیت
عملیات بهرهبرداری و کاربرد آن دارد  .برای
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توجه به دو واژه شرایط و بازه زمانی بسیار مهم

مدیریت این عناوین است که متاسفانه در فارسی

شود ،بخواهد مدل شود دیگر این روش ()RBI

است زیرا قابلیت اطمینان تابع شرایط بهره

معادل سازی نشده است .

کاربرد نخواهد داشت (.شکل )4

برداری و زمان استفاده است به عبارت دیگر
قابلیت اطمینان با گذر زمان و متناسب با زمان

 واژه از” کارافتادگی” یا “.”failure

بهرهبرداری کاهش مییابد.

Failure (of an item): loss of ability
to perform as require

نمودار شکل  3مراحل مختلف چرخه طول عمر
را نشان میدهد.
تعریف نگهداشت و تعمیرات
Maintenance: combination of all
technical,
administrative
and
managerial actions during the life
cycle of an item intended to retain it
in, or restore it to, a state in which
it can perform the required function
برخی از این تعاریف از سایر استانداردها نظیر
 iso14224و EN13306ارائه می شود.
 تعریف نگهداشت و تعمیرات بر پایه قابلیت
اطمینان:
"Reliability centered maintenance
(RCM) is a method to identify and
select failure management policies
to efficiently and effectively
achieve the required safety,
availability and economy of
operation".

همانطور که در تعریف قید شده ازکارافتادگی در
مورد قطعه ( )itemرخ می دهد .مطلب بعد که
در این تعریف حائز اهمیت می باشد تکیه بر واژه
" "perform as requireبه معنی عملکرد
مورد نیاز یا " "functionاست.
 تعریف Item
Item: part, component, device,
subsystem,
functional
unit,
equipment or system that can be
individually considered
 تعریف ""function
Function: intended purpose of an
item as described by a required
standard of performance
بعنوان مثال یک تیوب در مبدل حرارتی
دوکارکرد " "functionدارد اولی انتقال حرارت
"  "heat transferو دوم مهار یا کنترل جریان
سیال "."containment

تعاریف بعدی
Functional failure: reduction in
function
performance
below
desired level
Failure-finding task: scheduled
inspection or specific test used to
determine whether a specific
hidden failure has occurred
Damage-tolerant:
capable
of
sustaining damage and continuing
to function as required, possibly at
reduced loading or capacity
Inspection
identification
and
evaluation of the actual condition
against a specification.
Potential
failure:
identifiable
condition that indicates that a
functional failure is either about to
occur or is in the process of
occurring
همانطور که از این تعریف بر می آید از
"کارافتادگی محتمل" عبارت است از شرایط
قابل تشخیص که مشخص می کند که "از

شکل  -3چرخه طول عمر

"نگهداشت وتعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان
یک روش برای شناسایی و انتخاب خطی مشی
مدیریت ازکارافتادگی جهت دستیابی کارا
وکارامد به ایمنی موردنیاز  ،قابلیت دسترسی و
اقتصاد تولید است".
این خطی مشی مدیریت ازکارافتادگی می تواند
فعالیت های نگهداشت وتعمیرات  ،تغییرات بهره
برداری  ،اصالح طراحی و سایر فعالیت ها جهت
کاهش پیامدهای از کار افتادگی شامل شود.
همانطور که در مقدمه ارائه شده مشخص گردید
تمامی این روش در خصوص خطی مشی
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به همین خاطر است که کل متدلوژی  RBIدر

کارافتادگی کارکرد " رخ داده یا در حال رخ داد

مورد مکانیزم های تخریبی بحث می نماید که

می باشد .

منجر به " " Loss Of Containmentمی
شود و اگر احتمال"ازکارافتادگی" که منجر به
کاهش ضریب انتقال حرارت همین تیوب می
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برای درک مناسب این تعریف ذکر مثالی از

شکل  -4مفهوم  Failureو  Faultدر چرخه عمر تجهیز

پدیده خوردگی ضروری است خوردگی به دسه
دسته کلی می توان تقسیم کرد یا
الکتروشیمیایی است یا مکانیکی یا تلفیقی از
هردو به هر حال با تغییر شرایط در مولفه های
بهره برداری استعداد به بروز خوردگی در محیط
باال می رود و وقوع ان تابعی از جنس قطعه
خواهد بود پس تغییر شرایط در مولفههای بهره-
برداری یک  Potential failureخواهد بود.
قبل از ورود به بخش سوم مرور تعریف نگهداشت

تخریب را بدهد در حالیکه در حال حاضر در

و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان ضروری است

صنعت ما ازکارفتادگی اتفاق می افتد و ما بدنبال

Reliability centred maintenance
(RCM) is a method to identify and
select failure management policies
to efficiently and effectively
achieve the required safety,
availability and economy of
operation".

جبران آن هستیم رویکرد کنش گرا یا
.REACTIVE
بطور کلی دو نوع نگهداشت و تعمیرات وجود
دارد  :پیشگیرانه ( )Preventiveو اصالحی
(.)Corrective

"نگهداشت وتعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان

نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه

یک روش برای شناسایی و انتخاب خطی مشی

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه قبل از

مدیریت از کارافتادگی جهت دستیابی کارا

"ازکارافتادگی" انجام می شود که می تواند بر

وکارامد به ایمنی موردنیاز  ،قابلیت دسترسی و

اساس پایش وضعیت صورت پذیرد  ،با نظارت بر

اقتصاد تولید است".

وضعیت تا زمانی که "ازکارافتادگی" قریب الوقوع

تا اینجا در این دوره آموزشی سعی شد تا بر روی
مفهوم واژه  FAILUREتکیه خاص گردد کل
فلسفه نگهداشت و تعمیرات امروزه بر روی

باشد  ،همچنین می تواند با چک کارکرد
( )Functional Checkبرای تشخیص
ازکارافتادگی کارکرد پنهان همراه باشد .نگهداری

نگهداری و تعمیرات اصالحی
نگهداری و تعمیرات اصالحی  ،کارکرد قطعه را
پس از وقوع "از کارافتادگی" یا زمانی که عملکرد
در محدوده تعیین شده نباشد  ،بازیابی می کند
 .برخی از "کارافتادگی ها" اگر عواقب ناشی از
آن (مانند از دست دادن تولید ،ایمنی ،اثرات
زیست محیطی ،هزینه) قابل تحمل باشند  ،در
مقایسه با هزینه های نگهداری وتعمیرات
پیشگیرانه و عدم نفع ناشی از اجرای آن قابل
قبول خواهند بود .این منجر به یک رویکرد بهره
برداری تا وقوع از کارافتادگی برنامه ریزی شده
در نگهداری و تعمیرات می شود.

و تعمیرات پیشگیرانه همچنین می تواند بر

RUN TO FAILURE

اساس بازه های ثابت ( نظیر ساعت ،تعداد

منظور این است برخی از تجهیزات ارزش باقی

سیکل) متشکل از برنامه ریزی نوسازی و یا

بخش سوم :انواع نگهداشت و تعمیرات

ماندن در مدار تولیدشان به مراتب بیشتر از اینکه

جایگزینی یک قطعه  ،از پیش تعیین شده باشد

انها را از سرویس به خاطر نگهداشت و تعمیرات

در این قسمت تفاوت رویکرد در نظام مدیریت

به تعریف آن طبق استاندارد EN13306J

پیشگیرانه خارج شوند بهعنوان مثال پمپ آبی

توجه شود

که دارد آب آشامیدنی را به یک مخزن ذخیره

Preventive
maintenance:
maintenance carried out at
predetermined
intervals
or
according to prescribed criteria and
intended to reduce the probability

ارسال می نماید  .نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

پیشبینی  ،پیشگیری و برطرف نمودن عوامل
وقوع مکانیزم های آن می باشد.

نگهداشت و تعمیرات مطابق با الزامات استاندارد
با انچه که در صنعت ما اتفاق می افتد به روشنی
مشخص می گردد .همانطور که تعاریف مشخص
است یک رویکرد کنش گرا PROACTIVE
در مدیریت ازکارافتادگی بر نگهداشت و تعمیرات
حاکم است که نمی خواهد اجازه وقوع مکانیزم
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of failure or the degradation of the
functioning of an item
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به طور معمول برنامه ریزی شده و یا بر اساس
مجموعه ای از شرایط از پیش تعیین شده است
در حالی که نگهداری و تعمیرات اصالحی برنامه
ریزی نشده است .این غیر معمول نیست که

انجام نگهداری و تعمیرات اصالحی را هنگامیکه

Safety

تجهیز دارای جایگزین ( )Redundancyاست

 IEC60300به این موضوع میپردازند .روند

به یک زمان مناسب به تعویق انداخته شود .

تجزیه و تحلیل  ، RCMباید یک فعالیت

 RCMبهینه فعالیت های نگهداری و تعمیرات

مدیریتی منظم در برنامه بهبود نگهداری و

پیشگیرانه و اصالحی را شناسایی می نماید.

تعمیرات مستمر سازمان باشد.

در شکل  5تقسیم بندی و فرآیند برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل گسترده ای از داده های موجود

فعالیت های تعمیراتی مرتبط با هر یک از روش

در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان،

های نگهداشت مشاهده می شود

هدف سیستم را که در آن خط مشی مدیریت

بخش چهارم :شروع و برنامه ریزی RCM
تا اینجا مشخص گردید که هدف اصلی از استقرار
نظام نگهداشت و تعمیرات پیشگیرانه کاهش
احتمال وقوع ازکارافتادگی با از میان بردن عوامل
وقوع آن است این یکی از نکات کلیدی در

که

فعلی از "کارافتادگی" شکست خورده و یا
مستعد به شکست می باشد  ،را تعیین می کند.
مولفه های موثر عبارتند از:
;Changes in the operating context
•Inadequate availability and/or
;reliability

موفقیت نگهداشت و تعمیرات محسوب می شود

;•Safety incidents

و فلسفه به وجود امدن مبحثی بنام Asset
Integrity Management.
اهداف برای انجام تجزیه و تحلیل RCM

•Unacceptably high preventive
and/or corrective maintenance man
;hours

فاز اول برنامه ریزی یک تجزیه و تحلیل RCM

;•Backlog of maintenance work

تعیین نیاز و میزان مطالعه  ،با توجه به اهداف

;•Excessive maintenance cost

زیر به عنوان حداقل ها می باشد:
• ایجاد وظایف تعمیر و نگهداری بهینه برای
قطعه

•Unacceptably high ratio of
“corrective
to
”preventive
;maintenance
;•New maintenance techniques

• شناسایی فرصت ها برای بهبود طراحی؛
• ارزیابی که در آن فعالیت های نگهداری فعلی
بی اثر ،ناکارآمد و یا نامناسب هستند ،تعیین شود
.

•item technology changes.
همانطور که قبال نیز اشاره شد این مولفه ها
بسیار شبیه به مواردیست که در استاندارد
 API580نیز اورده شده است .مرحله بعدی

Quantitative
methods,
factors, probability of
importance of system
implementation of this
exist, based on quantitative
criteria, such as criticality
rating,
safety
failure,
failure rate, life cycle cost,
etc., used to evaluate the
degradation/failure
on
equipment
safety,
performance and costs.
Approach is facilitated
when appropriate models
and data sources
Combination of qualitative
and quantitative methods.





مرحله بعدی در شروع و برنامه ریزی اجرا عبارت
است از :دانش و آموزش
تجزیه و تحلیل  RCMنیاز به دانش و تجربه
افراد متخصص درمورد تجهیزات  ،دارائیهای
فیزیکی و سیستمهای فرایند تولید شرح زیر
است:
knowledge of and experience
;with the RCM process
detailed knowledge of the item
and the appropriate design
features;knowledge of the
;item’s operating context

• تعیین میزان بهبود قابلیت اعتماد به دارائیهای

انتخاب روش اولویت بندی ()prioritization

فیزیکی .

