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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران بهموجب بند یک مادۀ  9قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،ابالغشده در دیماه  ،3159وظیفه
تعیین ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحبنظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتی حاصل میشود .پیشنویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای مربوط ارسال میشود و پس از دریافت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ،بهعنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و
منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضوابط تعیینشده تهیه میکنند در
کمیته ملی طرح ،بررسی و در صورت تصویب ،بهعنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر میشود .بدین ترتیب ،استانداردهایی
ملی تلقی میشود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شمارۀ  9تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که در سازمان
ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
2

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،3(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک ()IEC
و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 1(OIMLاست و بهعنوان تنها رابط 5کمیسیون کدکس غذایی ) 9(CACدر کشور
فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ،از آخرین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینیشده در قانون ،برای حمایت از مصرفکنندگان ،حفظ سالمت و
ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیستمحیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد ،اجباری
کند .سازمان میتواند بهمنظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و گرید
بندی آن را اجباری کند .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینۀ
مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمونگاهها و مراکز
واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید
صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها
نظارت می کند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،واسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی
برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«صنعت نفت -لولههای فوالدی مورداستفاده در خطوط لوله -ویژگیها»
رئیس:

سمت و/یا محل اشتغال:

متشکر ،ابوالفضل
(دکتری مهندسی مواد)

بازرس ارشد فنی -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دبیر:
دولتشاهی ،رضا
(کارشناسی ارشد شیمی کاربردی)

معاون ارزیابی انطباق -اداره کل استاندارد اصفهان

اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
آباد ،سید مهدی
(کارشناسی مهندسی مکانیک -طراحی جامدات)

سرپرست تضمین کیفیت -گروه صنعتی سپاهان

احمد پوری ،سید مهدی
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی)

کارشناس استانداردهای مکانیک -شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب

احمدپورسامانی ،مارال
(دکتری مهندسی مواد)

کارشناس بازرسی فنی -شرکت نفت و گاز پارس -شرکت ملی نفت
ایران

ادب آوازه ،عبدالوهاب
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

آذریان ،شهرام
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

رئیس بازرسی جوش  -NDTشرکت ملی و مهندسی ساختمان
نفت ایران -شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران

آریان پور ،عبدالرضا
(کارشناسی مهندسی صنایع)

معاون فنی -شرکت سپنتا

اطاعت ،مسلم
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر آزمایشگاه -کارخانجات نورد و لوله صفا

بنی حسن ،مسعود
(دکتری مهندسی مکانیک)

مسئول پروژه -پژوهشگاه صنعت نفت -شرکت ملی نفت ایران

پرهام ،فریدون
(کارشناسی مهندسی جوش)

مدیر تضمین کیفیت -شرکت لولهسازی ماهشهر

پطروسیان ،ساکو
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(

سرپرست کمیته تخصصی مبحث  39مقررات ملی ساختمان -مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سمت و/یا محل اشتغال:

پور قاسمی ،احسان
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر تضمین کیفیت -شرکت گروه صنعتی سپاهان

تفکر نیا ،علیاکبر
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

معاونت طرح و مهندسی -گروه صنعتی صفا

تمیزی فر ،حامد
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد -متالورژی)

کارشناس طراحی محصول -شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جاللی ،کاظم
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت -شرکت لولهسازی کالوپ

حبیب زاده ،محمدرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

رئیس مهندسی خطوط لوله -شرکت ملی و مهندسی ساختمان
نفت ایران -شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران

خیر ،ابراهیم
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد -متالورژی)

بازرس فنی -شرکت نفت فالت قاره

رسولی ،میثم
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

مسئول بازرسی فنی کاال -شرکت گاز استان اصفهان

زمانی ،محمدعلی
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد-متالورژی)

کارشناس شرکت فوالد مبارکه

زیدی ،مهدی
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

سرپرست بازرسی فنی -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب-
شرکت ملی نفت ایران

سبزواری ،مهدیس
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

سرپرست پروژههای طراحی خط -شرکت خطوط لوله و مخابرات-
شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران

سوزنی ،محمد
(دکتری مهندسی مواد)

کارشناس ارشد بازرسی فنی -شرکت نفت و گاز پارس -شرکت ملی
نفت ایران

سیاحی ،کامران
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

مدیر کنترل کیفیت -شرکت لولهسازی اهواز

شاهی ،مسعود
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت -شرکت گروه صنعتی سپاهان

طهماسبی ،حسن
(کارشناسی شیمی)

کارشناس آزمایشگاه کارخانجات نورد و لوله صفا

عباسی ،محمدمهدی
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

سرپرست نظارت مهندسی مکانیک -شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
عظیمی شوشتری ،غالمحسین
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

سرپرست بازرسی فنی -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب-
شرکت ملی نفت ایران

عظیمی یانچشمه ،دانیال
(دکتری مهندسی مواد)

رئیس طراحی مکانیک امور مهندسی -شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران -شرکت ملی نفت ایران

فاتحی ،علی
(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

مدیر بازرسی فنی -شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد

قدیم خانی ،محمد
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

مدیر مدلسازی شرکت غلتک سازان

قهرمانی ،محمدرضا
(کارشناسی مهندسی مواد)

کارشناس شرکت ایریکو

قهرمانی ،توحید
(کارشناسی مهندسی مواد -متالورژی)

کارشناس بازرسی فنی -شرکت مهندسی توسعه نفت ایران

کامرانی ،علی
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر تضمین کیفیت -کارخانجات نورد و لوله صفا

کالکی ،علی
(دکتری مهندسی مواد -متالورژی)

رئیس بازرسی و حفاظت فنی -شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

گودرزی ،منا
(دکتری مهندسی مواد -خوردگی)

کارشناس ارشد حفاظت فنی -شرکت مهندسی و توسعه نفت

محسنی ،ابراهیم
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد -متالورژی)

کارشناس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

محمدی جبلی ،محمدمهدی
(کارشناسی مهندسی مواد -متالورژی)

رئیس آزمایشگاه -گروه صنعتی سپاهان

مهریزی ،مجید
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

رئیس خدمات مهندسی مکانیک -شرکت مهندسی و توسعه گاز-
شرکت ملی گاز ایران

میری فریمانی ،امیر
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد -متالورژی)

مدیر برنامهریزی و کنترل کیفیت -شرکت کالوپ

نژاد شمسی ،غالمحسین
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیریت پژوهش و فناوری -شرکت ملی گاز ایران

نوری ،مهدی
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

کارشناس مکانیک -شرکت نفت مناطق مرکزی ایران -شرکت ملی
نفت ایران

ویراستار
رجالی ،فرحناز
(دکتری شیمی)

کارشناس مسئول -اداره کل استاندارد استان اصفهان

سمت و/یا محل اشتغال:
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فهرست مندرجات
عنوان
پیشگفتار
مقدمه
 3هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
2
اصطالحات و تعاریف ،نمادها ،کوتهنوشتها و سرنامها
1
 3-1اصطالحات و تعاریف
 2-1نمادها
 1-1کوتهنوشتها
 5-1سرنامها
انطباق
5
 3-5واحد اندازهگیری
 2-5گرد کردن
برآورده کردن شرایط این استاندارد
9
 3-9کیفیت
 2-9تعاریف و بخشهای دیگر
 1-9ارجاع به پیوستها
 9ردههای لوله و فوالد و شرایط تحویل
 3-9ردههای لوله و فوالد
 2-9شرایط تحویل
اطالعاتی که باید توسط خریدار تهیه شود
9
 3-9اطالعات کلی
 2-9اطالعات تکمیلی
ساخت
4
 3-4روشهای ساخت
 2-4روشهای نیازمند صحهگذاری
 1-4مواد اولیه
 5-4جوشهای موقتی
 9-4درزهای جوش در لوله COW
 9-4درزهای جوش در لوله SAW
 9-4درزهای جوش در لوله دو درز جوش
 4-4عملیات درزهای جوش در لولههای  EWو LW
ز

صفحه
ی
ک
3
3
9
9
23
22
25
29
29
29
29
29
29
29
29
29
24
18
18
18
19
19
14
14
58
53
53
53
53
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عنوان
 5-4انبساط سرد و اندازه سازی سرد
38-4جوشهای انتهای کالف  /ورق
33-4قطعه لولههای متصل شده
32-4عملیات حرارتی
31-4قابلیت ردیابی
محدوده پذیرش
5
 3-5کلیات
 2-5ترکیبات شیمیایی
 1-5خواص کششی
 5-5آزمون هیدرواستاتیک
 9-5آزمون خمش
 9-5آزمون تخت کردن
 9-5آزمون خمش هدایتشده
 4-5آزمون مقاومت به ضربه (چارپی) با شیار  Vدر لولههای PSL2
 5-5آزمون سقوط وزنه ( )DWTبرای لولههای PSL 2درزدار
 38-5شرایط سطح ،ناپیوستگیها و عیوب
 33-5ابعاد ،وزن و حدود رواداری
 32-5وضعیت دو انتهای لولههای ساختهشده
 31-5رواداری برای لوله درزدار
 35-5رواداری وزن
 39-5قابلیت جوشپذیری لولههای PSL2
 38بازرسی
 3-38انواع بازرسی و مدارک بازرسی
 2-38بازرسیهای ویژه
 33نشانهگذاری
 3-33کلیات
 2- 33نشانهگذاریهای لوله
 1-33نشانهگذاریهای کوپلینگ
 5-33نشانهگذاری لوله در ردههای چندگانه
 9-33شناسه و گواهینامه رزوه
 9-33نشانهگذاریهای پیمانکار فرعی لوله
پوششها و محافظهای رزوه
32

ح

صفحه
52
51
51
51
55
55
55
55
54
92
92
92
91
91
99
99
95
99
95
91
95
95
95
99
339
339
339
328
328
323
323
322
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عنوان
 3-32پوششها و آسترکاریها
 2-32محافظهای رزوه
 31نگهداری اسناد
 35بارگیری لوله
پیوست الف (آگاهیدهنده) بهرهبرداری از مونوگرام  APIتوسط دارنده پروانه
پیوست ب (الزامی) تایید روش ساخت در لولههای PSL2
پیوست پ (الزامی) نحوه اقدام برای ناپیوستگیها و عیوب سطحی
پیوست ت (الزامی) روش اجرایی تعمیر با جوشکاری
پیوست ث (الزامی) بازرسی غیر مخرب برای لولههایی که الزم نیست الزامات پیوستهای ح ،د یا ژ،
را برآورده سازد
پیوست ج (الزامی) الزامات برای کوپلینگ های مورد کاربرد برای اتصال لولههای رزوهای(فقط )PSL 1
پیوست چ (الزامی) لولههای  PSL 2با مقاومت نسبت به گسترش شکست نرم
پیوست ح (الزامی) لولههای  PSL 2موردتقاضا برای سرویسهای ترش
پیوست خ (الزامی) لوله سفارش دادهشده تحت عنوان TFL
پیوست د (الزامی) لولههای PSL 2برای استفاده در سرویس فراساحلی
پیوست ذ (الزامی) بازرسی غیر مخرب لوله مورداستفاده در سرویسهای محیطترش ،فراساحلی و/یا
سرویس نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی
پیوست ر (آگاهیدهنده) نام فوالدها
پیوست ز (الزامی) مشخصات فنی قطعه لولههای متصل شده جوشکاری شده
پیوست ژ (الزامی) لوله  PSL 2سفارش شده برای کاربردهای نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی
پیوست س (آگاهیدهنده) اطالعات تکمیلی برای استفاده مونوگرام  APIتوسط دارندگان پروانه
پیوست ش (آگاهیدهنده) معادالت لوله رزوهای و کوپلینگ دار و معادالت پایه آزمونههای خمش
هدایتشده و ضربه CVN
پیوست ص )الزامی( الزامات تکمیلی ساخت لولههای PSL 2
پیوست ض(آگاهیدهنده) تغییرات اعمالشده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبع
کتابنامه
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پیشگفتار
استاندارد «صنعت نفت -لولههای فوالدی مورداستفاده در خطوط لوله -ویژگیهـا» کـه پـیشنـویس آن در
کمیسیونهای مربوط تهیه و تدوینشده است ،در یکصد و هفتاد و نهمین اجالسیه کمیتـۀ ملـی اسـتاندارد
تجهیزات و فرآوردههای نفتی مورخ  3155/33/35تصویب شد .اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 9
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،ابالغشده در دیمـاه  ،3159بـهعنـوان اسـتاندارد ملـی ایـران منتشـر
میشود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 9استانداردهای ملی ایران -سـاختار و شـیوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینـۀ
صنایع ،علوم و خدمات ،استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی کـه
برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدیدنظر در کمیسیونهای مربوط موردتوجـه قـرار
خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
منابع و مآخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورداستفاده قرارگرفته به شرح زیر است:
1- API 5L: 2018-05 + Errata 1: 2018-05 (46th Edition), Line Pipe
2- IPS-M-PI-190(4th Edition): 2020-12, Material and equipment standard for line pipe

ی
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مقدمه
در صنایع نفت و گاز تعیین دو سطح پایه تحت عنوان PSL 1و  PSL 2برای ارائه الزامات فنی مورداستفاده
در تولید لولههای خطوط انتقال از اهمیت باالی برخوردار است .در  ،PSL 1یک سطح استاندارد کیفیت
برای لولههای خطوط انتقال ارائه میشود و در  PSL 2الزامات اجباری دیگری برای ترکیب شیمیایی،
خواص ،چقرمگی شیاری و خواص مکانیکی و آزمونهای غیرمخرب ارائه میشود .باید توجه کرد الزامات که
صرفاً در  PSL 1یا تنها  PSL 2اعمال میشود به همین صورت مشخص شود و الزاماتی که بدون
شناسهگذاری شماره  PSLآمده است باید در مورد هر نوع لوله  PSL 1و  PSL 2اعمال شود.
در صنعت نفت ،الزاماتی برای کاربردهای خاص مطابق با موارد زیر وجود دارد:
 لولههای  PSL 2سفارش دادهشده بر اساس الزامات دستورالعمل ساخت تاییدشده (به پیوست ب مراجعـه
شود) بهگونهای که جزئیات تصدیق فرایندهای مهم در تولید مواد اولیه ،ساخت لولههای انتقال و آزمون و
بازرسی محصوالت در آنها رعایت شده باشد؛
 لولههای  PSL 2سفارش دادهشده با مقاومت در مقابل گسترش شکست نرم 3برای خطـوط انتقـال گـازی
(به پیوست چ مراجعه شود)؛
 لولههای  PSL 2که برای سیالهای ترش سفارش دادهشده است (به پیوست ح مراجعه شود)؛
 لولههای  PSL 2که برای  2TFLسفارش دادهشده است (به پیوست خ مراجعه شود)؛
 لولههای  PSL 2که برای فراساحلی سفارش دادهشدهاند( .به پیوست د مراجعه شود)؛
 لولههای  PSL 2که برای کاربردهایی که به ظرفیت کرنش پالستیک طولی نیـاز دارد ،سـفارش دادهشـده
است (به پیوست ژ مراجعه شود)؛
 الزامات تکمیلی ساخت لولههای ( PSL 2به پیوست ص مراجعه شود).
الزامات پیوست درصورتیکه در سفارش خریدار معینشده باشند ،قابلاجرا هستند.
هرگاه لوله برای دو یا چندین کاربرد سفارش شود ،میتوان الزامات بیشتر از یـک پیوسـت درخواسـت کـرد.
بهعنوانمثال ،در چنین مواردی ،اگر اختالفات فنی به دلیل استفاده از الزامات بیش از یک پیوست به وجـود
آید ،باید الزامات کاربردی سختگیرانهتر را اعمال کرد.
این استاندارد ،راهنمایی را برای اینکه چه موقع به تعیین الزامات تکمیلی باال نیاز اسـت را تهیـه نمـیکنـد.
درواقع ،خریدار مسئول مشخص کردن الزامات تکمیلـی اسـت کـه بـر اسـاس طراحـی و الزامـات کـاربردی
موردنظر خود باید اعمال شود.
نمادهای بهکاررفته در این استاندارد ،با عالئم رایجی که مشخصکننده خواص مکانیکی یا فیزیکی ،ابعاد یا
پارامترهای آزمون که بهطور گسترده در معادالت استفاده میشوند و نیز با سایر استانداردها و مشخصات
1- Fracture propagation
2-Through the flowline

ک
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فنی پرکاربرد و آثار علمی که از آنها بهدستآمده ،مطابقت دارد .درنتیجه برای پیشگیری از بروز سردرگمی،
برخی از نمادها و معادالت ،بهویژه آنها که در زیربند  ،2-5جدول ج 3-و پیوست ش آمده است به همان
صورت رایج ذکرشده و هر جا تغییری دادهشده است ،نمادهای جدید جایگزین نمادهای رایج ،بهطور کامل و
روشن ،تعریف و مشخصشده است.

ل
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صنعت نفت -لولههای فوالدی مورداستفاده در خطوط لوله -ویژگیها
 9هدف و دامنۀ کاربرد
 9-9هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین مشخصات فنی برای لولههای فوالدی بـدون درز و درزدار ،بـرای
ساخت محصوالت با سطح کیفی محصول ( PSL 2و  )PSL 1مورداستفاده در خطوط لوله صنایع نفت و گـاز
طبیعی است.
این استاندارد برای لوله ریختگی کاربرد ندارد.
 2-9اگر محصول در کارخانهای که دارای پروانه  APIاست ،ساختهشده و قرار است با مونوگرام  APIتامین
شود ،الزامات پیوست الف کاربرد دارد.
 2مراجع الزامی
در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهصورت الزامی به آنها ارجاع دادهشده است.
بدین ترتیب ،آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میشوند.
درصورتیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع دادهشده باشد ،اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای
این استاندارد الزامآور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع دادهشده است،
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد الزامآور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
2-1 API Recommended Practice 5A3,Threead compounds for casing.and line pipe

2-2 API Recommended Practice 5L3, Drop-Weight tear tests on line pipe
2-3 API Specification 5B, Threading, gauging, and thread inspection of casing. tubing. and
line pipe threads
2-4 API Standard 5T1, Imperfection terminology
2-5 ASNT SNT-TC-1A, Recommended Practice No. SNT-TC-1A- Non-destructive testing
2-6 ASTM A370, Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel
products
2-7 ASTM A435, Standard specification for straight-beam ultrasonic examination of steel
plates
2-8 ASTM A578, Standard specification for straight-beam ultrasonic examination of plain
and clad steelplates for special applications
2-9 ASTM A751, Standard test methods. practices. and terminology for chemical analysis of
steel products
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 آئینکـار و، روشهای آزمون- تجزیه شیمیایی محصوالت فوالدی،3155  سال:28589  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استASTM A751: 2014  با استفاده از استاندارد،واژهنامه
2-10 ASTM A941, Standard terminology relating to steel, stainless steel, related alloys, and
ferroalloys
2-11 ASTM A956, Standard test method for leeb hardness testing of steel products
2-12 ASTM A1038, Standard practice for portable hardness testing by the ultrasonic contact
impedancemethod
2-13 ASTM E18, Standard test methods for rockwell hardness and rockwell superficial
hardness of metallic materials
2-14 ASTM E92, Standard test methods for vickers hardness and knoop hardness of metallic
materials
2-15 ASTM E94, Standard guide for radiographic examination
2-16 ASTM E110, Standard test method for indentation hardness of metallic materials by
portable hardnesstesters
2-17 ASTM E114, Standard practice for ultrasonic pulse-echo straight-beam examination by
the contact method
2-18 ASTM E164, Standard practice for contact ultrasonic testing of weldments
2-19 ASTM E165, Standard test method for liquid penetrant examination
2-20 ASTM E213, Standard practice for ultrasonic examination of metal pipe and tubing
2-21 ASTM E273, Standard practice for ultrasonic examination of the weld zone of welded
pipe and tubing
2-22 ASTM E309, Standard practice for eddy-current examination of steel tubular products
using magneticsaturation
2-23 ASTM E570, Standard practice for flux leakage examination of ferromagnetic steel
tubular products
2-24 ASTM E587, Standard practice for ultrasonic angle-beam contact testing
2-25 ASTM E709, Standard guide for magnetic particle examination
2-26 ASTM E747, Standard practice for design. manufacture and material grouping
classification of wire image quality indicators (iqi) used for radiology
2-27 ASTM E1806, Standard practice for sampling steel and iron for determination of
chemical composition
2-28 ASTM E1815: 2008, Standard test method for classification of film systems for
industrial radiography
2-29 ASTM E1820, Standard test method for measurement of fracture toughness
2-30 ASTM E2033, Standard practice for computed radiology (photostimulable
luminescence method)
2-31 ASTM E2698, Standard practice for radiological examination using digital detector
arrays
2-32 ASTM G39, Standard practice for preparation and use of bent-beam stress-corrosion test
specimens
2-33 BS 7448-1, Fracture mechanics toughness tests - Method for determination of KIc. critical
CTOD and critical j values of metallic materials.
2-34 EN 10168, Steel products — inspection documents — list of information and
description
2-35 EN 10204: 2004, Metallic products — types of inspection documents
2-36 ISO 148-1, Metallic materials — Charpy pendulum iMPact test — Part 1: Test method

2
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یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :959-3سال  ،3159مواد فلزی -آزمون ضربه آونگی چارپی -قسمت  :3روش آزمون ،با
استفاده از استاندارد  ISO148-1: 2016تدوینشده است.
2-37 ISO 404, Steel and steel products — General technical delivery requirements
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :34943سال  ،3152فوالد و محصوالت فوالدی -الزامات عمومی فنی تحویل ،با
استفاده از استاندارد  ISO 404: 2013تدوینشده است.
2-38 ISO 2566-1, Steel — Conversion of elongation values — Part 1: Carbon and low alloy
steels
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :4182-3سال  ،3145فوالد تبدیل مقادیر درصد ازدیاد طول -بخش اول :فوالدهای
کربنی و کم آلیاژی ،با استفاده از استاندارد  ISO 2566-1: 1984تدوینشده است.
2-39 ISO 4885, Ferrous products — Heat treatments — Vocabulary
2-40 ISO 5173, Destructive tests on welds in metallic materials — Bend tests — Third
Edition
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :4293سال  ،3142آزمونهای مخرب روی جوشها در مواد فلزی -آزمون خمش ،با
استفاده از استاندارد  ISO 5173: 2000تدوینشده است.
2-41 ISO 6506 (all parts), Metallic materials — Brinell hardness test
یادآوری -مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره  ،9485آزمون سختیسنجی فلزات -روش برینل ،با استفاده از برخی
قسمتهای مجموعه استاندارد  ISO 6506تدوینشده است.
2-42 ISO 6507 (all parts), Metallic materials — Vickers hardness test
یادآوری -مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره  ،9438مواد فلزی -آزمون سختیسنجی ویکرز ،با استفاده از برخی
قسمتهای مجموعه استاندارد  ISO 6507تدوینشده است.
2-43 ISO 6508 (all parts), Metallic materials — Rockwell hardness test
یادآوری -مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره  ،9433آزمون سختیسنجی فلزات -روش راکول ،با استفاده از برخی
قسمتهای مجموعه استاندارد  ISO 6508تدوینشده است.
2-44 ISO 6892-1, Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient
temperature
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :38292-3سال  ،3159مواد فلزی -آزمون کشش -قسمت :3روش آزمون در دمای
اتاق ،با استفاده از استاندارد  ISO 6892-1: 2016تدوینشده است.
2-45 ISO 6929, Steel products — Definitions and classification
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :33489سال  ،3159محصوالت فوالدی -واژهنامه ،با استفاده از استاندارد
 ISO 6929: 2013تدوینشده است.
2-46 ISO 7539-2, Corrosion of metals and alloys — Stress corrosion testing — Part 2:
Preparation and use of bent-beam specimens
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :4495-2سال  ،3158خوردگی فلزات و آلیاژها -آزمون خـوردگی تنشـی -قسـمت :2
آمادهسازی و استفاده از آزمونههای تیر خمیده ،با استفاده از استاندارد  ISO 7539-2: 1989تدوینشده است.
2-47 ISO 8491, Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :33889سال  ،3149مواد فلزی -لوله با مقطع کامل -آزمون خمش ،با استفاده از
استاندارد  ISO 8491: 1998تدوینشده است.
2-48 ISO 8492, Metallic materials - Tube - Flattening test
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :34394سال  ،3153مواد فلزی -لوله -آزمون تخت کردن ،با استفاده از استاندارد
 ISO 8492: 1998تدوینشده است.
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2-49 ISO 8501-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visualassessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation
grades of uncoated steelsubstrates and of steel substrates after overall removal of
previous coatings
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :38591-3سال  ،3149آمادهسازی سطوح پایه فوالدها قبل از اعمال رنگ و سایر
محصوالت مشابه  -ارزیابی چشمی تمیزی سطح -قسمت  :3گریدها زنگزدگی و گریدها آمادهسازی سطوح پایه فوالدیهای
بدون پوشش و سطوح پایه فوالدها بعد از حذف کلی پوششهای قبلی ،با استفاده از استاندارد  ISO 8501-1: 2007تدوینشده
است.
2-50 ISO 9712, Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :5932سال  ،3159آزمون غیرمخرب– احراز شرایط و گواهی کردن کارکنان آزمونهای
غیر مخرب ،با استفاده از استاندارد  ISO 9712: 2012تدوینشده است.
2-51 ISO 9769, Steel and iron — Review of available methods of analysis
2-52 ISO 10474:1991, Steel and steel products — Inspection documents
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :9998سال  ،3152فوالد و محصوالت فوالدی -مدارک بازرسی ،با استفاده از استاندارد
 ISO 10474: 2013تدوینشده است.
2-53 ISO 10893-2, Non-destructive testing of steel tubes — Part 2: Automated eddy current
testing ofseamless and welded (except submerged arc welded) steel tubes for the
detection of imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-2سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :2آزمون جریان
گردابی خودکار تیوبهای فوالدی بدون درز و جوشکاری شده (بهاستثنای جوش قوسی زیرپودری) برای تشخیص نواقص ،با
استفاده از استاندارد  ISO 10893-2: 2011تدوینشده است.
2-54 ISO 10893-3, Non-destructive testing of steel tubes — Part 3: Automated full
)peripheral flux leakagetesting of seamless and welded (except submerged arc welded
ferromagnetic steel tubes for thedetection of longitudinal and/or transverse
imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-1سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :1آزمون نشتی
شار محیطی کامل خودکار تیوبهای فرو مغناطیس بدون درز و جوشکاری شده (بهاستثنای جوش قوسی زیرپودری) برای
تشخیص نواقص طولی و یا عرضی ،با استفاده از استاندارد  ISO 10893-3: 2011تدوینشده است.
2-55 ISO 10893-4, Non-destructive testing of steel tubes — Part 4: Liquid penetrant
inspection of seamlessand welded steel tubes for the detection of surface imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-5سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :5بازرسی مایع
نافذ تیوبهای فوالدی بدون درز و جوشکاری شده برای تشخیص نواقص سطحی ،با استفاده از استاندارد
 ISO 10893-4: 2011تدوینشده است.
2-56 ISO 10893-5, Non-destructive testing of steel tubes — Part 5: Magnetic particle
inspection of seamlessand welded steel tubes for the detection of surface imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-9سال  ،3152آزمون غیر مخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :9بازرسی با
ذرات مغناطیسی تیوبهای فوالدی فرومغناطیس بدون درز و جوشکاری شده برای تشخیص نواقص سطحی ،با استفاده از
استاندارد  ISO 10893-5: 2011تدوینشده است.
2-57 ISO 10893-6, Non-destructive testing of steel tubes — Part 6: Radiographic testing of
the weld seam ofwelded steel tubes for the detection of imperfections
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یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-9سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :9آزمون
پرتونگاری درزدار تیوبهای فوالدی جوشکاری شده برای تشخیص نواقص ،با استفاده از استاندارد ISO 10893-6: 2011

تدوینشده است.
2-58 ISO 10893-7, Non-destructive testing of steel tubes — Part 7: Digital radiographic
testing of the weldseam of welded steel tubes for the detection of imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-9سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :9آزمون پرتونگاری دیجیتال
درزدار تیوبهای فوالدی جوشکاری شده برای تشخیص نواقص ،با استفاده از استاندارد  ISO 10893-7: 2011تدوینشده است.
2-59 ISO 10893-8, Non-destructive testing of steel tubes — Part 8: Automated ultrasonic
testing of seamlessand welded steel tubes for the detection of laminar imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-4سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :4آزمون فراصوتی
خودکار تیوبهای فوالدی بدون درز و جوشکاری شده برای تشخیص نواقص الیهایی ،با استفاده از استاندارد
 ISO 10893-8: 2011تدوینشده است.
2-60 ISO 10893-9, Non-destructive testing of steel tubes - Part 9: Automated ultrasonic testing
for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for manufacture of welded
steel tubes
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-5سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی قسمت  :5آزمون فراصوتی
خودکار برای تشخیص نواقص الیه ایی در صفحه -تسمهی مورداستفاده در تولید تیوبهای فوالدی جوشکاری شده ،با استفاده
از استاندارد  ISO 10893-9: 2011تدوینشده است.
2-61 ISO 10893-10, Non-destructive testing of steel tubes — Part 10: Automated full
)peripheral ultrasonictesting of seamless and welded (except submerged arc welded
steel tubes for the detection oflongitudinal flash and/or transverse imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-38سال  ،3152آزمون غیر مخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :38آزمون
فراصوتی محیطی کامل خودکار تیوبهای فوالدی بدون درز و جوشکاری شده (بهاستثنای جوش قوسی زیر پودری) برای
تشخیص نواقص طولی و یا عرضی ،با استفاده از استاندارد  ISO 10893-10: 2011تدوینشده است.
2-62 ISO 10893-11, Non-destructive testing of steel tubes — Part 11: Automated ultrasonic
testing of the weldseam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or
transverse imperfections
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-33سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :33آزمون
فراصوتی خودکار درزدار تیوبهای فوالدی جوشکاری شده ،برای تشخیص نواقص طولی و یا عرضی ،با استفاده از استاندارد
 ISO 10893-11: 2011تدوینشده است.
2-63 ISO 10893-12, Non-destructive testing of steel tubes — Part 12: Automated full
peripheral ultrasonicthickness testing of seamless and welded (except submerged arc
welded) steel tubes
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39599-32سال  ،3152آزمون غیرمخرب تیوبهای فوالدی -قسمت  :32آزمون
فراصوتی محیطی کامل خودکار برای ضخامتسنجی تیوبهای فوالدی بدون درز و جوشکاری شده (بهاستثنای جوش قوسی
زیر پودری) ،با استفاده از استاندارد  ISO 10893-12: 2011تدوینشده است.
2-64 ISO 11484, Steel products — Employer’s qualification system for non-destructive
testing (NDT) personnel

 65-2استاندارد ملی ایران شماره  :4411-3سال  ،3159آزمونهای غیرمخرب -فیلم پرتونگاری صـنعتی-
قسمت  :3ردهبندی سیستمهای فیلم برای پرتونگاری صنعتی
2-66 ISO 12135, Metallic materials — Unified method of test for the determination of
quasistatic fracturetoughness
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2-67 ISO 12737, Metallic materials — Determination of plane-strain fracture toughness
 با استفاده، تعیین چقرمگی شکست کرنش صفحهای- مواد فلزی،3149  سال:38548  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استISO12737 از استاندارد
2-68 ISO 13678, Petroleum and natural gas industries — Evaluation and testing of thread
compounds for usewith casing. tubing and line pipe
2-69 ISO 14284, Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the
determination of chemical composition
 نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها برای اندازهگیری- فوالد و چدن،3149  سال:5199  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استISO 14284: 1996  با استفاده از استاندارد،ترکیبات شیمیایی
2-70 ISO 15653, Metallic materials—Method of test for the determination of quasistatic
fracture toughness of welds
2-71 ISO 19232-1: 2004. Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 1:
Image quality indicators (wire type) — Determination of image quality value
:3  قسمت- کیفیت تصویر پرتونگاشتها- آزمون غیرمخرب،3152  سال:33595-3  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
ISO 19232-1: 2013  با استفاده از استاندارد،تعیین سطح کیفیت تصویر با استفاده از شاخصهای کیفیت تصویر نوع سیمی
.تدوینشده است
2-72 ISO 80000-1: 2009/Cor 1: 2011. Quantities and units - Part 1: General
 با استفاده از استاندارد، اصول کلی:3  قسمت- کمیتها و یکاها،3145  سال:5435-3  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استISO 80000-1: 2009
2-73 NACE TM0177, Laboratory testing of metals for resistance to sulfide stress cracking
and stress corrosion cracking in h2s environments
2-74 NACE TM0284, Standard Test Method- Evaluation of pipeline and pressure vessel
steels for resistance to hydrogen-induced cracking
2-75 API RP 5L1, Recommended practice for railroad transportation of line pipe
2-76 API RP 5LT, Recommended practice for truck transportation of line pipe
2-77 API RP 5LW, Recommended practice for transportation of line pipe on barges and
marine vessels
2-78 ASME BPVC Section II- Part C Specifications for welding rods, electrodes and filler
metals
2-79 ASME BPVC Section VIII - Division 1 Rules for construction of pressure vessel
2-80 ASTM E9 Standard test methods of compression testing of metallic materials at room
temperature
2-81 ASTM E45, Standard test methods for determining the inclusion content of steel
2-82 ASTM E112, Standard test methods for determining average grain size
2-83 ASTM E384, Standard test method for knoop and vickers hardness of materials
2-84 ASTM E1268, Standard practice for assessing the degree of banding or orientation of
microstructures
2-85 ASTM E1180, Standard practice for preparing sulfur prints for macrostructural
evaluation
2-86 ASTM E1928, Standard practice for estimating
circumferential stress in straight thinwalled tubing
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2-87 AWS A4.4M, Standard procedures for determination of moisture content of welding
fluxes and welding electrode flux coverings
2-88 AWS A5,01/A5,01M, Filler metal – Procurement guidelines
2-89 AWS A5,1/A5,1M, Specification for carbon steel electrodes for shielded metal arc
welding
2-90 AWS A5,5/A5,5M, Specification for low alloy steel covered arc welding electrodes
2-91 AWS A5,17/A5,17M, Specification for carbon steel electrodes and fluxes for
submerged arc welding
2-92 AWS A5,18/A5,18M, specification for carbon steel filler metal for gas shielded arc
welding
2-93 AWS A5,23/A5,23M, Specification for low alloy steel electrodes and fluxes for
submerged arc welding
2-94 AWS A5,28/A5,28M, Specification for low alloy steel filler metal for gas shielded arc
welding
2-95 AWS A5,32/A5,32M, Specification for welding shielded gases
2-96 BS 8701, Full ring ovalization test for determining the susceptibility to cracking of
linepipe steels in sour service - Test method
2-97 DNVGL-ST -F101, Submarine pipelines systems
2-98 IPS-E-GN-100, Engineering Standard for Units
2-99 ISO 3690, Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc
weld metal.
تعیین محتوای هیدروژن-  جوشکاری و فرایندهای وابسته-  فوالد،3151  سال:23895  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوین شده استISO 3690:2012 در فلز جوش قوسی با استفاده از
2-100ISO 5817 Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) —Quality levels for imperfections.
 تیتانیم و آلیاژهای، نیکل، اتصاالت جوش ذوبی فوالد- جوشکاری،3159  سال:33493  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استISO5817:2014  با استفاده از استاندارد، سطوح کیفیت برای نقصها-)آنها (بهجز جوشکاری باریکهای
2-101ISO 10005, Quality management-Guidelines for quality plans
 با، مدیریت کیفیت ـ راهنماییهایی برای طرحهای کیفیت،3159  سال:38889  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استISO10005:2018 استفاده از استاندارد
2-102ISO 14732 Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld
setters for mechanized and automatic welding of metallic materials
آزمون تایید صالحیت اپراتورهای جوشکاری و-  کارکنان جوشکاری،3151  سال:35955  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استISO14732:2013  با استفاده از استاندارد،تنظیمکنندگان جوش برای جوشکاری ماشینی و خودکار مواد فلزی
2-103ISO 17637 Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints
، آزمون چشمی اتصاالت جوش ذوبی- آزمون غیر مخرب جوشها،3159  سال:33598  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوینشده استISO17637:2016 با استفاده از استاندارد
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2-104ISO 17639 Destructive tests on welds in metallic materials- Macroscopic and
microscopic examination of welds
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :5182سال  ،3149آزمونهای مخرب جوشها در مواد فلزی-آزمایش ماکروسکوپی و
میکروسکوپی جوشها ،با استفاده از استاندارد  ISO17639:2003تدوینشده است.
2-105ISO 17640 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing- Techniques. testing
levels. and assessment
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :38249سال  ،3155آزمایش غیر مخرب جوشها  -آزمایش فراصوتی -روشها،
سطوح آزمایش و ارزیابی ،با استفاده از استاندارد  ISO17640:2010تدوینشده است.
2-106NACE TM0316, Four-Point bend testing of materials for oil and gas applications

استاندارد ملی ایران شماره  ،5229-3صنایع نفت و گاز طبیعی– مواد مورداستفاده در محیط-
907-2
های حاوی سولفید هیدروژن ) (H2Sدر تولید نفت و گاز-قسمت  :3اصول کلی انتخاب مـواد مقـاوم بـه
ترکخوردگی
9

اصطالحات ،تعاریف ،نمادها ،کوتهنوشتها و سرنامها

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف ،نمادها ،کوتهنوشتها و سرنامهای زیر به کار میرود:
 9-9اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف زیر به کارمی رود:
9-9-9
طبق توافق
as agreed

الزاماتی که بین سازنده و خریدار توافق شده و در درخواست خریدار مشخصشده است.
یادآوری -برای مثال موارد توافق در مورد الف زیربند  2-9آمده است.

2-9-9
نورد شده
as-rolled

شرایط تحویل بدون هرگونه عملیات ویژه نورد و/یا عملیات حرارتی است.