می باشد.

knowledge of the condition of
the item (when analyzing
);existing equipment

در اینجا الزم می دانم در مورد واژه قابلیت اعتماد

اولویت بندی سیستم به اولویت اهداف کسب و

understanding of the failure
;modes and their effects

توضیح دهم که توصیفی است کیفی از ترمی بنام

کار سازمان بستگی دارد .روش های مورد

 Availabilityبرپایه انالیزی استوار است که

استفاده برای انتخاب و اولویت بندی سیستم می

بنام

RAMS

یا

Reliability

توان به روش های ذیل تقسیم نمود :

,Availability Maintainability And
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مجموعه

استانداردهای

Qualitative methods based
on past history and
collective
engineering
judgement,
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specialist
knowledge
of
constraints, such as safety and
environmental
legislation,
;regulation etc








 regulatory requirements;
 reliability analysis;
 safety
case
or
safety
assessments;
 technical manuals;
 manufacturer’s handbooks;
 design documentation;
 existing preventive maintenance
tasks;
 existing
maintenance
procedures
and
actual
maintainers’ experience;
 planned system modifications;
 maintenance and failure reports;
 structural survey reports;
 incident and accident reports;
 spares usage rates.






Cost
benefit
analysis
methods;
Defined values for
parameters such as labor
rates, utilization rates,
design life conversion
factors, and minimum
detectable crack sizes;
Consideration of remote
monitoring and advanced
inspection/detection
techniques such as health
usage
management
systems (hums) or nondestructive
inspection
(NDI(



Methodologies
for
identifying potential to
functional failure intervals,
 تقسیم بندی انواع روش های نگهداشت و تعمیرات-5 شکل
wear-outages, and for

و فرآیند برنامه ریزی فعالیت های تعمیراتی مرتبط




knowledge of the maintenance
techniques and tools;
Knowledge of costs.

RCM گام بعدی در شروع و برنامه ریزی اجرا
. تعیین زمینه بهره بردای می باشد
،برای این مهم ضروری است تا پیش از شروع
شرایط دقیق بهره برداری از سیستمهای فرایند
تولید ؛ تجهیزات و دارائی های فیزیکی با جزئیات
مربوط به عملکرد هر یک مدون شوند همچنین
stand-by

چگونه این داده ها و اطالعات را جمع اوری و
پردازش کنیم جواب این سوال در استاندارد
 گام بعدی تجزیه. ذکر شده استISO14224
Functional failure analysis و تحلیل

اقدام بعدی جمع اوری خطوط راهنما و
 می باشد اینRCM مفروضات پیاده سازی
: مالحظات می تواند شامل موارد ذیل باشد


Standard
operating
procedures (including what
constitutes “normal duties”
for the operator;(



Organizational polices as a
source of input on failure
definition,
acceptable
failure rates, etc;.




Data sources;
Acceptable probabilities of
failure as a function of
failure effects;
Item breakdown structure;
Analysis approach for
interface items such as
wiring and tubing;
Analysis approach for
previously repaired or
uniquely configured items;
Analytical methods and
tools, such as fault tree
analysis, reliability block
diagrams,
markov
processes and petri net
analysis;

 این فعالیت بسیار شبیه به انجام.می باشد
مطالعات خوردگی و تخصیص مکانیزم های
.تخریب به خطوط لوله و تجهیزات است



اطالعات مورد نیاز برای شروع و برنامه ریزی



 در ذیل اورده شده استRCM اجرای
 usage profile;
 performance requirements;
 operating procedures and actual
operating experience;

اینکه

است یا خیر؟

calculating task intervals;
Human error analysis for
considering risks due to
human error.



تجهیزات

redundancy active  و یاredundancy



سوال کلیدی در اینجا مطرح می شود این است

دارای
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اقدام بعدی تعیین میزان بحرانی بودن یا
 استCriticality
هدف از این کار عبارت است از
The criticality value is used to
identify those failure modes where
risk is acceptable, therefore not
requiring failure management, and
to prioritize or rank those failure
modes requiring analysis.
IEC60300-3-11  استانداردAnnex A در
.به تفصیل در این رابطه صحبت شده است
Consequence

بعدی

مرحله

classification and RCM task
 خواهد بود که در مورد آن و سایرselection
مراحل باقی مانده در بخش دوم این ارائه در
.خدمت عزیزان خواهم بود

function, failure to satisfy the

failure موثر ترین روش بکار گیری روش

performance

mode and effects analysis (FMEA)
)and criticality method (IEC 60812

intermittent

requirement,
function,

functions

 قید این نکته ضروری است که برخی.است

when not required.
گام بعدی تعیین تمامی حالت های از
 خواهد بودfailure mode کارافتادگی یا

 بطورfunction  ها می تواند دو یا چندITEM
.همزمان داشته باشند مثال تیوب مبدل حرارتی


Examples
of
secondary
functions could include, but
are not limited to:



containment of fluids (e.g.
water, oil()





 بایدfailure در گام بعدی اثر یا پیامد ناشی از

transfer of structural load;
protection;
provision of indications to
operators via a control system.

تعیین شود

مرحله بعدی آنالیز از کارافتادگی کارکردها می

The effects on equipment,
personnel, the general public and
the environment should all be taken
into account as applicable.

.باشد

The failure mode should include the
identification of the physical item
that has failed and a escription of
the failure mechanism. For
example: “Crack in flange due to
fatigue” or “Leaking actuator due to
worn seal.”

Functional failures include, but are
not limited to complete loss of

www.aim-group.ir
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دوره آموزشی:

ارزيابی ريسك خوردگی
1332
اردیبهشت
استفاده 31
محدوده  52لغایت
زمان :در
RBLXTM
افزار
از نرم
عملی با
تئوری و
دوره سه روزه ارزیابی ریسک خوردگی براساس استانداردهای بینالمللی و اسناد
راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت تدارک دیده شده است و توسط مدرس
بینالمللی ارایه میگردد.
در این دوره فرایند ارزیابی ریسک خوردگی ،به عنوان قلب سیستم مدیریت
خوردگی با مثالهای کاربردی به تفصیل تشریح می شود.

این دوره برای چه کسانی مفید است؟
 کارشناسان و مدیران واحدهای خوردگی ،بازرسی فنی و تعمیرات در
شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای خصوصی
 پیمانکاران و مشاوران مدیریت خوردگی

 دانشجویان و عالقمندان به فراگیری فرآیند ارزیابی ریسک خوردگی ،مدیریت
خوردگی و بازرسی بر مبنای ریسک
 مدیران و کارکنان ستادی متولی و یا دخیل در مدیریت خوردگی

مدرس دوره؛
آقای رضا شهریور

 کارشناس مهندسی بازرسی فنی ،کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و
دانشجوی دکترای مهندسی در انگلستان
 دارای تاییدیه مهندس حرفهای از انجمن مهندسان انگلستان
 عضو تیم ارزیاب مهندسان حرفهای در انستیتو انرژی انگلستان

سرفصلهای دوره:

 دارای سابقه مدیریت اجرای سیستمهای مدیریت خوردگی و  RBIدر
شرکتهای نفتی بزرگ دنیا

 مقدمه ای بر سیستم مدیریت خوردگی

 دارای بیش از  ۶۱سال سابقه خدمت در ایران ،امارات ،انگلستان و نروژ
شامل:
 مدیر تولید نرمافزار  RBLXTMدر شرکت الیف تک انگلستان متخصص  RBIو مدیریت یکپارچه نگهداری در شرکت توتال در نروژ مدیر بخش بازرسی برمبنای ریسک و کارشناس ارشد خوردگی درشرکتهای لویدز رجیستر ،اوشنیرینگ و فلکسالیف در انگلستان
 -عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

 نقش ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت خوردگی
 مکانیزمهای تخریب شامل:
  -مکانیزمهای تخریب خارجی و زیر عایق  -مکانیزمهای خوردگی داخلی  -مکانیزمهای ترک خوردن  -مکانیزمهای تخریب متالورژیکی محاسبه احتمال از کار افتادگی

 ارایه دهها مقاله علمی داخلی و خارجی که بطور گسترده در تدوین سند
راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفته است.

 محاسبه پیامد از کار افتادگی شامل:
  -پیامد های مربوط به ایمنی  -پیامد های زیست محیطی  -پیامد های اقتصادی محاسبه ریسک خوردگی

 مترجم کتاب  4جلدی رنگ و پوشش انتشارات شرکت گاز
 مشارکت در تالیف کتاب خوردگی و مواد در صنایع نفت و گاز ،انتشارات
 CRCآمریکا

 بازرسی بر مبنای ریسک

 مروری بر روشهای بازرسی و پایش خوردگی

جهت کسب هرگونه اطالعات و ثبت نام با واحد آموزش ،خانم موسویان تماس حاصل فرمایید.

 مثالهای کاربردی با استفاده از نرمافزار RBLXTM

تلفن +98 21 88894516-19 :ایمیل hrm@irico.ir

در پایان به شرکت کنندگان مدرک بینالمللی حضور در دوره اعطا میشود.
34
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داستان طنز
احسان عمادی
خاطرات یک مهندس مکانیک

آکس به آکس
احسان عمادی دانشآموختهی کارشناسی مکانیک است.
سیوسهسال دارد ،مهندس مکانیک است و روزنامهنگار .عمادی در
این متن از خاطرات مهندسیاش نوشته؛ از اولین مواجههاش با تصویر
واقعی این شغل تا خردهاتفاقهای متن و حاشیهی کار.
نمیدانم چرا ولی هیچوقت در عمرم دلم نخواسته دکتر شوم .
درعوض تا یکی از بچههای مدرسه میگفت پدرش «مهندس» است،
دلم غنج میزد .آن زمان پدرها یا مهندس کشاورزی بودند ،یا برق
یا راهوساختمان .اما من در همهشان آدمی را میدیدم که کالهی
شبیه یک سبد پالستیکی مشبک آبیرنگ روی سرش گذاشته و
توی مزرعه میچرخد .بزرگتر که شدم ،یک شب تلویزیون «راه
افتخار» داریوش فرهنگ را پخش کرد که یکدوجین مهندس از
بیژن امکانیان گرفته تا جمشید مشایخی ،باید پاالیشگاهی را از
حملهی عراقیها نجات میدادند .مهندسها مصمم و مسلط ،با کاله
ایمنی و لباسهای زرد ،بیسیمبهدست اینور و آنور میرفتند و
شبانهروز عرق میریختند تا دستآخر از پس مسؤولیت خطیرشان
برآمدند و به سهم خود نقشی بهسزا در دفاع از کشور مقابل دشمن
ایفا کردند .فکر کنم همان لحظه بود که تردید را کنار گذاشتم و
عزمم را برای مهندسشدن جزم کردم.

از همان دبیرستان به - Casio FX ۰۰۳۳میگفتیم «ماشینحساب
مهندسی ».اینطوری خیلی زود این تصور نوجوانانه در ذهنم شکل
گرفت که مهندس کسی است که لگاریتم میگیردe ،را به توان x
می رساند ،بلد است شیبِ خط مماس را حساب کند و حتی پایش
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بیفتد ،از محاسبه ی انتگرالیِ سطح زیر نمودار هم هراسی ندارد .اما
در این چندسالهی مهندسی ،الاقل در فیلدی که خودم واردش شدم
یعنی پایپینگ ،به چیزی بیشتر از چهار عمل اصلی و حاال گاهی به
تو ان رساندن و جذر گرفتن احتیاجی نبوده است .دریغ از حتی یک
نسبت سادهی مثلثاتی .یکبار همان سالهای اول از سر کمتجربگی
یا ناپرهیزی ،میخواستم برای محاسبهی شیب خط لوله ،فاصلهی
عمودی سر و تهش را بر فاصلهی افقیاش تقسیم کنم و از نسبت
بهدست آمده ،آرکتانژانت بگیرم ببینم زاویهاش چنددرجه میشود،
دیدم همه چپچپ نگاهم میکنند .بعد از مکثی طوالنی،
هِددیسیپلینمان جرات کرد و سکوت را شکست« :تو صدمتر یهمتر
اومده باال ،میشه یهدرصد ».این حد از صراحت و سادگی و ایجاز
برایم ضربهی هولناکی بود ،برای منی که در امتحانهای دانشگاه باید
سرعت و شتاب مورچهای را از دید ناظر ساکن روی کرهی زمین
روی عقربهی ثانیهشمارِ ساعت مچی فضانوردی محاسبه میکردم که
در سفینهاش با شتابی غیر از گرانش ،در شعاع ثابت حول مریخ دوران
میکرد و همزمان دور خودش چرخ زورخانهای میزد .حاال نه که
بگویم در حد گوس و نیلز بوهر مطلع بودم اما الاقل ازم «انتظار
میرفت» در جریانشان باشم ،وگرنه که از لیسانس خبری نبود .اما
حاال استانداردها و نرمافزارها ،ریشهی هر محاسبهی پیچیده و تحلیل
عمیق مهندسی را از بیخ زده بودند ،آنقدر که گاهی فکر میکردم
یک کارشناس «جغرافیای هواشناسی» یا «فیزیوتراپ جانوری» که
بهقدر دوم دبیرستان از هندسهی اقلیدسی بداند ،میتواند ظرف
ششماه کاری را که من انجام میدهم یاد بگیرد .تنها نقطهی امیدم
این بود که البد طرف چون «دید مهندسی» ندارد ،باالخره دیر یا
زود فرق دوغ و دوشابش مشخص میشود .اما باز هیچرقمه از سایهی

شوم ریشهی لعنتی واژهی «مهندس» خالصی نداشتم .همان که
توی شعر حافظ هم آمده است« :که طاق ابروی یار مَنَش مهندس
شد» .طاق ابروی یار حافظ که چیزی از کنترلرهای  PDو PIDو
محاسبات مربوط به الیهی مرزی و پدیدهی «باکِلینگ» نمیدانسته،
فوقش همان «دو دوتا چهارتا»ی معروف را بلد بوده.

چند ماژیک هایالیت در رنگهای مختلف ،کاور شیت ،زونکن ،پانچ
و مقادیر زیادی کاغذ ،موسوم به «مدارک» .ابزار کار من چندهفته،
چندماه یا حتی سال اول مهندسی چیزی بیش از اینها نبود.
همهچیز را باید از صفر و دقیقا از «صفر» ،شروع میکردم تا پایهام
قویتر شود؛ مدارک واصله به/ارسالی از شرکت را خیلی دقیق سوراخ
کنم ،توی کاورشیت بگذارم و داخل زونکن مربوطه قرار دهم .مدرکی
را که مدیر محترم برحسب نیاز ازم خواسته ،از زونکن مربوطه خارج
کنم و روی میزش بگذارم .نکاتی که در نامههای کارفرما و مشاور
مهم تشخیص میدهم ،با ماژیک ،رنگی کنم و گزارشش را به مسؤول
مربوطهاش ارائه دهم .کپی ،اسکن و پرینت ،دیگر وظایف خطیر من
در این مرحله بودند.
روبهروشدن با چنین فضایی برای یک مهندس تازه فارغالتحصیل که
هیچ تصوری از محیط کارش ندارد ،کموبیش شبیه جوانی بود که
همسر آیندهاش را از روی عکس پروفایل انتخاب کرده و تازه توی
حجله با چهرهی واقعیاش مواجه میشود .عجلهی من برای رسیدن
به مراحل باالتر و رفتن برای نجاتِ پاالیشگاه از چنگال دشمن هم
فایدهای نداشت .همهچیز خیلی آرام و باحوصله جلو میرفت .گاهی
ازم خواسته میشد یک استاندارد هفتصدصفحهای را ورق بزنم و
دنبال فرمول محاسبهی یک پارامتر خاص بگردم .بیشتر استانداردها
به زبان انگلیسی متنهای ثقیل و سختخوانی دارند که خیلی دقیق
و جزئی نوشته شدهاند .چون برای موسسهی تهیهکنندهاش بار
حقوقی دارند و جملههایشان با »«…According toو
»«…Althoughشروع میشود .وقتی باالخره بعد از گردندرد
مختصری که حاصل فروکردن سر برای دقایق متوالی در فونت ریز و
خطوط بههمچسبیدهی استاندارد بود ،به یک فرمول سادهی
چهارمتغیره میرسیدم ،حسی شبیه دیدهبانهای روی دکل کشتیِ
کریستفکلمب داشتم که داد میزدند «:خشکی میبینم! خشکی
میبینم!» اما زود معلوم میشد خشکی مورد نظر سرابی بیش نبوده،
فقط میشد مقدار پارامتر اول را در جدولی که همان زیر آمده ،خواند.
برای پیداکردن پارامتر دوم باید سه «چَپتِر» جلوتر ،پارامتر سوم دو
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چَپتر عقبتر و برای خواندن پارامتر آخر ،باید سراغ یک استاندارد
دیگر میرفتم.
تخمین قیمت برای شرکت در مناقصههای آینده هم ازجمله
مشغولیتهای طاقتفرسا و اعتمادبهنفسافزای ابتدای کارم بود.
صدوبیست شیت نقشههای Piping & Instrument
Diagramرا میدادند دستم ،تا «کامپونِنت»های مختلفش را
دستی بشمارم و در فایل اِکسل وارد کنم .دوتا مثلث متقابلبهراس
میشود ، Gate Valveاگر یک دایرهی کوچک بینشان باشد
میشود  Globe Valveو اگر دایرههه بزرگ باشد میشود Ball
Valve.هر انشعاب ،یک  Teeاست و هر ذوزنقه ،یک Reducer.
سایز و «کالس»شان را از روی شمارهی خط مربوطه در P&ID
میخواندم و جنسشان را از روی جدول  PMSپیدا میکردم.
آنقدرها سخت نیست ،شما هم زود یاد میگیرید .فقط آمادهکردنش
وقت زیادی نیاز دارد که اتفاقا خیلی هم خوب است .چون وقتی
بهتان میگویند« :یه کپی از این مدارک بگیر ضمیمهی جواب
کارفرما کنیم ».میتوانید بگویید« :ببخشید االن کار دارم ،سرم
شلوغه ».اوج لذت و سرافرازی در پروسهی تخمین هزینه برای
مناقصه ،وقتی بود که فیِ قیمت هر جنس را بهام میدادند و مبلغ
کل نهایی را میخواستند .بعدا هم کسی دوباره چک نمیکرد ببیند
«محاسبات»ام درست بوده یا نه .این یعنی اعتماد خاصی به من شده
بود و مدیر باالدستی رضایت ویژهای از مهندسش داشت.

روی هارد اکسترنالم فولدری ساختهام به اسم Project’s
 ،Documentsکه حاصل عمر کوتاه مهندسیام تقریبا بهطور کامل
در آن متمرکز شده .صد صدوپنجاه گیگابایت فایل اتوکَد و وُرد و
اکسل و پیدیاف و ، JPGاز نقشهها و مدارک و استانداردها و
عکسهای سایتهای گوناگون که طی این چندسال از پروژههای
مختلف در شرکتهای متعدد با خون دل «جمعآوری» کردهام و
برای پروژههای بعدی ،برحسب مورد سراغ یک یا چندتایشان میروم.
فقط کافی است که مورد مشابه را بهدرستی شناسایی کنم .چیزی
شبیه توبرهی امام محمد غزالی که همهی علمش را در قالب
جزوههایی دستنویس در آن ریخته بود .البته غزالی وقتی فهمید
راهزنان به راحتی میتوانند علمش را مورد هجمه قرار دهند ،در روش
خود تجدیدنظر کرد اما من جز  Back-Upگرفتن چارهی دیگری
ندارم .خیلی هم خودم مقصر نیستم .چون هیچ مدیر پروژه یا
نمایندهی کارفرمایی ،تحلیل و استدالل من در دفاع از طرح

پیشنهادی -ابتکاریام را که نمونهی مشابه دیگری در کشور ندارد،
به چیزی نمیخرد .درواقع کسی آنقدر بهام اطمینان ندارد که کاری
که تابهحال جایی انجام نشده را فقط به واسطهی منطق و محاسبات
من انجام دهد .نه من و نه هیچکس دیگر .پس الزم است ثابت کنم
در فالن نیروگاه یا پتروشیمی یا ایستگاه گاز ،طرح مشابهی انجام
گرفته تا خیال همه راحت شود و خدایناکرده فرداروز اگر مسالهای
پیش آمد ،توجیهی داشته باشند .بهاینترتیب هرچه آرشیوم از
مدارک و نقشهها غنیتر باشد ،مهندس «حسابی»تری به حساب
میآیم و دستم برای انجام مراحل کپی/پیست/ادیت بر اساس شرایط
خاص پروژه ،بهقدر کفایت باز است .همین مساله باعث شده مثل
رقابت تسلیحاتی در منطقه ،رقابت «داکیومنتی»ِ پنهانی هم بین
مهندسان دربگیرد .رقابتی که البته به این سادگیها هم نیست؛
پورتهای  USBشرکتها بسته است ،هرکسی دسترسی به
سیدیرایتر ندارد و ازطریق اینترنت نمیشود بیش از حجم معینی
فایل ارسال کرد .اما خب ،مهندسها همیشه یا راهی خواهند یافت،
یا راهی خواهند ساخت.
بازدید از سایتهای مشابه و عکسگرفتن از سیستمهای طراحی و
نصبشدهشان هم خوب جواب میدهد .سایتها به این راحتی
اجازهی عکسبرداری به شما نمیدهند ولی خب آنهم راه خودش
را دارد .یکبار برای پروژهای که در همدان انجام میدادیم ،رفتیم از
سایت مشابهی در شیراز بازدید کنیم .مدیر سایت کلی
عزتواحتراممان کرد و گفت نمایندهی مخصوص خودش را
همراهمان میفرستد تا همهی سوراخسمبههای سایت را «برایمان
پرزنت کند» .فقط ازمان خواهش کرد بههیچوجه عکس نگیریم.
گفتیم چَشم و گردش علمیمان شروع شد .همان اولِ کار یکی از
بچهها را فرستادیم یواشکی گوشهکنارها بچرخد و از همهجا عکس
بگیرد .نمایندهی مخصوصِ مسؤول سایت هی میپرسید« :پس اون
رفیقتون کو؟ »چیزهایی میگفتیم در این مایهها که «یهکمی
مریض احواله» ،یا «اوضاعش تعریفی نداره» .حتی یکی از همکارها
گفت« :بذار به حال خودش باشه ».بازدیدمان داشت تمام میشد و
دوستمان بعد از انجام موفقیتآمیز ماموریت به ما ملحق شده بود
که مدیر سایت با آشفتگی و خشمی فروخورده بهمان نزدیک شد .
گفت« :من به شما اعتماد کردم و توقع نداشتم و خواهش میکنم
این کار رو نکنید و…» چون خَمُشان بیگنه روی بر آسمان کردیم
که «کشک چی؟ پشم چی؟ ما که دست از پا خطا نکردیم ».طفلک
دیگر چیزی نگفت .تا عکس ها را ندیده بودیم ،نفهمیدیم از کجا بو
برده .ولی توی یکی از عکس ها خودش هم بود .آن تهِ کادر ،از روی
پلتفرم زل زده بود به عکاس که از روبهرو داشت از «اکوئیپمنت»ی
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عکس میگرفت .زوم کردیم که حالت چهرهاش را دقیقتر ببینیم،
واضح نبود .خداییاش خیلی مردی کرد که آبرویمان را بیشتر از این
نریخت و دنبال دوربین ،نداد بازرسیمان کنند.