4

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

9-9-9
جوش انتهای کالف /ورق
coil/plate end weld

جوشی که انتهای کالف یا ورق را به یکدیگر متصل کند.
4-9-9
لوله سرد منبسطشده
cold-expanded pipe

لولهای که در دمای محیط تولید ،بهوسیله فشار هیدرواستاتیکی داخلی یا یک وسیله منبسطکننده مکانیکی،
برای تمام طول لوله محیط آنهم ازنظر شعاعی و هم ازنظر طول بهاندازۀ قطر مشخصشده تنظیم میشوند.
5-9-9
لوله سرد اندازه شده
cold-sized pipe

لولهای که پس از شکلدهی به روش سرد (شامل اندازه کردن به روش  )EWدر زمان انجام نورد در دمای
محیط تولید و برای تمام یا قسمتی از طول لوله ،باعث افزایش یا کاهش دائمی قطر خارجی یا محیط (تا به
حد رساندن قطر مشخصشده) میشود.
6-9-9
تمامکاری سرد
cold finishing

تمامکاری سرد (معموالً کشش سرد) با کرنش دائمی بیشتر از 3/9 %است.
یادآوری -بهطورکلی میزان کرنش دائمی باعث تمایز آن با انبساط سرد و اندازه کردن میشود.

7-9-9
شکلدهی سرد
cold forming

فرایندی که در آنیک ورق یا نوار بدون حرارتدهی تبدیل به لوله میشود.
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8-9-9
جوشکاری پیوسته
CW
continuous welding

فرایند تشکیل یک لوله درزدار بهوسیله حرارتدهی نوار در کوره و فشردن مکانیکی لبههای شکلگرفته به
یکدیگر ،بهطوریکه کالفهای متوالی از نوارها به یکدیگر متصل شوند تا یک جریان یکنواخت نوار را برای
غلتک جوشکاری ایجاد کند.
1-9-9
لوله جوشکاری شده ترکیبی
COW pipe
combination welded pipe

محصول لولهایشکل که دارای یک یا دو درز طولی یا یک درز مارپیچی ،تولیدشده بهوسیله ترکیبی از
جوشکاری قوسی فلز تحت گاز و جوشکاری قوسی زیر پودری ،بهنحویکه گرده جوش قوسی فلز تحت گاز
بهوسیله پاسهای جوش قوس زیر پودری بهطور کامل حذف نشود.
90-9-9
لوله جوشکاری شده مارپیچی ترکیبی
COWH pipe
combination helical welded pipe

محصول لولهایشکل دارای یک درز مارپیچی که بهوسیله ترکیبی از جوشکاری قوسی فلز تحت گاز و قوسی
زیر پودری ،بهنحویکه گرده جوش قوسی فلز تحت گاز بهطور کامل بهوسیله پاسهای جوش قوس زیر
پودری حذف نشود.
99-9-9
لوله جوشکاریشده طولی ترکیبی
COWL pipe
combination longitudinal welded pipe

محصول لولهایشکل دارای یک یا دو درز طولی ایجادشده بهوسیله ترکیبی از جوشکاری قوسی فلز تحت گاز و
قوسی زیر پودری ،به نحوی ایجادشده است که گرده جوش قوسی فلز تحت گاز بهطور کامل بهوسیله پاسهای
جوش قوس زیر پودری حذف نشود.
38
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92-9-9
درزدارترکیبی
COW seam
combination welding seam

درز طولی یا مارپیچی که بهوسیله ترکیبی از جوش قوسی فلز و گاز و جوش قوسی زیر پودری به نحوی
ایجادشده است که گرده جوش قوسی گازی بهطور کامل با پاسهای جوش قوسی زیر پودری حذف نشود.
99-9-9
لوله جوشکاری شده پیوسته
CW pipe
continuous welded pipe

محصول لولهای شکل درز طولی که بهوسیله جوش پیوسته تولیدشده است.
94-9-9
کالف فرعی
daughter coil

بخشی از فوالد که بهوسیله شکافتن ،قطع کردن یا برشکاری از کالف اصلی)مادر) ایجادشده تا در تولید یک
یا چند قطعه لوله استفاده شود.
95-9-9
ورق فرعی
daughter plate

بخشی از فوالد که بهوسیله شکافتن ،قطع کردن یا برشکاری از ورق اصلی ایجادشده تا در تولید یک یا چند
قطعه لوله استفاده شود.
96-9-9
عیب
defect

ناپیوستگی که ازنظر اندازه و /یا چگالی توزیع بیشتر از محدوده پذیرش تعیینشده در ویژگیهای این
استاندارد باشد.
33

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

97-9-9
لوله جوشکاری شده الکتریکی
EW pipe
electric welded pipe

محصول لولهای شکل درزدار طولی که بهوسیله جوش الکتریکی فرکانس پایین یا باال تولیدشده باشد.
98-9-9
درز جوشکاری شده الکتریکی
EW
electric welded seam

درز طولی تولیدشده بهوسیله جوشکاری الکتریکی است.
91-9-9
جوشکاری الکتریکی
EW
electric welding

فرایند شکلدهی یک درز بهوسیله جوش مقاومت الکتریکی است ،بهنحویکه لبهها بهوسیله جریان الکتریکی
با فشار مکانیکی به یکدیگر جوش داده میشود و حرارت موردنیاز برای جوش بهوسیله مقاومت ایجادشده در
برابر جریان الکتریکی که این جریان بهوسیله القا یا هدایت تولیدشده است ،اعمال میشود.
20-9-9
جوشکاری قوسی تو پودری
flux core arc welding

فرایند جوشکاری که ذوب و به هم آمیختگی فلزها بهوسیله حرارتدهی آنها با یک قوس ایجادشده بین
الکترود فلزی پرکننده پیوسته و قطعه کار ایجاد کند ،بهطوریکه قوس و فلزمذاب بهوسیله پودر جوش
موجود در الکترود تیوپی محافظت میشوند.
یادآوری  -در بعضی موارد ،محافظت تکمیلی با استفاده از منبع خارجی گاز یا مخلوطی از گازها حاصل میشود.
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29-9-9
جوشکاری قوس فلز تحت محافظت گاز
GMAW
gas metal arc welding

فرایند جوشکاری که ذوب و به هم آمیختگی فلزها بهوسیله حرارتدهی آنها با یک قوس یا قوسهایی بین
الکترود مصرفی پیوسته و قطعه کار ایجاد کند ،بهطوریکه قوس الکتریکی و همچنین حوضچه مذاب بهطور
دائم بهوسیله پوششی از گاز یا مخلوطی از گازها محافظت میشود.
یادآوری -فشار تماسی استفاده نمیشود و فلز پرکننده از الکترود تأمین میشود.

22-9-9
ذوب
heat

محصول فلزی تولیدشده بهوسیله یک چرخه از فرایند ذوب تکمرحلهای است.
29-9-9
لوله جوشکاری شده فرکانس باال
HFW pipe
high-frequency welded pipe

لوله  EWتولیدشده با یک فرکانس جریان جوشکاری برابر یا بزرگتر از 98 kHZاست.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

24-9-9
در صورت توافق
if agreed

الزامات تعیینشده یا فراتر از حد تعیینشده که مورد موافقت کارفرما و سازنده قرارگرفته و در سفارش
خریدار قیدشده باشد.
یادآوری  -برای مثال مواردی که در قسمت پ زیربند  2-9مشخصشده است.
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25-9-9
ناپیوستگی
نقص
imperfection

هرگونه گسستگی یا بینظمی (ناهمگنی) در دیواره یا روی سطح به وجـود آمـده کـه بـهوسـیله روشهـای
بازرسی شرح دادهشده در ویژگیهای این استاندارد قابلتشخیص میباشد.
26-9-9
نشانه
indication

شواهدی که بهوسیله بازرسیهای غیر مخرب به دست میآید.
27-9-9
بازرسی
inspection

فعالیتهایی از قبیل اندازهگیری ،بازبینی ،آزمایش ،توزین یا مقایسه یک یا چند مشخصـه تولیـد و مقایسـه
نتایج این فعالیتها با الزامات ویژه در سفارش که برای تعیین انطباق انجام میگیرد.
28-9-9
استانداردسازی ابزار
instrument standardization

تنظیم ابزار بازرسی غیر مخرب بهوسیله یک مرجع میباشد.
21-9-9
قطعه لولههای متصلشده
jointer

دو یا سه قطعه لوله که از طریق جوشکاری محیطی ،توسط سازنده به یکدیگر متصل شده باشند.
90-9-9
تصفیه فوالد در پاتیل
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ladel refining

فرایند ثانویه در پس فوالدسازی قبل از ریختهگری برای بهبود کیفیت فوالد بهطوریکه بهمنظور بـاال بـردن
کیفیــت فــوالد ،از وجــود گازهــای مضــر شــامل ســولفورزدایی و روشهــای مختلــف بــرای برطــرف کــردن
ناخالصیهای حبس شده و برای کنترل شکل ناخالصی انجام میگیرد.
99-9-9
تورق
lamination

جدایش داخلی که درون فوالد رخ میدهد و عموماً بهصورت الیهای بهموازات سطح لوله است.
92-9-9
لوله جوشکاری شده به روش لیزری
LW pipe
laser welded pipe

محصول لولهای دارای یک درز طولی تولیدشده بهوسیله جوشکاری لیزری است.
99-9-9
جوشکاری لیزری
LW
laser welding

فرایند ایجاد جوش بهوسیله جوشکاری لیزری با تکنیک پرتویی اشعۀ لیزر که باعث ایجاد حوضچه مذاب و
جوشکاری لبهها که همراه یا بدون عملیات حرارتی پیش از جوشکاری لبهها (پیشگرمی) بهطوریکه
محافظت بهوسیله گاز یا ترکیبی از گازها انجام میشود.
94-9-9
لوله جوشکاریشده الکتریکی فرکانس پایین
LFW pipe
low-frequency electric welded pipe

لوله  EWکه با فرکانس جریان جوشکاری کمتر از  98 kHzتولیدشده است.
95-9-9
سازنده
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manufacturer

شرکت ،کارخانه یا مجتمع مسئول ساخت و نشانهگذاری محصول مطابق با الزامات این استاندارد است.
یادآوری -سازنده یک ،نوردکننده لوله ،تکمیلکننده ،3سازنده کوپلینگها یا رزوهها ،هرکدام قابلاجراست.

96-9-9
کالف اصلی
mother coil

کالف گرم فوالدی که از فرایند نورد یک تختال 2مجدد حرارت دهی شده ،تولید و برای تولید یک یا چند
قطعه لوله استفاده میشود.
97-9-9
ورق اصلی
mother plate

ورق فوالدی نورد گرم که از فرایند یک تختال مجدد حرارتدهی شده که برای تولید یک یا چند قطعه لوله
استفاده میشود.
98-9-9
بازرسی غیرمخرب
آزمون غیرمخرب
NDT
nondestructive inspection
nondestructive testing

بازرسی و آزمون لوله برای آشکارسازی ناپیوستگیها که به روشهای پرتونگاری ،فراصوت یا دیگر روشهای
مشخصشده در این استاندارد بهطوریکه هنگام آزمون هیچگونه تنش ،خلل یا شکستگی را برای قطعه به وجود
نیاورد.
91-9-9
شکلدهی توأم با نرمالسازی
normalizing formed

1- Processor
1-Slab
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شرایط تحویل لوله که درنتیجه یک فرایند شکلدهی و تغییر شکل نهایی در یک بازه دمایی مشخص،
حاصلشده است و منجر به نرمال سازی ماده شود و خواص مکانیکی مدنظر ،در اثر نرمالسازی بعدی به دست
آید.
40-9-9
نورد نرمال سازی
normalizing rolled

شرایط تحویل لوله درنتیجه یک فرایند نورد که تغییر شکل نهایی در یک بازه دمایی مشخص حاصـلشـده
است و منجر به نرمالهکردن ماده شود و خواص مکانیکی مدنظر ،در اثر نرمالسازی بعدی به دست آید.
49-9-9
بدنه لوله
pipe body

(برای لوله  )SMLSمنظور تمام لوله است.
42-9-9
بدنه لوله
pipe body

(برای لوله جوشکاری شده) منظور تمام لوله ،بهجز جوشها و ناحیه متأثر از حرارت است.
49-9-9
رده لوله
pipe grade

شناسه گذاری لوله ازنظر استحکام میباشد.
یادآوری -ترکیب شیمیایی و یا شرایط عملیات حرارتی یک رده لوله میتواند فرق داشته باشد.

44-9-9
خط تولید لوله
pipe mill

کارخانه ،شرکت یا مجتمع که امکانات ساخت لوله را دارند.
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45-9-9
برنامهریزی تولید
processor

کارخانه ،شرکت یا مجتمع که با توجه به توانائی و امکانات قـادر بـه انجـام عملیـات حرارتـی بـر روی لولـه
تولیدشده را داشته باشند.
46-9-9
ترکیب شیمیایی محصول
product analysis

ترکیب شیمیایی لوله ،ورق ،یا کالف است.

47-9-9
خریدار
purchaser

گروهی که مسئولیت تعیین الزامات برای درخواست تولید و پرداخت وجه را دارد.
48-9-9
کوینچ و بازپخت
quenching and tempering

عملیات سریع سردکردن (کوینچ) و سپس بازپخت است.
41-9-9
نمونه
sample

تهیه مقداری از محصول نهایی بهمنظور تهیه یک یا چند نمونههای آزمون است.
50-9-9
لوله جوشکاریشده قوسی زیرپودری
SAW pipe
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submerged arc welded pipe

محصول لولهای دارای یک یا دو درز طولی ،یا یک درز مارپیچی ،تولیدشده بهوسیله فرایند جوشکاری قوس
زیرپودری است.
59-9-9
لوله جوشکاریشده مارپیچی قوسی زیرپودری
SAWH pipe
submerged arc helical welded pipe

محصول لولهای دارای یک درز مارپیچی تولیدشده بهوسیله فرایند جوشکاری قوسی زیر پودری میباشد.

52-9-9
لوله جوشکاریشده درز مستقیم قوسی زیرپودری
SAWL pipe
submerged arc longitudinal welded pipe

محصول لولهای دارای یک یا دو درز مستقیم تولیدشده بهوسیله جوشکاری قوسی زیرپودری میباشد.
59-9-9
درز جوشکاری قوسی زیرپودری
SAW seam
submerged arc welding seam

جوشهای درز مستقیم یا مارپیچ که به روش جوشکاری زیرپودری انجام میشود.
54-9-9
لوله بدوندرز
SMLS pipe
seamless pipe

لولههای بدون درز که به یک روش شکلدهی گرم تولیدشده و درنهایت میتواند با عملیات اندازه کردن سرد
یا تمامکاری سرد به شکل ،ابعاد و خواص موردنظر برسد.
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55-9-9
شرایط بهرهبرداری
service condition

شرایط استفادۀ مواردی که در سفارش خریدار مشخصشده است.
یادآوری -در این استاندارد اصطالحهای (سرویس ترش) و (سرویس فراساحلی) بهعنوان شرایط بهرهبرداری استفاده

میباشند.
56-9-9
جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوشدار
SMAW
shielded metal arc welding

فرایند جوشکاری که ذوب و به هم آمیختگی فلزات را بهوسیله حرارتدهی آنها با یک قوس بین الکترود
فلز پوشش شده و قطعه کار تولید میکند ،بهطوریکه قوس و فلزمذاب بهوسیله تجزیه الکترود پوششدهنده
محافظت میشود.
یادآوری -فشار تماسی استفاده نمیشود و تجزیه از الکترود حاصل میشود.

57-9-9
جوشکاری قوس زیرپودری
SAW
submerged arc welding

فرایند جوشکاری که ذوب و به هم آمیختگی فلزات بهوسیله حرارتدهی آنها با یک قوس یا قوسهایی بین
فلز بدون پوشش الکترود مصرف شدنی یا الکترودها و قطعه کار تولید میشود ،بهطوریکه قوس و فلز
ذوبشده بهوسیله غالفی از پوشش گرانولشده محافظت میشوند.
یادآوری -فشار تماسی استفاده نمیشود و تمام یا قسمتی از فلز پرکننده از الکترودها تأمین میشود.
58-9-9
جوش موقتی
tack weld

یک جوش پیوسته یا ناپیوسته که بهمنظور همراستا نگهداشتن لبههای آماده جوشکاری تا پایان عملیات
جوشکاری اصلی استفاده میشود.
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51-9-9
نمونه آزمون
test piece

قسمتی از یک نمونه با ابعاد مشخص ،ماشینکاری شده یا ماشینکاری نشده برای انجام یک آزمون که تحت
شرایط خاصی قرار داشته باشد.

60-9-9
مجموعه آزمون
test unit

تعدادی لوله که دارای قطر خارجی و ضخامت مشخصشده مشخص و از کالف  /ورقها و با روش نورد گرم
یکسان تولید (و قابلیت جوشکاری به یکدیگر رادارند) و تحت فرایند تولید یکسان و از یک مجموعه ذوب و
برای استفاده در شرایط یکسان ساختهشده باشند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

69-9-9
شکلدهی ترمومکانیکال
thermomechanical forming

فرایند شکلدهی گرم برای تولید لوله ،بهطوریکه تغییر شکل نهایی از حرارتدهی در بازه دمای مشخص
حاصل میشود و منجر به یک شرایط ماده با خواص معین که صرفاً با عملیات حرارتی قابلدستیابی یا تکرار
نیست و چنین تغییر شکلی که همراه با خنککاری است .ممکن است با سرعت معمولی یا افزایشیافته
انجام شود و میتواند شامل باز پخت (و ازجمله خود باز پختی) باشد یا نباشد.
احتیاط -عملیات حرارتی ثانویه یا بعدی باالتر از  948°Cکه میتواند باعث کاهش استحکام شود.

62-9-9
نورد کردن ترمومکانیکال
thermomechanical rolled

فرایند نورد گرم برای تولید لوله ،بهطوریکه تغییر شکل نهایی از حرارتدهی در بازه دمای مشخص حاصل
میشود و منجر به یک شرایط ماده با خواص معین که صرفاً با عملیات حرارتی قابلدستیابی یا تکرار نیست
و چنین تغییر شکلی که همراه با خنککاری است .ممکن است با سرعت معمولی یا افزایشیافته انجام شود؛
و میتواند شامل بازپخت (و ازجمله خود باز پختی) باشد یا نباشد.
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احتیاط -عملیات حرارتی ثانویه یا بعدی باالتر از  948°Cکه میتواند باعث کاهش استحکام شود.

69-9-9
بریدگی کنار جوش
undercut

شیار ذوبشده در فلز پایه مجاور ریشه جوش که با فلز جوش ،پر نمیشود.
64-9-9
مگر اینکه بهصورت دیگری توافق شده باشد
unless otherwise agreed

شرایط باید اجرا شوند مگر اینکه پیشنهاد دیگری که موردتوافق بین خریدار و سازنده مطرح و در سفارش

خریدار قیدشده باشد.
یادآوری – برای مثال ،مورد ب و پ زیربند  ،2-9این زیربند را پوشش میدهد.

65-9-9
لولههای درزدار
welded pipe

شامل لولههای  SAWH،LW،LFW، HFW، EW، COWL، COWH،CWیا لوله  SAWLاست.
66-9-9
رواداری
tolerance

میزان مثبت و منفی مجاز در یک مقدار مشخص است.
67-9-9
محدوده تغییرات
variation

دامنه کلی قابلقبول برای یک مقدار است.
68-9-9
داده
datum
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مقدار پایهای برای یک مشخصشده است.
61-9-9
شارژ
charge

محصول تولیدشده از طریق یک فرایند (بهعنوانمثال عملیات حرارتی ،ریختهگری مرحلهای) است.
70-9-9
بازرس
inspector

در این استاندارد بازرس به شخص /اشخاص یا موسسهای خطاب میشود که طبق قرارداد کتبی با خریدار
جهت انجام بازرسی ساخت و نصب (اجرا) منصوبشده باشند.
 2-9نمادها

نماد

توصیف

a
طول جوش انتهایی کالف /ورق
Af
ازدیاد طول پس از شکست ،بیانشده برحسب درصد و به نزدیکترین درصد گرد شده
Agb
قطر مندرل /غلتک آزمون خمش هدایتشده ،برحسب )mm (in
Al
سطح مقطع داخلی لوله ،برحسب )mm2(in2
Ap
سطح مقطع دیواره لوله ،برحسب )mm2(in2
AR
سطح مقطع درزگیر انتهایی برحسب )mm2(in2
Axc
سطح مقطع قابلاستفاده نمونه آزمون کشش ،بیانشده برحسب )mm2(in2
b
پهنای مشخصشده لبهرویی لوله برحسب )mm (in
B
فاصله دیوارههای قالب یا فاصله مابین تکیهگاهها در آزمون خمش هدایتشده ،برحسب )mm(in
C
عدد ثابت که به سیستم واحدهای استفادهشده بستگی دارد
 CEIIWکربن معادل ،بر اساس فرمول انجمن بینالمللی جوشکاری
 CEPcmکربن معادل ،بر اساس بخش شیمیایی فرمول کربن معادل Lto-Bessyo
d
قطر داخلی محاسبهشده لوله ،برحسب )mm(in
Da
قطر خارجی طراحیشده توسط سازنده بعد از اندازه کردن ،برحسب )mm(in
Db
قطر خارجی طراحیشده توسط سازنده قبل از اندازه کردن ،برحسب )mm(in
D
قطر مشخصشده لوله ،برحسب )mm(in
Δ
ابعاد محاسبهشده بهصورت مماس از سطح مقطع قطر خارجی از انتهای نمونه اصلی بهعنوان
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توصیف

نماد
قطعهآزمون چارپی برحسب )mm(in
δ

عمق ماشینکاری شده از قطر خارجی تا سطح چارپی در ناحیه میانی طول لوله ،برحسب
)mm(in

f
Kv
L
NL
P
PR
Q
r
ra
rb
ro
Rm
Rpo.2
Rt0.5
sr
S
t
tmin
U
UEl
Vt
W
ε
λ
ρl
σh

فرکانس ،برحسب سیکل بر ثانیه
انرژی جذبشده نمونه چارپی با شیار  Vدر اندازه کامل ،برحسب J
طول لوله ،برحسب (m )feet
کمینه طول مشخصشده ،ابعاد رابط ،برحسب )mm(in
2
فشار آزمون هیدرو استاتیک ،برحسب ( MPa)lbf/ in
2
فشار داخلی محور آببندی برحسب ( MPa )lbf/ in
قطر مشخصشده از اندازه گوشه اتصال برحسب )mm(in
شعاع ،برحسب )mm(in
شعاع مندرل برای آزمون خمش هدایتشده ،برحسب )mm(in
شعاع قالب برای آزمون خمش هدایتشده ،برحسب )mm(in
شعاع خارجی لوله ،برحسب )mm(in
2
استحکام کششی ،برحسب ( MPa)lbf/ in
2
استحکام تسلیم قراردادی (در نقطه  8/2درصد ازدیاد طول غیرخطی) برحسب ( MPa)lbf/ in
2
استحکام تسلیم قراردادی (در نقطه  8/9درصد ازدیاد طول کل) برحسب ( MPa)lbf/ in
ضریب اندازه سازی
2
3
تنش حلقوی برای آزمون هیدرو استاتیک ،برحسب ( MPa )lbf/ in
ضخامت مشخصشده لوله ،برحسب )mm(in
کمینه مجاز ضخامت لوله برحسب )mm(in
2
کمینه استحکام کششی مشخصشده ،برحسب ( MPa )lbf/ in
ازدیاد طول یکنواخت ،برحسب %
سرعت عرضی فراصوت ،برحسب m/s
قطر خارجی مشخصشده ،ابعاد رابط ،برحسب) in ( mm
کرنش
طولموج ،برحسب )m(feet
وزن بر واحد طول لوله لبه تخت ،برحسب Kg/m
طراحی تنش حلقوی برای خط لوله ،برحسب Kg/m

1- Hoop stress
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 کوتهنوشتها9-9
عنوان التین

عنوان فارسی

Combination Welding process for pipe during
manufacturing

فرایند جوشکاری ترکیبی برای لوله در
حین ساخت
فرایند جوشکاری ترکیبی بهصورت
مارپیچ برای لوله در حین ساخت
فرایند جوشکاری ترکیبی بهصورت
مستقیم برای لوله در حین ساخت
فرایند جوشکاری پیوسته برای لوله در
حین ساخت
فرایند جوشکاری مقاومت الکتریکی یا
القا الکتریکی برای لوله در حین ساخت
سختی سنجی برینل با گلوله تنگستن
فرایند جوشکاری الکتریکی فرکانس باال
برای لوله در حین ساخت
 در،سختی سنجی به روش راکول
C مقیاس
فرایند جوشکاری الکتریکی فرکانس
پایین برای لوله در حین ساخت
فرایند جوشکاری لیزری برای لوله در
حین ساخت
فرایند جوشکاری قوسی زیر پودری
برای لوله در حین ساخت
فرایند جوشکاری زیر پودری مارپیچ
برای لوله در حین ساخت
فرایند جوشکاری زیر پودری درز
مستقیم برای لوله در حین ساخت
جوشکاری قوسی فلز محافظتشده برای
لوله در حین ساخت
مشخصات روش ساخت

Combination Helical Welding process for pipe
during manufacturing
Combination Longitudinal Welding process
for pipe during manufacturing
Continuous Welding process for pipe during
manufacturing
Electric resistance or electric induction
Welding
process
for
pipe
during
manufacturing
Brinell Hardness With tungsten ball
High-Frequency electric Welding process for
pipe during manufacturing
Rockwell Hardness. C scale

Low-Frequency electric Welding process for
pipe during manufacturing
Laser Welding process for pipe during
manufacturing
Submerged Arc Welding process for pipe
during manufacture
Submerged Arc Helical Welding process for
pipe during manufacture
Submerged Arc Longitudinal Welding process
for pipe during manufacture
Shielded Metal Arc Welding for pipe during
manufacture

Manufacturing procedure
Quality control plan

برنامه کنترل کیفیت
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کوتهنوشت
COW

COWH

COWL

CW

EW

HBW
HFW

HRC

LFW

LW

SAW

SAWH

SAWL

SMAW

MPS
QCP
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Inspection and testing plan

برنامه بازرسی و آزمون

ITP

آزمونهای تأیید صالحیت روش ساخت

MPQT

Pre-inspction meeting

جلسه پیش از بازرسی

PIM

Nonconformance request

درخواست عدم انطباق

NCR

Manufacturing procedure qualification test

 سرنامها4-9
عنوان انگلیسی
American Petroleum Institute
American Iron and Steel Institute
Crack Tip Opening Displacement
Charpy V-Notch
Drop-Weight Tear
Electronic Data Interchange
European Pipeline Research Group
Gas Metal Arc Welding
Heat-Affected Zone
Hydrogen-Induced Cracking
Vickers Hardness
Image Quality Indicator
Magnetic particle Testing
Non-Destructive Testing
Product Specification Level
Penetrant Testing
International System of Units
Sulfide Stress Cracking
Step-Wise Cracking
Through the Flow Line

United States Customary
Ultrasonic Testing

عنوان فارسی

انجمن مواد نفتی آمریکا
انجمن آهن و فوالد آمریکا
مقدار بازشدگی نوک ترک
V چارپی با شیار
گسیختگی ناشی از سقوط وزنه
مبادله الکترونیکی اطالعات
گروه تحقیقاتی خط لوله اروپا
جوشکاری قوسی فلز تحت گاز
ناحیه متأثر از حرارت جوشکاری
ترکخوردگی ناشی از هیدروژن
سختی سنجی به روش ویکرز
شاخص کیفیت تصویر
آزمون ذرات مغناطیسی
آزمون غیر مخرب
سطح کیفی محصول
آزمون مایعات نافذ
سیستم بینالمللی واحدها
ترکخوردگی تنشی سولفیدی
ترکخوردگی پلهای
 (لوله با قطر داخلیTFL لولههای مدل
)خاص
سیستم اندازهشناسی ایاالتمتحده آمریکا
آزمون فراصوت
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سرنام
API
AISI
CTOD
CVN
DWT
EDI
EPRG
GMAW
HAZ
HIC
HV
IQI
MT
NDT
PSL
PT
SI
SSC
SWC
TFL

USC
UT
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WPQT/PQR

ثبت تایید صالحیت دستورالعمل جوشکاری

WPS

مشخصات دستورالعمل جوشکاری

4

Test

Qualification

Procedure

Welding
Record

Welding Procedure Specification

انطباق

 9-4واحدهای اندازهگیری

در این استاندارد ،اطالعات در دو سیستم واحدهای اندازهگیری استاندارد ( )SIو ( )USCبیانشدهاند .در
مورد یک سفارش مشخص ،فقط از یک سیستم اندازهگیری باید استفاده شود و نباید اطالعات ،از یک
سیستم با سیستم دیگر ترکیب شود در مستندات بازرسی مشابه یا در ترتیب شماره کردن لولههای موردنیاز
مشابه نباید مقادیر با واحدهای  SIو  USCباهم ترکیب شوند.
در مواردی که محصول بر اساس الزامات ،با استفاده از یک سیستم اندازهگیری ( SIیا  )USCآزمون و تایید
شده و درنتیجه یک سند بازرسی صادرشده باشد ،در صورت ارائه دادههای گزارششده در واحدهای سیستم
اندازهگیری دیگر ،باید یک بیانیه برای مستندات بازرسی صادر شود که نشان دهنده این موضوع است
که داده حاضر از سیستم اندازه گیری استفادهشده برای بازرسی اصلی تبدیلشده است.
خریدار باید اطالعات ،نقشهها و ابعاد تعمیرات لوله را که باید در سیستم اندازهگیری  SIیا  USCباشد را
تعیین کند .استفاده از یک برگه اطالعات  SIنشاندهنده این است که اندازهگیریهای  SIباید استفاده شود.
استفاده از یک برگه اطالعات USCنشاندهنده این است که اندازهگیریهای  USCباید استفاده شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 2-4گرد کردن

اعداد گزارش و محاسبهشده یا الزامات مشخصشده باید اعداد و اعشار بهدستآمده به نزدیکترین عدد
سمت راست مطابق با قاعده  Aاز پیوست  Bبا استاندارد  ISO 80000-1: 2009 /cor 1:2011گرد شود .مگر
آنکه مورد دیگری مشخصشده باشد.
یادآوری -روش گرد کردن اعداد مطابق با استاندارد  ]1[ ASTM E29-2004که معادل قاعده  Aاز پیوست  Bاستاندارد
 ISO 80000-1 :2009/cor 1:2011میباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 5برآورده کردن شرایط این استاندارد
9-5

کیفیت

برای برآورده کردن الزامات این استاندارد استقرار مستندات یک سیستم کیفیت موردنیاز است.
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یادآوری  -9نیازی نیست مستندات سیستم کیفیت به تایید یک نهاد گواهیکننده ،برسد ،فقط تطبیق یک روش سیستم
کیفیت که دربرگیرنده شرایط این استاندارد باشد ضروری است .انجمن نفت آمریکا ( ،)APIبه کارشناسان مسئول مدیریت
کیفیت که سیستمی را ایجاد یا مطابقت میدهند که به بهترین شکل نیازهای یک شرکت را انعکاس داده و هر شرکتی به آن
نیاز دارد ،احترام میگذارد .تعداد زیادی سیستمهای مدیریتی کیفیت وجود دارد که اشخاص برای کسب راهنمایی در برای
توسعه سیستم کیفیت مناسب میتوانند به آن مراجعه کنند.
یادآوری  -2سیستمهای مدیریت کیفیت مناسب شامل استانداردهای  ]2[ ISO/TS 29001و  ]3[ API Spec Q1است که
شامل قوانین و مقررات مشخصشده برای صنایع نفت و گاز میباشند ،یا استاندارد  ]4[ ISO 9001شامل الزامات کلی سیستم
مدیریت کیفیت که قابل ارزیابی باشند .این استانداردها فقط برای اطالع ارائهشده است.

در قرارداد مشخص میشود که سازنده باید تمام الزامات قابلاجرای این استاندارد را برآورده کند که این
الزامات ممکن است شامل بندهایی برای مجاز کردن خریدار برای مطالبه و درخواست تضمین انطباق کار ،از
سازنده باشد و موادی که مطابق نیست رد کند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

2-5

تعاریف و اصطالحات دیگر

در راستای اهداف این استاندارد ،تعاریف و اصطالحات در مستندات زیر ،به استثنا موارد معینشده در زیربند
 3-1باید اعمال شود.
الف -استانداردهای  ASTM A941یا  ISO 6929برای محصوالت فوالدی؛
ب -استاندارد  API 5T 1برای اصطالحات ناپیوستگی؛
پ -استانداردهای  ASTM A370 ،ISO 10474 ،ISO 404هرکدام که قابلاعمال است ،برای انواع روشهای
نمونهبرداری ،بازرسی و مستندات بازرسی.
 9-5ارجاع به پیوستها

برای الزامات تکمیلی یا اطالعات مرتبط با ساخت خط لوله ،چنانچه ارجاع داده شد ،به موارد زیر مراجعه
شود:
 ارزیابی کیفی فرایند تولید  ،PSL 2به پیوست ب مراجعه شود؛ اصالح ناپیوستگیها و عیوب سطحی ،به پیوست پ مراجعه شود؛ روش اجرایی تعمیر با جوشکاری به پیوست ت مراجعه شود؛ آزمون غیر مخرب ( )NDTبرای سرویسهای غیرترش ،یا سرویسهای خشکی ،یا لولههای بدون ظرفیتکرنش پالستیکی طولی به پیوست ث مراجعه شود؛
 الزامات کوپلینگ  ،PSL 1به پیوست ج مراجعه شود؛ -مقاومت انتشار شکست نرم ، PSL 2به پیوست چ مراجعه شود؛
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 لوله  PSL 2برای سرویس ترش ،به پیوست ح مراجعه شود؛ لوله نوع  ،TFLبه پیوست خ مراجعه شود؛ لوله  PSL 2برای سرویس فراساحلی به پیوست د مراجعه شود؛ NDTبرای سرویسهای ترش ،سرویس فراساحلی یا لولههای با ظرفیت کرنش پالستیکی طولی به پیوستذ مراجعه شود؛
 شناسهگذاری فوالد ،به پیوست ر مراجعه شود؛ قطعه لولههای متصل شده ،به پیوست ز مراجعه شود؛ لوله  PSL 2با ظرفیت کرنش پالستیکی طولی ،به پیوست ژ مراجعه شود؛ اصطالحات تکمیلی لیسانس مونوگرام (غیر از پیوست الف) به پیوست س مراجعه شود؛معادالت برای لوله ،خمش هدایتشده و آزمونههای چارپی با شیار  )CVN( Vبه پیوست ش مراجعه شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 6ردههای لوله و فوالد و شرایط تحویل
9-6

ردههای لوله و فوالد

 9-9-6برای لوله  ،PSL 1تعیین مشخصشده لوله بر اساس رده فوالد (انتخابشده بهوسیله نام فوالد) بایـد
مطابق با جدول  3باشد .شامل یک حرف یا یک شماره است که مشخصکننده شناسهگذاری استحکام لولـه
میباشد و با ترکیب شیمیایی فوالد ارتباط دارد.
یادآوری  -9برای شناسهگذاریهای فوالد رده  B,Aهیچگونه عالمتی برای رده استحکام آنها وجود ندارد ،هرچند بخش عددی
بیانگر کمینه استحکام تسلیم شناسه گذاریها در سیستم  SIمیباشد ،یا با گرد کردن عدد استحکام تسلیم مشخصشده رو به باال
برحسب  3888 Psiدر سیستم  USCبه دست میآید.
یادآوری  -2پسوند  Pنشاندهنده این است که فوالد حاوی مقادیر مشخصشده فسفر است.

رده لوله در  PSL 2باید مطابق با جدول  3باشد و شناسهگذاری حروف یا عددی است که
2-9-6
مشخصکننده سطح استحکام لوله میباشد .نام فوالد (بر اساس رده فوالد) با توجه به ترکیب شیمیایی فوالد
بهاضافه یک پسوند که شامل یک حرف (R,N,Qیا  )Mو مشخصکننده شرایط تحویل میباشد ،مشخص
میشود (به جدول  1مراجعه شود).
یادآوری  -9برای شناسه گذاریهای فوالدهای رده  ،Bدرصورتیکه هیچ اشارهای به کمینه استحکام تسلیم نشود ،بخش
عددی دیگر نشاندهنده تعیین کمینه استحکام تسلیم شناسهگذاریهای فوالد بر اساس سیستم  SIیا  USCمیباشد.
یادآوری  -2برای سرویس ترش به زیربند ح 3-3-5-مراجعه شود.
یادآوری -9برای سرویس فراساحلی به زیربند د 3-3-5-مراجعه شود.
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یادآوری  -4برای لوله با ظرفیت کرنش پالستیکی طولی به زیربند ژ 3 -3-5-مراجعه شود.