مهندسها هم مثل شاغالن هر حرفهی دیگر ،عالقه یا حتی احتیاج
به زبان خاصی دارند تا هر کس از گرد راه رسید ،همان اول بسماهلل
نفهمد از چه میگویند و راجع به چهچیزی حرف میزنند .زبانشان
البته برخالف قصابها یا کلهپاچهایها یا حمامیها ،زبان خیلی
پیچیده و غریبی نیست .فقط برای تمام واژههایی که معادل فارسیِ
مرسوم و کاربردی دارند ،اصل انگلیسیاش را بهکار میبرند .به ارتفاع
میگویند  Elevationو به مختصات، Coordination ،
«کولینگواتر» یعنی آب خنککن و «سیواتر» یعنی آب دریا .
Clearanceبین خطوط لوله باید بهقدر عرض شانهی یک آدم
 Access Platformنیاز پیدا
معمولی باشد ،وگرنه شما به
میکنید .ممکن است جادهی دسترسی خط لوله را  Crossکند
ولی  Control Roomنباید در  Hazardous Areaباشد .اگر
پروژهای که درحال اجراستDeviation ،ی با اسناد اولیهی مناقصه
داشته باشد ،میتوان  Claimکرد .وظیفهی ورودی و خروجی هر
پمپ« ،ساکشن و دیسچارج» است ،نه مکش و تخلیه .تحلیل تنش
میشود «استرس آنالیز» و اگر کارتان خیلی درست باشد حتی
«آناالیزِز» .بقیه را نمیدانم ولی چشم من موقع گفتن این کلمهها
برق خاصی میزند که رگههایی از همان شوروشوق کودکی و
نوجوانی درش هست .اصال اینهمه کلمهی فرنگی که از اول متن
تابهحال دیدهاید ،از همان فیلد بگیر ،تا کامپوننت و اکوئیپمنت ،از
همین عادت میآید .یکبار داشتم به زنم میگفتم رفته بودیم سایت
بازدید و جرات نکردم از «لَدِرِ ایلِوِیتِد واترتانک» باال بروم ،حرفم را
قطع کرد و گفت« :منظورت منبهی آبه؟ »بیانصاف حتی «منبع»
هم نگفت .گفت «منبه» و هیچ فکر نکرد اینجوری از یک مهندس
پایپینگ به یک لولهکش ساده بدلم میکند.

منبع:
مجله داستان  ،گروه همشهری
()http://dastanmag.com/7783/no-40-1shoql
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روش های بازرسی خوردگی
زیر عایق
پیمان رستمی
•

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

•

دارای گواهینامه  Level IIIتست های غیرمخرب ( (PT, MT, UT, RT

•

مشاور  Level IIIتست های غیر مخرب شرکت پرتوآزمون آذر

این ارائه با عنوان آشنایی با روش های بازرسی
خوردگی زیرعایق نام گذاری شده و مرجع اصلی
مورد استفاده در تهیه آن رویه پیشنهادی API
 Recommended Practice 583ویرایش
سال  4002است.
الزم به ذکر است که هدف از این ارائه ،تنها معرفی
و دسته بندی روش های مورد استفاده در "بازرسی
خوردگی زیرعایق" است و با توجه به گستردگی
حجم مطالب آموزشی هر یک از روش های معرفی
شده ،این ارائه جنبه آموزشی ندارد.
در این ارائه بازرسی خوردگی زیرعایق نسوز
)(Corrosion Under Fireproofingیا به
صورت اختصار ، CUFنیز اشاره خواهد شد .در
تهیه این ارائه از منابع دیگری نیز استفاده شده است
که هر یک در کانال اطالع رسانی گروه مدیریت
خوردگی و اینتگرینی قرار داده شده است.

شکل  - 0تخریب در
مخازن کروی به
دلیل خوردگی و عدم
پایش خوردگی

شکل  -4تخریب عایق
حرارتی

مقدمه:
خوردگی زیرعایق (Corrosion Under
)Insulationیا به صورت اختصار  ، CUIپدیده
ای است که در صنایع فرآیندی (Process
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) industriesبه خوبی شناخته شده اما با این
حال متاسفانه هنوز درصد بسیار باالیی از هزینه
های تعمیرات جهانی را در این صنایع به خود
اختصاص می دهد( .شکل های  0و)4
به زبان ساده خوردگی زیرعایق ) (CUIو خوردگی
زیرعایق نسوز ) (CUFبه خوردگی هایی اطالق می
شود که به دلیل نفوذ آب و رطوبت و تجمع آن در
سطح خارجی تجهیز و یا سازه عایق شده ایجاد می
شوند.
چنانچه این نوع خوردگی ها به موقع آشکار نشوند،
آثار زیان بار بروز و گسترش آنها می تواند باعث
توقف تولید واحد ) (Process unitو یا کل
مجموعه تولیدی شده و موجب بروز خسارت مادی
(توقف تولید) به مجموعه و در برخی موارد می تواند
باعث بروز مخاطرات ایمنی و جانی برای پرسنل
شاغل در واحد تولیدی و درشرایط حادتر به محیط
زیست پیرامون شود .نمونه ای از این مخاطرات در
گزارشی توسط U.S. Chemical Safety
 Boardیا همان  CSBتهیه و توسط شرکت
پتروشیمی بندر امام ترجمه و در گروه تلگرامی
مدیریت خوردگی توسط سایر دوستان منتشر شده
بود مالحظه می گردد.
تقریبا کل این مبحث به روش های بازرسی
خوردگی زیرعایق ) (CUIاختصاص داده شده است
و چند مورد از روش های معرفی شده برای بازرسی
خوردگی زیر عایق نسوز ) (CUFنیز مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
روش های بازرسی معرفی شده در این ارائه ،در
دسته آزمایشات غیرمخرب (Non-Destructive
)Testing – NDTطبقه بندی می شوند.

حضور آب و یا یخ در زیر کاور و در مجاورت لوله و
یا تجهیز می باشند.
بعنوان یک یاد آوری باید همیشه به یاد داشت که
روش های مختلف آزمون های غیرمخرب ،مکمل
یکدیگر هستند و باید توجه نمود که کلیه اطالعات
مورد نیاز همیشه با استفاده از یک روش تست غیر
مخرب حاصل نخواهد شد.
در یک طبقه بندی کلی ،اکثر سیستم های پاپینگ
برحسب کاربرد مورد نظر ،از جنس فوالدهای
کربنی ) (Carbon steelو یا از فوالدهای
ضدزنگ ) (Stainless steelساخته می شوند ،که
هر دو مستعد به خوردگی زیر عایق می باشند.
خوردگی خارجی )(External Corrosion
درسیستم پاپینگ ،مخازن تحت فشار ،سازه و
قطعات ساخته شده از "فوالدهای کربنی" به واسطه
حضور آب تجمع یافته و محبوس زیرعایق تسریع
می شود (شکل  .)3ترک های External
Chloride Stress Corrosion Crackingیا
به اختصار ) (ECSCCدر فوالدهای ضد زنگ
آستنیتی و داپلکس زیرعایق به همراه سایر عوامل
باعث تسریع خوردگی خواهد شد (شکل .)2
اکثر عیوبی که درعایق های اعمال شده سیستم
های پایپینگ و مخازن مشاهده می شوند ناشی از
ضعف در طراحی (انتخاب غلط اولیه نوع عایق)،
ضعف در نصب عایق و یا خسارات که حین بهره
برداری (نظیر برخورد اجسام به عایق) درعایق ایجاد
می شوند ،می باشد .در این مورد آخر ،خسارت وارد
شده به عایق ،مسیر ورود آب به زیرعایق را ایجاد
می کند .در نتیجه ورود و حبس آب در زیرعایق،
شرایط برای شروع خوردگی خارجی مهیا می شود.

برخی از روش های بازرسی غیرمخرب معرفی شده
عالوه بر آشکارسازی خوردگی های خارجی
)(External Corrosionسطوح مورد نظر ،قادر
به آشکارسازی عیوب دیگری نظیر خوردگی های
داخلی ) ،(Internal Corrosionکاهش ضخامت
به واسطه فرسایش) ، (Erosionگرفتگی داخلی
لوله ) (Internal Blockageو یا آشکارسازی شکل  - 3خوردگی خارج )(External Corrosion
درسیستم پاپینگ ،مخازن تحت فشار ،سازه و قطعات
ساخته شده از "فوالدهای کربنی"
50
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با توجه به مطالب فوق مالحظه می شود خوردگی
زیر عایق یکی از عوامل تخریب کننده سیستم های
پاپینگ است .همانگونه که از اسامی این گونه
خوردگی ها پیداست ( ،)CUI & CUFخوردگی
ها دور از چشم غیرمسلح بهره بردار در حال رخداد
هستند و بدون در اختیار داشتن دانش ،ابزار مناسب
و تنوع آن ،دستورالعمل آزمون مناسب و نیروی
ماهر با تجربه کافی قادر به آشکار سازی آن نخواهیم
بود.

شکل  -2ترک های ) (ECSCCدر
فوالدهای ضد زنگ آستنیتی و
داپلکس.
از آنجا که پیدا کردن محل خوردگی های ایجاد
شده به واسطه  CUIو  CUFکار دشواری است
(به دلیل حضورعایق امکان بازرسی سطح قطعه کار
میسر نمی باشد) با بررسی سیستم پاپیپنگ باید
نواحی با احتمال رخداد باالی خوردگی زیرعایق
شناسایی شوند ،این نواحی شامل نواحی زیر است:
 .0نواحی در معرض پاشش آب برج های
خنک کننده،
 .4نواحی در معرض تخلیه بخار،
 .3خطوط کربن استیلی که با هدف
محافظت پرسنل عایق بندی شده اند
و دمای عملیاتی آنها بین  -04تا 075
درجه سانتی گراد است،
 .2خطوط کربن استیلی که در حالت
عادی (نرمال) در دمای باالی 075

درجه هستند اما بهره برداری از آنها
پیوسته نیست،
 .5نواحی که با توجه به شرایط بهره
برداری به طور متناوب یا پیوسته در
آنها چگالش و بخار مجدد رطوبت
اتمسفر اتفاق می افتد،
 .6نواحی مرده ) (dead legو انشعاباتی
که از سیستم پایپینگ عایق شده
خارج شده و در دمایی متفاوت از خط
اصلی به سر می برند،
 .7خطوط فوالد زنگ نزن آستینیتی که
دمای عملیاتی آنها بین  60تا 405
درجه سانتی گراد می باشد (مستعد به
،)ECSCC
 .8خطوط دارای لرزشی که تمایل به
ایجاد تخریب در روکش عایق و فراهم
نمودن مسیری برای نفوذ آب به داخل
آن دارند،
 .9خطوط محافظت شونده با بخار
) (steam tracedکه امکان نشتی
در محافظ وجود دارد ،بخصوص در
اتصاالت زیر عایق،
 .00خطوطی که عایق ،پوشش یا نوار آنها
صدمه دیده است،
 .00خطوط مستعد به آسیب فیزیکی
پوشش یا عایق که منجر به قرارگیری
سطح لوله با محیط بیرون می شود،
به عنوان یک راهنمای کلی ،در رویه پیشنهادی
 API-583پیشنهاد شده است که پیش از شروع
بازرسی های خوردگی زیرعایق بر روی سیستم
پایپینگ و تجهیزات ،ابتدا با یک بررسی دقیق،
دالئل نصب عایق از سوی طراح به خوبی بررسی و
علل آن درک شود .این بررسی می تواند به دالیل
زیر مفید واقع شود:
.0

.4
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اولویت بندی بازرسی ،یعنی بازرسی از
کجا شروع شود و کدام منطقه دارای
اهمیت بیشتری از نظر خوردگی
زیرعایق است،
با چه مخاطراتی در حین بازرسی
خوردگی زیرعایق مواجه خواهیم شد،

.3
.2

آیا برداشتن عایق حین سرویس امکان
پذیر است یا خیر،
و از همه مهمتر ،آیا برداشتن دائمی عایق
از روی سیستم پایپینگ وتجهیزات
امکانپذیر است یا خیر؟ این مهمترین
نتیجه ای است که ممکن است با آن
مواجه شد زیرا خیلی از نواحی نیازی به
عایق کاری نداشته و طراح برای محکم
کاری اقدام به آن نموده است و این عایق
کاری باعث شده است که خوردگی های
احتمالی ایجاده شده زیر آن از چشم
بازرس به دور بماند و با برداشتن دائمی
عایق احتمال رخداد آتی خوردگی زیر
عایق بصورت کامل مرتفع می گردد.