 9-9-6سایر شناسهگذاریهای فوالد آنهایی هستند که بر اساس نـام فـوالد اروپـائی در جـدول ر 3-بـرای
راهنمایی مشخصشدهاند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 2-6شرایط تحویل

 9-2-6برای هر سفارش شرایط تحویل لوله  PSL 1توسط سازنده مشـخص خواهـد شـد مگـر اینکـه مـورد
دیگری در سفارش توسط خریدار تعیینشده باشد و شرایط تحویل لوله  PSL 1و PSL 2مطابق جـدول  3و
با اطالعات بیشتری برای لوله  PSL 2در جدول  1میباشد.
در لوله  PSL 2شرایط تحویل باید مطابق با موارد مشخصشده سفارش خرید و بهویژه بر
2-2-6
اساس نام فوالد باشد.
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جدول  – 9ردههای لوله ،فوالد و شرایط تحویل قابلقبول
شرایط تحویل

PSL

رده لوله/رده فوالد

a,b

L175یا A25

نورد شده ،نورد نرمالسازی ،نرماالیز شده یا شکلدهی همراه با نرمالسازی

L175یا A25P
 L210یا A

نورد شده ،نورد نرمالسازی ،نورد ترمومکانیکال ،شکلدهی ترمومکانیکال ،شکلدهی نرمالسازی،
نرمالسازی ،نرمالسازی و بازپخت ،یا اگر توافق شده کوینچ و باز پخت فقط برای لوله SMLS

L245یا B
 L290یا X42

PSL 1

 L320یا X46

نورد شده ،نورد نرمالسازی ،نورد شده ترمومکانیکال ،شکلدهی ترمومکانیکال ،شکلدهی
نرمالسازی ،نرمالسازی ،نرمالسازی و بازپخت یا کوینچ و باز پخت

 L360یا X52
 L390یا X56
 L415یا X60
 L450یا X65
 L485یا X70
 L245Rیا BR

نورد شده

 L290Rیا X42R
 L245Nیا BN
 L290یا X42N

نورد نرمالسازی ،شکلدهی شده نرمالسازی ،نرمالسازی یا نرمالسازی و باز پخت

 L320Nیا X46N
 L360Nیا X52N
 L390Nیا X56N
L415Nیا X60N
L245Qیا BQ

PSL 2

 L290Qیا X42Q
 L320Qیا X46Q
 L360Qیا X52Q
 L390Qیا X56Q
 L415Qیا X60Q

کوینچ و باز پخت

 L450Qیا X65Q
 L485Qیا X70Q
 L555Qیا X80Q
 L625Qیا X90Q

c

L690Qیا X100Q
L245Mیا BM
PSL 2

L290MیاX42M

نورد ترمومکانیکال یا شکلدهی ترمومکانیکال

 L320Mیا X46M
L360Mیا X52M
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شرایط تحویل

PSL

رده لوله/رده فوالد

a,b

 L390MیاX56M
 L415Mیا X60M
L450Mیا X65M
 L485MیاX70M
 L555MیاX80M
 L625Mیا X90M
 L690 Mیا X100M

نورد ترمومکانیکال

L830Mیا X120M
a

b
c

برای ردههای میانی ،رده فوالد باید دریکی از قالببندیهای زیر باشد ( )3بعد از حرف  Lکمینه استحکام تنش تسلیم برحسب  MPaنشان دادهشده و برای لوله PSL 2

حرف نشاندهنده شرایط تحویل ( Q،N،Rیا  )Mباید با قالببندیهای باال همخوانی داشته باشد )2( .حرف  Xکه بعدازآن  2یا  1شماره آورده میشود نشاندهنده مقدار
کمینه معادل استحکام تسلیم برحسب  3888 Psiگرد شده به پایین نزدیک به عدد صحیح نشان دادهشده و برای لوله  PSL 2حرف نشاندهنده شرایط تحویل ( Q،N،Rیا
 )Mبا قالببندیهای باال همخوانی داشته باشد.
پسوند ( Q،N،Rیا  )Mبرای ردههای  PSL 2متعلق به رده فوالد است
فقط بدون درز جوش

7

اطالعاتی که توسط خریدار تهیه میشود

 9-7اطالعات کلی

درخواست خریدار باید شامل اطالعات زیر باشد:
الف -کمّیت (مانند وزن کل 3یا طول کل لوله)؛
ب 1( PSL -یا )2؛
پ -نوع لوله (به جدول  2مراجعه شود)؛
ت -ارجاع به این استاندارد؛
ث-رده فوالد (به زیربند  3-9و زیربندهای ح 3-3-5-و د 3-3-5-مراجعه شود ،هرکدام که کاربردی است)؛
ج -قطر خارجی و ضخامت (به زیربند  2-3-33-5مراجعه شود)؛
چ -طول و انواع طول (مشخصشده یا تقریبی) (به زیربندهای  1-3-33-5و  1-1-33-5و جدول  32مراجعه
شود)؛
ح -تایید قابلیت کاربرد پیوستها بهطور جداگانه.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

1-Total mass
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 2-7اطالعات تکمیلی

درخواست خریدار باید نشان دهد کدامیک از شروط زیر را برای درخواست مشخص اعمال کند:
الف -مواردی که در صورت کاربردی بودن ،باید توافق شود:
 -3شناسهگذاری لوله برای ردههای میانی (به پانوشت  aجدول  3مراجعه شود)؛
 -2ترکیب شیمیایی برای ردههای میانی (به زیربندهای  3-2-5و  2-2-5مراجعه شود)؛
 -1ترکیب شیمیایی در لوله با (( t˃ 29/8 mm )8/545inبه زیربند  1-2-5مراجعه شود)؛
 -5حدود کربن معادل در لوله  PSL 2در رده  L415Nیا ( X60Nبه جدول  9مراجعه شود)؛
 -9حـدود کـربن معـادل در لولـه  PSL 2در رده  L555Qیـا  X80Qو  L625Qیـا  X90Qو  L69Qیـا
( X100Qبه جدول  9مراجعه شود)؛
 -9حدود کربن معادل در لوله  SMLS PSL 2با (( t˃ 28/8mm)8/949inبه پانوشت  aجدول  9مراجعه
شود)؛
 -9رواداری قطر و خارج از گردی برای لوله با (( D˃ 3522mm )99/888inبه جدول  38مراجعه شود)؛
 -4رواداری قطر و خارج از گردی برای انتهای لولـه  SMLSبـا (( t˃ 29/8mm )8/545inبـه پانوشـت b

جدول  38مراجعه شود)؛
 -5استاندارد کاربردی برای جوشهای قطعه لولههای متصلشده( 3به زیربند ز 5-3-مراجعه شود).
ب -موارد تعیینشده در این استاندارد که اجرا میشود ،مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد:
 -3میزان نسبت درصد اندازهسازی برای لوله سرد منبسطشده (به زیربند  2-5-4مراجعه شود)؛
 -2معادله نسبت اندازهسازی (به زیربند  1-5-4مراجعه شود)؛
 -1حدود ترکیب شیمیایی در لوله ( PSL 1به پانوشت  f،e،cجدول  5مراجعه شود)؛
 -5حدود ترکیب شیمیایی در لوله ( PSL 2به پانوشتهای  k،i،h،f.j،e،cو  lجدول  9مراجعه شود)؛
 -9نسبت استحکام تسلیم به استحکام کشش برای ردههای  L625Qیا  X100 ،X90Qیا  L690و X120

(به پانوشت  gو  hجدول  9و یا پانوشت  hو  iجدول د 2-مراجعه شود)؛
 -9تخمین و گزارشدهی سطح برش حاصل از آزمون ضربه به روش چارپی (به زیربند  1-2-4-5مراجعه
شود)؛

1- Jointer welds
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 -9رواداریهای طول مشخصشده لوله( 3به مورد الف زیربند  1-1-33-5مراجعه شود)؛
 -4نوع مشخصات رزوه (به زیربند  5-2-32-5مراجعه شود)؛
 -5نوع شکل لبه لوله (به زیربندهای  3-9-32-5و  2-9-32-5مراجعه شود)؛
 -38اســتاندارد کــاربردی بــینالمللــی در آزمــون چــارپی (بــه زیربنــدهای ،1-5-2-38 ،1-1-2-38
ت 2-5-1-2-و ت 1-5-1-2-مراجعه شود)؛
 -33روش ترکیب شیمیایی محصول (به زیربند  3-5-2-38مراجعه شود)؛
 -32روش جایگزین برای انـدازه گیـری قطـر بـرای (( D≥ 984mm )28/888 inبـه زیربنـد 3-4-2-38
مراجعه شود)؛
 -31نوع جوشکاری ،قطعه لولههای متصل شده (به زیربند ز 2-3-مراجعه شود)؛
 -35میزان انحراف درزهای جوش طولی لوله در جوشهای قطعه لولههای متصل شده (به زیربنـد ز9-1-
مراجعه شود)؛
 -39تعمیرات در لوله سرد منبسطشده( 2به زیربند پ 2-5-مراجعه شود)؛
-39دیگر شاخصهای کیفیت تصویر (( )IQIبه زیربند ث 3-1-5-مراجعه شود).
پ -مواردی که در صورت توافق ،اجرا میشود:
 -3شرایط تحویل (به زیربند  2-9و جدول  3مراجعه شود)؛
 -2تأمین لوله بدون درز کوینچ و بازپخت  PSL 1بارده  L245یا( Bبه جدول  3مراجعه شود)؛
 -1تأمین ردههای میانی (به پانوشت  aجدول  2مراجعه شود)؛
 -5تأمین لوله  SAWLبا دو درز جوش (به پانوشت  aجدول  2مراجعه شود)؛
 -9تعیین عملیات حرارتی جایگزین برای درز جوش لوله ( PSL 1به زیربند  3-4-4مراجعه شود)؛
 -9تأمین لولههای  SAWHبا جوش لببهلب در انتهای هر کالف به کـالف دیگـر (بـه زیربنـد 1-38-4
مراجعه شود)؛
 -9تأمین قطعه لولههای متصل شده (به زیربند  33-4مراجعه شود)؛
 -4آزمون ضربه  CVNدر دمای پایینتر از( 8 °Cصفر) (به زیربنـدهای  1-4-5 ،2-2-4-3،5-2-4-5و
ث 5-5-1-2-مراجعه شود)؛

1- Random length
2- Cold –expanded
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 -5آزمون ضربه  CVNبدنه برای لوله درزدار  PSL 2با ( D˂984 mm (28/888inبرای سـطح شکسـت
برشی (به زیربند  2-2-4-5و جدول  34مراجعه شود)؛
 -38آزمون ضربه  CVNبرای لوله  PSL 2که به روش  HFWتهیهشدهاند (به زیربند  1-4-5و جـدول 34
مراجعه شود)؛
 -33آزمون شکست ناشی از سقوط وزنه بدنه ،برای لوله درزدار  PSL 2با (( D≥ 984 mm) 28/888inبه
زیربند  3-5-5و جدول  34مراجعه شود)؛
 -32آزمون  DWTدر دمای پایینتر از ( 8 °Cصفر) (به زیربند  3-5-5مراجعه شود)؛
 -31برش قطعه لولههای متصل شده (شـامل  2یـا  1قطعـه) بـه ترتیـب بـرای طـولهـای (32m )58ft
مشخصشده یا ( 25 m )48ftمشخصشده (به موردهای پ ،ت وث زیربند  1-1-33-5مراجعه شود)؛
 -35بستن کوپلینگها به روش ماشینی (به زیربندهای  1-2-32-5و  3-9-2-38مراجعه شود)؛
 -39شکل پخهای خاص (به زیربند  1-9-32-5مراجعه شود)؛
-39برداشتن گرده جوش خارجی در دو انتهای لولـه  SAWیـا ( COWبـه مـورد ث زیربنـد 2-2-31-5
مراجعه شود)؛
 -39اطالعات یا آزمونهای جوشپذیری برای لوله ( PSL 2به زیربند  39-5مراجعه شود)؛
 -34نوع مدارک بازرسی برای لوله ( PSL 1به زیربند  3-2-3-38مراجعه شود)؛
 -35اطالعات ساخت برای لوله ( PSL 1به زیربند  2-2-3-38مراجعه شود)؛
 -28نوع سند بازرسی جایگزین برای لوله ( PSL 2به زیربند  3-1-3-38مراجعه شود)؛
 -23استفاده از نمونههای آزمون عرضی برای آزمونهای کشش لولـه  ،SMLSسـرد منبسـط نشـده (بـه
پانوشت  cجدول  28مراجعه شود)؛
 -22استفاده از آزمون انبساط رینگ برای اندازهگیری استحکام تسـلیم عرضـی (بـه زیربنـد  2-1-2-38و
پانوشت  cجدول  35و پانوشت  dجدول  28مراجعه شود)؛
 -21استفاده از جایگزین برای آزمون ماکرو گرافی (به زیربند  2-9-2-38مراجعه شود)؛
 -25آزمون سختی سنجی در حین ساخت لوله  LWو ( EWبه زیربند  1-9-2-38مراجعه شود)؛
 -29شرایط خاص مورداستفاده برای آزمونهای هیدرواستاتیک لوله رزوه و اتصاالت (به زیربند 3-9-2-38
مراجعه شود)؛
 -29جایگزین آزمون فشار هیدرواستاتیک (به جدول  29مراجعه شود)؛
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 -29استفاده از کمینه مجاز ضخامت برای تعیین فشار آزمـون هیدرواسـتاتیک (بـه زیربنـد  9-9-2-38مراجعـه
شود)؛
 -24روش مشخص مورداستفاده برای تعیین قطر لوله (به زیربند  3-4-2-38مراجعه شود)؛
 -25استفاده از اندازهگیریهای قطر داخلی برای تعیین قطـر و قسـمتهـای خـارج از گـردی بـرای لولـه
منبسطشده با ( D ≥ 235/3 mm )4/929 inو برای لولـه منبسـط نشـده (بـه زیربنـد  1-4-2-38و
پانوشت  cجدول  38مراجعه شود)؛
 -18روشهای مشخص مورداستفاده برای تعیین سایر ابعاد لوله (به زیربند  9-4-2-38مراجعه شود)؛
 -13نشانهگذاری شابلونزنی برای کوپلینگ ها (به زیربند  2-3-33مراجعه شود)؛
 -12نشانهگذاریهای تکمیلی مشخصشده بهوسیله خریدار (به زیربند  5-3-33مراجعه شود)؛
 -11نشانهگذاری دو واحدی (به قسمت ث زیربند  3-2-33مراجعه شود)؛
 -15ســطح یــا موقعیــت مشــخص بــرای نشــانهگــذاری لولــه (بــه مــورد ب زیربنــد  1-2-33و مــورد ب
زیربند 9-2-33مراجعه شود)؛
 -19چاپ قالبی یا حکاکی لرزهای لوله (به زیربند  5-2-33مراجعه شود)؛
-19موقعیت جایگزین برای نشانهگذاری لوله (به زیربند  9-2-33مراجعه شود)؛
 -19قالببندی جایگزین برای محل نشانهگذاری در طول لوله (به مورد الف زیربند  9-2-33مراجعه شود)؛
 -14نشانهگذاری رنگی لوله (به زیربند  4-2-33مراجعه شود)؛
 -15نشانهگذاری رده چندگانه (به زیربند  3-5-33مراجعه شود)؛
 -58پوشش خارجی موقتی (به زیربند  2-3-32مراجعه شود)؛
 -53پوشش خاص (به زیربند  1-3-32مراجعه شود)؛
 -52پوشش داخلی (به زیر بند  5-3-32مراجعه شود)؛
 -51صالحیت سنجی فرایند تولید برای لوله  PSL 2که در این حالت پیوسـت ب بایـد اعمـال شـود (بـه
زیربند ب 3-3-مراجعه شود)؛
 -55بازرسی پرتونگاری درز جوش  SAWیا جوش انتهای کالف  /ورق (به جدول ث 3-مراجعه شود)؛
 -59بازرسی غیر مخرب لوله ( PSL 1 ،SMLSبه زیربند ث 2-3-1-مراجعه شود)؛
 NDT-59درزهای جوش  EWبعد از آزمون هیدرواستاتیک (به مورد ب زیربند ث 1-3-1-مراجعه شود)؛
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 -59بازرسی فراصوتی لوله جوشخورده برای ناپیوستگیهای الیـهای در دو انتهـای لولـههـای درزدار (بـه
زیربند ث 1-2-1-مراجعه شود)؛
 -54بازرسی فراصوتی برای لوله  SMLSبرای ناپیوستگیهای الیهای در دو انتهای لولههای بدون درز (بـه
زیربند ث 2-1-1-مراجعه شود)؛
 -55بازرسی پرتونگاری بر اساس بند ث5-؛
-98استفاده از هر دو حالت سوراخها و شیارها در نمونه استاندارد مرجـع فراصـوتی (بـه جـدول ث 9-مراجعـه
شود)؛
 -93تکنیک بازرسی مجدد جایگزین برای درزهای (COWبه زیربند ث 9-9-9-مراجعه شود)؛
 -92بازرسی فراصوتی برای عیبیابی الیهای در بدنه لوله  SAW،EWیا لوله ( COWبه بند ث 4-مراجعـه
شود)؛
 -91بازرسی فراصوتی برای ناپیوستگیهای الیهای برای لبههای طولی کالف  /ورق یا درز جوش لوله EW

و  SAWو ( COWبه بند ث 5-مراجعه شود)؛
 -95تأمین اتصاالت جوشکاری شده در لوله با (D ≥ 199/9 mm)35/888inبه بند ج 35-مراجعه شود؛
-99اعمال پیوست چ برای لوله  PSL 2بهطوریکه خریدار باید دمای آزمون چقرمگـی ،کمینـه انـرژی بـرای هـر
آزمون و کمینه میانگین میزان انرژی موردنیاز برای درخواست را مشخص کند (به بند چ 2-مراجعه شود)؛
-99لوله  PSL 2برای سرویس ترش که در این حالت ،پیوست ح باید اعمال شود (به بند ح 2-مراجعه شود)؛
 -99لوله  TFLکه در این حالت پیوست خ باید اعمال شود (به بند خ 2-مراجعه شود)؛
 -94لوله مورداستفاده در دریا که در این حالت پیوست د باید اعمال شود (به بند د 2-مراجعه شود)؛
 -95لوله برای ظرفیت کرنش پالستیکی طولی ،در چنین موردی پیوست ژ بایـد اعمـال شـود ،وقتـیکـه
مشخصشده (به بند ژ 2-مراجعه شود)؛
-98الزامات تکمیلی یا سختگیرانه دیگر؛
-93به کار بردن مونوگرام  APIکه در این حالت الزامات خواستههای پیوسـت الف و پیوسـت س ،اعمـال
شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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8

ساخت

 9-8فرایند ساخت

لولههای تهیهشده مطابق با این استاندارد باید با الزامات قابلاعمال و محدودههای ارائهشده در جدولهای 2
و  1ساخته شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول  -2فرایند قابلپذیرش ساخت لولههای  PSL 1و PSL 2
رده لولهPSL 1
نوع لوله یا انتهای
 L175یا

لوله

A25

b

L175P

یا
b

A25P

a

رده لولهPSL 2
یا L290

L210

L245

یا A

یا B

یا L245

تا

تا X42

یا >L555
تا X80

B

یا L485

یا L555

یا L690

X70

X80

X100

a

یا

>L690

 L830تا X100

X120یا

نوع لوله
SMLS

×

×

×

×

×

×

×

-

CW

×

×

-

-

-

-

-

-

LFW

×

-

×

×

×

-

-

-

HFW

×

-

×

×

×

×

-

-

-

-

×

-

LW
SAWL

c

-

d

SAWH

COWL

c
d

COWH

-

×

×

×

×

×

×

-

-

×

×

×

×

×

×

-

-

×

×

×

×

-

-

-

-

×

×

×

×

-

-

نوع انتهای لوله
انتهای زنگولهای شده

e

×

-

×

×

×

-

-

-

انتهای ساده

×

-

×

×

×

×

×

×

انتهای ساده برای رابط
گذاری خاص

×

-

×

×

-

-

-

-

×

×

×

×

-

-

-

-

انتهای رزوهای

f

a

در صورت توافق ردههای میانی قابلاستفاده است ،اما محدودشده به ردههای باالتر از رده  L290یا .X42

b

ردههای  L175, L175P, A25, A25Pمحدودشدهاند به لولههایی با (. D ≤353/1 mm )9/991 in

c

در صورت توافق لوله با دو درز قابلاستفاده است ،اما محدود به (. D ≥535 mm )19/888 in

d

لوله با درز مارپیچی محدود به ( D ≥335/1 mm )5/988 inمیباشند.

e

لوله با انتهای زنگولهای شده محدود به ( D ≤235/3 mm )4/929 inو با ( t ≤ 1/9 mm)8/ 353 inمیباشد.

f

لوله با انتهای رزوهای محدود به لوله  SMLSو لوله جوشکاری شده با درز طولی با ( D ≤984 mm (28/888inمیباشد.
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جدول  -9خطوط تولید قابلقبول برای لوله PSL 2
نوع
لوله

SMLS

مواد اولیه

شکلدهی لوله

عملیات حرارتی لوله

نورد شده
شکلدهی نرمالسازی

-

R

-

N

نرمالسازی
عملیات کوینچ و باز پخت
نرمالسازی
عملیات کوینچ و باز پخت
a
عملیات حرارتی فقط ناحیه جوش
a
عملیات حرارتی فقط ناحیه جوش
عملیات حرارتی ناحیه جوش aو
تنشزدایی لوله نهایی
نرمالسازی
عملیات کوینچ و باز پخت

N

شمش ،شمشه ،شمشال

شکلدهی گرم
شکلدهی گرم و تمامکاری سرد

نرمالسازی -کالف نورد شده

شکلدهی سرد

کالف نورد شده ترمومکانیکال

شکلدهی سرد

شکلدهی سرد

HFW

نورد شده یا کالف نورد شده
ترمومکانیکال

لوله
SAW

یا
COW

شرایط

شکلدهی سرد همراه با کاهش اندازه
گرم تحت دمای کنترلشده که
منجر به شرایط نرمالسازی میشود
شکلدهی سرد همراه با شکلدهی
حرارتی ترمومکانیکال لوله

نرمالسازی یا نورد شده
نرمالسازی کالف یا ورق

شکلدهی سرد

نورد شده ،نورد شده
ترمومکانیکال ،نورد شده
نرمالسازی یا نرمالسازی
کالف یا ورق نورد شده
ترمومکانیکال
عملیات کوینچ و باز پخت ورق

تحویل

Q
N
Q
N
M
M
N
Q

-

N

-

M

-

N

شکلدهی سرد

نرمالسازی

N

شکلدهی سرد

-

M

شکلدهی سرد

-

Q

نورد شده ،نورد شده
ترمومکانیکال ،نورد شده
نرمالسازی یا ورق یا کالف
نرمالسازی

شکلدهی سرد

نورد شده ،نورد شده
ترمومکانیکال ،نورد شده
نرمالسازی یا ورق یا کالف
نرمالسازی

شکلدهی نرمالسازی

 aبرای عملیات حرارتی قابلاعمال به زیربند  4-4مراجعه شود.
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 2-8فرایندهای نیازمند صحهگذاری

عملیات نهایی انجامشده در فرایند ساخت لوله که تأثیرگذار بر ویژگیهای انطباقی آن بر الزامات این
استاندارد بهجز (ترکیب شیمیایی و ابعاد) میباشند ،باید صحهگذاری شوند.
فرایندهای نیازمند صحهگذاری عبارت است از:
الف -برای لولههای بدون درز نورد شده :عملیات حرارتی نهایی مجدد و اندازهسازی به روش گرم یا عملیات
کشش برای کاهش سطح مقطع و اگر قابلاجرا باشد اندازهکردن مقطع تختال و عملیات سرد کردن
نهائی؛
ب -برای لوله بدون درز ،عملیات حرارتی شده :عملیات حرارتی؛
پ -برای لوله جوشکاری شده الکتریکی ،بهصورت نورد شده :اندازهسازی و جوشکاری درزی ،اگر قابلاعمال
است ،عملیات حرارتی درز جوش و افزایش اندازه کردن مقطع3؛
ت -برای لوله جوشکاری شده الکتریکی ،عملیات حرارتی شده :جوشکاری درز و عملیات حرارتی کل بدنه؛
ث -برای لوله  SAWو  ،COWمنبسط نشده :شکلدهی لوله ،جوشکاری درز ،جوشکاری تعمیری ،عملیات
حرارتی اگر قابلاعمال باشد؛
ج -برای لوله  COWو  ،SAWمنبسطشده :شکلدهی لوله ،جوشکاری درز ،تعمیرات جوش ،منبسط کردن.
 9-8مواد اولیه
9-9-8

تأمینکنندگان فوالد و کارخانههای نورد باید دارای سیستم مستندسازی کیفیت باشند

یادآوری  -9مستندسازی یک سیستم کیفی نیاز ندارد که بهوسیله نهاد گواهیکننده (شخص ثالث) گواهی شود ،فقط ایجاد یا
اقتباس یک سیستم کیفی نوشتهشده برای برآوردن الزامات ایـن اسـتاندارد ضـروری اسـت API .اظهـارنظر کارکنـان مسـئول
مدیریت کیفیت هر شرکت را برای تهیه یا اقتباس یک سیستم برای برآورده کـردن نیازهـای هـر شـرکت بـه بهتـرین وجـه را
میپذیرد.
یادآوری -2سیستمهای مدیریت کیفیت زیادی وجود دارد که کارکنان میتوانند به آنها برای راهنمایی برای توسعه یک
سیستم کیفیت مناسب مراجعه کنند :شامل استانداردهای ISO/TS 29001و  API Q1که شامل قوانین مشخص برای صنایع
نفت و گاز هستند یا استاندارد ISO 9001که شامل الزامات عمومی برای سیستمهای مدیریت کیفیت که قابل ممیزی هستند
میباشد .این فهرست محدود به موارد ذکرشده نمیباشد و فقط برای اطالعرسانی ایجادشده است.

1- Upsetting
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2-9-8

شمشها ،3شمشهها ،2شمشالها ،1کالفها یا ورقهای استفادهشده بهعنوان مواد اولیه برای تولید لوله

باید از فوالدی که با روشهای زیر ساختهشدهاند ،تولید شوند:
الف -به روش کوره دمش اکسیژن-بازی؛
ب -فرایند کوره الکتریکی ،یا
پ -فرایند کوره باز فقط به همراه فرایند تصفیه پاتیلی.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

9-9-8

در لوله  ،PSL 2فوالد باید کشتهشده و مطابق با عملیات ریز کردن اندازه دانهها ساختهشده

باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

4-9-8

کالف یا ورق مورداستفاده برای تولید لوله  PSL 2نباید دارای هیچگونه تعمیر با جوش باشد.

عرض کالف یا ورق استفادهشده برای لولههای دارای سیم جوش مارپیچی نباید کمتر از  8/4یا
5-9-8
بیشتر از  1/8برابر قطر خارجی مشخصشده لوله باشد.
هرگونه روغن و چربی که نواحی پخ جوش یا اطراف آن را آلوده کرده باشد باید قبل از ایجاد جوشهای
6-9-8
درزی طولی لوله  COWLیا  SAWLیا جوشهای درزی مارپیچی در لوله  SAWHیا  COWHحذف شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 7-9-8برای لوله جوشکاری شده ،با شرایط تحویل  ،Mمتغیرهای بحرانی عملیات نورد کالف /ورق (از
قبیل دما ،تعداد دفعات و رواداریها برای حرارتدهی مجدد ،نورد و خنککاری) باید تعیین و کنترلشده تا
اطمینان حاصل شود که خواص مکانیکی در طول لوله بهصورت مناسبی یکنواخت باشد ،با در نظر گرفتن
موارد زیر:
الف -ویژگیها و متغیرهای کالف /ورق؛
ب -حساسیت خواص به روش اجرایی نورد؛
پ -اندازه برش کالف /ورق مناسب؛ یا
ت -تغییرات خواص کششی که بهصورت ذاتی در شکلدهی لوله وجود دارد.

1- Ingots
2- Bloom
3- Billets
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محدوده مجاز متغیرهای بحرانی برای عملیات نورد کردن کالف/ورق باید مستند شود.
برای لوله جوشکاریشده با شرایط تحویل  ،Mقابلیت عملیات نورد کردن ورق /کالف برای به
8-9-8
دست آوردن خواص مطرحشده در زیربند  9-1-4باید بهصورت زیر تایید شود.
الف -کالف  /ورق نماینده و لوله ساختهشده آزمایشی یا اطالعات قبلی کالف  /ورق و یا خواص لوله و
ویژگیهای فرایند که در محدوده مجاز فهرستهای مستند در خصوص عملیات نورد ،دستیابی
مستمر به خواص الزامی لوله را نشان میدهد.
ب -برای ردههای باالتر از  L360Mیا  ،X52Mسازنده لوله باید ممیزی فنی در محل سازنده فرایند نورد
ورق را طرحریزی و یا از قبل طرحریزی کرده باشد و بهصورت ادواری با حضور و یا بدون حضور در
محل سازنده از اینکه فرایند تولید ورق الزامات طرحریزیشده را برآورده کند ،اطمینان حاصل کند.
معیار تصدیق عملیات نورد کالف یا ورق باید بهعنوان قسمتی از ممیزی صحهگذاری شود.
انحرافات فرایند تولید نورد گرم از محدودههای مستندشده سازندهها باید از طریق
1-9-8
دستورالعملهای مستندشده یا از طریق انجام آزمونهای خواص مکانیکی بر مواد اولیه نورد گرمشده مطابق
با محدودههای تعریفشده و یا قلمداد کردن لوله بهعنوان واحد آزمون جدید صالحیتسنجی شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 4-8جوشهای موقتی
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

9-4-8

جوشهای موقتی باید از روشهای زیر ساخته شوند:

الف -جوشکاری قوس زیر پودری نیمهخودکار؛
ب -جوشکاری الکتریکی؛
پ -جوشکاری قوسی به روش گاز محافظ ()GMAW؛
ث -جوشکاری قوس توپودری؛
ج -جوشکاری قوسی الکترود دستی با استفاده از الکترود کم هیدروژن؛ یا
چ -جوشکاری لیزر.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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2-4-8

جوشهای موقت باید:

الف -ذوب و بههمپیوستگی کامل با درز جوش نهایی داشته باشد؛
ب -بهوسیله ماشین برداشته شود؛ یا
پ -مطابق با بند پ 2-انجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
 5-8درزهای جوش در لوله COW

برای ایجاد درزهای جوش در لوله  ،COWاولین پاس باید بهطور پیوسته و به روش جوشکاری قوسی به
روش گاز محافظ و متعاقب آن جوش قوس زیرپودری با دستکم یک پاس جوش قوس زیرپودری در داخل
لوله و دستکم یک پاس جوش قوس زیرپودری در خارج لوله ،بهطوریکه مهره جوش قوسی به روش گاز
محافظ بهطور کامل بهوسیله پاسهای جوش قوس زیرپودری برداشته نشده باشد.
 6-8درزهای جوش در لوله SAW

برای ایجاد درزهای جوش در لوله  ،SAWدستکم یک پاس جوش قوس زیرپودری باید در داخل لوله و
دستکم یک پاس جوش قوس زیرپودری باید در خارج لوله ایجاد شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 7-8درزهای جوش در لوله دارای دو درز

درزها در لولههای دارای دو درز باید حدود  348 °از یکدیگر فاصله داشته باشند.
 8-8عملیات درزهای جوش در لوله  LWو EW

9-8-8

لوله PSL 1 EW

برای ردههای باالتر از رده  L290یا  ،X42درز جوش و ناحیه متأثر از حرارت ( )HAZباید تحت عملیاتی
شبیهسازیشده نرمالسازی قرار گیرند ،مگر اینکه عملیات حرارتی دیگری بهعنوان جایگزین توافق شده
باشد ،اگر عملیات حرارتی جایگزینی به کار گرفته شد سازنده باید با یک دستورالعمل توافق شده ،اثربخشی
روش جایگزین شده را اثبات کند .چنین دستورالعملی شامل و نه محدود به آزمونهای سختیسنجی
متالوگرافی و خواص مکانیکی باشد.
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برای ردههای مساوی یا کمتر از رده  L290یا  ،X42درزدار باید تحت عملیات حرارتی شبیه نرمالسازی قرار
گیرد ،یا اینکه لوله باید تحت فرایندی تولید شود که مارتنزیت بازپخت نشده 3باقی نماند.
2-8-8

لوله  LWولوله PSL 2 HFW

در ردههایی که تحت عملیات کوینچ و باز پخت قرار نمیگیرند ،درزدار و کل منطقۀ متأثر از حرارت
) (HAZباید تحت عملیات حرارتی برای شبیهسازی یک عملیات حرارتی نرمالسازی قرار گیرند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 1-8انبساط سرد و اندازه سازی سرد
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

بهجز مواردی که در زیربند  2-5-4مجاز دانسته شده ،نسبت اندازهسازی برای لوله اندازه شده
9-1-8
سرد نباید بیش از  8/839باشد مگر اینکه:
الف -لوله متعاقباً تحت عملیات نرمالسازی یا کوینچ و بازپخت قرار گیرد؛ یا
ب -تمام قسمتی از لوله که به روش سرد اندازه شده ،متعاقباً تنشزدایی شود.
نسبت اندازهشده لوله با روش انبساط سرد نباید کمتر از  8/881یا بیشتر از  8/839باشد مگر
2-1-8
اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

9-1-8

ضریب اندازه سازی Sr،باید با استفاده از فرمول ( )3به دست آید ،مگر اینکه مورد دیگری توافق

شود:
()3
که در آن:
 Daقطر خارجی طراحیشده بهوسیله سازنده بعد از اندازه شدن ،برحسب )in(mm؛
 Dbقطر خارجی طراحیشده بهوسیله سازنده قبل از اندازه شدن ،برحسب )in(mm؛
|  |Da - Dbاندازه قدر مطلق اختالف قطر خارجی ،برحسب .)in(mm

1- Untempered martensite

59

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

 90-8جوشهای انتهای کالف /ورق
9-90-8

جوشهای انتهای کالف /ورق نباید در لولههای با درز جوش طولی وجود داشته باشد.

برای لولههای ساختهشده با درز جوش مارپیچی ،نقطه اتصال جوشهای انتهای کالف /ورق و
2-90-8
درزهای جوش مارپیچی باید دستکم ( 188 mm)32/8inاز انتهای لوله فاصله داشته باشند.
در صورت توافق ،جوشهای انتهای ورق /کالف در لوله با درز مارپیچی میتواند در دو انتهای
9-90-8
لوله وجود داشته باشد که در این صورت دستکم باید ازنظر پیرامونی ( 398mm )9/8 inبین جوش مارپیچ
اصلی و جوش انتهایی فاصله وجود داشته باشد.
4-90-8

جوش های انتهای ورق /کالف در لوله درز جوش مارپیچی نهایی شده باید شـرایط زیـر را دارا

باشد:
الف -بهوسیله جوش قوس زیرپودری یا ترکیبی از جوش قوس زیر پودری و  GMAWساخته شود؛
ب -با شرایط مشخصشده برای درز جوش مارپیچی بازرسیشده باشند.
 99-8قطعه لولههای متصلشده
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

9-99-8

قطعه لولههای متصل شده ممکن است در صورت توافق ایجاد شود.

2-99-8

جوشهای قطعه لولههای متصل شده باید مطابق با الزامات پیوست ز باشد.

9-99-8

طول هرکدام از اجزای قطعه لولههای متصلشده نباید کمتر از ( 3/9 m )9/8 ftباشند.