رویه پیشنهادی  ،API-583روش های بازرسی
معرفی شده برای آشکارسازی خرابی های ناشی از
خوردگی های سطحی به واسطه  CUIو  CUFرا
به دو دسته بشرح زیر تقسیم بندی کرده است.
 .0روش های بازرسی مستقیم ( direct
)inspection methods
 .4روش های بازرسی غیرمستقیم
()indirect inspection methods
روش های بازرسی مستقیم ( direct
:)inspection methods
در این دسته از روش های بازرسی ،بازرسی بدون
حضورعایق ()insulation or fireproofing
انجام می شود ،لذا برای انجام آن باید عایق از سطح
سیستم پایپینگ و یا تجهیز جدا شود.
روش های بازرسی غیرمستقیم ( indirect
:)inspection methods
در این دسته از روش های بازرسی ،بازرسی با
حضورعایق ()insulation or fireproofing
انجام می شود ،لذا برای انجام آن نیازی به برداشتن
عایق از سطح سیستم پایپینگ و یا تجهیز نمی
باشد .در یک تقسیم بندی جزیی تر ،روش های
بازرسی غیرمستقیم ( indirect inspection
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 )methodsخود به دو زیر دسته زیر تقسیم می
شوند:
 .0روش های نیمه کمی (Semi-
)Quantitative methods
 .4روش های کیفی ( Qualitative
)methods
روش های نیمه کمی ( Semi-Quantitative
:)methods
این دسته از روش های بازرسی بصورت غیرمستقیم
(با حضورعایق) قادر به سنجش میزان خوردگی رخ
داده می باشند.
روش های کیفی (:)Qualitative methods
این دسته از روش های بازرسی بصورت غیرمستقیم
(با حضورعایق) جهت ارزیابی کیفیت عایق
( )insulation or fireproofingبکار گرفته می
شوند .با ارزیابی کیفیت عایق می توان بصورت
غیرمستقیم پتانسیل رخداد خوردگی زیرعایق را
تعیین نمود.
در یک نما روش های بازرسی خوردگی زیر عایق را
می توان بصورت زیر طبقه بندی کرد
1. Direct
Inspection
Methods:
A. Visual
Examination
Method
)(VT
with
Complete Removal of
Insulation/Fireproofing
B. Liquid
Penetrant
)Examination Method (PT
2. In-Direct
Inspection
Methods:
A. Semi-Quantitative
Methods:
1. Guided Wave Examination
)Method (GWT
2. Radiographic
Examination
Methods:
a) Tangential
Radiographic
Inspection
(Profile
)radiography

b) Double Wall Radiographic
Inspection (Film Density
)Measurement Technique
c) Radiometric Profiling
d) Real-Time
Radiographic
)Examination Method (RTR
e) Computed
and
Digital
Radiography Testing:
i. Computed
Radiography
)(CR
ii. Digital Radiography
3. Pulsed Eddy Current Method
)(PEC
B: Qualitative Methods:

1.Visual Examination Method
(VT) with Partial Removal
of Insulation
2.Neutron
Backscatter
Examination Method
Imaging

3.Thermal/Infrared
Examination Method

حال به ترتیب هر یک از روش ها را بطور خالصه
معرفی و مزایا و محرودیت های بکارگیری هر
روش را بررسی می کنیم:
.1

بازرسی چشمی Visual
):Inspection (VT

از نتایج حاصل از انجام بازرسی چشمی ( Visual
 )Inspectionبر روی سیستم پایپینگ و یا تجهیز
می توان بعنوان خط مبنا ( )Base Lineجهت
پیشبرد و انجام اقدامات الزم و تعیین مسیر پیش
رو استفاه نمود .البته در مسیر انجام تست های
غیرمخرب ،بازرسی چشمی بعنوان اولین گام در
انجام بازرسی ها امری متداول است و درصورتی که
قطعه ای از نقطه نظر بازرسی چشمی مردود شود
دیگر نیازی به انجام آزمایشات اضافی برروی آن
نمی باشد و بدین صورت درهزینه های بازرسی
صرفه جویی خواهد شد .در این مبحث ،بحث
بازرسی چشمی مورد نظر با سایت ویزیت و بررسی
ظاهری عایق و کاور مربوطه که قبال (نکات  00گانه
باال) بیان گردید ،کامال متفاوت است.
در اینجا ،جهت انجام بازرسی چشمی ( Visual
 )Inspectionباید تمام و یا قسمتی از عایق
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برداشته شود تا دسترسی به سطح سیستم پایپینگ
و تجهیز میسر گردد .به همین دلیل بازرسی چشمی
در بحث آشکارسازی خوردگی زیرعایق براساس
نحوه و میزان باز کردن عایق به دو دسته زیر تقسیم
می شود:
 بازرسی چشمی با برداشتن کامل عایق
( Visual Inspection with
)Complete Removal
 بازرسی چشمی با برداشتن جزیی عایق
( Visual Inspection with
)Partial Removal
بازرسی چشمی با برداشتن کامل عایق
( Visual Inspection with Complete
:)Removal
بازرسی چشمی با برداشتن کامل عایق ( Visual
)Inspection with Complete Removal
یکی از زیر مجموعه های روش بازرسی مستقیم
( )direct inspection methodsمی باشد .در
این روش ،کل عایق ( insulation or
 )fireproofingباید از روی سیستم پایپینگ و یا
تجهیز جدا شود و سپس کل سطح جهت
آشکارسازی عیوب خوردگی های  CUIو یا CUF
احتمالی ایجاد شده مورد بازرسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه دراین روش ،در ابتدا باید عایق کل
سطح از آن جدا و پس از انجام بازرسی ،عایق جدید
مجددا بر روی سطح اعمال شود و از آنجاییکه
ممکن است تمام نواحی که عایق آن باز شده است
دچار خوردگی نشده باشند و در برخی موارد به
خاطر حفاظت فیزیکی از پرسنل بازرس و یا به
خاطر مسائل مربوط به تولید ،انجام این بازرسی،
حین تولید امکان پذیر نباشد و در نظر گرفتن این
نکته که در بسیاری از نواحی مورد بازرسی ممکن
است نیاز به داربست بندی باشد این روش بازرسی،
روشی پرهزینه ای محسوب می شود.
در کنار مسائل فوق ،آلودگی زیست محیطی ناشی
از استفاده از مواد آزبستی مورد استفاده در ساختار

ماهنامه مدیریت خوردگی  ،سال اول ،شماره اول  ،اسفند 49

عایق های باز شده نیز از جمله نکات منفی انجام
اینگونه بازرسی محسوب می شود.
بطور کلی هر روش بازرسی دارای مزایا و
محدودیت های خاص خود است .برخی از مزایا و
معایب بکارگیری بازرسی چشمی با برداشتن کامل
عایق ( Visual Inspection with
 )Complete Removalبصورت خالصه
عبارتند از:
مزایا:
 تنها روشی است که توسط آن می توان
 %000عیوب خوردگی سطحی رخداده
را آشکار نمود ،
 با استفاده از این روش بازرسی احتمال
تفسیر غلط درخصوص آشکارسازی
عیوب خوردگی سطحی حذف می
شود،
محدودیت ها:
 هزینه باز کردن و بستن عایق کل
سیستم پایپینگ و یا سازه بسیار زیاد
خواهد بود،
 برای انجام این بازرسی احتماال باید
داربست بسته شود که هزینه و وقت
مورد نیاز برای انجام آن معموال زیاد
است،
 درصورت باز کردن کل عایق سیستمی
که در حین سرویس است ممکن از
باعث بروز خساراتی در محصول واحد
تولیدی گردد،
 برای باز کردن کل عایق سیستم مورد
بازرسی ممکن است که نیاز به قطع
تولید در این بخش از واحد تولیدی نیاز
باشد،
 در صورت بازرسی از ناحیه ای که دمای
آن باالتر از  60درجه سانتی گراد می
باشد بازرس باید نکات ایمنی را رعایت
نماید،
 در سیستم های عایق آزبستی نیاز به
مراقبت های ویژه می باشد،

بازرسی چشمی با برداشتن جزیی عایق
( Visual Inspection with Partial

-

:)Removal
بازرسی چشمی با برداشتن جزیی عایق ( Visual
 )Inspection with Partial Removalیکی
از زیر مجموعه های روش بازرسی غیرمستقیم
( )indirect inspection methodsو در دسته
بازرسی های کیفی ()Qualitative methods
می باشد .قابل اطمینان ترین روش بازرسی
خوردگی زیرعایق ،برداشتن کل عایق و بازرسی
چشمی سطح سیستم پایپینگ و تجهیز مربوطه
است .اما همانگونه که مالحظه شد این روش بسیار
پرهزینه (شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم)
بوده و معایب آن بر منافعش غالب است.
پنجره ( )windowعنوانی است که به باز کردن
بخش کوچکی ازعایق که دسترسی به سطح سیستم
پایپینگ و تجهیز را میسر می کند اطالق می گردد،
با باز کردن پنجره در محل و با ابعاد مناسب می
توان اطالعات مفیدتری از سطح سیستم پایپینگ و
تجهیز بدست آورد که به واسطه آن اولویت بازرسی
مشخص شود.
در خصوص پنجره باز شده باید توجه نمود که
تعیین محل و ابعاد پنجره ای که باید باز شود از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .ابعاد پنجره باز شده
باید به اندازه مناسب انتخاب شود ،به نحویی که
سطح هویدا شده از قطعه کار ،معرفی شرایط
سطحی آن قطعه باشد .به دلیل دشواری در
پیشگویی دقیق ناحیه ای که در آن خوردگی
رخداده است ،گاهی الزم است چندین پنجره در
نواحی مختلف باز شوند؛ این نواحی در برگیرنده
نواحی مشکوک به رخداد خوردگی زیرعایق هستند.
بعنوان یک راهنما جهت تعییین محل باز شدن
پنجره می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 نواحی که عایق به طور ناقص پوشیدهشده است،
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در نقاط پست )(Low points
سیستم لوله کشی که آب می تواند
جمع شود،
نواحی که عایق آسیب دیده است،
نواحی که عایق به پایان رسیده است،
نواحی برآمده که سوراخ شده اند،
نواحی که روکش آسیب دیده است،
در رینگ ساپورت های عایق یا رینگ
های تقویتی ظروف،
در نواحی که روکش عایق در وضعیت
مناسبی نیست و آب می تواند به داخل
سیستم عایق نفوذ کند،

بطور کلی هر روش بازرسی دارای مزایا و
محدودیت های خاص خود است .برخی از مزایا و
معایب بکارگیری بازرسی چشمی با برداشتن
جزیی عایق ( Visual Inspection with
 )Partial Removalبصورت خالصه عبارتند از:
مزایا:
 هزینه های مرتبط با برداشتن و نصب
مجدد عایق نسبت به برداشتن کامل
عایق به طور قابل مالحظه ای کاهش
می یابد،
 خطر در معرض قرار گرفتن پرسنل با
سطوح داغ کاهش می یابد،
محدودیت ها:
 با توجه به اینکه تنها مناطقی از تجهیز
بازرسی می شود امکان عدم کشف
تخریب وجود دارد،
 در سیستم های عایق آزبستی نیاز به

مراقبت های ویژه می باشد،
 پنجره های بریده شده درعایق از که
بنحو مناسب و موثر تعمیر و بسته
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نشود می تواند به عنوان مناطق
مستعدی که آب از آنها قادر به نفوذ
زیر عایق می باشد شناخته می شوند،
 .2تست مایعات نافذ Liquid
Penetrant Examination
):(PT
تست مایعات نافذ ( Liquid Penetrant
 )Examination Methodیکی از زیر مجموعه
های روش بازرسی مستقیم است.
متاسفانه ترک های  ECSCCایجاد شده در
فوالدهای ضد زنگ آستنیتی و داپلکس عایق شده
تنها زمانی قابل آشکارسازی است که نشت مواد
داخل لوله اتفاق افتد .پس از بازکردن عایق به
منظور رفع عیب لوله آسیب دیده باید امتداد ترک
به نحوی مشخص گردد که پس از رفع عیب ،ترک
و امتدادهای آن که با چشم قابل روئیت نیستند نیز
حذف شده باشند ،بدین منظور بکارگیری روش
تست مایعات نافذ ( )PTجهت آشکارسازی امتداد
ترک توصیه شده است.
در این روش از خاصیت موئینگی مواد نافذ استفاده
می شود و از آنجاییکه روش پرکاربردی است و
تقریبا همه با آن آشنا هستند در اینجا به اصول
فیزیکی حاکم بر آن پرداخته نمی شود .اما الزم به
یاد آوری است که هنگام بکارگیری از این روش باید
از مواد توصیه شده توسط استانداردها برای کاربرد
مورد نظر استفاده شود و هنگام بکارگیری از آنها
باید و به منظورحصول نتیجه مطلوب ،باید نکات
مطروحه در رویه تست مایعات نافذ و نکات توصیه
شده توسط سازندگان اینگونه مواد رعایت شوند.