 4-99-8اجزاء لوله مورداستفاده در ساخت قطعه لولههای متصلشده باید تحت بازرسیها و آزمونهای
الزم شامل آزمون هیدرواستاتیک قرار گیرند بهصورت روش جایگزین ،تمام قطعه لولههای متصل شده هم
ممکن است تحت آزمونهای هیدرواستاتیک قرار گیرد.
 92-8عملیات حرارتی

عملیات حرارتی باید مطابق با دستورالعملهای مستند شده ،اجرا شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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 99-8قابلیت ردیابی

در لوله  ،PSL 1سازنده باید دستورالعملهای زیر را تدوین و مستندشدهای را بـرای نگهـداری
9-99-8
موارد زیر اجرا کند:
الف -شناسه ذوبها تا زمانی که تمام آزمونهای ترکیب شـیمیایی انجـامشـده و تطـابق آنهـا بـا الزامـات
مشخصشده نشان داده شود؛
ب -شناسه واحد آزمون تا زمانی که تمام آزمونهای مکانیکی انجامشده و تطابق آنها با الزامات
مشخصشده نشان داده شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 2-99-8در لولههای  PSL 2سازنده باید دستورالعملهای مستندشدهای برای نگهـداری شناسـه ذوب و
شناسه واحد آزمون را برای چنین لولهای تدوین و اجرا کند .اینگونه دستورالعملها باید روشهایی را بـرای
قابلیت ردیابی هر شاخه لوله به مجموعه آزمون مربوطه و نتایج خواص مکانیکی و شیمیایی مـرتبط آزمـون
فراهم کند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

1

معیار پذیرش

 9-1کلیات
9-9-1

الزامات عمومی شرایط فنی تحویل باید مطابق با استاندارد  ISO 404باشد

لوله تولیدشده با رده  L415یا  X60یا باالتر نباید بدون تایید خریدار با لولههای درخواستی با
2-9-1
رده  L360یا  X52یا رده پایینتر جایگزین شود.
 2-1ترکیب شیمیایی

در لوله  PSL 1با ( ،t ≤ 29/8 mm )8/ 545 inترکیب شیمیایی برای ردههای استاندارد بایـد
9-2-1
از جدول  5استخراج شوند و ترکیب شیمیایی برای ردههای میانی باید توافق شود ،اما بـا الزامـات جـدول 5
سازگار باشد.
یادآوری -رده  L175Pو  A25Pفسفرزدایی مجددشده و ازاینرو ،خواص رزوهکاری بهتری را نسبت به رده  L175یا A25

نشان میدهد ،هرچند خمکاری آن میتواند دشوارتر باشد.
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در لوله  PSL 2با ( t≤ 29/8 mm)8/545 inترکیب شـیمیایی بـرای ردههـای اسـتاندارد بایـد بـر
2-2-1
اساس جدول  9باشد و ترکیب شیمیایی برای ردههای میانی باید مطابق با توافق بوده و شـامل الزامـات جـدول 9
باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ترکیب شیمیایی لولههای  PSL 1و  PSL 2با ( t˃ 29/8mm )8/545 inباید مطابق با توافق
9-2-1
بوده و دربرگیرنده الزامات جداول  5و  9باشد که بهطور مناسبی اصالحشدهاند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

در لولههای  PSL 2با کربن مساوی یا کمتر از  8/32 %وزنی ،کربن معادل ،CEpcm ،بر اساس
4-2-1
فرمول  2محاسبه میشود:
()2
در فرمول  ،2عالئم عناصر شیمیایی ،کسر وزنی برحسب درصد را مشخص میکند (به جدول  9مراجعه
شود).
اگر در تجزیه حرارتی مقدار بور کمتر از  8 /8889 %باشد ،در آن صورت نیازی به بور در ترکیب شیمیایی
محصول نیست و در محاسبه  CEpcmمقدار بور صفر در نظر گرفته شود.
5-2-1

در لولههای  PSL 2با کربن بیشتر از  ،8 /32 %کـربن معـادل CEIIw ،از طریـق فرمـول زیـر محاسـبه

میشود.
()1
در فرمول باال ،عالئم عناصر شیمیایی ،کسر وزنی برحسب درصد را مشخص میکند (به جدول  9مراجعه
شود).
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول  -4ترکیب شیمیایی در لوله  PSL 1با (t ≤ 25 mm )0/184in
a,g

کسر جرمی ،بر اساس ترکیبهای شیمیایی ذوب و محصول
رده فوالد

%

(نام فوالد)

C
بیشینه

b

Mn
بیشینه

P
b

کمینه

بیشینه
لوله بدون درز
0,030

S
بیشینه

V
بیشینه

Nb
بیشینه

Ti
بیشینه

 L175یا A25

0,21

0,60

-

 L175یا A25P

0,21

0,60

0,045

0,080

 L210یا A

0,22

0,90

-

0,030

0,030

 L245یا B

0,28

1,20

-

0,030

0,030

c,d

 L290یا X42

0,28

1,30

-

0,030

0,030

d

d

 L320یا X46

0,28

1,40

-

0,030

0,030

d

d

d

 L360یا X52

0,28

1,40

-

0,030

0,030

d

d

d

 L390یا X56

0,28

1,40

-

0,030

0,030

d

d

d

e

-

0,030

f

f

f

e

-

0,030

f

f

f

e

-

0,030

f

f

f

 L415یا X60

0,28

e

1,40

 X65یا L450

0,28

e

1,40

 L485یا X70

0,28

e

1,40

0,030

-

-

-

0,030

-

-

-

-

-

-

c,d

d
d

0,030
0,030
0,030

لوله درزدار
 L175یا A25

0,21

0,60

-

0,030

0,030

-

-

-

 L175یا A25P

0,21

0,60

0,045

0,080

0,030

-

-

-

a

 L210یا A

0,22

0,90

-

0,030

0,030

-

-

-

 L245یا B

0,26

1,20

-

0,030

0,030

c,d

c,d

d

 L290یا X42

0,26

1,30

-

0,030

0,030

d

d

d

 L320یا X46

0,26

1,40

-

0,030

0,030

d

d

d

 L360یا X52

0,26

1,40

-

0,030

0,030

d

d

d

 L390یا X56

0,26

1,40

-

0,030

0,030

d

d

d

 L415یا X60

0,26

e

1,40

e

-

0,030

f

f

f

 L450یا X65

0,26

e

1,45

e

-

0,030

f

f

f

 L485یا X70

0,26

e

1,65

e

-

0,030

f

f

f

0,030
0,030
0,030

 Cu≤8/98 %؛ Ni≤ 8/98 %؛  Cr≤8/98 %و Mo≤8/39 %

 bبه ازای هر  8/83 %کاهش پایینتر از بیشینه مقدار مشخصشده کربن ،افزایش 8/89 %باالتر از بیشینه مقدار مشخصشده برای  Mnتا بیشینه
 3/99 %برای X52،یا  ≥ L360رده ≥ L245یا  Bتا بیشینه 3/99 %برای X70،یا  > L485رده >  L360یا  X52تا بیشینه 2 %برای رده  L485یا
 X70مجاز است.
 cمگر مورد دیگری توافق شده باشدNb+V≤8/89 % ،
Nb+V+Ti≤8/39 % d
 eمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد
 fمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشدNb+V+Ti≤8/39 % ،
 gافزودن عمدی  Bمجاز نبوده و باید باقیمانده  B≤ 8/889 %باشد.
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t≤ 25mm (0/184in)  باPSL 2  ترکیب شیمیایی در لوله-5 جدول
a

 بر اساس ترکیبهای شیمیایی ذوب و محصول،کسر جرمی

کربن معادل
بیشینه

بیشینه

%

%

CEPcm

CEIIW

Other

0,25

0,43

e,l

0,25

0,43

0,25

Nb

V

0,04

C

C

0,015

e,l

0,04

0,05

0,06

0,43

e,l

0,04

C

0,43

e,l

0,04

0,43

d,e,l

0,25

0,43

d,e,l

0,25

0,43

0,25
0,25

بر اساس توافق

Ti

رده فوالد
)(نام فوالد

S
P
لوله درزدار و بدون درز

b

b

Mn

Si

0,025

1,20

0,40

0,24

BR یاL245R

0,015

0,025

1,20

0,40

0,24

X42R یاL290R

C

0,015

0,025

1,20

0,40

0,24

BN یاL245N

0,05

0,06

0,015

0,025

1,20

0,40

0,24

X42N یاL290N

0,04

0,05

0,07

0,015

0,025

1,40

0,40

0,24

X46N یاL320N

0,04

0,05

0,10

0,015

0,025

1,40

0,45

0,24

X52N یاL360N

d,e,l

0,04

0,05

f

0,015

0,025

1,40

0,45

0,24

X56N یاL390N

g,h,l

f

0,04

f

0,05

f

0,10

0,015

0,025

f

1,40

f

0,45

f

0,24

X60N یاL415N

0,04

0,05

0,05

0,015

0,025

1,40

0,45

0,18

BQ یاL245Q

0,10

C

0,25

0,43

e,l

0,25

0,43

e,l

0,04

0,05

0,05

0,015

0,025

1,40

0,45

0,18

X42Q یاL290Q

0,25

0,43

e,l

0,04

0,05

0,05

0,015

0,025

1,40

0,45

0,18

X46Q یاL320Q

0,43

e,l

0,04

0,05

0,05

0,015

0,025

1,50

0,45

0,18

X52Q یاL360Q

0,43

d,e,l

0,04

0,05

0,07

0,015

0,025

1,50

0,45

0,18

X56Q یاL390Q

0,25

0,43

h,l

g

g

g

0,015

0,025

f

f

f

X60Q یاL415Q

0,25

0,43

h,l

g

g

g

0,015

0,025

f

f

f

X65Q یاL450Q

0,25

0,43

h,l

g

g

g

0,015

0,025

f

f

f

X70Q یاL485Q

بر اساس توافق

i,j

g

g

g

0,015

0,025

f

1,90

f

f

X80Q یاL555Q

بر اساس توافق

j,k

g

g

g

0,010

0,020

1,90

f

f

X90Q یاL625Q

بر اساس توافق

j,k

g

g

g

0,020

1,90

f

f

X100Q یاL690Q

0,25
0,25

0,010

1,70

0,45

1,70

0,18

0,45

1,80

0,18

0,45

0,18

0,45

0,18

0,45

0,16

0,45

0,16

لوله درزدار
0,43

e,l

0,04

0,05

0,05

0,015

0,025

1,20

0,45

0,22

BM یاL245M

0,25

0,43

e,l

0,04

0,05

0,05

0,015

0,025

1,30

0,45

0,22

X42M یاL290M

0,25

0,43

e,l

0,04

0,05

0,05

0,015

0,025

1,30

0,45

0,22

X46M یاL320M

0,43

e,l

d

d

d

0,015

0,025

1,40

0,45

0,22

X52M یاL360M

0,43

e,l

d

d

d

0,015

0,025

1,40

0,45

0,22

X56M یاL390M

0,43

h,l

g

g

g

0,025

f

1,60

f

f

X60M یاL415M

0,25

0,43

h,l

g

g

g

0,015

0,025

f

1,60

f

f

X65M یاL450M

0,25

0,43

h,l

g

g

g

0,015

0,025

f

1,70

f

f

X70M یاL485M

0,25

f

i,l

g

g

g

0,025

f

f

f

0,12

X80M یاL555M

i,l

g

g

g

0,020

f

f

0,10

X90M یاL625M

i,j

g

g

g

0,020

f

f

0,10

X100M یاL690M

0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,43
―

0,015

0,015
0,010
0,010
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1,85
2,10
2,10

0,45
0,45
0,45
0,45
0,55
0,55

0,12
0,12
0,12
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کسر جرمی ،بر اساس ترکیبهای شیمیایی ذوب و محصول
رده فوالد

بیشینه

بیشینه

%

%

(نام فوالد)
C

 L830MیاX120M

b

0,10

Mn

Si
f

0,55

b

f

2,10

کربن معادل

S

P

0,020

0,010

V

Nb

Ti

Other

g

g

g

i,j

CEIIW

a

CEPcm

0,25

 aبر اساس ترکیب شیمیایی محصول ،در لوله بدون درز با ( t˃ 28/8 mm )8/ 949 inحدود  CEباید بهصورت توافق شده باشد ،اگر  C˃ 8/32 %حدود  CEIIWاعمال شود و
اگر  C≤8/32%حدود  CEpcmاعمال شود.
 bبرای هر کاهش  8/83 %پایینتر از بیشینه مشخصشده برای  ،Cیک افزایش  8/89 %باالتر از بیشینه مشخصشده برای  Mnمجاز است تا بیشینه  3/99 %برای X52،یا
 ≥ L360رده ≥  L245یا  Bتا بیشینه  3/99%برای X70،یا  > L485رده > L360یا  X52تا بیشینه 2 %برای X80 ،یا  ≥ L555رده ≥  L485یا  X70و تا بیشینه 2/28 %برای
ردههای بزرگتر از  L555یا .X80
 cمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشدNb+V≤8/89 % .،
d
Nb+V+Ti≤8/39 %
 eمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد Cu≤8/98 % ،؛ Ni≤ 8/18 %؛  Cr≤8/18 %و Mo≤8/39 %
 fمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
 gمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشدNb+V+Ti≤8/39 % .،
 hمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد Cu≤8/98 % .،؛ Ni≤ 8/98 %؛  Cr≤8/98 %و Mo≤8/98 %
 Iمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد Cu≤8/98 % ،؛ Ni≤ 3/88 %؛  Cr ≤8/98 %و Mo≤8/98 %
j
B ≤ 8/885 %
 kمگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد Cu≤8/98 % .،؛ Ni≤ 3/88 %؛  Cr≤8/99 %و Mo≤8/48 %
 lدر لوله  PSL 2بهاستثنای ردههایی که پانوشت  jقبالً در مورد آنها اعمالشده ،مقادیر زیر اعمال شود :مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد :هیچ افزودن عمدی  Bمجاز
نبوده و  B ≤8/883 %میباشد.

 9-1خواص کششی
9-9-1

در لوله  PSL 1خواص کششی باید مطابق با جدول  9باشد.

2-9-1

در لوله  PSL 2خواص کششی باید مطابق با جدول  9باشد.

توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول  -6الزامات نتایج آزمونهای کشش در لوله PSL 1
درز جوش لوله ،LW ،EW

بدنه لوله در لولههای بدون درز و درزدار

 SAWو COW

ازدیاد طول
رده لوله

a

استحکام تسلیم

a

استحکام کششی

Rt0.5
)MPa(psi

Rm
)MPa(psi

(بر اساس طول سنجه
( از  50mmیا )2in
Af

استحکام کششی

b

Rm
)MPa(psi

%

a

b
c

کمینه

کمینه

کمینه

کمینه

 L175یاA25

)175 (25,400

)310 (45,000

c

)310 (45,000

 L175PیاA25P

)175 (25,400

)310 (45,000

c

)310 (45,000

 L210یاA

)210 (30,500

)335 (48,600

c

)335 (48,600

 L245یاB

)245 (35,500

)415 (60,200

c

)415 (60,200

 L290یاX42

)290 (42,100

)415 (60,200

c

)415 (60,200

 L320یاX46

)320 (46,400

)435 (63,100

c

)435 (63,100

 L360یاX52

)360 (52,200

)460 (66,700

c

)460 (66,700

 L390یاX56

)390 (56,600

)490 (71,100

c

)490 (71,100

 L415یاX60

)415 (60,200

)520 (75,400

c

)520 (75,400

 L450یاX65

)450 (65,300

)535 (77,600

c

)535 (77,600

 L485یاX70

)485 (70,300

)570 (82,700

c

)570 (82,700

در ردههای میانی ،اختالف بین کمینه استحکام کششی مشخصشده و کمینه استحکام تسلیم مشخصشده برای بدنه لوله باید مطابق آنچه در جدول برای ردهباالتر
بعدی آورده شده ،باشد.
در ردههای میانی ،کمینه استحکام کشش مشخصشده برای درز جوش باید مشابه مقدار محاسبهشده برای بدنه لوله با استفاده از پانوشت  aباشد.
کمینه ازدیاد طول مشخصشده Af ،بیانشده برحسب درصد و گرد شده به نزدیکترین درصد ،باید با استفاده از فرمول زیر محاسبه شود.

که در آن:
 Cبرابر با  3558است برای محاسبات با استفاده از واحد  SIباشد و  929888برای محاسبات با واحدهای USC؛
2

 Axcسطح مقطع نمونههای آزمون کشش مرتبط ،بیانشده برحسب  mmبهصورت زیر:
 - 3در نمونههای آزمون با مقطع گرد 318 mm2 )8/28in2( ،برای قطر نمونههای آزمون ( 32/9 mm) 8/988 inو ( 4/5 mm)8/198inو ( 99 mm2 )8/38in2برای
قطر نمونههای آزمون (9/5 mm)8/29 in؛

 -2در نمونههای آزمون باضخامت کامل ،کوچکترین مقدار )8/99in ( (a
ضخامت مشخصشده لوله ،گرد شده تا (38 mm2 )8/38in2؛
 -1در نمونههای آزمون نواری ،کوچکترین مقدار  549 mm2 )8/99in2( (aو  (bمساحت مقطع نمونههای آزمون ،حاصل از عرض مشخصشده نمونههای آزمون
2
2
و ضخامت مشخصشده لوله ،گرد شده تا ( 38 mm )8/38in؛
2

2

 549 mmو ( bسطح مقطع نمونههای آزمون ،حاصل از قطر خارجی مشخصشده و

 uکمینه استحکام کششی مشخصشده ،بیانشده برحسب مگا پاسکال (.)Ib/ in2
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جدول  -7الزامات نتایج آزمونهای کشش در لوله PSL 2
درز جوش لوله

بدنه لوله در لولههای بدون درز و درزدار

رده لوله

استحکام تسلیم

a

استحکام تسلیم

Rt0.5
)MPa(psi

a

Rm
)MPa(psi

نسبت

a,c

Rt0.5/Rm

SAW, HFW,
COW
ازدیاد طول
(بر اساس طول سنجه

( از  50mmیا )2in
Af

استحکام
d
کششی
Rm

)MPa(psi

%
کمینه

 L245Rیا BR
 L245Nیا BN
 L245Qیا BQ
 L245MیاBM

245
)(35,500

بیشینه

450
)(65,300

کمینه

e

415
)(60,200

بیشینه

655
)(95,000

کمینه

بیشینه

f

0,93

L290Rیا X42R
 L290Nیا X42N
 L290Qیا X42Q
 L290MیاX42M

290
)(42,100

495
)(71,800

415
)(60,200

655
)(95,000

0,93

 L320Nیا X46N
 L320Qیا X46Q
 L320MیاX46M

320
)(46,400

525
)(76,100

435
)(63,100

655
)(95,000

0,93

 L360Nیا X52N
 L360Qیا X52Q
 L360MیاX52M

360
)(52,200

530
)(76,900

460
)(66,700

760
)(110,200

0,93

 L390Nیا X56N
 L390Qیا X56Q
 L390MیاX56M

390
)(56,600

545
)(79,000

490
)(71,100

760
)(110,200

0,93

 L415Nیا X60N
L415Qیا X60Q
L415MیاX60M

415
)(60,200

565
)(81,900

520
)(75,400

760
)(110,200

0,93

f

 L450Qیا X65Q
 L450MیاX65M

450
)(65,300

600
)(87,000

535
)(77,600

760
)(110,200

0,93

f

 L485Qیا X70Q
 L485MیاX70M

485
)(70,300

635
)(92,100

570
)(82,700

760
)(110,200

0,93

f

 L555Qیا X80Q
 L555MیاX80M

555
)(80,500

705
)(102,300

625
)(90,600

825
)(119,700

0,93

f

 L625MیاX90M

625
)(90,600
625
)(90,600
690
b
)(100,100

775
)(112,400
775
)(112,400
840
b
)(121,800

695
)(100,800
695
)(100,800
760
)(110,200

915
)(132,700
915
)(132,700
990
)(143,600

0,95

f

 L625QیاX90Q

 L690Mیا
X100M

91

0,97
0,97

h

f

f

f

f

g

f

f

کمینه

415
)(60,200

415
)(60,200

435
)(63,100

460
)(66,700

490
)(71,100
520
)(75,400

535
)(77,600
570
)(82,700
625
)(90,600
695
)(100,800
―
760
)(110,200
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درز جوش لوله

بدنه لوله در لولههای بدون درز و درزدار

, SAW , HFW

COW
a

استحکام تسلیم

ازدیاد طول

Rt0.5

رده لوله

a

استحکام تسلیم

)MPa(psi

Rm
)MPa(psi

a.c

نسبت

Rt0.5/Rm

(بر اساس طول سنجه

( از  50mmیا )2in
Af

استحکام
کششی
Rm

d

)MPa(psi

%
 L690QیاX100Q

 L830Mیا
X120M
a

b
c
d
e
f

کمینه

بیشینه

690
(100,100)b

840
)(121,800

b

1050
)(152,300

830
)(120,400

کمینه

بیشینه

b

990
760
)(143,600) (110,200

b

1145
915
)(166,100) (132,700

کمینه

کمینه

بیشینه
h

f

―

h

f

0,97
0,99

915
)(132,700

در ردههای میانی ،اختالف بین بیشینه استحکام کششی مشخصشده و بیشینه استحکام تسلیم مشخصشده باید مطابق آنچه در جدول برای ردهباالتر بعدی آورده شده ،باشد؛ و اختالف بین
کمینه استحکام کششی مشخصشده و کمینه استحکام تسلیم مشخصشده باید مطابق آنچه در جدول برای ردهباالتر بعدی آورده شده باشد .برای ردههای میانی تا رده L320یا ،X46
استحکام کششی باید کوچکتر و مساوی  999MPaباشد .برای ردههای میانی باالتر از  L320یا  X46و پایینتر از رده L555یا X80استحکام کششی باید کوچکتر و مساوی 998MPa
باشد .برای ردههای میانی باالتر و مساوی از L555یا ، X80بیشینه استحکام کششی مجاز باید از طریق درونیابی بهدستآمده و در سیستم  ،SIاعداد محاسبهشده به نزدیکترین 9MPa
گرد شوند برای سیستم  ،USCاعداد محاسبهشده به نزدیکترین  388psiگرد شوند.
برای ردههای ˂ L625یا Rp0.2، X90کاربرد دارد.
این محدوده در لوله با قطر بیش از ( 121/5 mm)32/998 inکاربرد دارد.
در ردههای میانی ،کمینه استحکام کشش مشخصشده برای درز دارابید مشابه مقدار محاسبهشده برای بدنه لوله با استفاده از پانوشت  aباشد.
برای لولههای نیازمند آزمون طولی بیشینه استحکام تسلیم باید کوچکتر و مساوی  559 MPaباشد.
کمینه ازدیاد طول مشخصشده ،Af ،بیانشده برحسب درصد و گرد شده به نزدیکترین درصد ،باید با استفاده از فرمول زیر محاسبه شود:

که در آن:
 Cبرابر با  3558است برای محاسبات با استفاده از واحد  SIباشد و  929888برای محاسبات با واحدهای .USC
 Axcسطح مقطع نمونههای آزمون کشش مرتبط ،بیانشده برحسب  mm2بهصورت زیر:
 -3در نمونههای آزمون با مقطع گرد 318 mm2 )8/28in2( ،برای قطر نمونههای آزمون ( 32/9 mm)8/988inو ( 4/5 mm)8/198inو ( 99 mm2 )8/38in2برای قطر نمونههای آزمون (in
9/5 mm)8/29؛

 -2در نمونههای آزمون باضخامت کامل ،کوچکترین مقدار

2

)8/99in ((a

2

 549 mmو  ( bسطح مقطع نمونههای آزمون ،حاصل از قطر خارجی مشخصشده و ضخامت مشخصشده لوله،

گرد شده تا (38 mm2 )8/38in2؛
 -1در نمونههای آزمون نواری ،کوچکترین مقدار  549 mm2 )8/99in2( aو  (bمساحت مقطع نمونههای آزمون ،حاصل از عرض مشخصشده نمونههای آزمون و ضخامت مشخصشده لوله،
گرد شده تا (38 mm2 )8/83 in2؛

u
g
h

کمینه استحکام کششی مشخصشده ،بیانشده برحسب مگا پاسکال (.)Ib/ in2
ممکن است مقادیر کمتر  Rt0.5/Rmبا توافق مشخص شوند.
برای ردههای باالتر از L625یا Rp0.2 /Rm، X90کاربرد دارد .ممکن است مقادیر کمتر Rp0.2 /Rmبا توافق استفاده میباشد.

95

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

 4-1آزمون هیدرو استاتیک

بهجز مواردی که در زیربند  2-5-5مجاز شده است ،لوله باید در آزمون هیدرواستاتیک از
9-4-1
جداره یا درز جوش هیچگونه نشتی نداشته باشد.
قطعه لولههای متصل شده نیاز به آزمون هیدرواستاتیک ندارند بهشرط آنکه قسمتهای لولـه
2-4-1
مورداستفاده برای ساخت آنها ،قبل از عملیات اتصال بهطور موفقیتآمیزی تحـت آزمـون هیدرواسـتاتیک
قرارگرفته باشند.
 5-1آزمون خمش

نباید ترکی در هیچ بخش از نمونههای آزمون رخ دهد ،هیچ بازشدگی در درز جوش ایجاد نشود.
یادآوری -در آزمونهای خمش ،جوش تا فاصله ( 9 /5 mm )8/29 inاز هر طرف خط جوش ادامه داشته باشد.

 6-1آزمون تخت کردن

محدوده پذیرش برای آزمون تخت کردن باید بهصورت زیر باشد:
الف -لوله  EWدر ردههای≥  L210یا  Aو لوله  LWبا (D˂121/5 mm )32/998 in

 -3در ردههای ≥  L415یا  X60با ( t ≥ 32/9 mm )8/9 88inهیچ بازشدگی در درز جوش نباید قبل از اینکه
فاصله بین دو فک به کمتر از 99 %قطر خارجی مشخصشده لوله برسد ایجاد شود .برای تمام ترکیبات دیگر
از رده لوله و ضخامتهای مشخصشده ،هیچ بازشدگی در جوش نباید قبل از اینکه فاصله بین دو فک کمتر
از  98 %قطر خارجی مشخصشده لوله برسد ،ایجاد شود.
 -2در لولههای با نسبت  ،D/t ˃ 38نباید هیچ ترک یا شکستگی در منطقهای غیر از جوش قبل از اینکه
فاصله بین دو فک به کمتر از  11%قطر خارجی مشخصشده لوله برسد ،ایجاد شود.
 -1نباید هیچگونه نشانهای از تورق یا سوختگی فلز در طول دوره کامل آزمون قبل از اینکه دیوارههای لوله
فوالدی به هم برسند ،مشاهده شود.
ب -لوله  EWو  CWدر ردههای  L175و  L175Pو  A25یا A25P

 -3نباید هیچ بازشدگی در جوش قبل از اینکه فاصله دو فک کمتر از 99 %قطر خارجی اصلی شود ،ایجاد
شود.
 -2نباید هیچگونه ترک یا شکستگی در منطقهای غیر از جوش قبل از اینکه فاصله دو فک کمتر از98 %
قطر خارجی مشخصشده لوله برسد ،ایجاد شود.
یااادآوری  -9ناحیــه جــوش ،شــامل محــدودهای بــه میــزان ( 9/5 mm)8 /29 inاز هــر طــرف خــط جــوش بــرای
( D˂ 98/1 mm )2/199 inو به میزان ( 31 mm )8/9 inبرای (D≥ 98/1 mm )2/199 inمیباشد.
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یادآوری  -2در لوله  EWکه با نورد کششی گرم تولیدشده و آزمون تخت کردن قبل از چنین عملیاتی صورت میگیرد ،قطر

خارجی اصلی بهوسیله سازنده مشخص میشود .در تمام موارد دیگر ،قطر خارجی اصلی لوله همان قطر مشخصشده است.
یادآوری  -9عبارت «بازشدگی جوش» شامل هر نوع ترک یا شکستگی یا ازهمگسیختگی است که در حین عملیات
تختکردن مشاهده شود ،اما دربرگیرنده ترکهای ابتدایی و باریک در لبههای نمونههای آزمون نیست.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 7-1آزمون خمش هدایتشده
9-7-1

بهجز مواردی که در زیربند  2-9-5مجاز دانسته شده است ،قطعات آزمون نباید:

الف -دچار شکستگی کامل شوند؛
ب -ترک یا ازهمگسیختگی در فلز جوش با طول بیشتر از ( ،1/2 mm )8/329 inصرفنظر از عمق آن دیده
نشود؛
پ -ترک یا ازهمگسیختگی در فلز پایه ،HAZ ،یا خط امتزاج با طول بیشتر از ( 1/2 mm )8/329 inیا
عمق بیش از 32/9%ضخامت مشخصشده دیده نشود.
ترکهای رخداده در لبههای نمونههای آزمون در حین آزمون ،اگر طولی بیش از (9/5 mm )8/29 in
2-7-1
نداشته باشند ،دلیل مردودی نیست.
 8-1آزمون مقاومت به ضربه چارپی با شکاف  Vدر لوله PSL 2

9-8-1

کلیات

اگر نمونههای آزمون با اندازههای کوچک مورداستفاده قرار گیرد ،کمینه میانگین مقادیر انرژی
9-9-8-1
جذبشده (برای مجموعه سه نمونه آزمون) موردنیاز باید مقدار الزام شده برای نمونههای آزمون با ابعاد کامل
ضربدر نسبت عرض مشخصشده نمونههای آزمون با اندازه کوچک نسبت به عرض مشخصشده نمونههای
آزمون با ابعاد کامل باشد که نتیجه حاصله باید به نزدیکترین عدد برحسب ژول گرد شود.
 2-9-8-1مقدار انرژی جذبشده برای هر نمونه آزمون باید مساوی یا بزرگتر از  99 %کمینه میانگین
(برای مجموعه سه نمونه آزمون) الزام شده باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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 9-9-8-1آزمونهای انجامشده در دمای پایینتر از دماهای آزمون مشخصشده ،باید موردقبول واقع شوند
مشروط به آنکه مقدار جذب انرژی شکست و سطح شکست برشی مطابق با شرایط خواستهشده دمای پایین
باشد.
2-8-1

آزمونهای بدنه لوله

 9-2-8-1کمینه میانگین مقادیر (برای مجموعه سه نمونه آزمون) انرژی جذبشده برای هر آزمون بدنه
لوله باید بر اساس جدول  ،4بر اساس نمونه اندازه کامل و دمای آزمون(8 °Cصـفر) یـا در صـورت توافـق ،در
دمای آزمون پایینتر انجام گیرد.
یادآوری -مقادیر انرژی مشخصشده در جدول  4مقاومت کافی به شروع شکست را در اکثر طراحیهای خطوط لوله فراهم کنید.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 2-2-8-1در صورت توافق ،برای لوله درزدار با ( ،D˂ 984 mm )28/888 inکمینه میانگین (برای
مجموعه سه نمونه آزمون) سطح مقطع شکست برشی برای هر آزمون بر اساس دمای آزمون (8 °Cصفر) یا در
صورت توافق در دمای آزمونی پایینتر ،باید کمینه 49 %باشد.
یادآوری -این درصد ناحیه شکست برشی ،اطمینان از شکست نرم کافی در دمای آزمون یا دمای باالتر را حاصل میکند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 9-2-8-1اگر زیربند  2-2-4-5برای سفارش قابلیت اجرایی نداشته باشد ،سطح ناحیه شکست برشی
هر نمونه  CVNبرای تمام ردهها و اندازههای لوله که دارای آزمون  CVNمیباشند صرفاً برای اطالع باید
تخمین و گزارش شود ،مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
9-8-1

آزمونهای جوش لوله و منطقه متأثر از حرارت ()HAZ

کمینه میانگین مقادیر (برای مجموعه سه نمونه آزمون) انرژی جذبشده برای آزمون هر جوش لوله و  ،HAZبر
اساس نمونههای آزمون اندازه کامل و دمای آزمون (8 °Cصفر) یا در صورت توافق ،در دمای آزمون پایینتر ،باید بر
اساس موارد زیر باشد:
الف 29J )28 ft,lbf( -در لوله با ( D < 3522 mm )99/888 inدر ردههای≤  L555یا X80
ب 58J )18 ft,lbf( -در لوله با (D ≥3522 mm )99/888 in
پ 58J )18 ft,lbf( -در لوله باردههای ˂  L555یا X80
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول  -8الزامات انرژی جذبشده  CVNدر بدنه لوله PSL2
انرژی جذبشده  CVNدر نمونه با اندازه کامل
کمینه
KV
)J(ft,Ibf

قطر خارجی

رده

مشخصشده
D
)mm(in.

≤ L415

یا
X60
)≤508(20,000
تا)>508(20,000
)762 (30,000
تا )>762 (30,000
)914 (36,000
تا )>914 (36,000
)1219 (48,000
تا )>1219 (48,000
)1422 (56,000
تا )>1422 (56,000
)2134 (84,000

 > L415یا

> L450یا

> L485یا

> L555یا

> L625یا

> L690یا

 X60تا

 X65تا

 X70تا

 X80تا

 X90تا

 X100تا

≤ L450یا

≤ L485یا

≤ L555یا

≤ L625یا

≤ L690یا

≤ L830یا
X120

)27 (20

X65
)27 (20

X70
)27 (20

X80
)40 (30

X90
)40 (30

X100
)40 (30

)40 (30

)27 (20

)27 (20

)27 (20

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)54 (40

)54 (40

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)54 (40

)68 (50

)40 (30

)54 (40

)54 (40

)54 (40

)54 (40

)68 (50

)81 (60

)40 (30

)54 (40

)68 (50

)68 (50

)81 (60

)95 (70

)108 (80

 1-1آزمون  DWTدر لوله درزدار PSL 2

 9-1-1در هر آزمون (مجموعه دو نمونه آزمون) ،بر اساس دمای آزمون (8 °Cصفر) یا در صورت توافق ،دمای
آزمون پایینتر ،میانگین سطح شکست برشی باید بیش از 49 %باشد .در ( ،t < 29/5 mm )3/888 inالزامات
پذیرش آزمون  DWTباید برحسب توافق باشد.
یادآوری  -9چنین سطح شکست برشی ،اطمینان از شکست نرم کافی در دمای آزمون یا دمای باالتر را حاصل میکند.
یادآوری -2ترکیب مناسبی از سطح شکست برشی و انرژی جذبشده  CVNیک خاصیت اساسی بدنه لوله برای حصول
اطمینان از جلوگیری از انتشار شکست ترد و کنترل انتشار شکست نرم در خطوط لوله گاز میباشد( .به پیوست چ و جدول 28
مراجعه شود).
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

آزمونهای انجامشده در دماهای پایینتر از دمای آزمون مشخصشده باید قابلپذیرش باشد به
2-1-1
شرطی که الزامات سطح شکست برشی در این قبیل دماهای پایین برآورده شده باشد.
 90-1شرایط سطح ،ناپیوستگیها و عیوب
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کلیات

9-90-1

تمام لولههای ساختهشده در مرحله نهایی باید بدون عیب باشند.

9-9-90-1

توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

تمام لولههای ساختهشده در مرحله نهایی باید بدون هرگونه ترک ،سوراخ و نشتی و تعریق

2-9-90-1

سطحی باشند.
9-9-90-1

محدوده پذیرش برای ناپیوستگیهای پیداشده بهوسیله بازرسی غیر مخرب باید مطابق با پیوست ث

باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

بریدگیهای کنار جوش

2-90-1

بریدگیهای کنار جوش در لوله  COWو  SAWباید بهصورت زیر موردبررسی و طبقهبندی قرارگرفته و
بهصورت زیر با آنها رفتار شود.
الف -بریدگیهای کنار جوش دارای عمق≤ ( ،8/5 mm)8/839 inصرفنظر از طول ،قابلپذیرش بوده و باید
مطابق با بند پ 3-با آنها رفتار شود.
ب -بریدگیهای کنار جوش با عمق> ( 8/5 mm)8/839 inاما ≤ ( 8/4 mm)8/813 inقابلقبول هستند،
درصورتیکه بر اساس بند پ 1-با آنها رفتار شده ،به شرطی که:
 -3طول تکبهتک هر یک≤  8/9 tباشد،
 -2عمق تکبهتک هر یک≤  8/3 tباشد و
 -1بیش از دو بریدگی کنار جوش در هر ( 188 mm )32/8 inطول جوش نباشد.
پ -بریدگیهای کنار جوش خارج از محدودههای مشخصشده در مورد ب باید در دسته عیوب طبقهبندی
شوند و مطابق با بند پ 2-با آنها رفتار شود.
یادآوری -بریدگیهای کنار جوش بهراحتی بهصورت چشمی مشخص هستند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

9-90-1
9-9-90-1

سوختگیهای قوس

سوختگیهای قوس باید در دسته عیوب طبقهبندی شوند.

یادآوری  -9سوختگیهای قوس نقاط موضعی ذوب سطحی هستند که بهوسیله ایجاد قوس بین الکترود یا اتصال زمین و
سطح لوله ایجاد میشوند.
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یادآوری  -2عالئم تماس که بهصورت متناوب در کنار خط جوش لوله  EWبوده و حاصل از اتصال الکتریکی بین
الکترودهای تأمینکننده جریان جوش و سطح لوله میباشند ،مطابق با زیربند  9-38-5با آنها رفتار میشود.

 2-9-90-1با سوختگیهای ناشی از قوس مطابق با مورد ب بند پ ،2-پ 1-یا مورد پ بند پ1-
برخورد شود به جزء آنهایی که ممکن است بهوسیله عملیات تیغه برداری ،سنگزنی یا ماشینکاری
برداشته شود مشروط به آنکه گودی ایجادشده ،بهطور کامل تمیز شده و برای کنترل زدودن کامل ماده
آسیبدیده بهوسیله محلول  38%آمونیوم پر سولفات یا محلول نیتال  9 %حکاکی 3شود.
4-90-1

تورق

عیب تورق یا ناخالصیهایی که به سطح یا پخ لوله کشیده شدهاند و بهطور چشمی دیده میشوند و دارای طول
در برای محیطی با ابعاد بزرگتر از ( 9/5 mm )8/298 inباشند باید بهعنوان عیب محسوب شوند .لولههایی که
دارای چنین عیوبی هستند باید مردود شده یا اینکه تا جایی بریده شوند که اثری از این عیب در انتهای لوله
نماند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

5-90-1

انحرافات هندسی

 9-5-90-1برای عیوب غیر از فرورفتگیها ،انحرافات هندسی از شـکل نرمـال اسـتوانهای لولـه (ماننـد دو پهـن
شدن سر لوله و یا سطوح تخت موضعی) که براثر فرایند تولید و شکلدهی لولـه بـه وجـود مـیآینـد و دارای عمـق
بزرگتر از ( 1/2 mm )8/329 inبوده و بهوسیله اندازهگیری بـین گـودترین نقطـه و نقطـه هـمسـطح لولـه تعیـین
میشوند باید عیب تلقی شده و مطابق با مورد ب بندهای پ 1-یا مورد پ بند پ 1-با آنها برخورد شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

2-5-90-1

برای فرورفتگیها ،طول در هر برایی باید ≤  8/9Dبوده و عمق اندازهگیری شده بین گودترین

نقطه و نقطه همسطح بدنه لوله ،نباید از حالتهای زیر بیشتر شود:
الف 1/2mm )8/329 in( -برای فرورفتگیهای ایجادشده براثر کار سرد و دارای شیار تیز؛
ب 9/5 mm )8/298 in( -برای دیگر فرورفتگیها.
فرورفتگیهای که بیشتر از مقدار مشخصشده است باید عیب تلقی شده و مطابق با مورد ب بند پ 1-یا
مورد پ بند پ 1-با آنها برخورد شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

1-Etching
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6-90-1

نقاط دارای سختی باال

هر منطقه سخت با طول بیش از ( 98 mm)2/8inدر هر جهتی که دارای سختی باالتر از ،35 HRC
 HV10 345و یا  327 HBWباشد باید عیب تلقی گردیده و لولههایی که دارای چنین عیوبی باشند ،مطابق
با موردهای ب یا پ بند پ 1-با آنها رفتار شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

7-90-1

ناپیوستگی سطحی دیگر

دیگر ناپیوستگی روی سطح لوله که بهوسیله بازرسی چشمی مشاهده میشوند باید مطابق با شرایط زیر
طبقهبندی و مورد رسیدگی قرار گیرند:
الف -ناپیوستگیهای که دارای عمق ≤  8/329 tباشند ،چنانچه از کمینه ضخامت مشخصشده مجاز بیشتر
نشوند باید بهعنوان نقص قابلقبول طبقهبندی بوده و باید مطابق با بند پ 3-با آنها برخورد شود.
ب -ناپیوستگی دارای عمق >  8/329 tچنانچه از کمینه ضخامت مشخصشده مجاز بیشتر نشوند باید بهعنوان
عیب محسوب شده و بهوسیله سنگ زدن مطابق با بند پ 2-برطرف شوند و یا مطابق با بند پ 1-با آنها
برخورد شود.
پ -ناپیوستگیها که از کمینه ضخامت مشخصشده مجاز بیشتر شوند باید در طبقهبندی عیوب قرارگرفته
و مطابق با بند پ 1-با آنها برخورد شود.
یادآوری-بیشتر شدن ناپیوستگی از کمینه ضخامت مشخصشده مجاز ،به این معنا است که ضخامت قسمت یا بخشی از لوله
که زیر ناپیوستگی سطحی است از کمینه ضخامت مشخصشده مجاز ،کمتر شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 99-1ابعاد ،وزن و رواداری ها
9-99-1

ابعاد

9-9-99-1

لوله باید به ابعاد مشخصشده در درخواست خرید و تحت رواداری های مربوط تحویل شود.

2-9-99-1

قطر خارجی و ضخامت مشخصشده باید در محدودههای قابلاستفاده در جدول  5آورده

شده باشد.
 9-9-99-1لولهها باید بر اساس طولهای مشخصشده 3یا تقریبی مطابق با آنچه در سفارش خرید
قیدشده است ،تحویل شود.
2-99-1

وزن بر واحد طول

1-Random lengths
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وزن بر واحد طول،

برحسب کیلوگرم بر متر (پوند بر فوت) ،باید با استفاده از فرمول  5محاسبه شود.

()5
که در آن:
 Dقطر خارجی مشخصشده لوله ،برحسب )in ( mm
 tضخامت مشخصشده لوله ،برحسب )in( mm
 Cضریب ثابت  8/82599برای محاسبه در سیستم اندازهگیری  SIو مقدار ثابت  38/95برای محاسبه در
سیستم اندازهگیری .USC
در لوله رزوهای کوپلینگدار ،وزنهای محاسبهشده به روش باال باید با وزنهای محاسبهشده یا وزنهای
محاسبهشده اصالحشده در محدوده رواداریهای مشخصشده در زیربند  ،35-5منطبق باشند.
یادآوری -وزن اسمی لوله ،حاصلضرب طول آن و وزن واحد طول آن است.
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جدول  -1قطر خارجی و ضخامت مشخصشده مجاز
ضخامت مشخصشده

قطر خارجی مشخصشده
D
)mm(in.

t
)mm(in.

اندازههای سبک خاص

a

)< 13,7 (0,540تا )≥10,3(0,405

—

)< 17,1 (0,675تا ≥13,7(0,540)

—

)< 21,3 (0,840تا ≥17,1(0,675)

—

)< 26,7 (1,050تا ≥21,3(0,840)

—

)< 33,4 (1,315تا ≥26,7(1,050)

—

)< 48,3 (1,900تا ≥33,4(1,315)

—

)< 60,3 (2,375تا ≥48,3(1,900)

—
)≤3,6(0,141تا ≥2,1(0,083)

)< 88,9 (3,500تا ≥73,0(2,875)

)≤3,6(0,141تا ≥2,1(0,083)

)< 101,6 (4,000تا ≥88,9(3,500)

)≤4,0(0,156تا ≥2,1(0,083)

)< 168,3 (6,625تا ≥101,6(4,000)

)≤4,0(0,156تا ≥2,1(0,083)

)< 219,1 (8,625تا ≥168,3(6,625)

)≤4,0(0,156تا ≥2,1(0,083)

)< 273,1 (10,750تا ≥219,1(8,625)

)≤4,0(0,156تا ≥3,2(0,125)

)< 323,9 (12,750تا ≥273,1(10,750)

)≤5,2(0,203تا ≥3,6(0,141)

)< 355,6 (14,000تا ≥323,9(12,750)

)≤5,6(0,219تا )≥4,0 (0,156

)< 457 (18,000تا ≥355,6(14,000)

)≤7,1(0,281تا ≥4,5(0,177)

)< 559 (22,000تا ≥457(18,000)

)≤7,1(0,281تا ≥4,8(0,188)

)< 711 (28,000تا ≥559(22,000)

)≤7,1(0,281تا ≥5,6(0,219)

)< 864 (34,000تا ≥711(28,000)

)≤7,1(0,281تا ≥5,6(0,219)

) < 965 (38,000تا )≥864(34,000

—

)< 1422 (56,000تا ≥965(38,000)

—

)< 1829 (72,000تا ≥1422(56,000)

—

)< 2134 (84,000تا ≥1829(72,000)

—

)< 73,0 (2,875تا ≥60,3(2,375)

اندازههای متداول
)≤2,4(0,094تا ≥1,7(0,068)
)≤3,0(0,118تا ≥2,2(0,088)
)≤3,2(0,125تا )≥2,3(0,091
)≤7,5(0,294تا ≥2,1(0,083)
)≤7,8(0,308تا ≥2,1(0,083)
)≤10,0(0,394تا ≥2,1(0,083)
)≤12,5(0,492تا ≥2,1(0,083)
)≤14,2(0,559تا )> 3,6 (0,141
)≤20,0(0,787تا )> 3,6 (0,141
)≤22,0(0,866تا )> 4,0 (0,156
)≤25,0(0,984تا )> 4,0 (0,156
)≤ 40,0 (1,575تا )> 4,0 (0,156
)≤40,0(1,575تا )> 4,0 (0,156
)≤45,0(1,771تا )> 5,2 (0,203
)≤45,0(1,771تا )> 5,6 (0,219
)≤45,0(1,771تا )> 7,1 (0,281
)≤45,0(1,771تا )> 7,1 (0,281
)≤45,0(1,771تا )> 7,1 (0,281
)≤52,0(2,050تا )> 7,1 (0,281
)≤52,0(2,050تا ≥5,6(0,219)
)≤52,0(2,050تا ≥6,4(0,250)
)≤52,0(2,050تا ≥9,5(0,375)
)≤52,0(2,050تا ≥10,3(0,406)

یادآوری -اندازههای استانداردشده قطر خارجی و ضخامتهای مشخصشده لوله باید مطابق با استانداردهای  ]8[ISO 4200و  ASME B,10Mباشد.
a

لوله دارای ترکیبی از قطر خارجی اسمی و ضخامت مشخصشده بهعنوان لوله با اندازه سبک خاص تعریف میشود ،ترکیبات دیگر ارائهشده در این جدول بهعنوان لوله با
اندازه متداول تعریف میشوند.
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9-99-1

رواداری های قطر ،ضخامت ،طول و راستایی

 9-9-99-1بهجز مواردی که در زیربند پ 1-2-مجاز دانسته شده است ،قطر و خارج از گردی باید در
محدوده رواداری های دادهشده در جدول  38باشد (به زیربند  2-4-2-38مراجعه شود).
2-9-99-1

رواداری های مقدار ضخامت باید مطابق با جدول  33باشد.
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جدول  -90رواداری های قطر و خارج از گردی

رواداری های قطر
)mm(in.

قطر خارجی
مشخصشده
D
)mm(in.

a

a,b,c

لوله بهجز انتها
لوله SMLS

)< 60,3 (2,375

d

رواداری های خارج از گردی
)mm(in.

)+0,4 (0, 016تا

لوله درزدار

انتهای لوله
لوله

لوله درزدار

SMLS

)+0,4 (0 ,016تا

)-0,8 (0,031

)–0,8 (0,031

)1 ,2 (0 ,048

)0 ,9 (0 ,036

)+1,6 (0 063تا )-0,4 (0,016

0,020D
برای
 D/t ≤75؛
بر اساس توافق
برای D/t > 75

0,015D
برای
D/t ≤75؛
بر اساس توافق
برای D/t > 75

±0 ,005D
اما
بیشینه از
)±1 ,6 (0 ,063

0 ,020D

≥60,3(2,375)

تا

±0,0075D

)168 ,3 (6 ,625
)> 168,3 (6,625

تا

±0,0075D

)610 (24 ,000

)> 610 (24 ,000

تا
)1422 (56 ,000

±0,01D

 ±0 ,0075Dاما
بیشینه از
)±3 ,2 (0 ,125

,±0 ,005D
اما
بیشینه از
)±4 ,0 (0 ,160

)±2 ,0 (0 ,079

a

c

d

)±1 ,6 (0 ,063

0,015D
اما بیشینه از
)15 (0,6
برای
 D/t ≤75؛
با توافق
برای D/t > 75

0,015D
0,01D
اما بیشینه از
)13 (0,5
برای
 D/t ≤75؛
با توافق برای
D/t > 75

در صورت توافق

)> 1422 (56,000
b

لوله بهجز انتها
a

انتهای لوله
a,b,c

انتهای لوله ،شامل ( 388mm )5/8inهر انتهای لوله است.
در لوله  ،SMLSرو اداری اعمالشده برای ( t≤ 29/8mm )8/545inو رواداری در لولههای ضخیمتر ،باید مطابق با توافق باشد.
در لوله منبسطشده ( D≥235/3mm )4/929inو در لوله منبسط نشده ،ممکن است رواداری قطر و رواداری خارج از گردی با استفاده از قطر داخلی
محاسبهشده (قطر خارجی مشخصشده منهای دو برابر ضخامت مشخصشده) یا با استفاده از قطر داخلی اندازهگیری شده بهجای استفاده از قطر خارجی
مشخصشده ،تعیین شوند (به زیربند  4-1-2-38مراجعه شود).
برای تعیین میزان انطباق با رواداری قطر ،قطر لوله از محیط لوله در هر صفحه محیطی ،تقسیم بر عدد پی به دست میآید.
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جدول  -99رواداری ها برای ضخامت
ضخامت t

رواداری ها

)mm(in.

a

)mm(in.
b

لوله SMLS

)+0 ,6 (0 ,024
)-0 ,5 (0 ,020
+0 ,150t
–0 ,125t
هرکدام بزرگتر است  +0 ,1tیا )+3 ,7 (0 ,146
هرکدام بزرگتر است  –0 ,1tیا )-3 ,0 (0 ,120

)≤4,0(0,157
) < 25 ,0 (0 ,984تا )> 4 ,0 (0 ,157
)≥25,0(0 ,984

c ,d

لوله درزدار
)≤5,0(0,197
) < 15 ,0 (0 ,591تا )> 5 ,0 (0 ,197

)± 0 ,5 (0 ,020
± 0 ,1t
)± 1 ,5 (0 ,060

)≥15,0(0,591

 aاگر سفارش خرید رواداری منفی کمتری برای ضخامت از مقدار مشخصشده در این جدول ،درخواست شده باشد ،به رواداری مثبت برای ضخامت باید به
مقدار کافی افزایش یابد تا بازه رواداری قابلاعمال حفظ شود.
 bدر لوله با ( D≥ 199/9 mm )35/888inو ( ، t≥29/8 mm )8/545 inممکن است بهطور موضعی ،رواداری ضخامت از رواداری مثبت برای ضخامت بهاندازه
 8/89 tبیشتر شود ،بهشرط آنکه از رواداری مثبت وزن بیشتر نشود (به زیربند  35-5مراجعه شود).
 cرواداری مثبت برای ضخامت ناحیه جوش اعمال نمیشود.
 dبرای محدودیتهای تکمیلی به زیربند  2-31-5مراجعه شود.

9-9-99-1

رواداری های طول باید مطابق شرایط زیر باشد

الف -طولهای مشخصشده باید در محدوده رواداریهای ارائهشده در جدول  32تحویل شوند ،مگر اینکه
مورد دیگری توافق شده باشد.
ب -طولهای مشخصشده باید در محدوده رواداری ( ± 988mm )28inتحویل شوند.
پ -در صورت توافق در خصوص تحویل قطعه لولههای متصل شده ،اینگونه لولههای ساختهشده از دو
قطعه لوله و با طولی کوچکتر از ( ،39/8m )55/2ftممکن است بیشینه 9 %از مقدار مورد سفارش یا
آنچه توافق شده است را تحت پوشش قرار دهند.
ت -در صورت توافق در خصوص تحویل قطعه لولههای متصل شده ،اینگونه لولههای ساختهشده از دو
قطعه لوله و با طولی معادل یا بزرگتر از ( ،39/8m )55/2ftممکن است برای کل مورد سفارش یا
قسمتی از آن لحاظ شوند.
ث -در صورت توافق در خصوص تحویل قطعه لولههای متصلشده ،اینگونه لولههای ساختهشده از سه
قطعه لوله و با طولی معادل یا بزرگتر از ( ،39/8m )55/2ftممکن است بیشینه 9 %از مقدار مورد
سفارش یا آنچه توافق شده است را تحت پوشش قرار دهند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول -92رواداری های طول برای لولههای مشخصشده
شناسه گذاری طولهای

کمینه طول

متوسط کمینه طول برای هر قلم از

بیشینه طول

مشخصشده

)m(ft

سفارش

)m(ft

)m(ft

)m(ft

لوله رزوهای و کوپلینگ دار
)6 (20

)4 ,88 (16 ,0

)5 ,33 (17 ,5

)6 ,86 (22 ,5

)9 (30

)4 ,11(13 ,5

)8 ,00 (26 ,2

)10 ,29 (33 ,8

)12 (40

)6 ,71 (22 ,0

)10 ,67 (35 ,0

)13 ,72 (45 ,0

لولههای سر ساده
)6 (20

)2 ,74 (9 ,0

)5 ,33 (17 ,5

)6 ,86 (22 ,5

)9 (30

)4 ,11 (13 ,0

)8 ,00 (26 ,2

)10 ,29 (33 ,8

)12 (40

)4 ,27 (14 ,0

)10 ,67 (35 ,0

)13 ,72 (45 ,0

)15 (50

)5 ,33 (17 ,0

)13 ,35 (43 ,8

)16 ,76 (55 ,0

)18 (60

)6 ,40 (21 ,0

)16 ,00 (52 ,5

)19 ,81 (65 ,0

)24 (80

)8 ,53 (28 ,0

)21 ,34 (70 ,0

)25 ,91 (85 ,0

4-9-99-1

رواداری راستایی باید مطابق شرایط زیر باشد:

الف  -کل انحراف از خط راست ( راستایی ) در تمام طول لوله ( مطابق با شکل  )3باید مساوی و کمتر از %
 8/2طول لوله باشد.
ب  -مقدار راستایی در قسمت ( 3/9 m)9/8ftاز هر طرف انتهای لوله (مطابق با شکل  )2باید مساوی و
کوچکتر از ( 1/2mm )8/329inباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

راهنما:
 1سیم یا ریسمان محکم
 2لوله

شکل  -9اندازهگیری راستایی طول کامل
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راهنما:
 1خط راست
 2لوله

شکل -2اندازهگیری راستایی انتهای لوله

 92-1پرداخت نهایی انتهای لولهها
9-92-1

کلیات

 9-9-92-1لولههای  PSL 1رده  A25Pیا  L175Pباید بهصورت رزوهای ساخته شوند ،سایر ردههای لوله
 PLS1باید دارای دو انتهای ساده باشند ،مگر اینکه برای انتهای آنها مورد دیگری در سفارش خرید
مشخصشده باشد( ،به جدول  2مراجعه شود)
2-9-92-1

تمام لولههای  PLS 2باید دارای دو انتهای ساده باشند.

9-9-92-1

انتهای تمام لولهها باید صاف و بدون پلیسه باشد.

2-92-1

دوانتهای لولههای رزوهای (فقط) PSL 1

 9-2-92-1انتهای لولههای رزوه شده باید ازنظر شکل رزوه ،بازرسـی و الزامـات سـنجه 3رزوه مطـابق بـا
استاندارد  API 5Bمورد تایید قرار گیرد.
2-2-92-1

برای یک انتهای لولههای رزوهای باید مطابق با الزامات مندرج در پیوست ج کوپلینگ فراهم

آید و برای انتهای دیگر محافظ رزوه مطابق با الزامات زیربند  2-32فراهم شود.

1-Gauging
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9-2-92-1

کوپلینگ ها باید با پیچاندن غیر ماشینی 3یا در صورت توافق ماشینی 2به لوله متصل شوند.

یادآوری -منظور از غیر ماشینی این است که :کوپلینگ به مقدار کافی سفت شـود کـه نتـوان آن را بـدون اسـتفاده از آچـار
بازکرد و هدف از نبستن کوپلینگ دستی ،تسهیل کردن امر باز کردن کوپلینگ بهمنظور تمیزکاری ،بازرسـی رزوههـا و اعمـال
ترکیب (مواد آب بندی) رزوه تازه ،قبل از استفاده از لوله در خط انتقال است ،این روش اجرایی بـرای جلـوگیری از نشـتی رزوه
به ویژه در خطوط لوله گاز موردنیاز است ،زیرا هرچند کوپلینگ های بستهشده ماشینی توسط سـازنده در هنگـام بسـتن فاقـد
نشتی میباشند ،اما ممکن است پس از حملونقل ،جابجایی و کارگذاری لوله ،به این صورت باقی نمانند.

4-2-92-1

1

قبل از سرهم کردن اتصال ،ترکیب (مواد آببندی) رزوهها مطـابق بـا اسـتانداردهای API

 5A3یا  ،ISO 13678بهمنظور پوشش دادن کل سطح رزوه کوپلینگ یا رزوه درگیر شده لوله ،اعمـال شـود.
انتخاب نوع ترکیب (آببندی) از اختیارات سازنده است ،مگر اینکه توافق دیگری شود ،رزوههای بیرون مانده
نیز باید به وسیله این ترکیب یـا یـک ترکیـب نگهـداری بارنـگ متفـاوت پوشـانده شـوند ،هـر ترکیبـی کـه
مورداستفاده قرار میگیرد باید بر روی یک سطح تمیز و بهطور معقولی بدون رطوبـت و مایعـات بـاقیمانـده
ناشی از برشکاری اعمال شود.
9-92-1

دو انتهای زنگولهای شکل (فقط )PSL 1

9-9-92-1

یک انتهای لوله زنگولهای ،باید مطابق با شکل و ابعاد مشخصشده در سفارش خرید باشد.

2-9-92-1

دو انتهای زنگولهای باید مطابق با زیربند  38-5بازرسی چشمی شوند.

4-92-1

انتهای آمادهسازی شده برای کوپلینگ خاص (فقط )PSL 1

درجایی که نیاز است دو انتهای لوله برای استفاده از کوپلینگ های خاص ،با وضعیت و ابعاد
9-4-92-1
مشخصشده در سفارش خرید آماده شوند.
 2-4-92-1لوله باید به مقدار کافی بدون فرورفتگیها ،برآمدگیهـا و اثـرات نـورد بـرای فاصـله کمینـه
( 288 mm )4/8inاز هر انتهای لوله بر اساس درخواست باشد تا امکان سر هم کردن کوپلینگ ها فراهم شود.
5-92-1

لولههای سر ساده

 9-5-92-1انتهای لولههای سر ساده با ( t ≥ 1/2mm )8/329inباید بهصورت گونیا بریده شود ،مگر
اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
 2-5-92-1انتهای لولههای سر ساده با ( t < 1/2mm )8/329inباید بهمنظور جوشکاری ،پخ شده شـوند،
بهجز مواردی که در زیربند  1-9-32-5مجاز دانسته شده است ،زاویه پخ لبهها ،اندازهگیری شده نسبت بـه
خط عمود بر محور لوله ،باید  18 ºبا رواداری

شـد و پاشـنه پخـی لولـه بایـد ( 3/9mm )8/891inبـا
1- Handling-tight
2- Power-tight
3-Making up
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رواداری ( ±8/4mm )8/813inباشد ،مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 9-5-92-1در صورت توافق دیگر روشهای آمادهسازی پخی لولهها میتواند استفاده شود بهطور مثال
مطابق با استاندارد  ،]10[ ISO 6761انجام شود.
 4-5-92-1جایی که درون لولههای بدون درز ،ماشینکاری یا سنگزنی شود ،زاویه تراش داخلی،
اندازهگیری شده بر مبنای محور طولی ،نباید از مقدار مربوطه دادهشده در جدول  31بیشتر شود.
 5-5-92-1برای برداشتن برآمدگی /لبه داخلی در لولههای درزدار ( D> 335/1mm)5/988inزاویۀ
داخلی اندازهگیری شده از محور طولی نباید بیشتر از 9 ºباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
جدول  -99بیشینه زاویه مخروطی/تراش داخلی برای لولهSMLS

6-92-1
9-6-92-1

ضخامت مشخصشده

بیشینه زاویه تراش

t
)mm(in.
)>10,5 (0,413

درجه
7,0

) < 14,0 (0,551تا )10,5 (0,413

9,5

) < 17,0 (0,669تا )14,0 (0,551

11,0

)≤ 17,0 (0,669

14,0

گونیایی انتها
گونیایی انتها ،به معنی قائم بودن انتهای لوله است.

 9-9-6-92-1در لوله های با ( ،D> 938mm )25inگونیا بودن انتهـا در فاصـله کمینـه ( 938mm )25inاز
انتهای لوله اندازهگیری میشود.
 2-9-6-92-1در لولههای با ( ،D<938mm )25inگونیا بـودن انتهـای لولـه از انتهـای لولـه بافاصـله
انتخابشده بهوسیله سازنده مابین قطر لوله و ( ،938mm )25inاندازهگیری میشود.
 2-6-92-1ممکن است گونیایی انتها لوله بهوسیله هر تکنیکی که درستی خارج از گونیایی آن ثابتشده
است ،اندازهگیری شود.
اگر یک گونیای ثابت برای اندازه گیری خارج از گونیایی استفاده شود ،ساق بدنه گونیا (بازوی گونیـا کـه بـر
روی لوله قرار میگیرد) باید دارای اندازه مشخصشده در زیربنـد هـای  3-3-9-32-5یـا  2-3-9-32-5یـا
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( ،189 mm )32inهرکدام که بزرگتر است ،باشد .همانگونه که در شـکل  1نشـان دادهشـده اسـت سـاق
انتهای گونیا (بازوی گونیا که بر انتهای لوله قـرار مـیگیـرد) بایـد ،دسـتکـم برابـر قطـر  ODلولـهای کـه
اندازهگیری میشود ،باشد.
 9-6-92-1خارج از گونیایی ،همانطور که در شکل  1نشان دادهشده است ،باید کوچکتر مساوی
( 3/9mm )8/891inباشد .خارج از گونیایی با اندازهگیری فاصله میان انتهای لوله و ساق انتهای گونیا به دست
میآید.

شکل  -9مرجع برای اندازهگیری با استفاده از یک گونیای ثابت

 99-1رواداری های درز جوش
9-99-1

انحراف 9شعاعی لبههای ورق /نوار

 در لولههای  EWو  LWانحراف شعاعی لبههای ورق (مطابق با شکل الف )5-نباید منجر به کاهش ضخامتجوش نسبت به کمینه ضخامت مجاز شود.
 در لولههای  SAWو  COWانحراف شعاعی لبهها (مطابق با شکل ب 5-یا شکل پ 5-هرکدام که مربوطمیباشد) نباید از مقدارهای مرتبط دادهشده در جدول  35بیشتر شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

راهنما:
 1ضخامت باقیمانده در ناحیه جوش

شکل الف -انحراف شعاعی لبههای ورق/نوار در لولههای  EWو LW

1-Offset
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راهنما:
 1انحراف شعاعی خارجی
 2ارتفاع گرده جوش خارجی
 3ارتفاع گرده جوش داخلی
 4انحراف شعاعی داخلی

شکل ب -انحراف شعاعی لبههای ورق/نوار و ارتفاع گرده جوش لوله SAW

شکل  -4انحرافات ابعادی از درز جوش

راهنما:
 1انحراف شعاعی خارجی
 2ارتفاع گرده جوش خارجی
 3ارتفاع گرده جوش داخلی
 4انحراف شعاعی داخلی

شکل پ -انحراف شعاعی لبههای ورق /نوار و ارتفاع گرده جوش لوله COW
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راهنما:
 M1,M2نقاط مرکزی دو خط موازی سرتاسری روی سطح مقطع عرضی جوش میباشند که بهموازات مماس بر سطح لوله بوده و از نقاط تقاطع
جوش داخلی و جوش خارجی عبور مینمایند.
 1عدم همترازی ،فاصله میان دوخطی است که از نقاط  M1و  M2عمود بر مماس سطح لوله ،رد میشوند.

شکل ت -عدم همترازی گردههای جوش در لولههای SAW

راهنما:
 1عدم همترازی

شکل ث-عدم همترازی گردههای جوش در لولههای COW
شکل  -4انحرافات ابعادی از درز جوش (ادامه)
جدول -94بیشینه انحراف شعاعی مجاز در لولههای  COWو SAW
a

بیشینه انحراف شعاعی مجاز

ضخامت مشخصشده

)mm(in

t
)mm (in
)≥15,0 (0,590

)1,5 (0,060

) ≥25,0 (0,984تا)> 15,0 (0,590

0,1 t

)< 25,0 (0,984

)2,5 (0,098

 aاین محدودهها برای جوشهای انتهائی ورق/نوار هم به کار میرود.

2-99-1
9-2-99-1

ارتفاع بیرونزدگی یا گرده جوش
برای لولههای  EWو  LWموارد زیر باید اعمال شود:

الف -بیرونزدگی جوش خارجی باید تا یک سطح کامالً مسطح ایجاد شود.
ب -بیرونزدگی جوش داخلی نباید بیشتر از ( 3/9mm )8/898inنسبت به سطح داخل لوله ارتفاع داشته باشد.
پ -ضخامت در ناحیه برداشت بیرونزدگی جوش نباید کمتر از کمینه ضخامت مجاز باشد.
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ت -عمق شیار ایجادشده براثر برداشت بیرونزدگی جوش داخلی نباید از مقدار دادهشده در جدول  39بیشتر
باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
جدول -95بیشینه عمق مجاز شیار در لوله  EWو LW

بیشینه عمق مجاز شیار

ضخامت مشخصشده
t

a

)mm(in

)mm(in

a

)≥4,0 (0,156

0,10 t

< ≤8,0(0,312)تا )4,0 (0,156

)0,40 (0,016

)< 8,0 (0,312

0,05 t

عمق شیار حاصل از اختالف میان ضخامت اندازهگیری شده در فاصله ( 29 mm)3 inاز خط جوش یا تا حد امکان نزدیک به آن و کمینه ضخامت
در ناحیه برداشت بیرونزدگی جوش.

2-2-99-1

در لولههای  SAWو COWموارد زیر باید اعمال شود:

الف -بهاستثنای بریدگیهای کنار جوش ،سطوح گرده داخلی و خارجی جوش نباید پایینتر از سطح بدنۀ
مجاور لوله باشد.
ب -گرده جوش باید با سطح لوله مجاور همسانی (با زاویه) مالیمی داشته باشد.
پ -گرده جوش داخلی باید به مقدار ( 388mm )5/8inاز هر انتهای لوله توسط سنگزنی برداشته شود
بهطوریکه بیش از ( 8/9mm )8/828inاز سطح بدنه مجاور باالتر نباشد ،برای باقیماندۀ لوله ،ارتفاع
گرده جوش داخلی باید مطابق با مقدار دادهشده در جدول  39باشد.
ت -ارتفاع گردۀ جوش خارجی نباید از سطح بدنه مجاور از مقدار بیشینه دادهشده در جدول  ،39باالتر
باشد.
ث -در صورت توافق ،گرده جوش خارجی باید به مقدار ( 398mm )9/8inاز هر انتهای لوله بهوسیله
سنگزنی برداشته شود ،بهطوریکه از ( 8/9mm )8/828inاز سطح بدنه مجاور باالتر نباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول -96بیشینه ارتفاع گرده جوش مجاز در لوله  SAWو( COWبهاستثنای دو انتهای لوله)
ضخامت مشخصشده

a

ارتفاع گرده جوش

t

)mm(in.

)mm(in.

بیشینه

a

گرده داخلی

گرده خارجی

)≥ 13,0 (0,512

)3,5 (0,138

)3,5 (0,138

)< 13,0 (0,512

)3,5 (0,138

)4,5 (0,177

سازنده این اختیار را دارد که گردههای جوش با ارتفاع بیشازحد مجاز را تا ارتفاع موردقبول سنگزنی کند.

9-99-1

عدم همترازی گردههای جوش لولههای  SAWو COW

عدم همترازی گردههای جوش لوله ( SAWبه قسمت ت شکل  -5ت مراجعه شود) ولوله ( COWبه قسمت
ث شکل  -5ث مراجعه شود) ،به شرطی که بهوسیله روشهای بازرسی غیر مخرب مشخصشده باشد ،دارای
ادغام و نفوذ کافی باشند و همچنین در محدودههایی که در زیر گفتهشده است ،قـرار گیرنـد ،نبایـد باعـث
مردود شدن لوله شوند ،بیشینه میزان عدم همترازی در لولههای باضخامت با ( t ≥ 28mm )0/4inنباید بیش
از ( 1mm )0/9inبوده یا بیش از ( 5mm )8/39inبرای لولههای با ( t < 28mm )8/4inباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 94-1رواداری های وزن

بهجز مواردی که درزیربند  2-35-5مجاز شده است ،انحراف وزن هر شاخه لوله که با ضرب طول
9-94-1
در جرم واحد طول آن به دست میآید از وزن اسمی آن ،نباید بیشتر از مقادیر زیر باشد،
الف -برای لولههای اندازه سبک خاص (به جدول  5مراجعه شود):

ب-برای لوله با ردههای  A25Pو  A25و  L175Pو :L175

پ -برای تمام لولههای دیگر:

توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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چنانچه در سفارش خرید ،حد رواداری منفی ضخامت ،کمتر ازآنچه در جدول  33مشخصشده
2-94-1
است ،باشد ،رواداری مثبت باید با درصدی معادل درصد کاهش رواداری منفی ضخامت ،افزایش داده شود.
 9-94-1در هر قلم از سفارش با وزن ( 34 tonnes )28tonیا بیشتر ،انحراف از وزن اسمی ،که با ضرب
کل طول لولهها بر وزن در واحد طول به دست میآید (به زیربند  2-33-5مراجعه شود) ،نباید از مقادیر زیر
فراتر رود:
الف -در ردههای  A25Pو  A25و  L175Pو  L175مقدار – 1/9%؛
ب -در تمامی ردههای دیگر مقدار.– 3/99 %
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 95-1قابلیت جوشپذیری لولههای PSL 2

در صورت توافق ،سازنده باید دادههایی راجع به قابلیت جوشپذیری فوالد مربوطه فراهم آورده یا آزمونهای
جوشپذیری انجام دهد که جزئیات انجام این آزمونها و حدود پذیرش آنها ،باید در سفارش خرید
مشخصشده.
الزامات ترکیب شیمیایی فوالدها و بهویژه حدود مقادیر  CE pcmو ( CE IIwهرکدام از جداول  ،9ح 3-یا د3-
مرتبط باشد) بهگونهای انتخابشدهاند که به قابلیت جوشپذیری کمک کنند ،هرچند باید توجه شود که
رفتار فوالد در حین جوشکاری و پسازآن نهتنها به ترکیب شیمیایی فوالد ،بلکه به مواد مصرفی جوشکاری
و همچنین شرایط آمادهسازی و انجام جوشکاری نیز بستگی دارد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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بازرسی

 9-90انواع بازرسی و مدارک بازرسی
9-9-90

کلیات

انطباق با الزامات سفارش خرید باید بهوسیله بازرسی مشخصشده و براساس استاندارد
9-9-9-90
 ISO 10474بررسی شود.
یادآوری  -9در استاندارد  ISO 10474بازرسی ویژه تحت عنوان بازرسی و آزمون ویژه آورده شده است.
یادآوری  -2استانداردهای  EN 10204و  ISO 10474معادل هستند.
یادآوری  -9عنوان «مدارک بازرسی» مورداستفاده در زیربندهای  2-3-38و  1-3-38معادل و مترادف و قابل جایگزین
شدن با عبارت « گزارش آزمونهای مواد » است.
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مستندات بازرسی باید بهصورت فرم چاپشده یا الکترونیکی باشد که در قالب اطالعات
2-9-9-90
الکترونیکی قابلتبادل که ) (EDIدر انطباق با یک نوع  EDIموردتوافق خریدار و سازنده است ،باشد.
2-9-90

مدارک بازرسی لولههای PSL 1

 9-2-9-90در صورت توافق ،باید یک گواهینامه بازرسی  3,1,B،3,1,Aیا  3,1,Cمطابق با
 10474:1991یا یک گواهینامه بازرسی  3,1یا  3,2مطابق با استاندارد  EN 10204:2004صادر شود.

استاندارد ISO

 2-2-9-90در صورت توافق برای تهیه مدارک بازرسی ،باید هرکدام از اطالعات زیر در صورت قابلیت
اعمال ،فراهم آید.
الف -قطر خارجی مشخصشده ،ضخامت دیواره مشخصشده ،سطح کیفی محصول ) ،(PSLنوع لوله ،رده لوله و
شرایط تحویل؛
ب -ترکیب شیمیائی (ذوب و محصول)؛
پ -نتایج آزمونهای کشش و نوع آزمون کشش (طولی یا عرضی) ،اندازه ،موقعیت و جهت( 3نمونه)
نمونههای آزمون نسبت به محور نورد؛
ت -کمینه فشار آزمون هیدرواستاتیک مشخصشده و زمان آن؛
ث -در لولههای درزدار ،روش آزمونهای غیر مخرب جوش (فراصوت ،پرتونگاری یا آزمون ذرات
مغناطیسی) مورداستفاده و نوع و اندازه آشکارساز مرجع یا  IQIاستفادهشده؛
ج -در لولههای  ،SMLSروش آزمونهای غیر مخرب مورداستفاده (فراصوت ،آزمون الکترومغناطیس ،یا
آزمون ذرات مغناطیسی) ،نوع و اندازه آشکارساز استفادهشده؛
چ -در لولههای  EWو  ،LWکمینه دمای عملیات حرارتی درزدار و یا بدون عملیات حرارتی برای لولههایی
که مورد عملیات حرارتی قرار نگرفتهاند؛
ح -نتایج هر آزمون مکمل/تکمیلی قیدشده در سفارش خرید؛
خ -گواهینامه محصول تولیدشده با استفاده از لوله اتصالی TFL،و بر اساس هرکدام از پیوستهای ز ،ج
و/یا خ که مرتبط میباشد؛
د -نام و مکان تجهیزات مورداستفاده برای ساخت لوله ،نورد ورق /کالف و فوالدسازی.

1- Orientation
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9-9-90
9-9-9-90

مدارک بازرسی لولههای PSL 2

سازنده باید گواهینامه بازرسی  3,1,Bمطابق با استاندارد  ISO 10474:1991یا گواهینامه

بازرسی  3,1مطابق با استاندارد  EN 10204:2004صادر کند ،درصورتیکه در سفارش خرید قیدشده باشد،
بهطور جایگزین باید گواهینامه بازرسی  3,1,Aیا  3,1,Cمطابق با استاندارد  ISO 10474:1991یا گواهینامه
بازرسی  3,2مطابق با استاندارد  EN 10204:2004صادر شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

2-9-9-90

هرکدام از اطالعات زیر که مرتبط باشد ،باید برای هر سفارش خرید فراهم شود:

الف -قطر خارجی مشخصشده ،ضخامت مشخصشده ،سطح کیفی محصول لوله ) ،(PSLنوع لوله ،رده لوله
و شرایط تحویل مطابق با زیربند  2-9این استاندارد؛
ب -ترکیب شیمیایی (ذوب و محصول) و کربن معادل (ترکیب شیمیایی محصول و معیار پذیرش)؛
پ -نتایج آزمونهای کشش ،نوع ،اندازه ،موقعیت و جهت نمونههای آزمون؛
ت -نتایج آزمون ضربه  ،CVNاندازه ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون ،دمای آزمون و معیارهای پذیرش؛
ث -نتایج  DWTدر لولههای درزدار (نتایج آزمون تکی و میانگین ،برای هر آزمون)؛
ج -کمینه فشار آزمون هیدرواستاتیک مشخصشده و زمان آن؛
چ -روش بازرسی آزمونهای غیر مخرب جوش (فراصوت ،آزمون الکترومغناطیس) مورداستفاده در لولههای
درزدار و اندازه و نوع آشکارساز مرجع یا  IQIمورداستفاده؛
ح -روش بازرسی آزمونهای غیر مخرب (فراصوت ،الکترومغناطیس ،یا آزمون ذرات مغناطیسی)
مورداستفاده در لولههای  SMLSو نوع و اندازۀ آشکارساز مرجع بهکاررفته؛
خ -کمینه دمای عملیات حرارتی درز جوش در لولههای HFW؛
د -گواهینامه محصول برای لولههای به هم جوش دادهشده و یا لوله  TFLکه الزامات پیوستهای الف و خ،
هرکدام که مرتبط است را برآورده کنند؛
ذ  -نام و مکان تجهیزات مورداستفاده برای ساخت لوله ،نورد ورق  /کالف و فوالدسازی؛
ر -نتایج هرگونه آزمون مکمل قیدشده در سفارش خرید.
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 2-90بازرسی خاص
9-2-90
9-9-2-90

تناوب بازرسی
در لولههای  PSL 1تناوب بازرسی باید بر اساس جدول  39باشد.

توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول -97تناوب بازرسی در لولهPSL 1
ردیف
3

نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

ترکیب شیمیایی ذوب

انواع لوله

یک نمونه در هر ذوب فوالد

SMLS,CW,

دو ترکیب شیمیایی در ذوب فوالد

2

ترکیب شیمیایی محصول

LFW,HFW,LW,SAW
یاCOW

1

 CW, LFWیاHFW

آزمون کشش بدنه لولههای درزدار با

CW

آزمون کشش بدنه لولههای درزدار با

 CW, LFWیا HFW

آزمون کشش بدنه لولههای درزدار با

CW

آزمون کشش بدنه لولههای درزدار با

SMLS

9

آزمون کشش بدنه لولههای بدون درز

5

یکبار در هر مجموعه آزمون eکمتر از

یکبار در هر مجموعه آزمون eکمتر از
( 98 tonnes)99tonsلوله

( D˃ 54/1 mm)3/588inدرردههای L175Pیا A25P

4

یکبار در هر مجموعه آزمون eکمتر از

( 98 tonnes)99tonsلوله

( D˃ 54/1 mm)3/588 inدرردههای L175یاA25
9

یکبار در هر مجموعه آزمون eکمتر از

( 29 tonnes)24tonsلوله

(D ≤54/1 mm)3/588inدرردههای 175PیاA25P
9

(گرفتهشده از محصوالت جدا)

( 29 tonnes)24tonsلوله

( D ≤ 54/1 mm )3/588 inدر ردههای  175یاA25
5

e

یکبار در هر مجموعه آزمون لوله با
نسبت انبساط یکسان .a

آزمون کشش بدنه لولههای درزدار باردههای بزرگتر از

 LFW,HFW,LW,SAWیا

یکبار در هر مجموعه آزمون لوله با

L175یا A25

COW

نسبت انبساط یکسان .a

آزمون کشش جوش لولههای درزدار با درز مستقیم یا مارپیچ

LFW,HFW,LW,SAW

یکبار در هر مجموعه آزمون لوله با

با (D≥ 235/3 mm )4/929 in

یا COW

38

SAWHیاCOWH

آزمون کشش جوش عرضی انتهایی کالف /ورق لولههای درز

نسبت انبساط یکسان

a.b.c

کمینه یک نمونه در هر  98جوش
عرضی انتهای کالف /ورق لوله شده با

جوش با (D≥ 235/3 mm )4/929 in

نسبت انبساط یکسان

48

a,c,d

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911
ردیف
33

نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

آزمون خمش لولههای درزدار مستقیم با (mm )3/588 in

CW,LFWیاHFW

یکبار در هر مجموعه آزمون کمتر از

 D≤ 54/1در ردههای  L175. L175P. A25یا A25P
32

( 29 tonnes)24tonsلوله

آزمون خمش لولههای درزدار مستقیم با (mm ) 3/588 in

CW,LFWیاHFW

 D˃ 54/1و (D≤ 98/1 mm )2/199 in

SAWیاCOW

آزمون خمش هدایتشده جوش طولی مستقیم یا مارپیچ
لوله درز جوش

35

SAWHیاCOWH

نسبت انبساط یکسان. a,c,d
LW

آزمون خمش هدایتشده لولههای درزدار طولی با

مشابه باشد.