شکل  -5مراحل انجام تست مایعات نافذ

شکل ( )5توالی بکارگیری اجزاء تشکیل دهنده مواد
تست مایعات نافذ (صرفا بصورت شماتیک و فقط
برای روش  solvent removableکه بیشترین
کابرد را داراست) را نشان می دهد:

بطور کلی هر روش بازرسی دارای مزایا و
محدودیت های خاص خود است .برخی از مزایا و
معایب بکارگیری روش تست مایعات نافذ ()PT
بصورت خالصه عبارتند از:
مزایا:
 قابلیت کشف ناپیوستگی های بسیار
ریز،
 ارزان و پیچیده نبودن نسبی آن،
محدودیت ها:
 نیاز به تمیز بودن سطح مورد آزمایش،
عاری بودن سطح از آلوده کننده های
آلی و غیر آلی که می تواند به عنوان
مانع در مقابل ماده نفوذکننده عمل
کند،
 امکان اشتعال آسان مواد نفوذ کننده
درصورت وجود منابع اشتعال،
 نیاز به اختصاص زمان نفوذ (dwell
) timeباالتر در سطوح سرد به دلیل
فراهم ساختن امکان نفوذ ماده نافذ به
داخل ترک،
 .3روش نوترون های پس پراکنده
Neutron Backscatter
:Method
بازرسی با استفاده از نوترون های پس پراکنده
( Neutron Backscatter Examination
( )Methodشکل  )6یکی از زیر
بازرسی
مجموعه های روش
غیرمستقیم و در دسته بازرسی های
کیفی قرار دارد.

به منظور آشنایی با اصول فیزیکی حاکم براین روش
باید اندکی به نحوه برخورد نوترون ها با ماده
بپردازیم و از آنجاییکه این بحث بسیار پیچیده است
فقط به برخورد االسیتک اشاره مختصری خواهد
شد که اصل حاکم براین روش است.
نظر به اینکه عدد جرمی نوترون و پروتون تقریبا
یکی است لذا در برخورد نوترون ها با پروتون ها
(هسته اتم هیدروژن) احتمال رخداد برخورد
االستیک بین نوترون و پروتون قابل مالحظه است.
در این نوع از برخوردهای ریز اتمی ،نوترون های
تند ( )fast neutronتمام یا بخشی از انرژی خود
را در برخورد با یک پروتون (هسته اتم هیدروژن) از
دست می دهد و با تبدیل شدن به یک نوترون
حرارتی ( )thermal neutronراستای حرکت آن
نیز تغییر می کند .این نوترون ها را نوترون های
پراکنده ( )Scattered neutronمی نامند و
درصورتی که راستای تابش تقریبا  080درجه با
راستای پراکندگی اختالف داشته باشد به نوترون
پس پراکنده ()Backscattered neutron
شناخته می شوند.
از این خاصیت نوترون می توان برای آشکارسازی
رطوبت زیرعایق و کاور استفاده نمود .بدین منظور
باید از یک چشمه بسته پرتوزای ( sealed
 )sourceمولد نوترون نظیر  Am-Beبعنوان منبع
نوترون های تند استفاده نمود و با استفاده از یک
آشکارساز حساس به نوترون های حرارتی ،نوترون
های پس پراکنده ناشی از برخوردهای نوترون های
تند با اتم های هیدروژن را شمارش نمود.

مشخصات چشمه نوترونی متداول مورد استفاده در
این دستگاه بشرح زیر می باشد:
Am241/Be
Half Life: 432 Years
Primary Emission: Neutron
Primary Energy: 2-10 MeV
از آنجاییکه قراردادن چشمه نوترونی (مولد نوترون
های تند) و آشکارساز حساس به نوترون های
حرارتی در یک پراب امکان پذیر است (به واسطه
عدم حساسیت آشکار به نوترون های تند تولید شده
توسط چشمه مولد نوترونی) لذا این دستگاه با را
می توان با ساختاری بسیار سبک و با خاصیت
تلسکوپی برای دسترسی به نواحی در ارتفاع باال
طراحی و ساخت و می توان از آن به صورت پرتابل
و بدون نیاز به بستن داربست درسایت برای پیدا
کردن مواد هیدروژنی (آب ،بازها ،اسیدها ،مواد

شکل-7
خاصیت
تلسکوپی
پراب
دستگاه

درصورت افزایش تعداد اتم های هیدروژن (به
بکارگیرنده
واسطه حضور آب و یا موادی که در ساختار ملکولی
آنها اتم های هیدروژن حضور دارند) تعداد نوترون روش
های پس پراکنده ناشی از برخوردهای نوترون های
نوترونهای
تند با اتم های هیدروژن نیز افزایش می یابد ،با

شکل  -6دستگاه بازرسی به
روش نوترون های پس پراکنده
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شمارش تعداد نوترون های پس پراکنده می توان
حضور این مواد را صرف نظر از مقدار و نوع ماده
تشکیل دهنده آن آشکارنمود.
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پس پراکنده

هیدروکربنی و  )...تجمع یافته زیرعایق و کاور
مربوطه استفاده نمود.آشکارسازی هر یک از مواد
هیدروژنی (آب ،بازها ،اسیدها ،مواد هیدروکربنی

و )...تجمع یافته زیرعایق و کاور در هر نقطه به
معنی پیداکردن پتانسیل شروع یک خوردگی ،یا
پیدا کردن یک خوردگی منجر به نشت و یا نفوذ
این مواد به هر دلیل به زیرعایق و یا کاور در آن
محل است که باید آن ناحیه توسط سایر روش های
بازرسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد

 این روش تنها زمانی موثر است که عایق
مرطوب باشد ،و اگر زمان کافی از خشک
شدن عایق گذشته باشد این روش موثر
نخواهد بود،
 .4بازرسی با استفاده از تصویربرداری

همانگونه که در تصاویر ارائه شده (شکل  8و )9
مالحظه می شود تغییرات دمای نواحی مختلف
قطعه کار بصورت نواحی با رنگ های مختلف بر
روی صفحه نمایش دوربین های مادون قرمز
نمایش دادخ می شود.

گرمانگاری مادون قرمز
بعنوان یک نکته کلیدی در این روش آزمون ،این
روش تنها زمانی موثر واقع خواهد شد که در
شرایطی که عایق مرطوب است انجام گیرد ،درغیر
این صورت این روش موثر نخواهد بود.
آشکارسازی مواد هیدروژنی نظیر آب در عایق به
معنی خوردگی زیرعایق نخواهد بود بلکه با این
روش می توان شرایط عایق را بررسی و احتمال
رخداد خوردگی را با استفاده از سایر روش های
بازرسی نیمه کمی در آن نقطه بررسی نمود.
بطور کلی هر روش بازرسی دارای مزایا و محدودیت
های خاص خود است .برخی از مزایا و معایب
بکارگیری روش Neutron Backscatter
بصورت خالصه عبارتند از:
مزایا:
 کشف وجود آب یا مواد هیدروکربن در
زیر روکش عایق،
 سهولت کاراستفاده از این روش ،امکان
روبش سطوع عایق با سرعت باال را فراهم
می سازد،
 امکان دسترسی به نواحی مرتفع بدون
نیاز به داربست به دلیل ساختار
تلسکوپی پراب دستگاه،
 وزن کم و قابلیت جابجایی راحت در
نواحی متراکم،
 ابزاری موثر برای روبش طول قابل
توجهی (بیش از صد متر) از خط عایق
شده به منظور تعیین وضعیت عایق در
حداقل زمان ممکن،
محدودیت ها:
 کشف وجود آب و مواد هیدروکربنی در
عایق و نه آشکارسازی حضور خوردگی
زیر عایق،
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( Thermal/Infrared
Imaging
:)ExaminationMethod

از همین کنتراست رنگ صفحه نمایش است که
برای پیدا کردن نقاط مرطوب عایق استفاده می
شود.

بازرسی با استفاده از تصویربرداری گرمانگاری
مادون قرمز یکی از زیر مجموعه های روش بازرسی
غیرمستقیم و در دسته بازرسی های کیفی قرار دارد
(شکل .)8
این روش که با نام ترموگرافی هم شناخته می شود
یکی دیگر از راه های ارزیابی پتانسیل رخداد
خوردگی زیرعایق است؛ روشی سریعی که در آن از
تکنیک تصویربرداری گرمانگاری مادون قرمز
غیرفعال ()Passive inspection technique
جهت تصویربرداری حرارتی سطح قطعه با استفاده
از یک دوربین حساس به امواج مادون قرمز
( )Thermal imaging infrared (IR
 )cameraانجام می شود.
با استفاده از این روش آزمون می توان نواحی
مرطوب عایق را به سرعت (تحت شرایط خاص)
شناسایی کرد .شناسایی نواحی مرطوب به واسطه
اختالف دمای بین ناحیه خشک و مرطوب عایق
انجام می شود.

شکل  -9تصویر برداری
گرمانگاری مادون قرمز
مناسب ترین زمان برای انجام این روش آزمون بین
 4تا  3ساعت بعد از غروب آفتاب است چرا که عایق
مرطوب ،گرمای جذب شده از اشعه خورشید را
بیشتر از عایق خشک در خود نگه می دارد؛ این
موضوع عاملی مفید درایجاد تباین )(contrast
بیشتر در تصویربرداری ترموگرافی است.
همچنین به طور کلی بهتر است انجام این روش در
زمانی که بادهای شدید نداریم انجام گردد.
باید توجه نمود که این روش نیز مانند روش نوترون
های پس پراکنده تنها قادر به تشخیص حضور آب
در زیر عایق است و همانطور که بیان شد این به

شکل  -8تصویر
برداری گرمانگاری
مادون قرمز

دوربین های مادون قرمز مورد استفاده در این
روش باید دارای قدرت تفکیک دمای  0.0درجه
سانتی گراد را داشته باشد.
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معنی رخداد پدیده خوردگی نیست بلکه باید با این
هشدار نسبت به انجام آزمون های دیگر (follow

) upدر آن منطقه به منظور استخراج اطالعات
مورد نیاز اقدام نمود.
بطور کلی هر روش بازرسی دارای مزایا و محدودیت
های خاص خود است .برخی از مزایا و معایب
بکارگیری روش "تصویربرداری گرمانگاری مادون
قرمز" بصورت خالصه عبارتند از:
مزایا:
 سرعت زیاد در کشف عایق های آسیب
دیده یا مرطوب،
 عدم نیاز به دسترسی به سطح تجهیز
(همچنین عدم نیاز به داربست بندی)،
 سهولت استفاده به منظور مشخص
سازی نواحی که نیاز به بازرسی های
بعدی دارند،
محدودیت ها:
 عدم کشف خوردگی و تنها مشخص
نمودن نواحی که عایق مرطوب یا آسیب
دیده است،
 عدم اثر بخشی در صورتی که عایق زمان
کافی برای خشک شدن داشته باشد،

 axially symmetric waveاز آنها استفاده می
شود.

بازگشتی نیز می باشد و این بدین معنی است که
این دستگاه در مد پالس-اکو کار می کند.

شکل  00نحوه انتشار این امواج را درمقایسه با امواج
آلتراسونیک مورد استفاده در تست آلتراسونیک
متداول نمایش می دهد.هرگونه تغییر ضخامت در
ماده موجود در مسیر حرکت این امواج (به واسطه
کاهش ضخامت ناشی از خوردگی ،افزایش ضخامت
بواسطه وجود جوش محیطی و )...موجب انعکاس و
بازگشت امواج به سمت منبع فرستنده آن
(ترانسدیوسر) می گردد.

با آشکارسازی امواج بازگشتی و مقایسه آن با
منحنی  DACترسیم شده می توان اندازه تغییر
ضخامتی که باعث انعکاس این بخش از امواج شده
است را تخمین زد.

برای بازرسی از لوله ها با استفاده از این روش،
ترانسدیوسر مولد این امواج به صورت کمربندی
حلقویی (انعطاف پذیر و یا غیرانعطاف پذیر) به
نحویی طراحی و ساخته می شود (شکل  )00که
محیط لوله را به گونه در بر گیرد که بتوان کل سطح
لوله را در یک مرحله مورد آزمایش و مورد بررسی
قرار داد.

شکل  -00ترانسدیوسر مولد

 .5امواج آلتراسونیک هدایت
شده (Guided Wave
):Examination Method
امواج آلتراسونیک هدایت شده (Guided-
 )Wavesامواج آلتراسونیک با طول موج بلند و
فرکانس کم هستند که در مدهای مختلف در ماده
تولید و با برد بلند در آن منتشر شوند ،مدهای مورد
استفاده در این روش دو مد  Torsionalو
 Flexuralمی باشند که در حالت انتشار

ترانسدیوسر مورد استفاده در این کمربند عالوه بر
تولید امواج آلتراسونیک قادر به آشکارسازی امواج

شکل -00
مقایسه تست
آلتراسونیک
متداول با امواج
هدایت شونده از
نقطه نظر سطح
تحت بررسی
57
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در یک فاصله مشخص از کمربند ترانسدیوسر،
هرچه اندازه تغییر ضخامت بیشتر باشد ،ارتفاع
پالس برگشتی بزرگ تر خواهد بود .از سوی دیگر،
شدت امواج آلتراسونیک هدایت شده با حرکت در
ماده تضعیف می گردد ،لذا دو رفلکتور با ابعاد
یکسان و در فواصل مختلف نسبت به کمربند
ترانسدیوسر ،سیگنال های با ارتفاع متفاوتی تولید
می کنند .در این شرایط سیگنال برگشتی از
رفلکتور دورتر دارای ارتفاع کمتری نسبت به ارتفاع
سیگنال برگشتی از رفلکتور نزدیکتر نسبت کمربند
ترانسدیوسر است.
با انجام کالیبراسیون مناسب برای صفحه نمایش
( A-scanمحورهای افقی و عمودی) دستگاه مورد
استفاده در این روش آزمون ،می توان استفاده از
محور افقی صفحه نمایش ،فاصله رفلکتور نسبت به
محل قرار گیری کمربند ترانسدیوسر و با استفاده از
محور عمودی صفحه نمایش ،اندازه رفکلتوری که
باعث انعکاس امواج آلتراسونیک شده است را
تخمین زد.
نظر به برد بلند این امواج در ماده ،می توان طول
زیادی از لوله مورد نظر را در یک مرحله آزمایش
نمود .با بررسی اطالعات می توان (شکل  )04محل
نگهدارنده لوله ها ( ،)supportsمحل سرجوش
های محیطی ،نواحی خورده شده (داخلی یا
خارجی) را نسبت به محل قرارگیری کمربند
ترانسدیوسر مشخص نمود
همانگونه که در شکل ( )04مالحظه می شود؛ امواج
آلتراسونیک هدایت شده ()Guided-Waves
نسبت به کمربند ترانسدیوسر در هر دو جهت تولید
می شوند لذا با بستن کمربند ترانسدیوسر در یک
نقطه از سیستم پایپینگ می توان وضعیت دو طرف
لوله (نسبت به کمربند ترانسدیوسر) را در صفحه
نمایش  A-scanدستگاه بررسی نمود.

از آنجاییکه سیگنال های ناشی از عیب Pitting
بسیار ضعیف خواهد بود ،با استفاده از روش GWT
نمی توان به دنبال  pittingگشت مگر آنکه دسته
ای  pittingبصورت  cluster pittingدر کنار
یکدیگر به گونه قرار گرفته باشند که سیگنال بزرگی
را ایجاد کنند.
کاهش ضخامت دیواره لوله به واسطه خوردگی باید
بزرگتر از  %2تا  %00ضخامت لوله باشد تا بتوان با
استفاده از روش  GWTآن را آشکارسازی نمود.

شکل  -04مشخص نمودن نواحی خورده شده
با توجه به وضعیت لوله
در خصوص خطوط دارای عایق برای بستن کمر
ترانسدیوسر باید بخشی از عایق و کاور باز شود ،ابعاد
مورد نیاز این پنجره مورد نیاز بیش از یک متر نمی
باشد.
دستگاه های نسل جدید مورد استفاده در انجام این
آزمایشات ،توانایی نمایش اطالعات هر نقطه از
کمربند ترانسدیوسر را دارند (شکل  )03لذا می توان
موقعیت محیطی هر رفلکتور دیده شده را برروی
محیط لوله مورد آزمایش مشخص نمود.

 .4انشعابات خارجی مانند ساپورت های
جوش شده به لوله (طول مسیر بازرسی
در هر مرحله با توجه به تعداد جوش ها
و زانویی های سیستم لوله کشی موجود
در مسیر حرکت امواج محدود می
شود)،
 .3وجود سیاالت با ویسکوزیته باال در لوله،
 .2خاک در تماس مستقیم با سطح
خارجی لوله،
آشکارسازی عیوبی که در مجاورت جوش ها
قرارگرفته اند با استفاده از این روش دشوار است،

عالوه بر محدودیت های یاد شده فوق ،باید توجه
نمود که در این روش تفسیر نتایج شدیدا به اپراتور
بستگی دارد ،لذا پیش از شروع تست با این روش
باید صالحیت اپراتور بررسی گردد (البته در بحث
تست های غیرمخرب این عمل باید برای تمام
اپراتورهای مجری سایر روش ها نیز بعمل آید).
همچنین مشابه سایر تست ها ،پیش از شروع ،روش
انجام تست باید با انجام performance
 demonstration testsاز درستی روش تست
انتخاب شده اطمینان حاصل نمود.
با استفاده از این روش به سرعت می توان نواحی
مشکوک به خوردگی را شناسایی و پس از آن با
استفاده از سایر روش های  NDTاز صحت
اطالعات بدست آمده اطمینان حاصل نمود.
بدیهی است که با استفاده از روش  GWTعالوه بر
خوردگی های خارجی می توان خوردگی های
داخلی را نیز پیدا کرد.
یکی از مهمترین مزایای این روش این است که می
توان آن را حین سرویس ( )in-serviceاستفاده
نمود.

شکل -03نمایش اطالعات هر نقطه از
کمربند ترانسدیوسر
برخی از عوامل محدود کننده برد موثر امواج
آلتراسونیک هدایت شده عبارتند از:
 .0زبری بیش از حد سطح داخلی یا
خارجی لوله،
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دلیل آن قوی و پهن بودن سیگنال دریافتی از
جوش است بطوریکه سیگنال عیوب نزدیک به
جوش را در خود محو می کند .بطور کلی تقریبا
طول 050میلی متر از هر طرف جوش های محیطی
را با استفاده از این روش را نمی توان از نظر وضعیت
خوردگی ارزیابی نمود.
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می توان گفت از این روش برای بازرسی سیستم
های لوله کشی دارای پوشش ،دارای عایق ،خطوط
متقاطع با جاده ،خطوط زیر زمینی و خطوط زیر
دریایی استفاده کرد.
بطور کلی هر روش بازرسی دارای مزایا و محدودیت
های خاص خود است .برخی از مزایا و معایب

بکارگیری روش "تست امواج آلتراسونیک هدایت
شده" ( )Guided-Waves Testingیا همان
” “GWTبصورت خالصه عبارتند از:
مزایا:
 قابلیت بازرسی بیش از  30متر از هر
طرف ترانسدیوسر
 عدم نیاز به برداشتن بخش زیادی از
عایق به منظور بستن کمربند( تنها نیاز
به برداشتن  0متر)
محدودیت ها:
 محدود به دماهای عملیاتی زیر 045
درجه سانتی گراد
 خطوط حاوی سیاالت با ویسکوزیته
باال ،پوشش خارجی با ضخامت
باال،خطوط مدفون یا سیستم های لوله
کشی با تعداد جوش/اتصاالت زیاد می
توانند گستره بازرسی را کاهش دهند
 وابستگی این روش به مهارت اپراتور
جهت درک بهتر این مبحث مشاهده  3ویدئوی
مرتبط با  GWTدر کانال گروه مدیریت خوردگی
و اینتگریتی توصیه می گردد.

 .6روش پالس ادی کارنت Pulsed
Eddy Current Method
):(PEC
در روش پالس ادی کارنت ( Pulsed Eddy
 )Currentیا به اختصار ،PECاز ایجاد جریان ادی
کارنت در قطعه کار (فلزات فرومغناطیسی) با
استفاده از یک میدان مغناطیسی پالسی با فرکانس
پایین و سپس قطع ناگهانی این میدان و اندازه
گیری زمان میرایی جریان ادی کارنت تولید شده
برای انجام ضخامت سنجی غیرتماسی در قطعاتی
که زیرعایق های ضخیم غیرمغناطیسی تا ضخامت
 400میلی متر قراردارند (شکل  )02استفاده می
شود.

اصول بکار رفته در این روش در کتب مرجع آورده
نشده و یا حداقل من تا کنون موفق به یافتن آن
شده ام اما آنچه که مشخص است این است که
تکنیک آن درحال حاضر در اختیار چند شرکت
است وهنوز به صورت تجاری توزیع نشده اند و تنها
اقدام به ارائه سرویس خدماتی می کنند.

شکل  -02ساختار یک پراب PEC
شکل ( )05ارتباط میرایی جریان ادی کارنت
تولیدی براساس ضخامت قطعه را نمایش می دهد.
در اینجا قطعه مورد آزمون زیرعایق قرار دارد و در
ناحیه سمت راست دچار خوردگی عمومی
( )General Corrosionشده است .قطعه کار
می تواند سطح یک لوله عایق شده ،دیواره یک
مخرن عایق شده و یا پایه عایق شده یک سازه فلزی
نظیر پایه یک مخزن کروی باشد.