آزمون تخت کردن لولههای درز جوش

 CW,LFW,HFWیاLW

مطابق شکل 9

آزمون سختی سنجی نقاط سخت در لولههای درزدار

LFW,HFW,LW,
LW,SAW

هر نقطه سخت با طول بیشتر از

یاCOW

( 98 mm)2/8 inدر هر جهتی

شکلدهی سرد شده
34

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که
نماینده بیشینه 98شاخه لوله بارده

(D≥ 121/5 mm )32/998 in

39

کمینه یک نمونه در هر  98جوش
عرضی انتهای کالف /ورق از لوله با

کالف/ورق لوله درز جوش

39

یکمرتبه در مجموعه آزمون که نماینده
بیشینه 98شاخه لوله بارده مشابه باشد.

آزمون خمش هدایتشده درز جوش عرضی انتهای

39

یکبار در هر مجموعه آزمون کمتر از
( 98 tonnes)99tonsلوله

در ردهها  L175, L175P, A25یا A25P
31

e

آزمون هیدرو استاتیک

SMLS,CW,LFW,HFW

هر شاخه لوله

LW,SAWیا COW

28

LFWیاHFW

کمینه یک مرتبه در هر نوبت کاری بعالوه
هرگــاه تغییــری در رده ،قطــر خــارجی
مشخصشده  ،یا ضخامت مشخصشـده

آزمون متالوگرافی درز جوش طولی لولههای درز جوش

به وجود آید و همچنین هرگاه تغییری از
شرایط عملیات حرارتی در هـر نوبـت بـه
وجود آید.
SMLS,CW,LFW,HFW

23

بازرسی چشمی

 LW, SAWیاCOW

43

تمامی لولهها بهجز مواردی که درزیربند
 2-9-2-38مجاز شده است.
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نوع بازرسی

ردیف

نوع لوله
SMLS,CW,LFW,HFW
 LW, SAWیا COW

اندازهگیری ضخامت لوله

همه انواع لولهها

تمامی لولهها (زیربند )9-4-2-38

دیگر آزمونهای ابعادی

SMLS,CW,LFW,HFW
 LW, SAWیا COW

آزمونهای تصادفی ،با جزئیات تحت
صالحدید سازنده

توزین لولههای با (D˂ 353/1 mm )9/991 in

SMLS,CW,LFW,HFW
LW,SAWیاCOW

هر لوله یا هر دسته لوله ،با جزئیات تحت
صالحدید سازنده

توزین لولههای با (D≥ 353/1 mm )9/991 in

SMLS,CW,LFW,HFW
 LW, SAWیا COW

تمامی لولهها

SMLS,CW,LFW,HFW
 .LW, SAWیا COW

طول هر شاخه لوله باید اندازهگیری شود،
بهجز لولههایی که در یک بازه 18 mm
( )8/3 ftیکسان هستند و نیاز بهاندازه
گیری تکی ندارند .مشروط به آنکه دقت
طولها در هر  5ساعت در هر نوبتکاری
تصدیق شود.

SMLS,CW,LFW,HFW
 LW, SAWیا COW

مطابق با پیوست ث

قطر لوله و خارج از گردی
21
25

29

تناوب بازرسی

کمینه یکمرتبه در هر  5ساعت در هر
نوبتکاری بعالوه هرگاه تغییری در سایز
لوله در نوبتکاری به وجود آید.

22

29

e

29

طول

24

بازرسیهای غیر مخرب

a

نسبت انبساط سرد (در صورت مرتبط بودن) توسط سازنده مشخص میشود و از طریق اندازهگیری قطر خارجی یا محیط قبل و بعد از عملیـات انبسـاط بـه دسـت مـیآیـد ،هـر
افزایش یا کاهش نسبت انبساط سرد به مقدار  8/882نیازمند ایجاد یک مجموعه آزمون جدید میباشد.

b

در لولههای با دو درز جوش ،هردو درز جوش مستقیم در لوله انتخابشده بهعنوان نماینده مجموعه آزمون ،باید تحت آزمون قرار گیرد.

c

لولههای تولیدشده بهوسیله هر ماشین جوشکاری باید دستکم یکبار در هفته مورد آزمون قرار گیرند.

d

فقط برای لولههای درزدار مارپیچی دارای جوش انتهایی اعمال میشود.

e

مجموعه آزمون در زیربند  98-3-1تعریفشده است.

2-9-2-90

در لولههای  PSL 2تناوب بازرسی باید بر اساس جدول  34باشد.
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جدول  -98تناوب بازرسی در لولههای PSL 2
ردیف

نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

3

ترکیب شیمیایی ذوب

انواع لوله

یک نمونه در هر ذوب فوالد

2
1

ترکیب شیمیایی محصول

 SMLS,HFW,SAWدو ترکیب شیمیایی در ذوب (گرفتهشده از محصوالت
 COWیا
جدا)

آزمون کشش بدنه لوله با

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

(D≤ 353/1 mm )9/991 in

5

آزمون کشش بدنه لوله با

SMLS,HFW,

( D> 353/1 mm )9/991 inو

 SAWیا COW

یکبار در هر مجموعه آزمون نماینده بیشینه 588
a
شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

یکبار در هر مجموعه آزمون نماینده بیشینه 288
a
شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

(D≤ 353/1 mm )9/991 in

9

آزمون کشش بدنه لوله با
(D> 121/5 mm )32/998 in

9

آزمون کشش جوش لولههای درز طولی و درز
مارپیچ با ( D≥ 235/3 mm )4/929 inو

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

HFW,SAWیا
COW

یکبار در هر مجموعه آزمون نماینده بیشینه 388
a
شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان
یکبار در هر مجموعه آزمون نماینده بیشینه 288
شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان .a,b,c

(D≤ 353/1 mm )9/991 in

9

آزمون کشش جوش لولههای درز مستقیم و درز
مارپیچ با (D> 121/5 mm )32/998 in

HFW,SAWیاCOW

یکبار در هر مجموعه آزمون نماینده بیشینه 388
a,b,c
شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

4

آزمون کشش جوش عرضی انتهای کالف  /ورق
لولههای درزدار(D≥ 235/3 mm )4/929 in

 SAWHیا COWH

کمینه یک نمونه در هر  98جوش عرضی انتهای
کالف /ورق از لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

5

آزمون ضربه  CVNبدنه لوله با قطر خارجی اسمی
و ضخامت اسمی دادهشده در جدول 22

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

38

در صورت توافق ،آزمون ضربه  CVNدرز جوش
لوله درزدار مستقیم با قطر خارجی مشخصشده و
ضخامت مشخصشده دادهشده در جدول 22

HFW

33

آزمون ضربه  CVNدرز جوش لوله درزدار مستقیم
یا مارپیچ با قطر خارجی مشخصشده و ضخامت
مشخصشده دادهشده در جدول 22

 SAWیا COW

32

آزمون ضربه  CVNجوش عرضی کالف  /ورق در
لوله درزدار با قطر خارجی مشخصشده و ضخامت
مشخصشده دادهشده در جدول 22

 SAWHیا COWH

a,b,c

یکبار در هر مجموعه آزمون لوله با نسبت انبساط
a
سرد یکسان
یکبار در هر مجموعه آزمون لوله با نسبت انبساط
a,b
سرد یکسان

یکبار در هر مجموعه آزمون لوله با نسبت انبساط
a,b,c
سرد یکسان

41

کمینه یک نمونه در هر  98جوش عرضی انتهای
a,c,d
کالف /ورق از لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911
ردیف

نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

31

در صورت توافق ،آزمون  DWTبدنه لوله درزدار با

HFW,SAWیاCOW

یکبار در هر مجموعه آزمون لوله با نسبت انبساط
a

سرد یکسان

(D≥984 mm )28/888 in

35

آزمون خمش هدایتشده درز جوش مستقیم یا

 SAWیاCOW

شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

مارپیچ لوله درز جوش
39

آزمون خمش هدایتشده درز جوش انتهای کالف /

 SAWHیا COWH

39
39

آزمون سختی سنجی نقاط سخت لولههای درزدار

34
35

کمینه یک نمونه در هر  98جوش عرضی انتهای
کالف /ورق از لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

HFW

HFW,SAWیاCOW

شکلدهی سرد شده
آزمون هیدرو استاتیک

a

a,b,d

ورق لوله درز جوش
آزمون تخت کردن لولههای درز جوش

یکبار در هر مجموعه آزمون نماینده بیشینه 98

مطابق با شکل 9
هر نقطه سخت با طول بیشتر از(98 mm ) 2/8 in
در هر جهتی

SMLS,HFW,SAW
یاCOW
 SAWیا COW

هر شاخه لوله
کمینه یکمرتبه در هر نوبتکاری بعالوه هرگاه
تغییری در اندازه لوله در نوبتکاری به وجود آید یا

آزمون ماکروگرافی درز جوش طولی یا مارپیچ

اگر زیربندهای  1-9-2-38یا  5-9-2-38مرتبط

لولههای درز جوش

باشد ،در آغاز تولید هر ترکیبی از قطر خارجی و
ضخامت مشخصشده

28

HFW

آزمون متالوگرافی (به اختیار جایگزین کردن آزمون

تغییری در رده ،قطر خارجی مشخصشده یا ضخامت

سختی سنجی) درز جوش طولی لولههای درز

مشخصشده لوله به وجود آید ،بعالوه هرگاه تغییر از

جوش
23

بازرسی چشمی

شرایط عملیات حرارتی در هر نوبت به وجود آید.
SMLS,HFW,SAW
یاCOW

قطر لوله و خارج از گردی

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

اندازهگیری ضخامت لوله

همه انواع لولهها

22

کمینه یکمرتبه در هر نوبتکاری بعالوه هرگاه

تمامی لولهها بهجز مواردی که در زیربند 2-9-2-38
مجاز شده است.
کمینه یکمرتبه در هر 5 hدر هر نوبتکاری بعالوه
هرگاه تغییری در اندازه لوله در نوبتکاری به وجود
آید.

21
25

تمامی لولهها (زیربند )9-4-2-38

SMLS,HFW,SAW

دیگر آزمونهای ابعادی

یاCOW

45

آزمونهای تصادفی ،با جزئیات بنا بر صالحدید سازنده
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ردیف
29
29

نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

توزین لولههای با (D < 353/1 mm )9/991 in

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

هر لوله یا هر دسته لوله ،با جزئیات بنا بر صالحدید
سازنده

توزین لولههای با (D ≥ 353/1 mm )9/991 in

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

تمامی لولهها

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

29
طول

24

بازرسیهای غیر مخرب

طول هر شاخه لوله باید اندازهگیری طول شود ،بهجز
لولههایی که در یک بازه( 18 mm )8/3 ftیکسان
هستند و نیاز به اندازهگیری تکی ندارند .مشروط به
آنکه دقت طولها هر 5 hدر هر نوبتکاری تصدیق
شود.

SMLS,HFW,SAW
یاCOW

مطابق با پیوست ث

a

نسبت انبساط سرد (در صورت مرتبط بودن) بهوسیله سازنده مشخص میشود و از طریق اندازهگیری قطر خارجی یا محیط قبل و بعد از عملیات انبساط به دست میآیـد ،هـر
افزایش یا کاهش نسبت انبساط سرد به مقدار  8/882نیازمند ایجاد یک مجموعه آزمون جدید است.

b

لولههای تولیدشده بهوسیله هر ماشین جوشکاری باید دستکم یکبار در هفته مورد آزمون قرار گیرند.

c

در لولههای دو درز جوش ،هر دو درز جوش مستقیم در لوله انتخابشده بهعنوان نماینده مجموعه آزمون ،باید تحت آزمون قرار گیرد.

d

فقط برای لولههای درزدار مارپیچی دارای جوش انتهایی اعمال میشود.

e

مجموعه آزمون در زیربند  98-3-1تعریفشده است.

2-2-90

نمونهها و نمونههای آزمون برای ترکیب شیمیایی محصول

نمونهها باید مطابق با استانداردهای  ISO 14284یا  ASTM E 1806تهیه و آمادۀ آزمون شوند این نمونهها
باید از لوله ،ورق یا کالف گرفته شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

9-2-90
9-9-2-90

نمونهها و نمونههای آزمون برای آزمونهای مکانیکی
کلیات

آزمونهای کشش ،DWT ،CVN ،خمش ،آزمون خمش هدایتشده و تخت کردن باید مطابق با استاندارد
مرجع مربوطه گرفتهشده و آمادهسازی شوند.
نمونهها و نمونههای آزمون برای آزمونهای مختلف باید از موقعیتهای نشان دادهشده در شکلهای  9و  9و
مطابق با جداول  35و  28هرکدام که مرتبط است ،با در نظر گرفتن جزئیات و شرایط تکمیلی در زیربندهای
 2-1-2-38تا  9-1-2-38و  5-2-38گرفته شوند.
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برای هر نوع آزمون مکانیکی مشخصشده در زیربند  5هر نمونه آزمون دارای عیب ،مشاهدهشده قبل یا بعد
از آزمون ،ناشی از آمادهسازی یا ناپیوستگی در مواد که با اهداف آن آزمون مکانیکی خاص مرتبط نباشد،
ممکن است کنار گذاشتهشده و با نمونه آزمون دیگری از همان شاخه لوله جایگزین شود.
2-9-2-90

نمونههای آزمون برای آزمون کشش

نمونه ها ی مستطیل شکل باضخامت ک امل دیواره لوله بای د مطابق با استانداردهای ASTM A370

یا  ISO 6892و همانطور که در شکل  9نشان دادهشده است ،گرفته شوند ،همچنین باید مطابق یک روش
اجرایی مستند شده ،یک موقعیت نمونهگیری استاندارد در طول کالف/ورق انتخاب شود.
در لولههای بدون درز کارگرم و عملیات حرارتی شده ،نمونههای عرضی دارای سطح مقطع گرد بوده و باید
از نمونههای تخت نشده تهیه شوند.
در سایر لولهها ،نمونههای عرضی باید سطح مقطع مستطیل یا گرد داشته باشند ،نمونههای مستطیلی باید
از نمونهای تختشده تهیه شوند درحالیکه نمونههای مقطع گرد باید از نمونههای تخت نشده تهیه شوند.
تخت کردن نمونههای آزمون باید مطابق با رویههای مستند شده انجام شود.
در آزمونهای کشش عرضی ،با استفاده از نمونههای آزمون با مقطع گرد ،قطر اینگونه نمونهها باید مطابق
دادههای مندرج در جدول  23باشد ،مگر اینکه قطر بزرگتر بعدی با نظر سازنده مورداستفاده قرار گیرد.
در آزمونهای کشش طولی لولههای با ( ،t ≥ 35/8mm )8/954inاین قبیل نمونهها باید دارای قطر
( 32/9 mm )8/988inباشند.
در آزمون لوله با قطر ( D< 235/3 mm )4/929inبنا به اختیار سازنده ممکن است نمونه طولی مقطع کامل
مورداستفاده قرار گیرد.
در صورت توافق ،ممکن است نمونههای آزمون انبساط حلقه برای تعیین استحکام تسلیم عرضی استفاده
شود ،ممکن است برای برداشتن عیوب احتمالی ،گرده جوش بهطور کامل سنگزنی شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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راهنما:
 L 1نمونه طولی
 T 2نمونه عرضی
شکل الف -لوله SMLS

راهنما:
 W 1نمونه جوش عرضی هممرکز شده با جوش
 T180 2نمونه عرضی ،هممرکز شده بافاصله  348°نسبت به جوش طولی
 T90 3نمونه عرضی ،هممرکز شده بافاصله  58°نسبت به جوش طولی
 L90 4نمونه طولی ،هممرکز شده بافاصله  09°نسبت به جوش طولی

شکل ب -لوله  CW,LFW,HFW,LW,SAWLو COWL

راهنما:
 W 1نمونه جوش عرضی ،هممرکز شده با درز جوش مارپیچی
 L 2نمونه طولی ،هممرکز شده با درز جوش مارپیچ و با دستکم فاصله  a/4در برای طولی نسبت به آن
 T 3نمونه عرضی ،هممرکز شده با درز جوش مارپیچ و با دستکم فاصله  a/4در برای طولی نسبت به آن
 4جوش انتهای کالف/ورق ،درجایی که  aعرض کالف/ورق میباشد
 WS 5نمونه جوش عرضی انتهای کالف/ورق ،هممرکز با این جوش و با کمینه فاصله  a/4از تقاطع درز جوش مارپیچ و جوش انتهای کالف/ورق

شکل پ-لوله  COWHو SAWH
شکل  -5جهت و موقعیت نمونهها و نمونههای آزمون
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راهنما:
 1جوشکاری
 2انتهای کالف
 3دو نمونه آزمون ازهر انتهای کالف
 4توقف جوش
 5دو نمونه آزمون یکی از هر طرف پایان جوش

شکل الف -لوله  EWدر ردههای ≥ L245یا  Bو  LWبا ( D˂ 929/1mm )92/750inبدون انبساط ،تولیدشده در
شاخههای چندگانه

راهنما:
 1جوشکاری
 2دو نمونه آزمون یکی از هر انتهای لوله

شکل ب -لوله  EWدر ردههای ≥  L245یا  Bبدون انبساط ،تولیدشده در طولهای تکی

راهنما:
 1مجموعه آزمون ≤ ( 98 tonnes )99tonsلوله
 2یک نمونه آزمون ،از یک انتهای لوله

شکل پ -لوله  CWیا لوله  EWدر ردههای  L175یا  A25 ،L175Pیا  A25Pبا (D≥ 79 mm )2/875in

راهنما:
 1مجموعه آزمون≤ 388شاخه لوله
 2یک نمونه آزمون از یک انتهای لوله

شکل ت -لوله  EWدر ردههای ≥ L245یا  Bولوله  LWبا (D˂929/1 mm)92/750in

شکل  -6آزمونهای تخت کردن
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جدول  -91تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون هر نمونه برای آزمونهای مکانیکی لولهPSL 1

نوع لوله

موقعیت

a

تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون هر نمونه

نوع آزمون

نمونه

قطر خارجی مشخصشده

>219, 1
)(8,625

 SMLSانبساط سرد نشده

بدنه لوله

کشش

b

1L

D
)mm(in.
)219,1 (8,625تا )323,9 (12,750
تا
)< 323,9 (12,750
)< 508 (20,000
1L

1L

)≤ 508 (20,000

1L

(به مورد الف شکل  9مراجعه
شود)
 SMLSانبساط سرد شده

بدنه لوله

کشش

b

1T

1L

c

1T

c

1T

c

(به مورد الف شکل 9
مراجعه شود)

CW

(به مورد ب شکل  9مراجعه
شود)

بدنه لوله

کشش

بدنه لوله و

خمش

b

1L90
1

e

-

-

-

-

-

-

جوش
بدنه لوله و

همانطور که در شکل  9نشان دادهشده است

تخت کردن

جوش
LW

(به مورد ب شکل  9مراجعه
شود)

b

بدنه لوله

کشش

1L90

1T180

c

1T180

c

1T180

درز جوش

کشش

-

1W

1W

1W

درز جوش

آزمون خمش

-

-

2W

2W

c

هدایتشده
بدنه لوله و

همانطور که در شکل  9نشان دادهشده است

تخت کردن

جوش
 LFWیا HFW

(به مورد ب شکل  9مراجعه
شود)

b

1T180

بدنه لوله

کشش

1L90

درز جوش

کشش

-

1W

بدنه لوله و

خمش

1e

-

c

1T180

c

1W

-

جوش
بدنه لوله و

همانطور که در شکل  9نشان دادهشده است

تخت کردن

جوش
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نوع لوله

موقعیت

a

تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون در نمونه

نوع آزمون

نمونه

قطر خارجی مشخصشده

>219, 1
)(8,625

D
)mm(in.
)323,9 (12,750
)219,1 (8,625
تا
تا
)< 323,9 (12,750

 SAWLیاCOWL

(به مورد ب شکل  9مراجعه
شود)

b

بدنه لوله

کشش

1L90

1T180

c

)508, (20,000
≤

)< 508 (20,000
1T180

c

1T180

درز جوش

کشش

-

1W

1W

1W d

درز جوش

آزمون خمش

2W

2W

2W

2W d

c

هدایتشده
 SAWHیاCOWH

(به مورد پ شکل  9مراجعه
شود )

b

بدنه لوله

کشش

1L

درز جوش

کشش

درز جوش

آزمون خمش

1T

c

1T

c

1T

c

-

1W

1W

1W

2W

2W

2W

2W

هدایتشده
جوش انتهای

آزمون خمش

کالف/ورق

هدایتشده

2WS

2WS

2WS

2WS

a

شکل  9توضیحات الزم در خصوص عالئم مورداستفاده برای نشان دادن جهت و موقعیت نمونههای آزمونهای مکانیکی را ارائه میدهد.

b

ممکن است به اختیار سازنده ،نمونههای آزمون طولی با مقطع کامل مورداستفاده قرار گیرد.

c

در صورت توافق ،ممکن است نمونههای آزمون سالیانه برای تعیین استحکام تسلیم با استفاده از روش انبساط رینگ هیدرولیکی مطابق با استاندارد ASTM A370

مورداستفاده قرار گیرد.
d

برای لولههای با دو درز جوش ،باید هر دو درز جوش طولی در لوله انتخابشده برای مجموعه آزمون ،مورد آزمون قرار گیرند.

 eآزمون محدودشده به لوله با (D≤ 98/1mm )2/199in
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جدول  -20تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون در نمونه برای آزمونهای مکانیکی لولهPSL2

تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون  aدر نمونه

نوع لوله

موقعیت نمونه

نوع آزمون

 SMLSانبساط سرد

بدنه لوله

کشش

1L

CVN

3T

قطر خارجی مشخصشده
D
)mm(in.

نشده (به مورد الف

>219, 1

)219,1 (8,625

)323,9 (12,750

)(8,625

تا

تا

)< 323,9 (12,750

)< 508 (20,000

c,d

b

1L

1L

3T

c,d

)≤ 508 (20,000

1L

3T

c,d

3T

شکل  9مراجعه شود)
 SMLSانبساط سرد

بدنه لوله

شده (به مورد الف شکل

d

کشش

b

1L

1T

d

1T

d

1T

CVN

3T

3T

3T

3T

 9مراجعه شود)
HFW

بدنه لوله

d

کشش

1L90

b

1T180

1T180

d

1T180

(به مورد ب شکل 9

CVN

3T90

3T90

3T90

3T90

مراجعه شود)

DWT

-

-

-

2T90

کشش

-

1W

1W

1W

CVN

3W

3W

3W

3W

درز جوش

SAWLیاCOWL

بدنه لوله وجوش

تخت کردن

بدنه لوله

(به مورد ب شکل 9
مراجعه شود)
درز جوش

d

همانطور که در شکل  9نشان دادهشده است
d

کشش

1L90

b

1T180

1T180

d

1T180

d

CVN

3T90

3T90

3T90

3T90

DWT

-

-

-

2T90

کشش

-

1W

1W

1W

CVN

3w and

3W and 3HAZ

3W and 3HAZ

3W and

3HAZ

آزمون خمش

f

2W

هدایتشده
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3HAZ
f

2W

f

2W

e,f

2W

e

e
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نوع لوله

موقعیت نمونه

نوع آزمون

SAWHیاCOWH

بدنه لوله

تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون  aدر نمونه
قطر خارجی مشخصشده
D
)mm(in.

(به مورد پ شکل 9
مراجعه شود)
درز جوش

>219, 1

)219,1 (8,625

)323,9 (12,750

)(8,625

تا

تا

)< 323,9 (12,750

)< 508 (20,000

)≤ 508 (20,000

d

کشش

b

1L

1T

d

1T

d

1T

CVN

3T

3T

3T

3T

DWT

-

-

-

2T

کشش

-

1W

1W

1W

CVN

3W and

3W and 3HAZ

3W and 3HAZ

3W and 3HAZ

3HAZ

آزمون خمش

f

f

2W

f

2W

f

2W

2W

هدایتشده
جوش
کالف /ورق

انتهای

کشش

-

1WS

1WS

1WS

CVN

3W and

3W and 3HAZ

3W and 3HAZ

3W and 3HAZ

3HAZ

آزمون خمش

f

2WS

f

2WS

f

2WS

f

2WS

هدایتشده
 aشکل  9توضیحات الزم در خصوص عالئم مورداستفاده برای نشان دادن جهت و موقعیت نمونههای آزمون مکانیکی را ارائه میدهد.
b

ممکن است به اختیار سازنده ،نمونههای آزمون طولی با مقطع کامل مورداستفاده قرار گیرد.

 cدر صورت توافق ،ممکن است نمونه عرضی مورداستفاده قرار گیرد.
 dدر صورت توافق ،ممکن است نمونههای آزمون سالیانه برای تعیین استحکام تسلیم با استفاده از روش انبساط رینگ هیدرولیکی مطابق با استاندارد  ASTM A370مورداستفاده قرار
گیرد.
 eدر لولههای با دو درز جوش ،باید هر دو درز جوش طولی در لوله انتخابشده برای مجموعه آزمون ،مورد آزمون قرار گیرند.
 fدر لولههای با ( ، t>35/8 mm )8/954 inممکن است برای تأمین سطح مقطع مستطیلی باضخامت ( 34/8 mm )8/985 inنمونههای آزمون ماشینکاری شود.
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جدول  -29ارتباط بین ابعاد لوله و قطر نمونه آزمون میلهای گرد برای آزمونهای کشش عرضی
قطر خارجی مشخصشده

ضخامت مشخصشده

D
)mm(in.

t
)mm(in.

قطر مشخصشده نمونه آزمون در ناحیه طول سنجه
) < 273,1(10,750تا )219,1 (8,625

)12,7 (0,500
-

)mm (in
)8,9 (0,350
)≥28,1(1,106

)6,4 (0,250
)<28,1(1,106

) < 323,9(12,750تا )273,1 (10,750

)≥36,1(1,421

) <36,1(1,421تا )25,5 (1,004

)<25,5(1,004

) < 355,6(14,000تا )323,9 (12,750

)≥33,5(1,319

) <33,5(1,319تا )23,9 (0,941

)<23,9(0,941

) < 406 ,4(16 ,000تا )355 ,6 (14 ,000

)≥32,3(1,272

) <32 ,3(1 ,272تا )23 ,2 (0 ,913

)<23 ,2(0 ,913

) < 457 (18 ,000تا )406 ,4 (16 ,000

)≥30,9(1 ,217

) <30 ,9(1 ,217تا )22 ,2 (0 ,874

)<22 ,2(0 ,874

) < 508 (20 ,000تا )457 (18 ,000

)≥29,7(1,169

) <29 ,7(1 ,169تا )21 ,5 (0 ,846

)<21 ,5(0 ,846

) < 559(22 ,000تا )508 (20 ,000

)≥28,8(1,134

) <28 ,8(1 ,134تا )21 ,0(0 ,827

)<21 ,0(0 ,827

) < 610(24 ,000تا )559 (22 ,000

)≥28,1(1,106

) <28 ,1(1 ,106تا )20 ,5 (0 ,807

)<20 ,5(0 ,807

) < 660(26 ,000تا )610 (24 ,000

)≥27,5(1,083

) <27 ,5(1 ,083تا )20 ,1 (0 ,791

)<20 ,1(0 ,791

) < 711(28 ,000تا )660 (26 ,000

)≥27,0(1,063

) <27 ,0(1 ,063تا )19 ,8 (0 ,780

)<19 ,8(0 ,780

) < 762(30 ,000تا )711 (28 ,000

)≥26,5(1,043

) <26 ,5(1 ,043تا )19 ,5 (0 ,768

)<19 ,5(0 ,768

) < 813(32 ,000تا )762 (30 ,000

)≥26,2(1,031

) <26 ,2(1 ,031تا )19 ,3 (0 ,760

)<19 ,3(0 ,760

) < 864(34 ,000تا )813 (32 ,000

)≥25,8(1,016

) <25 ,8(1 ,016تا )19 ,1 (0 ,753

)<19 ,1(0 ,753

) < 914(36 ,000تا )864 (34 ,000

)≥25,5(1,004

) <25 ,5(1 ,004تا )18 ,9 (0 ,744

)<18 ,9(0 ,744

) < 965(38 ,000تا )914 (36 ,000

)≥ 25 ,3 (0 ,996

) <25 ,3(0 ,996تا )18 ,7 (0 ,736

)<18 ,7(0 ,736

) < 1 016(40 ,000تا )965 (38 ,000

)≥25,1(0,988

) <25 ,1(0 ,988تا )18 ,6 (0 ,732

)<18 ,6(0 ,732

 < 1 067(42 ,000) 1تا )016 (40 ,000

)≥24,9(0,980

) <24 ,9(0 ,980تا )18 ,5 (0 ,728

)<18 ,5(0 ,728

) < 1 118(44 ,000تا )1067 (42 ,000

)≥ 24 ,7 (0 ,972

) <24 ,7(0 ,972تا )18 ,3(0 ,720

)<18 ,3(0 ,720

) < 1 168(46 ,000تا )1118 (44 ,000

)≥24,5(0,965

) <24 ,5(0 ,965تا )18 ,2 (0 ,717

)<18 ,2(0 ,717

) < 1 219(48 ,000تا )1168 (46 ,000

)≥24,4(0,961

) <24 ,4(0 ,961تا )18 ,1 (0 ,713

)<18 ,1(0 ,713

) < 1 321(52 ,000تا )1219 (48 ,000

)≥24,2(0,953

) <24 ,2(0 ,953تا )18 ,1 (0 ,713

)<18 ,1(0 ,713

) < 1 422(56 ,000تا )1321 (52 ,000

)≥24,0(0,945

) <24 ,0(0 ,945تا )17 ,9 (0 ,705

)<17 ,9(0 ,705

) < 1 524(60 ,000تا )1422 (56 ,000

)≥23,8(0,937

) <23 ,8(0 ,937تا )17 ,8 (0 ,701

)<17 ,8(0 ,701

) < 1 626(64,000تا )1 524 (60,000

)≥23,6(0,929

) <23 ,6(0 ,929تا )17 ,6 (0 ,693

)<17 ,6(0 ,693

) < 727(68,000تا )1 626 (64,000

)≥23,4(0,921

) <23 ,4(0 ,921تا )17 ,5 (0 ,689

)<17 ,5(0 ,689

) < 1 829(72,000تا )1 727 (68,000

)≥23,3(0,917

) <23 ,3(0 ,917تا )17 ,4 (0 ,685

)<17 ,4(0 ,685

) < 1 930(76,000تا )1 829 (72,000

)≥23,1(0,909

) <23 ,1(0 ,909تا )17 ,4 (0 ,685

)<17 ,4(0 ,685

) < 2 134(84,000تا )1 930 (76,000
)2 134 (84,000

)≥23,0(0,906

)17 ,3 (0 ,681تا)<23 ,0(0 ,906

)<17 ,3(0 ,681

)≥22,9(0,902

) <22 ,9(0 ,902تا )17 ,2 (0 ,677

)<17 ,2(0 ,677

a

 aدر لولههایی که برای ساخت نمونههای آزمون با قطر ( 9/5 mm )8/298 inبسیار کوچک میباشند ،نمونههای آزمون کشش میلهای گرد نباید استفاده شود.
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9-9-2-90

نمونههای آزمون برای آزمون ضربه CVN

نمونههای آزمون باید مطابق با استاندارد  ASTM A370آمادهسازی شوند ،مگر اینکه استاندارد ISO 148-1

و شعاع چکش موردنیاز ( 2mmیا )4 mmدر سفارش خرید مشخصشده باشد ،محور شکاف باید عمود بر
سطح لوله باشد.
برای آزمونهای  HAZو جوش لوله ،هر نمونه آزمون باید قبل از شکاف زدن برای جانمایی مناسب شیار،
حکاکی شود.
در نمونههای آزمون جوش لوله  SAWو  ،COWهمانطور که در شکل  9نشان دادهشده است ،محور شکاف
باید در رو یا تا حد امکان نزدیک به خط مرکزی جوش خارجی باشد و نمونه باید تا حد امکان نزدیک به
سطح  ODلوله تهیه شود.
در نمونههای آزمون  HAZلوله  SAWو  ،COWهمانطور که در شکل  9نشان دادهشده است ،محور شیار
باید تا حد امکان نزدیک به خط جوش خارجی باشد و نمونه باید تا حد امکان نزدیک به سطح  ODلوله
تهیه شود.
در نمونههای آزمون جوش لوله  ،HFWمحور شیار باید در رو یا حتیاالمکان نزدیک به خط جوش باشد.
اندازه ،جهت و منبع نمونههای آزمون باید مطابق جدول  22باشد ،مگر اینکه نمونه آزمون بعدی کوچکتر،
زمانی که انتظار افزایش انرژی جذبشده از  48%ظرفیت کامل دستگاه آزمون ضربه وجود داشته باشد،
استفاده شود.
یادآوری -نیازی به انجام آزمون ضربه  CVNبر روی قطر خارجی اسمی و ضخامت اسمی که تحت پوشش جدول 22

نمیباشد ،وجود ندارد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

4-9-2-90

نمونههای آزمون برای آزمون DWT

نمونههای آزمون باید مطابق با استاندارد  API 5L3آماده شوند.
5-9-2-90

نمونههای آزمون برای آزمون خمش (با مقطع کامل)

نمونههای آزمون باید مطابق با استاندارد  ASTM A370یا  ISO 8491آماده شوند.
6-9-2-90

نمونههای آزمون برای آزمون خمش هدایتشده

نمونههای آزمون باید مطابق با استاندارد  ASTM A370یا  ISO 5173و شکل  4این استاندارد آماده شود.
در لولههای با ( ،t˃ 35/8mm )8/954inممکن است نمونههای آزمون بهوسیله ماشینکاری به شکل با مقطع
مستطیل باضخامت ( 34/8mm )8/985inتبدیل شوند.
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در لولههای با ( ،t ≥35/8mm )8/954inنمونههای آزمون باید بهصورت نمونههای آزمون انحنادار باضخامت
کامل باشند.
در لولههای  SAWو  ،COWباید گرده جوش از هر دو سطح برداشته شود.
7-9-2-90

نمونههای آزمون برای آزمون تخت کردن

نمونههای آزمون باید مطابق با استاندارد  ASTM A370یا  ISO 8492گرفته شوند با این استثنای که طول
هر نمونه آزمون باید مساوی و بزرگتر از ( 98mm )2/9inباشد.
ممکن است ناپیوستگیهای سطحی کوچک/جزئی بهوسیله سنگزنی برطرف شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

شکل الف -نمونه HAZ

شکل ب-نمونه جوش
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راهنما:
 1آماده نمونهسازی شده بهوسیله شکاف نمونه آزمون چارپی در  HAZجوش– نزدیک به خط ذوب
 2خط مرکزی شیار نمونه آزمون چارپی
 3آماده نمونهسازی شده بهوسیله شکاف نمونه آزمون چارپی در جوش ،در رو یا نزدیک خط مرکز گرده جوش خارجی

شکل -7موقعیت آزمونههای چارپی
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 PSL 2جدول  -22ارتباط بین ابعاد لوله و نمونه آزمون ضربه موردنیاز در لوله
قطر خارجی مشخصشده

ضخامت مشخصشده

D
)mm(in.

t
)mm(in.
اندازه ،منبع و جهت نمونه آزمون CVN
a

a

3/4

نمونه کامل
تا)114 ,3(4 ,500

)≥12,6(0,496

)<141 ,3(5 ,563
تا)114 ,3(5 ,563

)≥11,9(0,469

)<168 ,3(6 ,625
تا)168 ,3(6 ,625

)≥11,7(0,461

)<219 ,1(8 ,625
) <273 ,1(10 ,750تا)219 ,1(8 ,625

)≥11,4(0,449

) <323 ,9(12 ,750تا)273 ,1(10 ,750

)≥11,3(0,445

) <355 ,6 (14 ,000تا)323 ,9(12 ,750

)≥11,1(0,437

) <406 ,4 (16 ,000تا)355 ,6(14 ,000

)≥11,1(0,437

)≥406 ,4(16 ,000

)≥11,0(0,433

a

2/3

a

1/2

تا)11 ,3(0 ,445

تا)10 ,9(0 ,429

تا)10 ,1(0 ,396

)<12 ,6(0 ,495

)<11 ,3(0 ,445

)<10 ,9(0 ,429

تا)9 ,8 (0 ,387

تا)9 ,4(0 ,370

تا)8 ,6(0 ,338

)<11 ,9(0 ,469

)<9 ,8(0 ,387

)<9 ,4(0 ,370

تا)9 ,2(0 ,361

تا)8 ,5(0 ,333

تا)7 ,6(0 ,301

)<11 ,4(0,449

)<9 ,2(0 ,361

)<8 ,6(0 ,339

تا)8 ,9(0 ,350

تا)8 ,1(0 ,317

تا)6 ,5(0 ,256

)<11 ,4(0 ,449

)<8 ,9(0 ,350

)<8 ,1(0 ,319

تا)8 ,6(0 ,339

تا)7 ,9(0 ,310

تا)6 ,2(0 ,245

)<11 ,2(0 ,442

)<8 ,7(0 ,343

)<7 ,9(0 ,310

تا)8 ,6(0 ,339

تا)7 ,8(0 ,306

تا)6 ,1(0 ,241

)<11 ,1(0 ,437

)<8 ,6(0 ,339

)<7 ,8(0 ,306

تا)7 ,7(0 ,301

تا)6 ,1(0 ,239

تا)8 ,6(0 ,339

)<8 ,6(0 ,337

)<7 ,7(0 ,304

)<11 ,1(0 ,437
تا)8 ,5(0 ,335

تا)7 ,7(0 ,301

تا)6 ,0(0 ,236

)<11 ,0(0 ,433

)<8 ,5(0 ,334

)<7 ,7(0 ,301

یادآوری  -9محدوده اندازه نمونههای عرضی نشان دادهشده ،به دلیل استفاده از آزمونههای تخت نشده با انتهای پخدار میباشند .به بند ش 4-مراجعه شود.
یادآوری  -2در هر دو سیستم اندازهگیری ،کلیه مقادیر ضخامت اسمی بهصورت مستقیم محاسبهشدهاند (بدین معنی که هیچ تبدیلی بین دو سیستم بکار گرفته نشده
است).
a

نمونههای آزمون از نمونه تخت نشده عرضی نسبت به محور لوله یا محور جوش ،هرکدام که مرتبط باشد.
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ابعاد برحسب میلیمتر (اینچ)

راهنما:
 1ماشینکاری لبههای طولی یا برش اکسیژن یا هر دو
 2جوش
 3ضخامت
a

شعاعهای  rباید کمتر یا معادل(3/9 )8/891باشد

شکل الف-لوله  SAWوCOW

راهنما:
 1ماشینکاری لبههای طولی یا برش اکسیژن یا هر دو
 2جوش
 3ضخامت
 aشعاعهای  rباید کمتر یا معادل  3/9باشد

شکل ب -لوله  LWبا (D≥ 929/1mm )92/750in

شکل  -8نمونههای آزمون خمش هدایتشده
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راهنما:
1

نمونه آزمون خمش خارجی (سطح)

2

ضخامت کاهش دادهشده

3

مواد حذفشده (ماشینکاری شده) قبل یا بعد از تخت کردن

4

نمونه آزمون خمش ریشه

ابعاد قید برای لوله با ( ،t 35/8mm )8/954inباید مورداستفاده قرار گیرد.
شکل پ-نمونه های آزمون باضخامت کاهش دادهشده(اختیاری برای لوله  SAWولوله  COWبا ()t> 91mm )0/748in

راهنما:
 1نمونه آزمون خمش خارجی (سطح)
 2ضخامت کاهش دادهشده
 3مواد حذفشده (ماشینکاری شده) قبل یا بعد از تخت کردن
 4نمونه آزمون خمش ریشه جوش
ابعاد قید برای لوله با ( ،t 35/8mm )8/954inباید مورداستفاده قرار گیرد.

شکل ت -نمونههای آزمون باضخامت کاهش دادهشده (اختیاری برای لوله  LWبا ()t> 91mm )0/748in
شکل  -8نمونههای آزمون خمش هدایتشده ( ادامه)
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4-2-90
9-4-2-90

روشهای آزمون
ترکیب شیمیایی محصول

انتخاب روش آزمون شیمیایی یا فیزیکی مناسب برای تعیین ترکیب شیمیایی محصول با نظر سازنده
میباشد ،مگر اینکه در سفارش خرید مورد دیگری توافق شده باشد ،در موارد اختالف ،ترکیب شیمیایی باید
توسط آزمایشگاه مورد تائید دو طرف ،صورت پذیرد ،در این موارد ،روش مرجع ترکیب شیمیایی باید بین
طرفین توافق شده و تا حد امکان به استانداردهای  ASTM A751یا  ISO 9769مراجعه شود.
یادآوری -استاندارد  ISO 9769فهرستی از استانداردهای بین المللی در دسترس برای ترکیب شیمیایی به همراه اطالعاتی
در رابطه با کاربرد و دقت روشهای مختلف را ارائه میدهد.

 2-4-2-90آزمون کشش

آزمون کشش باید مطابق با استانداردهای  ASTM A370یا  ISO 6892 -1انجام گیرد.
در آزمونهای بدنۀ لوله باید استحکام تسلیم ،استحکام کششی ،نسبت تسلیم و درصد ازدیاد طول نسبی
پس از شکست تعیین شود ،در آزمونهای کشش جوش لوله باید استحکام کششی تعیین شود.
درصد ازدیاد طول پس از شکست باید بر اساس طول سنجه ( 98mm )2inگزارش شود.
در آزمونهایی که طول سنجه آنها کوچکتر از ( 98mm )2inمیباشد ،ازدیاد طول اندازهگیری شده پس
از شکست باید مطابق با استانداردهای  ASTM A370یا  ISO 2566-1به درصد ازدیاد طول در
( 98mm )2inتبدیل شود.
 9-4-2-90آزمون ضربه CVN

آزمون چارپی باید مطابق با استاندارد  ASTM A370انجام شود ،مگر اینکه استاندارد  ISO 148-1و شعاع
چکش موردنیاز ( 4mmیا  )2mmدر سفارش خرید مشخصشده باشند.
4-4-2-90

آزمون DWT

آزمون  DWTباید مطابق با استاندارد  API 5L3انجام گیرد.
5-4-2-90

آزمون خمش با مقطع کامل

آزمون خمش باید مطابق با استانداردهای  ASTM A370یا  ISO 8491انجام شود.
در هر مجموعه آزمون ،یک نمونه آزمون با مقطع کامل از یک شاخه لوله مناسب باید تا  08°حول مندرلی با
قطری که بزرگتر از 32 Dنباشد خمش سرد شود.
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6-4-2-90

آزمون خمش هدایتشده

آزمون خمش هدایتشده باید مطابق با استانداردهای  ASTM A370یا  ISO 5173انجام شود.
ابعاد مندرل ،Agb ،برحسب میلیمتر (اینچ) ،نباید بزرگتر از مقدار محاسبهشده با استفاده از فرمول  ،9گرد
شده به نزدیکترین ( 3mm )8/3inباشند.

()9
که در آن:
 Dقطر خارجی مشخصشده ،برحسب  (in) mm؛
 tضخامت مشخصشده ،برحسب  ،(in) mmدر هنگام استفاده از نمونههای ضخامت کامل و
( 35mm )0/954inهنگام استفاده از نمونههای آزمون کاهش ضخامت دادهشده؛
 εکرنش مطابق با آنچه در جدول  21آورده شده است؛
 3/39ضریب ثابت.
هر دو نمونه آزمون باید تا  ،348ºهمانطور که در شکل  5نشان دادهشده است ،در یک قید خم شوند ،یکی
از نمونههای آزمون باید از طرف ریشه جوش و دیگری از طرف سطح (جوش خارجی) در تماس با مندرل
باشند.
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ابعاد برحسب میلیمتر (اینچ)

شکل  – 1قیود (راهنماها) برای آزمون خمش هدایتشده
راهنما:
1
2

سوراخ نگهدارنده
شانه نگهدارنده ،سختکاری شده و گریس کاری شده ،یا غلتکهای سختکاری شده

B
ra
rb
a
b

شعاع مندرل برای آزمون خمش هدایتشده
شعاع قالب آزمون خمش هدایتشده
این عالئم به دلیل جایگاه طوالنیمدت استفاده در این استاندارد و استاندارد ]22[ API 5CTحفظشدهاند.
در صورت نیاز

شکل الف -نوع مندرل
شکل  – 1قیود (راهنماها) برای آزمون خمش هدایتشده
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راهنما:
 1غلتک
(
)B
2t
 aاین عالئم به دلیل جایگاه طوالنیمدت استفاده در این استاندارد و استاندارد ]22[ API 5CTحفظشدهاند.

شکل ب-نوع قابل تنظیم

شکل پ -نوع دور پ یچی

شکل  – 1قیود (راهنماها) برای آزمون خمش هدایتشده (ادامه)
جدول  -29مقادیر کرنش برای آزمون خمش هدایتشده
a

مقدار کرنش

رده لوله

ε
0 ,1650

 L210یا A

a

 L245یا B

0 ,1375

 L290یا X42

0 ,1375

 L320یا X46

0 ,1325

 L360یا X52

0 ,1250

 L390یا X56

0 ,1175

 L415یا X60

0 ,1125

 L450یا X65

0 ,1100

 L485یا X70

0 ,1025

 L555یا X80

0 ,0950

 L625یا X90

0 ,0850

 L690یا X100

0 ,0800

 L830یا X120

0 ,0675

در ردههای میانی ،مقادیر کرنش باید بهوسیله درونیابی ،بر مبنای کمینه استحکام کششی ،تعیینشده و به نزدیکترین مضرب  8/8829گرد شود.

7-4-2-90

آزمون تخت کردن

آزمون تخت کردن باید مطابق با استانداردهای  ASTAM A370یا  ISO 8492صورت گیرد.
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مطابق با آنچه در شکل  9نشان دادهشده یکی از دو نمونههای آزمون تهیهشده از هر طرف کالف باید با قرار
دادن خط جوش در موقعیت ساعت  9یا  32تحت آزمون قرار گیرد ،دو نمونه آزمون دیگر در موقعیت ساعت
 1یا  5قرارگرفته و آزمون شود.
نمونههای آزمون گرفتهشده از هر طرف انتهای لوله جایی که جوش خاتمه پیداکرده ،توقف باید در موقعیت
ساعت  1یا  5تحت آزمون قرار گیرد.
8-4-2-90

آزمون سختی سنجی

هنگامی که در بازرسی چشمی به موارد مشکوک به نقاط سخت برخورد شود ،آزمون سختی سنجی باید
مطابق با استانداردهای  ISO 6508,ISO 6507, ISO 6506یا  ASTM A370با استفاده از دستگاه سختی
سنجی قابلحمل و با روشهای مطابق با استانداردهای  ASTM E110یا ASTM A965, ASTM A 1038
بسته به روش مورداستفاده ،انجام شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

5-2-90

آزمونهای ماکروگرافی و متالوگرافی

 9-5-2-90بهجز آنچه در زیربند  2-9-2-38آمده ،همترازی درز داخلی و خارجی در لولههای  SAWو
( COWبه موردهای ت و ث شکل  5مراجعه شود) باید بهوسیله ماکروگرافی صحهگذاری شود.
 2-5-2-90در صورت توافق ،ممکن است روشهای جایگزینی از قبیل بازرسی به روش فراصوت،
صحهگذاری شود به شرطی که قابلیت چنین تجهیزاتی برای شناسایی عدم همترازی اثبات شود ،در صورت
استفاده از یک چنین روش جایگزینی ،باید یک آزمون ماکروگرافی در شروع تولید هر ترکیبی از قطر
خارجی اسمی و ضخامت دیواره اسمی انجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 9-5-2-90در لولههایی که عملیات حرارتی درز برای آنها الزامی است (به زیربند های 3-4-4یا 2-4-4
هرکدام که مرتبط است) ،انجام عملیات حرارتی مناسب کل  HAZدر سرتاسر ضخامت بهوسیله آزمون
متالوگرافی صحهگذاری میشود.
در لولههایی که الزامی برای عملیات حرارتی درز آنها وجود ندارد (مطابق با زیربند  )3-4-4عدم وجود
مارتنزیت 3باز پخت نشده باید بهوسیله متالوگرافی صحهگذاری شود.
عالوه بر موارد باال ،میتوان یک آزمون سختی سنجی در نظر گرفته شود و بیشینه سختی نیز موردتوافق
واقع شود.

1-Martensite
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توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 4-5-2-90برای لوله  SAWدرز تولیدشده با جوشهای موقتی ،ذوب و به هم آمیختگی جوش موقتی در
درزدار نهایی ،باید بهوسیله آزمون متالوگرافی صحهگذاری شود( ،مطابق با مورد الف زیربند )2-5-4
6-2-90

آزمون هیدرو استاتیک

 9-6-2-90کمینه زمان آزمون هیدرواستاتیک برای تمام لولههای بدون درز و لولههای درزدار با
( D ≥ 599mm )34/888inباید  9 sباشد ،برای لولههای درزدار با ( D <599 mm )34/888inباید کمتر
از  38 sنباشد ،لوله رزوهای دارای کوپلینگ ،باید با کوپلینگ و در صوت توافق ،به ماشین بستهشده و مورد
آزمون هیدرواستاتیک قرار گیرد ،بهاستثنای لولههای با ( D <121/5 mm )32/199inکه ممکن است با
انتهای ساده تحت آزمون قرار گیرند ،در لوله رزوهای با کوپلینگ که بهصورت غیر ماشینی بستهشده ،لوله
باید با انتهای ساده ،فقط رزوه شده ،یا کوپلینگ دار تحت آزمون هیدرواستاتیک قرار گیرد ،مگر اینکه
شرایط ویژهای در سفارش خرید آورده شده باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 2-6-2-90بهمنظور حصول اطمینان از اینکه کلیه لولهها با فشار آزمون الـزام شـده ،مـورد آزمـون قـرار
میگیرند ،هر دستگاه آزمونگر ،بهجز آنهایی که فقـط لولـههـای جوشـکاری پیوسـته را مـورد آزمـون قـرار
میدهند ،باید به سنجه ثبتکننده تجهیز شوند تا بتوانند فشار و زمان آزمون هر شاخه لوله را ثبت نمایند ،یا
باید با وسیله قفل کننده داخلی یا خودکار مناسب ،تجهیز شوند تا از طبقهبندی لوله بهعنوان آزمون شده تا
زمانی که الزامات آزمون (فشار و زمان) برآورده نشده ،جلوگیری کند ،در صورت قابلاعمال بودن ،چنین ثبت
سوابق یا نمودارهایی باید برای ارزیابی بهوسیله بازرس خریدار ،در ابزار سازنده در دسترس باشد.
ابزار اندازهگیری فشار باید بیشینه  5ماه قبل از استفاده بهوسیله فشارسنج وزنهای یا معادل آن ،کالیبره
شود ،بنا به اختیار سازنده ممکن است از فشارهای آزمون باالتری ازآنچه الزام شده است ،استفاده شود.
یادآوری -در تمام طول آزمون ،فشار نشان دادهشده بهوسیله سنجه فشارسنج ،نباید کمتر ازآنچه مشخصشده است ،باشد،
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

9-6-2-90

فشار آزمون برای لولههای رزوهای جداره نازک باید مطابق با جدول  25باشد.

4-6-2-90

فشار آزمون برای لولههای رزوهای جداره ضخیم باید از جدول  29استخراج شود.
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جدول  -24فشار آزمون برای لولههای رزوهای جداره نازک
قطر خارجی

ضخامت

فشار آزمون

مشخصشده
D

مشخصشده

)MPa (psi

)mm (in.

کمینه

t
)mm (in.

رده
 L175Pیا A25P
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)8 ,3 (1 200
)8 ,3 (1 200
)8 ,3 (1 200
a

)10 ,3 (0 ,405
)13 ,7 (0 ,540
)17 ,1 (0 ,675
)21 ,3 (0 ,840
)26 ,7 (1 ,050
)33 ,4 (1 ,315
)42 ,2 (1 ,660
)48 ,3 (1 ,900
)60 ,3 (2 ,375
)73 ,0(2 ,875
)88 ,9 (3 ,500
)101 ,6(4 ,000
)114 ,3 (4 ,500
)141 ,3 (5 ,563
)168 ,3 (6 ,625

)1 ,7 (0 ,068
)2 ,2 (0 ,088
)2 ,3 (0 ,091
)2 ,8 (0 ,109
)2 ,9(0 ,113
)3 ,4 (0133
)3 ,6 (0 ,140
)3 ,7 (0 ,145
)3 ,9 (0 ,154
)5 ,2 (0 ,203
)5 ,5 (0 ,216
)5 ,7 (0 ,226
)6 ,0 (0 ,237
)6 ,6 (0 ,258
)7 ,1 (0 ,280

 L175یا A25
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)8 ,3 (1 200
)8 ,3 (1 200
)8 ,3 (1 200
a

)219 ,1 (8 ,625

)7 ,0 (0 ,277

a

a

)219 ,1 (8 ,625

)8 ,2 (0 ,258

a

a

)9 ,3 (1 140

)273 ,1 (10 ,750

)7 ,1 (0 ,280

a

a

)6 ,5 (930

)7 ,5 (1 090

)273 ,1 (10 ,750

)7 ,8 (0 ,307

a

a

)7 ,1 (1 030

)8 ,3 (1 200

)273 ,1 (10 ,750

)9 ,3 (0 ,365

a

a

)8 ,5 (1 220

)9 ,8 (1 200

)323 ,9 (12 ,750

)8 ,4 (0 ,330

a

a

)6 ,4 (930

)7 ,5 (1 090

)323 ,9 (12 ,750

)9 ,5 (0 ,375

a

a

)7 ,3 (1 060

)8 ,5 (1 240

)355 ,6 (14 ,000

)9 ,5 (0 ,375

a

a

)6 ,6 (960

)7 ,7 (1 130

)406 ,4 (16 ,000

)9 ,5 (0 ,375

a

a

)5 ,8 (840

)6 ,8 (980

)457 (18 ,000

)9 ,5 (0 ,375

a

a

)5 ,2 (750

)6 ,0 (880

)508 (20 ,000

)9 ,5 (0 ,375

a

a

)4 ,6 (680

)5 ,4 (790

 aقابلاعمال نیست.
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 L210یا A
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)8 ,3 (1 200
)8 ,3 (1 200
)8 ,3 (1 200
)8 ,3 (1 200

 L245یا B
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)4 ,8 (700
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)6 ,9 (1 000
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300

)7 ,9 (1 160

)9 ,2 (1 350
)10 ,8 (1 570
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جدول  -25فشارهای آزمون برای لولههای رزوهای جداره ضخیم

a

قطر خارجی

ضخامت

فشار آزمون

مشخصشده

مشخصشده

)MPa (psi

D
)mm (in

t
)mm (in

کمینه
رده
 A25یا L175

 A25Pیا L175P

A

یا L210

 Bیا L245

)10 ,3 (0 ,405
)13 ,7 (0 ,540
)17 ,1 (0 ,675
)21 ,3 (0 ,840
)26 ,7 (1 ,050
)33 ,4 (1 ,315
)42 ,2 (1 ,660
)48 ,3 (1 ,900
)60 ,3 (2 ,375
)73 ,0 (2 ,875
)88 ,9 (3 ,500
)101 ,6 (4 ,000
)114 ,3 (4 ,500
)141 ,3 (5 ,563
)168 ,3 (6 ,625

)2 ,4 (0 ,095
)3 ,0 (0 ,119
)3 ,2 (0 ,126
)3 ,7 (0 ,147
)3 ,9 (0 ,154
)4 ,5 (0 ,179
)4 ,9 (0 ,191
)5 ,1 (0 ,200
)5 ,5 (0 ,218
)7 ,0 (0 ,276
)7 ,6 (0 ,300
)8 ,1 (0 ,095
)8 ,6 (0 ,337
)9 ,5 (0 ,375
)11 ,0 (0 ,432

)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)11 ,7 (1 700
)11 ,7 (1 700
)11 ,7 (1 700
a

)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)9 ,0 (1 300
)11 ,7 (1 700
)11 ,7 (1 700
)11 ,7 (1 700
a

)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)10 ,3 (1 500
)10 ,3 (1 500
)17 ,0 (2 470
)17 ,0 (2 470
)17 ,0 (2 470
)19 ,0 (2 760
)18 ,7 (2 700
)16 ,7 (2 430
)16 ,2 (2 350

)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)5 ,9 (850
)11 ,0 (1 600
)11 ,0 (1 600
)17 ,0 (2 470
)17 ,0 (2 470
)17 ,0 (2 470
)19 ,0 (2 760
)19 ,0 (2 760
)19 ,0 (2 760
)18 ,9 (2 740

)219 ,1 (8 ,625

)12 ,7 (0 ,500

a

a

)14 ,4 (2 090

)16 ,8 (2 430

)273 ,1 (10 ,750

)12 ,7 (0 ,500

a

a

)11 ,6 (1 670

)13 ,4 (1 950

)323 ,9 (12 ,375

)12 ,7 (0 ,500

a

a

)9 ,7 (1 410

)11 ,3 (1 650

قابلاعمال نیست.

 5-6-2-90بهجز آنچه در زیربندهای  9-9-2-38و  9-9-2-38و پانوشتهای جدول  29مجاز دانسته
شده است ،فشار آزمون هیدرو استاتیک ،P ،برحسب مگا پاسکال ،در لولههای با انتهای ساده باید با استفاده
از فرمول 9محاسبهشده و نتایج به نزدیکترین ( 8/3 MPa )38psiگرد شوند:
()9
که در آن:
 Sتنش حلقوی ،برحسب  ،)Ib/in2( MPaمعادل با درصدی از کمینه تنش تسلیم اسمی لوله ،مطابق با
جدول  29میباشد؛
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 tضخامت مشخصشده ،برحسب (mm )in؛
 Dقطر خارجی مشخصشده ،برحسب (.mm )in
جدول  -26درصد کمینه استحکام تسلیم اسمی برای محاسبهS

رده لوله

قطر خارجی مشخصشده

درصد کمینه استحکام تسلیم اسمی برای محاسبهS

D
)mm (in.
 L175یاA25

)≤141,3(5,563

60

a

75

a

 L175PیاA25P

)≤141,3(5,563

60

a

75

a

 L210یاA

هر

60

a

75

a

 L245یا B

هر)219 ,1(8 ,625

60

a

75

a

b

75
c
75

) <508 (20 ,000تا )< 219 ,1(8 ,625

b

85

c

)≥508(20,000

b

90

c

 L290یا X42
 L830یا X120

a

فشار آزمون استاندارد

فشار آزمون جایگزین

)≤141,3(5,563
) 219 ,1(8 ,625تا )>141 ,3(5 ,563

در لولههای با (D≥ 44/5mm )1/988in

60
75

b

85
90

c

نیاز نیست فشار آزمون از ( 39/8 MPa )2599psiبیشتر شود .در لولههای( D˃ 44/5mm )1/988inنیاز نیست فشار آزمون از

( 35/8 MPa )2998 psiبیشتر شود.
b
C

نیاز نیست فشار آزمون از ( 28/9 MPa )2598 psiبیشتر شود.
در لولههای با قطر ( D≥ 589/5mm )39/888 inنیاز نیست فشار آزمون از ( 98/8 MPa )9298 psiبیشتر شود و در لولههای با ( D˃589/5mm )39/888 inنیاز نیست که
فشار آزمون از ( 29/8 MPa )1918 psiبیشتر شود.

 6-6-2-90چنانچه آزمون فشار شامل یک جک هیدرولیکی آببندی انتهایی باشد که یک تنش طولی
فشاری ایجاد میکند ،ممکن است فشار آزمون هیدرو استاتیک ،P ،برحسب  ،MPaبا استفاده از فرمول 9
محاسبهشده و نتایج آن به نزدیکترین ( 8/3 MPa )38psiگرد شود ،بهشرط آنکه فشار آزمون الزام شده،
یک تنش حلقوی بیش از  58%کمینه استحکام تسلیم اسمی تولید کند:

()9
که در آن:
 Sتنش حلقوی ،برحسب  ،)Ib/in2( MPaمعادل با درصدی از کمینه تنش تسلیم اسمی لوله ،مطابق با
جدول  29میباشد ؛
 PRفشار داخلی در جک هیدرولیکی آببندی انتهایی ،برحسب )Ib/in2( MPa؛
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 ARمساحت سطح مقطع جک هیدرولیکی آببندی انتهایی ،برحسب (mm2 )in2؛
 Apمساحت سطح مقطع جداره لوله ،برحسب (mm2 )in2؛
 Alمساحت داخلی سطح لوله برحسب (mm2 )in2؛
 Dقطر خارجی مشخصشده ،برحسب (mm )in؛
 tضخامت مشخصشده ،برحسب (. mm)in
7-6-2-90

در صورت توافق ،ممکن است از کمینه ضخامت مجاز ،t min ،بهجای ضخامت مشخصشده،t ،

برای تعیین فشار آزمون موردنیاز استفاده شود ،به زیربندهای  9-9-2-38یا  9-9-2-38هرکدام که مرتبط
است ،مراجعه شود ،بهشرط آنکه تنش حلقوی با کمینه 59 %استحکام تسلیم اسمی مورداستفاده قرار گیرد.
7-2-90

بازرسی چشمی

 9-7-2-90بهجز مواردی که در زیربند  2-9-2-38مجاز شده است ،هر شاخه لوله باید تحت بازرسی
چشمی در محیطی به روشنایی کمینه ( 188lx )24fcبرای شناسایی عیوب سطحی قرار گیرد.
چنین بازرسی باید کل سطح خارجی و تا جای امکان بیشتر سطح داخلی را تحت پوشش قرار دهد.
یادآوری -بهترین عملکرد برای بازرسی سطح داخلی لولههای  SAWو  COWبا قطر باال ،بازرسی چشمی از داخل لوله میباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 2-7-2-90بازرسی چشمی ممکن است بهوسیله روشهای معتبر دیگری از بازرسی که ظرفیت شناسایی
عیوب سطحی دارند ،جایگزین شود.
9-7-2-90

بازرسی چشمی باید توسط افرادی اجرا شود که:

الف -برای شناسایی و ارزیابی ناپیوستگیهای سطحی آموزشدیدهاند.
ب -دارای دقت دید مناسبی برای برآورده کردن الزامات مرتبط در  ASTN SNT – TC – 1Aیا
 ISO/11484یا معادل آن میباشند.
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 4-7-2-90سطح لولههای درزدار شکلدهی به روش سرد باید برای شناسایی انحرافات هندسی در تطابق
با شکل کلی لوله بازرسی شود ،چنانچه این بازرسی نتواند دلیل ناهمواری را به آسیبهای مکانیکی ربط
دهد ،ولی نشان دهد که ناهمواری سطحی میتواند به یک نقطه سخت نسبت داده شود ،ابعاد نقطه و در
صورت نیاز سختی آن باید تعیین شود ،انتخاب روش آزمون سختی سنجی به اختیار سازنده است ،اگر ابعاد
و سختی منطقه موردنظر بیش از حدود مشخصشده در زیربند  9-38-5باشد ،ناحیه سخت باید مطابق با
روش مشخصشده در زیربند  9-38-5و پیوست پ برداشته شود.
8-2-90

آزمونهای ابعادی

قطر لولهها باید کمینه هر  5 hیکبار در هر نوبتکاری بـهمنظـور صـحهگـذاری تطـابق بـا
9-8-2-90
رواداری های قطر ،اندازهگیری شود (مطابق با جدول  .)38اندازهگیری قطر باید با متر یا با استفاده مناسب از
میکرومتر ،رینگ گیج ،3اسنپ گـیج ،2کـولیس ،گـیج اوا لیتـه ،1ماشـین انـدازهگیـری مختصـات یـا وسـیله
اندازهگیری نوری انجام شود ،در غیر این صورت روش مشخصشده در درخواست خریدار مدنظر است.
در لوله با ( ،D≤ 984 mm )20 inهنگام اختالف ،اندازهگیریهای انجامشده بهوسیله متر باید بهعنوان مرجع
قضاوت در نظر گرفته شود ،مگر اینکه چیز دیگری موردتوافق قرار گیرد.
یادآوری  -9رینگ گیجهای مورداستفاده برای اندازهگیری قطر معموالً با ابعاد مشخصی برای هراندازه لوله و از موادی با
پایداری ابعادی همانند فوالد ،آلومینیم یا دیگر مواد مورد تایید ،ساختهشده و باید دارای ساختاری مستحکم و سبک بوده ،اما
بهراحتی قابلاستفاده توسط یک نفر بازرس باشد ،رینگ گیج معموالً بهصورت قابلحمل با دست طراحی میشوند تا بازرس
امکان استفاده دقیق و ایمن آن را درون یا روی لوله داشته باشد ،قطر رینگ داخلی ( 1/2mm )8/329inکوچکتر از قطر
داخلی لوله میباشد ،قطر رینگ خارجی نباید از حاصل جمع قطر خارجی مشخصشده لوله بهعالوه رواداری مجاز قطر بزرگتر
باشد ،برای بازرسی لوله جوش قوس زیر پودری ،رینگ گیج میتواند برای عبور گیج از روی گرده جوش ،شیار زده شوند ،الزم
است که برای اندازهگیری قطر داخلی یا قطر خارجی لولهها ،امکان حرکت رینگ تا فاصله کمینه ( 388mm )5/8inاز هر
انتهای لوله وجود داشته باشد.
یادآوری  -2ماشین اندازهگیری مختصات ،سیستمهای مکانیکی طراحیشده برای ردیابی یک پراب اندازهگیری متحرک برای
تعیین مختصات نقاط روی یک سطح کار هستند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

1- Ring gauge
2- Snap gauge
3- Ovality gauge
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 2-8-2-90خارج از گردی لولهها ،به ازاء هر نوبتکاری دستکم یکبار در هر  5 hباید اندازهگیری
شوند ،بهجز آنچه در زیربند  1-4-2-38مجاز دانسته شده است ،خارج از گردی ،اختالف بین بیشترین اندازه
قطر خارجی و کمترین اندازه قطر خارجی ،اندازهگیری شده در یک صفحه سطح مقطع یکسان ،میباشد.
یادآوری -اندازهگیری خارج از گردی لولههای انباشتهشده رویهم ،به دلیل تغییر شکلهای االستیک/کشسان ایجادشده
توسط نیروهایی که بهوسیله لولههای مجاور به لوله اندازهگیری شده ،وارد میشود ،نامعتبر میباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

 9-8-2-90در صورت توافق ،در لولههای منبسطشده با ( D ≥235 /3mm )4/929inو در لولههای منبسط
نشده ،باید از اندازهگیری قطر داخلی برای تعیین انطباق با رواداری های قطر استفاده شود ،خارج از گردی،
باید بهعنوان اختالف بین بیشترین اندازه قطر داخلی و کمترین اندازه قطر داخلی ،اندازهگیری شده در یک
صفحه سطح مقطع یکسان ،در نظر گرفته شود.
 4-8-2-90در لولههای  SAWو  ،COWبیشترین انحراف نقاط تخت یا برآمده ،نسبت به سطح معمول
لوله در جوش انتهای لوله ،باید با شابلونی به طول 8/29Dیا ( ،288mm )4/8inهرکدام که کمتر است ،عمود
بر محور طولی لوله ،اندازهگیری شود.
 5-8-2-90تمامی لولهها باید برای انطباق با الزامات ضخامت اسمی ،اندازهگیری شود ،ضخامت در هر
نقطه باید مطابق با مقدار رواداری مشخصشده در جدول  33باشد ،بهجز ناحیه جوش که نباید به رواداری
مثبت محدود شود ،اندازهگیری ضخامت باید بهوسیله یک کولیس مکانیکی یا وسیله بازرسی غیر مخرب که
بهدرستی کالیبره شده ،انجام شود ،در موارد اختالف ،اندازهگیریهای صورت گرفته با کولیس مکانیکی باید
لحاظ شود ،این کولیس باید با پینهای تماسی روی سطح چفت شود.
انتهای پین در تماس با سطح داخلی لوله ،باید تا شعاع بیشینه ( 14/3mm )3/98inبرای لولههای با قطر
( 394/1mm )9/929inیا بزرگتر و تا شعاع  D/5برای لولههای کوچکتر از ( 394/1mm )9/929inبا کمینه
شعاع ( 1/2mm )8/329inگرد شود .انتهای پین در تماس با سطح خارجی ،باید یکی از دو حالت تخت یا
گرد شده تا کمینه شعاع ( 13/2mm )3/29 inباشد.
 6-8-2-90برای لولههای رزوهای کوپلینگ دار ،اندازه طول باید از لبه بیرون کوپلینگ گرفته شود .طول
لولههای رزوهای کوپلینگ دار ممکن است قبل از متصل شدن قطعه کوپلینگ تعیین شـود بـه شـرطی کـه
مقدار مجاز مناسب برای طول کوپلینگ ها در نظر گرفته شود.
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 7-8-2-90برای صحهگذاری تطابق با الزامات ابعادی و هندسی مشـخصشـده در زیربنـدهای  33-5تـا
 ،31-5روشهای مناسبی بایـد مورداسـتفاده قـرار گیـرد ،مگـر آنکـه روشهـای خاصـی در سـفارش خریـد
مشخصشده باشد .روشهای مورداستفاده باید با نظر سازنده باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

1-2-90

توزین

در لولههای با ( ،D ≥ 353/1mm )9/991inهر شاخه لوله باید بهطور جداگانه وزن شود ،بهجز قطعه لولههای
متصل شده با جوشکاری ،که در آنها توزین تکتک قطعات متصل شونده یا خود لوله متصل شده ،مجاز
میباشد ،در لولههای با ( ،< D353/1mm )9/991inلولهها باید بهصورت تکی یا در گروههای مناسب ،به نظر
سازنده ،وزن میشوند.
لولههای رزوهای دارای کوپلینگ نیز باید به یکی از روشهای زیر وزن شوند:
الف -همراه با کوپلینگ اما بدون محافظ رزوه آن ،بهجز موارد سفارش با وزن ( 34 tonnes )28tonیا
بیشتر که در آنها باید مقدار مجاز مناسب برای محافظ رزوه در نظر گرفته شود ،یا
ب -قبل از نصب کوپلینگ ،مشروط به آنکه مقدار مجاز مناسب برای وزن کوپلینگ در نظر گرفته شود.
90-2-90

بازرسی غیر مخرب

بازرسی غیر مخرب باید مطابق با پیوست ث باشد.
99-2-90

فرایند مجدد

اگر تطابق نتیجه هر یک از آزمونهای خواص مکانیکی یک مجموعه آزمون لوله با الزامات مربوطه مردود
شود ،ممکن است سازنده مجموعه آزمون لوله را مطابق با الزامات جدول  ،1مورد عملیات حرارتی قرار داده و
با در نظر گرفتن آن بهعنوان یک مجموعه آزمون جدید ،آن را در تطابق با الزامات زیربندهای  32-2-38و
 5-2-38که به مورد سفارش مربوط میباشند ،مورد آزمون قرار دهد و مطابق با الزامات مربوط این
استاندارد بهپیش رود ،پس از یک مرحله فرایند مجدد عملیات حرارتی ،هر فرایند عملیات حرارتی مجدد
تکمیلی باید با توافق خریدار باشد.
برای لولههایی که عملیات حرارتی نیاز ندارند ،هرگونه فرایند مجدد عملیات حرارتی باید با توافق با خریدار
باشد .در لولههای عملیات حرارتی شونده ،هر نوع فرایند مجددی با نوع متفاوتی از عملیات حرارتی (به
جدول  1مراجعه شود) ،باید با توافق خریدار باشد.
92-2-90

آزمون مجدد

توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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9-92-2-90

آزمون مجدد ترکیب شیمیایی

چنانچه ترکیب شیمیایی محصول هر دو نمونه ذوب در مقایسه با الزامات مشخصشده مردود شود ،بنا به
تشخیص سازنده یا تمام ذوب مردود است یا اینکه از باقیمانده ذوب بهطور تکبهتک آزمون ترکیب شیمیایی
گرفته میشود ،چنانچه یک نمونه از دو نماینده مردود شود ،بنا به اختیار سازنده یا تمام ذوب مردود است یا
دو نمونه مجدد از دو نمونه دیگر از همان ذوب تهیه و آزمون شود ،اگر هر دو نمونه آزمون مجدد تایید
شوند ،تمام ذوب قابلقبول است بهجز برای آن لوله یا ورق یا کالف که نمونۀ اولیه آن مردود شده است و
چنانچه یک یا هر دو نمونه آزمون مجدد مردود شوند بنا به تشخیص سازنده یا تمام ذوب مردود است یا
باقیمانده ذوب تکبهتک مطابق با الزامات استاندارد باید آزمون شوند.
برای اینگونه آزمونهای تکبهتک ،ترکیب شیمیایی فقط برای عنصر یا عناصر مردود شده باید اندازهگیری
شود.
نمونههای آزمون مجدد باید از همان موقعیت مشخصشده برای نمونههای ترکیب شیمیایی محصول تهیه
شوند.
 2-92-2-90آزمونهای مجدد کشش

شروط آزمون مجدد کشش به شرح زیر است.
الف -برای تمام محصوالت  PSL 1و محصوالت  PSL 2با شرایط تحویل  R,Nو  Qو محصوالت  PSL 2با
شرایط تحویل  Mدر ردههای پایینتر از  L450یا ( X65مطابق با جداول  2و .)1
اگر آزمونه کشش که نماینده مجموعه آزمون است در تطابق با الزامات مشخصشده استاندارد مردود شود،
سازنده ممکن است دو نمونه دیگر از همان مجموعه آزمون انتخاب و آزمون کند ،چنانچه نتایج هر دو نمونه
آزمون مجدد مطابق با الزامات استاندارد قابلقبول شوند ،تمام لولههای آن مجموعه آزمون قابلقبول هستند
بهجز شاخه اول که مردود شده بود ،اگر یکی یا هر دو نمونه مجدد مردود شوند ،سازنده ممکن است بهطور
تکبهتک از باقیمانده لولههای مجموعه آزمون نمونهگیری و آزمون مجدد به عمل آورد ،آزمونه مجدد باید به
طریق مشابه نمونهای که در برآورده کردن کمینه نیازمندیها مردود شده است ،گرفته شود ،در صورت
قابلاجرا بودن ،عملیات مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
ب -برای تمام محصوالت با شرایط تحویل  Mدر ردههای L450یا X65یا باالتر( ،مطابق با جدول )1
اگر نمونه آزمون کشش که نماینده مجموعه آزمون است در تطابق با شرایط مشخصشده استاندارد مردود
شود سازنده ممکن است دوشاخه دیگر از همان مجموعه آزمون را برای آزمون مجدد انتخاب کند ،نمونههای
انتخابشده برای آزمون مجدد باید به همان طریق و از محل مشابه ولی از ورق  /کالفهای اصلی دیگری
تهیه شوند ،اگر یک یا دو نمونه آزمون مجدد مطابق با شرایط استاندارد مردود شوند ،سازنده ممکن است از
باقیمانده لولههای مجموعه آزمون ،بهطور تکبهتک آزمون به عمل آورد ،چنانچه هر دو نمونه آزمون مجدد
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قابلقبول شوند ،تمام لولههای باقیمانده مجموعه آزمون مورد تایید هستند بهجز شاخه لولههایی که از ورق/
کالف اصلی که نمونه اولیه مردود از آنها تهیهشده بود ،این لولهها باید یکی از حالتهای زیر را داشته
باشند:
 -3تمام لولهها باید مردود اعالم شوند ،یا
 -2هر لوله در مجموعه آزمون باید مورد آزمون قرارگرفته و در صورت رضایتبخش بودن نتایج ،تائید شود،
یا
 -1بهشرط قابلیت ردیابی لولهها به کالف  /ورق اصلی ،در صورت عملی بودن ،سازنده باید شاخههای اضافه
دیگری که نزدیک به لولۀ اولیه مردود (قبل ،بعد ،مجاور) میباشند ،مورد آزمون قرار دهد ،این آزمونها
باید تا زمانی که نتایج رضایتبخش حاصل شود ،ادامه یابد ،لوله متعلق به ناحیه عدم انطباق کالف/ورق
اصلی ،باید مردود شده و الباقی لولهها از مجموعه آزمون باید مورد تائید قرار گیرند.
در صورت قابلاجرا بودن ،فرایند مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
 9-92-2-90آزمونهای مجدد تخت کردن