شکل  -05ارتباط میرایی جریان ادی
کارنت براساس ضخامت قطعه کار

شکل  -06رابطه حداقل ضخامت باقی مانده
دیواره و متوسط ضخامت باقی مانده دیواره
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ضخامت اندازه گیری شده میانگین ضخامت منطقه
ای است که در مسیر میدان مغناطیسی قرار دارد،
این ناحیه  footprintنامیده می شود و اندازه آن
تابعی از شکل پراب ،ضخامت عایق و ضخامت قطعه
کار است .بعنوان یک راهنمای کلی می توان اندازه
 footprintرا معادل ضخامت عایق در نظر گرفت.
شکل 06سه گونه خوردگی General wall
 Irregular wall loss ،lossو Very
) localized corrosion (pittingو رابطه
حداقل ضخامت باقی مانده دیواره و متوسط
ضخامت باقی مانده دیواره را نمایش می دهد.
روش  PECقادر به اندازه گیری Average
” Wall Thickness “AWTدر ناحیه
 footprintاست .ضخامت قابل اندازه گیری بین
 6mmتا  65mmبا دقت اندازه گیری تا
±01.mmاز روی عایق های غیرمغناطیسی با
حداکثر ضخامت  200mmبا کاور آلومینیومی یا
استینلس استیل می باشد.
از آنجاییکه روش  PECبه جای اندازه گیری
حداقل ضخامت باقی مانده قطعه کار ( minimum
 ،)component thicknessقادر به اندازه گیری
 AWTاست لذا استفاده از این روش برای
آشکارسازی  Pittingتوصیه نمی شود.
از مزایای بکارگیری روش  PECعالوه بر انجام
ضخامت سنجی از روی عایق های ضخیم (با
ضخامت تا  400میلیمتر) می توان به موارد زیر
اشاره نمود:
 عدم نیاز به دستکاری پوشش یا عایق،

 امکان استفاده در محدوده دمایی -000
تا  500درجه سانتی گراد،

شکل -07
ابعاد و اشکال
مختلف پروب
PEC
 امکان استفاده حین بهره برداری (در
دماهای باال تا  500درجه و در دماهای
پایین از  -050درجه)،
 امکان استفاده در زمانی که عایق
مرطوب و خیس است،
 امکان استفاده بر روی سطوح پوشیده
شده ،ناهموار مانند محل هایی که عایق
نامنظم است یا با شبکه سیمی تقویت
شده است،

همانگونه که در شکل  07مالحظه می شود ،پراب
های دستگاه  PECدر ابعاد و اشکال مختلفی
ساخته می شوند و برخی این پراب ها را می توان
به صورت تلسکوپی طراحی نمود به نحویی که برای
دسترسی و انجام ضخامت سنجی در نقاطی که از
دسترس خارج هستند بدون نیاز به نصب داربست
و از راه دور با دسته تلسکوپی اقدام به ضخامت
سنجی نمود.

-

-

کشف خوردگی زیر عایق
نسوز (Corrosion Under
)،Fireproofing
همچنین می توان از این روش برای
بازرسی پایه های مخازن کروی استفاده
نمود،

60

جهت درک بهتر این مبحث مشاهده ویدئویی
مرتبط با  PECدر کانال گروه مدیریت خوردگی و
اینتگریتی توصیه می گردد.
بعنوان آخرین توصیه در این بخش و برای جمع
بندی:

شکل -08
برخی از
کاربردهای
دیگر PEC

در نظر داشته باشید که ،تقریبا هر اندازه گیری بین
یک تا چهار ثانیه طول می کشد و در هر روز یک
تیم قادر به  0000اندازه گیری می باشد.

برخی از کاربرهای  PECرا می توان بشرح زیر
طبقه بندی نمود( شکل :)08
 کشف خوردگی زیرعایق، کشف خوردگی تسریع شده با سیال)،(flow accelerated corrosion
 اندازه گیری ضخامت رایزرها بدون نیازبه حذف of marine growth,
neoprene or Monel

محدودیت ها:
 اندازه گیری میانگین خوردگی در یک
سطح  2اینچی که آشکارسازی حفره
های جدا از هم را دشوار می سازد،
 تاثیرپذیری به وسیله متعلقات
فرومغناطیس مانند رینگ های عایق،
شیرهای تخلیه که می تواند باعث مبهم
ماندن عیوب سطحی گردد
 وابستگی به مهارت اپراتور،

بطور کلی هر روش بازرسی دارای مزایا و محدودیت
های خاص خود است .برخی از مزایا و معایب
بکارگیری روش  PECبصورت خالصه عبارتند از:
مزایا:
 عدم نیاز به تماس با سطح تجهیز که
لزوم آماده سازی سطح را در پی ندارد،
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 برای بازرسی خوردگی زیر عایق برنامه
داشته باشید؛ اگر نتوانستید برنامه
ریزی کنید ،برای شکست آماده باشید.
 روش های بازرسی را بسته به نیازتان و
شرایط موجود انتخاب کنید.
 کنش گر ) (procativeباشید ،منتظر
نمانید یک خرابی زیر عایق برنامه های
بازرسی شما را بهم بزند (.شکل )09
نکته ای رو در که در خصوص همه روش ها باید
مدنظر داشت این است که "بطور کلی هر روش
بازرسی دارای مزایا و محدودیت های خاص خود
است" تاکید براین جمله بدین معنی است که هیچ
روشی به تنهایی پاسخگوی تمام نیازها نخواهد بود
پس بهتر است که بجای تکیه بر یک روش خاص
بیاموزیم که روش های مختلف تست غیرمخرب
) (NDTمکمل یکدیگرند و در موارد مورد نیاز از
آنها به صورت ترکیبی استفاده کنیم.

RASTKHAN, Atomic Energy
Organization of Iran, Teheran P.
R VAIDYA. Bhabha Atomic
Research Centre, Mumbai, Inza
Isaac EAV, IAEA, Vienna,
Austria Sinasi EKINCI, Turkish
Atomic Energy Authoٌt; Istanbul,
Turkey,
4. BS-EN 16407.1 (2014), Nondestructive testing. Radiograplic
inspection of corrosion and
deposits in pipes by X and
gamma rays, Part (1): Tangential
Radiographic inspection,
5. BS.EN 16407.2 (2014), Nondestructive testing. Radiorapbc
inspection of corrosion and
depositsin pipes byX andganuna
rays, Part (2): Double wail
Radiographic Inspection,

1.
API.RP583
(2014),
“Corrosion Lndei Insulabon and
Fireproofing” American Peo1eum
Institute (API) Recommended
Practice 583 Fust Edition, May
2014,
2. ASNT Nondestructive Testing
Handbook”
Third
Edition:
Volume 4, Radiographie Testing
(RT), Third Edition,
3. Radioaphic
Evaluation
of
Corrosion and Deposits in
Pipelines: Results of an IAEA
Coordinated Research Program”
ECNDT
2006
,Uwe
ZSCHERPEL, Uwe EWERT, BA
Berlin,
Germany
Silvia
INFANZON,
AENDUR,
Montevideo, Uruguay Nasser

 سرانجام یک برنامه واکنشی-09 شکل
دراینجا بخش اول این ارائه به پایان می رسد و
،امیدوارم که از تعقیب آن پشیمان نشده باشید
.مباحث تکمیلی در دو بحث آینده ارائه خواهند شد
:منابع مورد استفاده

معرفی کتاب
An elementary guide to reliability, 5th ed, 1997
Willian Arnold, Dummer Geoffery

 آشنایی با پایابی قابلیت اعتماد:نام کتاب
 دکتر فتاح میکاییلی:ترجمه
 انتشارات ارکان دانش:ناشر
0386  بهار:چاپ اول

) را بدونreliability( این کتاب به صورت مقدماتی موضوع و مفهوم پایابی
استفاده از زبان فنی و به روش ساده بیان کرده و عوامل متعددی را که تجهیز

 تومان45000 :بها

 برای یادگیری بخش. معرفی می نماید،یا دستگاهی را قابل اعتماد می کنند
های این کتاب نیازی به دانستن دانشی درباره پایایی نیست و برای هر مخاطبی
 به عالوه برای تمامی کارکنان فنی که عالقه مندند یا نیاز.قابل استفاده است
 برای خودآزمایی.است درمورد اعتمادپذیری مطالبی را بیاموزند مفید است
 این.تمرین هایی هم ارائ ه شده است و جواب آنها در انتهای کتاب می باشد
کتاب ترجمه دکتر فتاح میکاییلی بوده توسط انتشارات ارکان دانش به چاپ
.رسیده است

49  اسفند،  شماره اول، سال اول، ماهنامه مدیریت خوردگی
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شرکت مهندسی پرتو آزمون آذر در سال  9771با هدف تامین نیازهای کیفی پروژه های صنعتی کشور در زمینه بازرسی فنی و آزمون
های غیر مخرب تاسیس گردیده و اکنون پس از گذشت شانزده سال فعالیت مستمر در چندین پروژه بزرگ ملی و بین المللی مشغول
فعالیت است .این شرکت پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008در شرف استقرار سیستم ISO/IEC 17020
از نظام تایید صالحیت موسسه استاندارد بوده و هم چنین موفق به دریافت گواهینامه رتبه  9مهندسین مشاور بازرسی فنی از معاونت
راهبردی ریاست جمهوری گردیده است.
این شرکت در راستای تحقق برنام ه استراتژیک خود با هدف گسترش شرکت و توسعه آزمون های غیر مخرب با استفاده از تکنیک
های جدید موفق به ترویج  ،توسعه و ارائه تکنیک های مدرن شده است.
آرمان
پدید آوردن جنبش عظیم علمی  ،عملی  ،تکنولوژیک و صادقانه در راستای تولید و اسقرار تکنولوژی های پشتیبانی کننده کیفیت و
تولید کیفی در راستای سوق حرکت صنعتی کشور به سوی تعالی کیفیتی
رویکرد
-9

برنامه ریزی و توانمند سازی در جهت اجرای تست و بازرسی در صنایع و پروژه های بزرگ در داخل و خارج از کشور

-2

هدایت و مدیریت مجموعه شرکت با به کارگیری سیستم های پیشرفته مدیریت و استراتژی مناسب برای رسیدن به اهداف و

آرمان های تدوین شده
-7

68

توسعه فراگیر شرکت از جهت مسائل اقتصادی ،منابع انسانی و فرآیند ها و توسعه دانش
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خدمات و توانایی های شرکت مهندسی پرتو آزمون آذر
 -9انجام پروژه های مدیریت خوردگی ) ، (AIMبازرسی بر مبنای ریسک) ، (RBIآماده سازی جهت سرویس دهی ) (FFSو
ارزیابی عمر )(Life assessment
-2

دارای مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران جهت کمیت سنجی  ،آنالیز مواد و کار با منابع پرتویی جهت کار با بیش از  05منبع

رادیو اکتیو ایکس  ،ایریدیوم  ،سلنیوم ،کبالت  ،گادولونیوم  ،شتاب دهنده و بیش از ده دستگاه کرالرجهت تست پانارومیک لوله
 -7خدمات بازرسی خوردگی زیر عایق ) (CUIخوردگی داخلی وخارجی پایپ به روش های رادیومتریک با استفاده از روش Real
 time radiographyبا استفاده از منابع ایکس و گادولونیوم و همچنین روش پالس ادی کارنت ) (PECبرای سایز از کمتر از یک
اینچ تا اقطار بزرگ مثل مخازن کروی و غیره
-4

رادیوگرافی صنعتی با استفاده از دستگاه شتاب دهنده مولد پرتو ایکس  Betatron 7.5 mevتا ضخامت  705میلیمتر فوالد

(Tube Inspection & Tube cleaning -0برای کلیه مبدلهای حرارتی) با استفاده از جدید ترین تکنولوژی تمیز کاری و تست
به روشهای ادی کارنت و ریموت فیلد
-6

توانایی ساخت پروبهای ادی کارنت و ریموت فیلد و انجام کالیبراسیون انها

-7

طراحی و ساخت دستگاه کرالرهای مولد پرتو ایکس و گاما (ایریدیوم  912و سلنیوم )70

-8

خدمات فلز شناسی با استفاده از جدیدترین دستگاههای اسپکترومتر  XRF ،و Ferrite scope

 MFL -1مخازن
 -95توانایی انجام پایپ اسکن جهت تشخیص گرفتگی پایپ تا قطر  98اینچ در حال حاضر
 -99توانایی انجام آزمونهای غیر مخرب عمومی و پیشرفته در مگا پروژها
 -92توانایی انجام آزمونهای PHASE ARRAY & TOFD
 -97توانایی انجام  Corrosion Mappingبا استفاده از تکنیک های رادیومتریک و Phase array
 -94تولید نرم افزارهای خاص صنعتی )(Software solution
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LIFETECH ENGINEERING SERVICES
LifeTech Engineering are a highly professional and rapidly growing organisation based in Aberdeen, UK,
who are looking to build on previous successes, to grow our business and to collaborate with like-minded
innovative companies to drive new business opportunities forward. Our team members have been in Asset
Integrity Management Services specialising in Risk Based Inspection for over 20 years.
LifeTech are able to supply skilled and experienced personnel on a temporary basis for projects. Using the
new global communication facilities, we can carry out projects for our global clients, based from our
headquarters in Aberdeen, UK.
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