شرایط آزمون مجدد تخت کردن به شرح زیر است:
الف -لولههای درزدار الکتریکی ) (EWمنبسط نشده در ردههای باالتر از  A25یا  L175و لولههای درزدار
لیزری منبسط نشده با ( D< 121/5mm )32/995inتولیدشده بهصورت شاخههای تکی؛
سازنده میتواند آزمون مجدد هر نمونه مردود شده را تا حصول نتایج قابلقبول ادامه دهد ،بهشرط آنکه
باقیمانده لوله کمتر از 48 %طول اولیه نشود.
ب -لولههای درزدار الکتریکی ) (EWمنبسط نشده در ردههای باالتر از  A25یا  L175و لولههای درزدار
لیزری که منبسط نشده با ( ، D<121/5mm )32/995inتولیدشده در شاخههای متعدد؛
درجایی که یکی یا تعداد بیشتری از آزمونهای تخت کردن در تطابق با الزامات مشخصشده مردود شود،
سازنده ممکن است پس از بریدن انتهای معیوب لوله ،از همان سمت آزمون مجدد انجام دهد .درروش
جایگزین ،ممکن است سازنده ،همان لوله یا لولهها را مردود اعالم کند و آزمون مجدد را از انتهای مجاور لوله
بعدی بگیرد ،هر آزمون مجدد باید دارای دو نمونه باشد یکی برای آزمون درز جوش در صفر درجه و دیگری
برای آزمون درز جوش در  58درجه ،اگر آزمون مجدد در تطابق با شرایط مشخصشده استاندارد مردود شود
سازنده ممکن است یا لولهها را مردود اعالم کند و یا هر انتهای تکتک لولههای کالف با درزدار در صفر
درجه و  58درجه را مورد آزمون قرار دهد ،اگر آزمون مجدد موردقبول واقع شود ،تمام لولههای باقیمانده
کالف قابلقبول میباشند.
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پ -لوله جوش الکتریکی منبسطشده سرد در ردههای باالتر از  A25یا  L175تمام لولههای جوشی رده
 A25یا  L175در قطرهای ( 98/1 mm )2/499 inو بزرگتر و لوله جوش لیزری که منبسطشده سرد،
با قطر کوچکتر از (.121/5 mm )32/99 in
سازنده ممکن است یک انتها از هردو لوله دیگر از همان مجموعه آزمون را آزمون مجدد کند ،اگر نتیجۀ
آزمون هر دو نمونه قابلقبول باشد ،تمام لولههای آن مجموعه آزمون قابلقبول خواهند بود به جزء شاخه
لوله اول که در آزمون مردود شده است ،چنانچه یک یا هر دو نمونه مردود شوند ،سازنده ممکن است آزمون
را روی نمونههای بریدهشده از یک انتهای تمام لولههای باقیمانده مجموعه آزمون تکرار کند.
در صورت قابلاجرا بودن ،فرایند مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
 4-92-2-90آزمون مجدد خمش

اگر نمونه در تطابق با الزامات مشخصشده مردود شود ،سازنده ممکن است آزمون را روی نمونههای
تهیهشده از دوشاخه دیگر از همان مجموعه آزمون ،تکرار کند ،اگر هر دو نمونه آزمون مجدد در تطابق با
الزامات مشخصشده ،موردقبول واقع شوند ،تمام لولههای آن مجموعه قابلقبول هستند بهجز شاخهای که
نمونه اولیه از آن گرفتهشده است .اگر یک یا دو نمونه مجدد مردود شوند ،سازنده ممکن است آزمون را روی
تمام لولههای باقیمانده مجموعه آزمون تکرار کند.
در صورت کاربرد ،فرایند مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
5-92-2-90

آزمونهای مجدد خمش هدایتشده

اگر یک یا دو نمونه خمش هدایتشده در تطابق با الزامات مشخصشده مردود شوند ،سازنده ممکن است
آزمون را روی نمونههای تهیهشده از یک انتهای دوشاخه دیگر از همان مجموعه آزمون ،تکرار کند ،اگر هر
دو نمونه مجدد در تطابق با الزامات مشخصشده موردقبول واقع شوند ،تمام لولههای آن مجموعه آزمون
قابلقبول هستند بهجز شاخه اول که نمونه آن مردود شده است .اگر یک یا هر دو آزمونه مجدد مردود
شوند ،سازنده ممکن است این آزمون را روی یک انتها از تمام لولههای باقیمانده مجموعه تکرار کند،
همچنین سازنده ممکن است هر شاخهای که مردود شده است را پس از برش به سمت عقب و سپس گرفتن
دو نمونه اضافی دیگر از همان انتها ،مورد آزمون مجدد قرار دهد ،اگر دو نمونه تکمیلی قبول شدند ،لوله
مورد تایید واقع میشود .برش بیشتر و آزمون مجدد مجاز نیست .نمونههای آزمون مجدد باید به روش
مشابه آنچه در جدول  35و  28و زیربند  9-1-2-38آورده شده است ،نمونهبرداری شوند.
در صورت کاربرد ،فرایند مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
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 6-92-2-90آزمونهای مجدد چارپی

در صورت مردود شدن سری آزمونهها چارپی در برآوردن محدوده پذیرش ،سازنده ممکن است مجموعه
آزمون موردبحث را جایگزین نموده یا دوشاخه دیگر از همان مجموعه آزمون را مورد آزمون قرار دهد ،اگر
هر دو آزمونه مجدد موردقبول واقع گردند ،تمام لولههای آن مجموعه بهجز شاخه انتخابی اولیه ،مورد تایید
هستند .مردودی هر دو با یکی از آنها منجر به آزمون تکبهتک تمام لولهها برای تایید میشود.
در صورت کاربرد ،فرایند مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
 7-92-2-90آزمونهای مجدد سختی سنجی

اگر آزمون سختی سنجی یک مجموعه آزمون در تطابق با الزامات مشخصشده مردود شود ،سازنده ممکن
است از دوشاخه دیگر همان مجموعه آزمون ،آزمون مجدد را انجام دهد .اگر هر دو نمونه در آزمون مجدد
قابلقبول شوند ،تمام شاخه لولههای آن مجموعه مورد تایید هستند به جزء لوله اول که مردود شده است.
اگر یک یا هر دو نمونه در آزمون مجدد مردود شوند سازنده ممکن است بهطور تکبهتک این آزمون را روی
لولههای باقیمانده انجام دهد ،نمونههای آزمون مجدد باید با روشی مشابه با نمونه مردود شده ،گرفته شوند.
(به بندهای ح 9-یا د 4-مراجعه شود).
در صورت کاربرد ،فرایند مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
 8-92-2-90آزمونهای مجدد DWT

در صورت مردود شدن سری نمونههای آزمون  DWTدر برآوردن محدوده پذیرش ،ممکن است سازنده
مجموعه آزمون موردبحث را جایگزین نموده یا دوشاخه دیگر از همان مجموعه آزمون را مورد آزمون مجدد
قرار دهد ،اگر هر دو آزمونه مجدد قابلقبول واقع شوند ،تمام لولههای باقیمانده به جزء شاخه اول که نمونه
آن مردود شده بود ،قابلقبول هستند و در صورت مردودی هر دو یا یکی از آنها ،بهطور تکبهتک از اتمام
لولهها آزمون مجدد برای تایید ،صورت گیرد .نمونههای آزمون مجدد باید با روشی مشابه با نمونه مردود
شده ،گرفته شوند( .به زیربند 1-2-38مراجعه شود).
در صورت کاربرد ،فرایند مجدد باید مطابق با زیربند  33-2-38اجرا شود.
 99نشانهگذاری
 9-99کلیات

لوله و کوپلینگ های لوله ساختهشده مطابق با این استاندارد باید توسـط سـازنده بـه ترتیـب
9-9-99
نشان دادهشده در مورد الف تا د زیربند  ،3-2-33هرکدام که کاربرد دارد ،نشانهگذاری شود.
یادآوری -درحالیکه اعمال نشانهگذاریهای موردنیاز در یک خط ارجحیت دارد ،نشانهگذاری در چند سطر نیز مجـاز اسـت،
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به شرطی که توالی اطالعات هنگام خواندن از چپ به راست و از باال به پایین رعایت شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

نشانهگذاری موردنیاز کوپلینگ ها باید بهصورت حکاکی سنبهای یا در صورت توافق ،بهصـورت
2-9-99
شابلونزنی (رنگ) باشد.
چنانچه در سفارش خرید ،تامین لوله بـر اسـاس ایـن اسـتاندارد درخواسـت شـده باشـد ،درج
9-9-99
مشخصشده API 5Lالزامی است.
ممکن است نشانهگذاریهای تکمیلی با نظر سازنده یا آنچه در سفارش خریـد قیدشـده اسـت،
4-9-99
اعمال شود ،اما نباید توالی آنچه در شرایط قسمت الف تا د زیربند  3-2-33آورده شده اسـت مختـل شـود،
اینگونه نشانهگذاری باید بعد از انتهای نشانهگذاری اصلی و یا بهطور جداگانـه در هـر قسـمتی از لولـه درج
شود.
2-99

نشانهگذاریهای لوله

9-2-99

نشانهگذاری لولهها باید شامل اطالعات به ترتیب زیر ،هرکدام که کاربرد دارد ،انجام شود.

الف -نام یا نشان تجاری سازندۀ لوله ()X؛
ب -نشانهگذاری عبارت  API Spec 5Lو شماره این اسـتاندارد ،وقتـیکـه محصـول در تطـابق کامـل بـا ایـن
استاندارد ،پیوستهای مربوطه و این بخش باشد ،هرگاه تولید بـر اسـاس چنـد اسـتاندارد انجـام شـود،
ممکن است نام تمامی استانداردها مربوطه نوشته شود؛
پ -قطر خارجی مشخصشده؛
ت -ضخامت مشخصشده؛
ث -رده لوله فوالدی (نام فوالد) (جدول  ،3جدول ح 3-یا جدول د 3-هرکدام که کاربرد داشته باشـد) و در
صورت توافق ،هر دو رده فوالد معادل در سیسـتمهـای  USCو  SIبـر روی لولـه نشـانهگـذاری شـوند،
بهگونهای که رده فوالد معادل بالفاصله پس از رده فوالد مشخصشده در سفارش ،درج شود؛
ج -شناسه گذاری سطح کیفی محصول PSL ،و در صورت کاربردی بودن پیوست چ ،نشانهگذاری حـرف G

بالفاصله پس ازآن؛
چ -نوع لوله (به جدول  2مراجعه شود)؛
ح -نام یا عالمت تجاری نماینده بازرسی مشتری ،اگر کاربرد داشته باشد)Y( ،؛
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خ – در صورت کاربردی بودن ،یک شماره شناسایی ( )Zکه امکان ارتباط بین محصول یا مجموعه تحـویلی
(برای مثال دسته لوله) با سند بازرسی مربوطه را فراهم میآورد؛
د -هنگامیکه فشار هیدرواستاتیک مشخصشده بیشتر از فشار آزمون مشخصشـده در جـدول  25یـا ،29
هرکدام که مربوط است ،باشد یا بیشتر از مقدار فشار مشخصشده در پانوشتهـای  a,bیـا  cدر جـدول
 29باشد ،باید کلمه  TESTEDو بالفاصله بعد از آن ،فشار آزمون مشخصشده ،برحسب  PSIدر سیستم
 USCیا مگا پاسکال در سیستم  ،SIدر انتهای نشانهها ،درج شود.
مثال  3در سیستم :SI
X Spec5L 508 12,7 L360M PSL 2SAWL Y Z
مثال  2در سیستم :USC
X Spec5L 20 0,500 X52M PSL 2SAWL Y Z

مثال  1در سیستم  ،SIهنگامیکه لوله الزامات استاندارد قابل انطباق  ABCرا نیز برآورده نماید:
X Spec5L / ABC 508 12,7 L360M PSL 2SAWL Y Z

مثال  5در سیستم  ،USCهنگامیکه لوله الزامات استاندارد قابل انطباق  ABCرا نیز برآورده نماید:
X Spec5L / ABC 20 0,500 X52M PSL 2SAWL Y Z

مثـال  9هنگــامیکــه فشــار هیدرواسـتاتیک بــا فشــار اســتاندارد تفـاوت دارد (مــورد آزمــون قرارگرفتــه تــا
(تا:)39/9MPa
X Spec5L 508 12,7 l360M PSL 2SAWL Y Z TESTED 17,5

مثال  9هنگامیکه فشار هیدرواستاتیک با فشار استاندارد تفاوت دارد (مورد آزمون قرارگرفته تا :)2958psi
X Spec5L 20 0,500 X52M PSL 2SAWL Y Z TESTED 2540

مثال  9در سیستم  ،USCنشانهگذاری شده با هر دو رده فوالد معادل و با استفاده از پیوست چ:
X spec 5L 20 0,500 X52 M L360 M PSL2G SAWL Y Z

مثال  4در سیستم  ،SIنشانهگذاری شده با هر دو رده فوالد معادل و با استفاده از پیوست چ:
X spec 5L 20 508 12.7 L360M X52M PSL2G SAW Y Z

یادآوری -برای نشانهگذاری قطر خارجی در سیستم  USCنیازی به درج رقم صفر بعد از اعشار نمیباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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2-2-99

چنانچـه قـرار بــر اعمـال مونـوگرام  APIباشــد (بـه زیربنـد پ 9-2-مراجعــه شـود) ،الزامــات

پیوستهای الف و س اجرا شود.
بهجز آنچه در زیربندهای  5-2-33و  9-2-33مجاز دانسـته شـده اسـت ،نشـانهگـذاریهـای
9-2-99
موردنیاز باید بادوام و خوانا بوده و به طریق زیر انجام شود.
الف -در لولههای با ( ،D ≤ 54/1mm )3/588 inنشانهگذاریها باید در یک یا چنـد موقعیـت زیـر صـورت
گیرد:
-3

روی پالک مشخصات بسته،

 -2روی تسمه فلزی یا گیرههای مورداستفاده برای بستن بستهها،
 -1روی یک انتهای هر لوله ،یا
 -5بهصورت نشانهگذاری پیوسته در طول هر شاخه.
ب -در لولههای با قطر خارجی بزرگتر از ( D > 54/ 1mm )3/5 88inنشانهگذاری باید بهصورت زیر انجام
شود مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
 -3روی سطح خارجی لوله ،بر اساس ترتیـب فهرسـت شـده در زیربنـد  3-2-33و شـروع نشـانهگـذاری از
نقطهای بین  598 mmو  3/9 ft( 998 mmو  )2/9 ftاز یک انتهای لوله ،یا
 -2روی سطح داخلی لوله و شروع نشانهگذاری از دستکم فاصله ( 398 mm )9/8inاز یک انتهای لوله.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

در صورت توافق ،ممکن است از حکاکی با تنش پائین یا حکاکی ارتعاشی 3روی سطح لوله ،بنا
4-2-99
بر محدودیتهای زیر استفاده نمود:
الف-این قبیل نشانهگذاریها باید روی پخ لوله یا در محدوده ( 398 mm )9/8inاز یک انتهای لوله باشد.
ب -این قبیل نشانهگذاریها باید دستکم ( 29 mm )3/8inاز محل جوش فاصله داشته باشد.
پ – حکاکی سنبهای به روش سرد ،در دمای کمتر از  388 °Cبر روی ورق ،تسمه یا لولهای که بعداً تحـت
عملیات حرارتی قرار نمیگیرد ،با سنبه حکاکی نوکگرد یا ضخیم انجام شود.
ت -حکاکی سنبهای به روش سـرد نبایـد روی لولـه باضـخامت ( 5/8 mm )8/399inیـا کوچـکتـر و روی
لولههای با ردهباالتر از  L175یا  A25که درنهایت عملیات حرارتی روی آنها انجام نمـیشـود ،صـورت
پذیرد ،مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد و در سفارش خرید قیدشده باشد،

1-Vibro-etchings
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توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

چنانچه توافق شـده باشـد ،در لولـههـایی کـه قـرار اسـت پوشـش داده شـوند ،ممکـن اسـت
5-2-99
نشانهگذاری بهجای کارخانه لولهسازی ،در کارخانه پوشش انجام شـود ،در چنـین مـواردی بایـد از برقـراری
قابلیت ردیابی ،برای مثال بهوسیله اعمال یک شماره منحصربهفرد بر روی هر لوله یـا ذوب فـوالد ،اطمینـان
حاصل شود.
در صــورت اســتفاده از یــک پوشــش محــافظ موقــت (بــه زیربنــد  2-3-32مراجعــه شــود)،
6-2-99
نشانهگذاریها بعد از چنین پوششی باید خوانا باشد.
عالوه بر نشانهگذاریهای مشخصشده در زیربند  ،3-2-33باید طول لوله ،برحسب متر تـا دو
7-2-99
رقم بعد از اعشار یا در صورت توافق مورد دیگری ،به شرح زیر نشانهگذاری شود:
الف-در لولههای با ( ،D ≤ 54/ 1mm )3/5888 inمتراژ کل طول لولهها در هر بسته ،تسمه بستهبندی گیره
بستهبندی ،الصاق شود.
ب -مگر اینکه مورد دیگری در سفارش خرید لولههای با ( D > 54/ 1mm )3/5 888inمشخصشده باشـد،
طول تکتک شـاخههـا (انـدازهگیـری شـده روی لولـه نهـایی) ،بایـد در یـک موقعیـت مناسـب (زیـر)
نشانهگذاری شود:
 -3روی سطح خارجی لوله ،یا
 -2روی سطح داخلی لوله.
پ -در لولههای با کوپلینگ ،طول اندازهگیری شده نسبت به سطح خارجی کوپلینگ ،نشانهگذاری شود.
در صورت توافق ،باید یک دایره رنگی با قطر حدود ( ،98 mm )2inدر یک سمت لوله توسـط
8-2-99
سازنده اعمال شود ،رنگ مورداستفاده باید بر اساس جدول  29باشد ،برای تمامی ردههای دیگـر ،رنـگ بایـد
مطابق با آن توافقی باشد که در سفارش خرید قیدشده است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول -27کد رنگ
رده لوله

کد رنگ

 L320یاX46

سیاه

 L360یاX52

سبز

 L390یاX56

آبی

 L415یاX60

قرمز

 L450یاX65

سفید

 L485یاX70

بنفش ارغوانی

 L555یاX80

زرد

 9-99نشانهگذاریهای کوپلینگ

تمام کوپلینگ های با اندازه ( 98/1mm )2/199 inو بزرگتر ،باید با نام یا عالمت تجاری سازنده یا به همراه
مشخصشده API 5Lنشانهگذاری شوند.
 4-99نشانهگذاری لوله در ردههای چندگانه
9-4-99

نشانهگذاری لوله در ردههای چندگانه فقط با توافق بین خریدار و سازنده در محدودههای زیـر

مجاز است:
الف -ممکن است لوله دارای نشانهگذاریهای چندگانه در گستره ردههای زیر باشد:
≤L290(X42) - 3؛
< L415 (X60)-2تا )> L290 (X42؛
ب -در ( L 415(X60و باالتر ،نشانهگذاریهای ردهها چندگانه مجاز نیست.
پ -لوله باید فقط در یک  PSLنشانهگذاری شود.
سازنده مسئول اطمینان از انطباق لوله با الزامات تمامی ردههای گـواهیشـده ،مـیباشـد ،ایـن
2-4-99
موضوع امکان استفاده از لوله ،در هرکدام از ردههای گواهیشده را فراهم میکند.
اگر لوله در ردههای چندگانه ،نشانهگذاری شده باشد ،یک گواهی بازرسی ویژه ،باید با ارجاع به
9-4-99
ترکیب ردههای نشانهگذاری شده روی لوله ،صادر شود .گواهی بازرسی ممکن است شامل یک بیانیـه خـاص
در خصوص تطابق هر رده بهصورت جداگانه باشد.
9-4-99

بعد از تحویل لوله ،لوله نباید در رده دیگر یا  PSLدیگر ( PSL 1تـا  )PSL2نشـانهگـذاری یـا گـواهی

شود.
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 5-99شناسه و گواهینامه رزوه

ممکن است با نظر تولیدکننده ،لوله با انتهای رزوه شده بهوسـیله حکـاکی یـا شـابلونزنـی در
9-5-99
ناحیه لوله مجاور انتهای رزوه شده ،با نام یا عالمت تجاری سـازنده( API 5B ،بـرای نشـان دادن مشخصـات
رزوه زنی مربوطه) ،قطر خارجی اسمی لوله و حروف ( LPبرای نشـان دادن نـوع رزوه) ،نشـانهگـذاری شـود،
نشانهگذاری رزوه ممکن است بر روی محصوالت دارای مونوگرام  APIیا فاقد آن اعمال شود.
مثال -لوله با انتهای رزوه شده ( 394/1 mm )9/929 inبهصورت زیر و بـا اسـتفاده از قطـر خـارجی لولـه،
مشخصشده در سفارش خرید ،نشانهگذاری میشود.
در واحد XAPI Spec 5B 6,625LP :USC

یا
در واحدXAPI Spec 5B 168,3LP : SI
یادآوری -تا زمانی که صدور این گواهینامه در داخل کشور اجرایی نشده است زیر بند  9-33کاربرد ندارد.

هنگام استفاده از عبارت «  » API Spec 5Bهمانطور که در زیربنـد  3-9-33مقـرر گردیـده،
2-5-99
باید گواهینامهای توسط سازنده مبنی بر تطابق رزوه با الزامات  API 5Bصـادر شـود ،امـا ایـن بـدان معنـی
نیست که خریدار تصور کند محصول نشانهگذاری شده با این روش ،در انطباق با تمامی اسـتانداردهای API
میباشد ،سازندگانی که از عبـارت «  » API Spec 5Bبـرای شناسـایی رزوه اسـتفاده مـینماینـد ،ملـزم بـه
دسترسی به شابلون رزوه میباشند.
 6-99نشانهگذاریهای پیمانکار فرعی لوله

لوله عملیات حرارتی شده توسط مجموعه یا شرکت دیگری (پیمانکار فرعی) ،بایـد بـر اسـاس آنچـه در زیـر
بخشهای بند  33آورده شده است ،نشانهگذاری شود ،این مجموعه یا شرکت باید هر نشانهگذاری که شرایط
جدید محصول درنتیجه عملیات حرارتی را نشان نمیدهد ،از قبیل شناسه رده قبلی و نـام یـا عالمت/نشـانه
سازنده لوله اصلی را حذف نماید.
اگر پیمانکار فرعی ،زیرمجموعه سازنده لوله باشد و عملیاتی را انجام دهد که ناگزیر منجر به حذف نشـانههـا
شود ،ممکن است پیمانکار بهشرط نظارت سازنده لوله ،اقدام به اعمال مجدد نشانهگذاریها کند.
 92پوششها و محافظهای رزوه
9-92

پوششها و آسترها

بهجز آنچه در زیربندهای  2-3-32و  5-3-32مجاز دانسته شـده اسـت ،بقیـه لولـههـا بایـد
9-9-92
بهصورت خام (بدون پوشش) تحویل شوند.
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در صورت توافق ،لولهها برای محافظت از زنگ زدن هنگام نگهداری در انبار و یا موقع
2-9-92
حملونقل باید با یک پوشش خارجی موقتی تحویل شوند ،اینگونه پوششها باید در برابر لمس کردن،
محکم و صاف و فاقد شره اضافی باشند.
9-9-92

در صورت توافق ،لولهها باید با یک پوشش خاص تحویل شوند.

4-9-92

در صورت توافق ،لولهها باید با آستر تحویل شوند.

 2-92محافظهای رزوه

در لولههای رزوه شده با ( ،D >98/1 mm )2/199 inمحافظهای رزوه بایـد لفـاف (دور پـیچ)
9-2-92
پارچهای مناسب یا محافظ فلزی ،فایبر یا پالستیکی مناسب داشته باشند.
 2-2-92در لولههای رزوه شده با ( ،D ≤98/1 mm )2/199 inمحافظهای رزوه باید از طراحـی ،مـواد و
استحکام مکانیکی مناسبی برخوردار باشند که از آسیبهای مکانیکی رزوه و انتهای لوله در حین حملونقـل
و جابجایی لوله محافظت کند.
 9-2-92محافظهای رزوه تمام طول رزوه را پوشانده و باید مانع از ورود آب و آلـودگی بـه محـل مـورد
محافظت در هنگام حملونقل در دوره معمول نگهداری در حدود یک سال شود.
4-2-92

شکل و فرم رزوه در محافظ رزوه باید بهگونهای باشد که به رزوههای لوله صدمه وارد نکند.

 5-2-92مواد محافظ نباید شامل ترکیباتی باشند که باعث خوردگی یا چسبندگی بـه محـافظ شـوند و
باید مناسب کار در دماهای  -59 °Cتا  + 99 °Cباشند.
99

نگهداری سوابق

سوابق بازرسیهای زیر ،چنانچه مرتبط باشند ،باید توسط سازنده نگهداری شوند و باید بر اساس درخواسـت
خریدار ،در یک بازه سهساله از زمان خرید ،در دسترس خریدار قرار داده شوند.
الف -ترکیب شیمیایی ذوب و محصول؛
ب -آزمونهای کشش؛
پ -آزمونهای خمش هدایتشده؛
ت -آزمونهای CVN؛
ث -آزمونهای DWT؛
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ج -نمودارهای ثبات آزمون هیدرواستاتیک یا روشهای الکترونیکی برای نگهداری سوابق؛
چ -تصاویر پرتونگاری بازرسی لوله؛
ح -بازرسی آزمونهای غیر مخرب با روشهای و روشهای دیگر هر جا که قابلاعمال باشند؛
خ -گواهینامه تایید صالحیت کارکنان آزمونهای غیر مخرب؛
د -تصاویر پرتونگاری جوشهای قطعه لولههای متصل شده؛
ذ -آزمونهای روش جوش تعمیری؛
ر -سوابق هرگونه آزمون دیگر مشخصشده در سفارش خرید یا پیوستهـا شـامل تمـامی مشخصـات روش
جوشکاری ( )WPSو سوابق آزمون تایید روش جوشکاری (( )WPQT / PQRبه پیوست ت و ز مراجعه
شود).
94

بارگیری لوله

چنانچه سازنده مسئول حمل لولهها باشد ،باید چیدمان بارگیری که جزئیـات اسـتقرار لولـههـا ،محافظـت و
ایمنی آنها بر روی تریلرها ،دستگاههای ریلی ،3قایقها 2یا کشتیهای اقیانوسپیمـا ،هرکـدام کـه کـاربردی
است را ارائه ،آماده و اجرا نماید ،بارگیری باید بهگونهای طراحی شود که از خسارت به انتهای لولـه ،سـایش،
ضربه خوردگی و ترک خستگی جلوگیری شود ،بارگیری باید با هرگونه قوانین ،کدها ،استانداردها یا عملیات
پیشنهادی که قابلاعمال باشند ،انطباق داشته باشد.
یادآوری -برای اطالعات بیشتر به استانداردهای  API 5LWو  API 5L1مراجعه شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

1- Railcars
2- Barges
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پیوست الف
(آگاهیدهنده)
برنامه مونوگرام API

بهرهبرداری از مونوگرام APIتوسط دارنده پروانه
الف 9-دامنه
الف 9-9-کاربرد

این پیوست برای محصوالت دارای مونوگرام  APIو تولیدشده در کارخانه دارای پروانه ، APIاجباری است،
در موارد دیگر کاربرد ندارد.
الف 2-9-کلیات

مونوگرام  APIیک نشان گواهینامه ثبتشده با مالکیت  APIبوده و دارای اختیار اعطای پروانه از طرف
هیئتمدیره  APIمیباشد ،در طول برنامه مونوگرام  ،APIاین موسسه به تولیدکنندگان محصول پروانه
میدهد که مونوگرام  APIرا روی محصوالت تولیدشده که مطابق با مشخصات و استانداردهای مربوط به

محصول و تحت سیستم مدیریت کیفیتی که الزامات استاندارد  ]4[ API Q1را برآورده میسازد ،اعمال کند،
موسسه  APIیک فهرست باقابلیت جستجو از تمام دارندگان پروانه مونوگرام تهیهکرده و در وبسایت خود
به آدرس  www.api.org/compositelistقرار داده است.
اعمال مونوگرام  APIو شماره پروانه روی محصوالت ،یک نمایندگی و ضمانت را از طرف دارنده گواهینامه
به موسسه  APIو خریداران محصوالت ارائه میکند که از تاریخ نشان دادهشده ،محصوالت تحت سیستم
مدیریت کیفیت بر مبنای  ]4[ API Q1تولیدشده و تمام جزئیات آن محصول مطابق با استاندارهای اجرایی
و مشخصات فنی آن میباشد .پروانه مونوگرام  APIتنها زمانی صادر میشود که ممیزی در محل (حضوری)،
صحهگذاری کند که یک سازمان ،سیستم مدیریت کیفیتی را ایجاد و بهطور پیوسته حفظ کرده و الزامات
 API Q1را برآورده نموده است و محصوالت حاصله الزامات مشخصات محصول و/یا استاندارد (های) مربوطه
را بهصورت رضایت بخشی تأمین نموده است ،هرچند ممکن است سازندهای ادعا کند که محصوالتش
الزامات محصول  APIرا بدون اعمال مونوگرام بر روی آنها برآورده میکند ،فقط تولیدکنندگان دارای پروانه
از سوی  APIمیتوانند مونوگرام  APIرا بر روی محصوالتشان اعمال نمایند.
توأمان با الزامات توافق پروانه مونوگرام  ،APIاین پیوست الزاماتی برای سازمانهایی که بهصورت داوطلبانه
تمایل به دریافت پروانه  APIبهمنظور تأمین محصوالت دارای مونوگرام  APIداشته بنیان میگذارد و این
الزامات مشخصات فنی و/یا استانداردهای محصول  APIو الزامات برنامه مونوگرام  APIرا بهصورت رضایت
بخشی برآورده مینمایند.
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الف 2 -مراجع اصلی

عالوه بر استانداردهای مرجع که پیشتر در این استاندارد آورده شده است ،این پیوست به استاندارد زیر
ارجاع میکند:
[3]API Specification Q1.

برای دارندگان پروانه تحت برنامه مونوگرام ،آخرین ویرایش این استاندارد باید مورداستفاده قرار گیرد و
الزامات بیانشده در آنجا اجباری میباشند
الف 9-برنامه مونوگرام پروانه  :APIمسئولیتهای دارنده پروانه
الف 9-9-الزامات برنامه مونوگرام

سازمانهای که تمایل به اخذ و حفظ پروانه برای استفاده از مونوگرام  APIدارند ،باید همواره با الزامات زیر
تطابق داشته باشد:
الف -الزامات سیستم مدیریت کیفیت ]4[ API Q1؛
ب -الزامات برنامه مونوگرام  APIاستاندارد  ،]4[ API Q1پیوست الف؛
پ-الزامات موجود در مشخصات فنی محصول  APIکه سازمان برای آن پروانه اخذ نموده است؛
ت -الزامات موجود در توافق پروانه برنامه مونوگرام API
الف 2-9-کنترل کاربرد و حذف مونوگرام API

هر دارنده پروانه باید کاربرد و حذف مونوگرام  APIرا مطابق با موارد زیر کنترل کند.
الف  -محصوالتی که با الزامات مشخصشده  APIتطابق ندارد نباید دارای مونوگرام  APIباشند.
ب-هر دارنده پروانه باید یکرویه نشانهگذاری مونوگرام  APIکه الزامات نشانهگذاری /اعمال مونوگرام که با
این پیوست و هر یک از مشخصات فنی و /یا استانداردهای اجرایی محصول  APIمشخصشده است را
مستند کند ،دستورالعمل نشانهگذاری باید موارد زیر را رعایت کند:
 -3معرفی مقام مسئول اعمال و حذف مونوگرام  APIو شماره پروانه
 -2تعیین روش (های) مورداستفاده برای اعمال مونوگرام و شماره پروانه
 -1تعیین موقعیتی روی محصول ،جایی که قرار است مونوگرام  APIو شماره پروانه اعمال شود
 -5الزام اعمال تاریخ ساخت محصول در ارتباط با استفاده از مونوگرام  APIو شماره پروانه
 -9الزام اینکه تاریخ ساخت ،کمینه با دو رقم برای نمایش ماه و دو رقم برای نمایش سال (برای نمونه
 89-32برای تاریخ می  )2832نشان داده شود مگر اینکه چیز دیگری در مشخصشده (مشخصات) یا
استاندارد (های) محصول  APIمربوطه ذکرشده باشد.
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-9

تعیین کاربرد تمامی الزامات نشانهگذاری دیگر مشخصات فنی و/یا استاندارد (های) محصول API

پ -تنها یک دارنده پروانه  APIباید مونوگرام  APIو شماره پروانه اختصاصیافته آن به محصوالت
قابلاعمال مونوگرام  APIرا ،اعمال کند.
ت -هنگامیکه مونوگرام  APIو شماره پروانه صادر شد ،مختص یک مکان بوده و ازاینرو فقط باید در آن
موقعیت مکانی خاص کارخانه دارای پروانه ،اعمال شود.
ث -مونوگرام  APIمیتواند در هر زمان مناسبی در حین فرایند تولید اعمال شود ،اما اگر متعاقباً مشخص
شود که محصول با هریک از الزامات مشخصشده (مشخصات) و /یا استاندارد (های) محصول  APIو
برنامه مونوگرام  ،APIتطابق ندارد ،باید مطابق با روش اجرایی نشانهگذاری مونوگرام  APIدارنده پروانه،
زدوده شود.
برای بعضی از فرایندهای ساخت یا نوع محصوالت ،ممکن است دستورالعمل اجرایی جایگزین برای
شانهگذاری مونوگرام  APIموردقبول باشد ،جزئیات الزامات نشانهگذاری مونوگرام  APIجایگزین ،در توافق
ن 
نشانهگذاری جایگزین پروانه محصوالت برنامه مونوگرام  APIارائهشده است که از طریق پایگاه اینترنتی
برنامه مونوگرام  APIدر دسترس میباشد.
الف 9-9-طراحی و مستندسازی طرح

هر دارنده پروانه و /یا متقاضی دریافت پروانه ،باید مستندسازی طراحی جاری را ،مطابق  ،]4[ API Q1برای
تمامی محصوالت مربوطه و در دامنه هر یک از پروانههای مونوگرام ،برقرار و حفظ کند ،اطالعات مستند
طراحی  /طرح باید شواهد عینی و واقعی فراهم آورد که طراحی محصول الزامات محصول و جدیدترین
مشخصات و/یا استاندارد (های) محصول  APIرا برآورده میکند.
مستندسازی طراحی باید در حین ممیزی  APIاز کارخانه در دسترس باشد.
در موارد خاص ،عدم انجام فعالیتهای طرح تحت برنامه مونوگرام مجاز دانسته شده است که جزئیات آن در
مشاوره شماره  9برنامه مونوگرام  APIدر پایگاه اینترنتی www.api.org/compositelistدر دسترس
میباشد.
الف 4-9-توانایی ساخت

برنامه مونوگرام  APIبرای شناسایی کارخانههایی که قابلیت آنها برای ساخت محصول در تطابق با
مشخصات و یا استانداردهای  APIنشان دادهشده است ،طراحی گردیده است ،موسسه  APIممکن است بر
اساس سطح توانایی ساخت یک کارخانه اعطای گواهینامه اولیه را رد نموده یا پروانه موجود آن را تعلیق
کند ،اگر  APIتعیین کند که یک بازنگری تکمیلی تضمینکننده است ،ممیزیهای تکمیلی (با هزینه
سازمان) از هرکدام از پیمانکاران فرعی برای حصول اطمینان از تطابق آنها ،با الزامات مشخصات و /یا
استاندارد (های) محصول  APIمربوطه ،اجرا کند.

329

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

الف 5-9استفاده از مونوگرام  APIدر تبلیغات

یک دارنده پروانه مونوگرام  APIنباید از مونوگرام و /یا شماره پروانه در سربرگ نامهها ،ساختمانها و یا دیگر
سازهها ،درگاه اینترنتی ،یا هر تبلیغات دیگری بدون بیان واقعیت توضیحدهنده دامنه صالحیت و اختیارات
دارنده پروانه (شماره پروانه و مشخصات محصول) ،استفاده کند ،دارنده پروانه باید در خصوص راهنمایی درج
مونوگرام  APIدرجایی غیر از سطح محصوالت ،با موسسه  APIتماس بگیرد.
الف 4-الزامات نشانهگذاری محصول
الف  9-4-کلیات

این الزامات نشانهگذاری فقط باید در مورد آن دسته از دارندگان پروانه  APIاعمال شود که تمایل به
نشانهگذاری محصوالت مربوطه همزمان با الزامات برنامه مونوگرام  APIدارند.
الف  2-4-شناسایی مشخصات محصول

سازندگان باید محصوالت را همانطور که بهوسیله مشخصات فنی یا استانداردهای  APIمربوطه
مشخصشده است ،نشانهگذاری نمایند ،نشانهگذاری باید شامل شماره مرجع به مشخصشده و /یا
استانداردهای اجرایی  APIباشد ،مگر اینکه چیز دیگری مشخصشده باشد ،این ارجاع به مشخصات و یا
استانداردهای  APIباید حداقل شامل " ( APIشماره مدرک)" (برای نمونه  API 6Aیا  )API600باشد ،مگر
اینکه چیز دیگری مشخصشده باشد هنگامیکه فضای کافی وجود دارد ،ممکن است نشانهگذاری
دربرگیرنده استفاده از واژههای ” “Specیا ” ،“Stdهرکدام که مربوط است ،باشد (برای نمونه API Spec
 6Aیا )API Std 600
الف 9-4 -واحدها

محصوالت باید با واحدهای مشخصشده در مشخصشده و  /یا استاندارد  APIنشانهگذاری شوند،
درصورتیکه مشخص نشده باشد ،تجهیزات باید با واحدهای USCنشانهگذاری شوند ،استفاده از
سیستمهای دوگانه (واحدهای  SIو  )USCممکن است قابلقبول باشد ،اگر چنین واحدهایی بهوسیله
مشخصات فنی و /یا استاندارد (های) محصول مربوطه مجاز دانسته شده باشد.
الف 4-4-پالکها

پالکها ،هنگامیکه قابلاجرا میباشند ،باید از مواد مقاوم به خوردگی ساخته شوند مگر اینکه چیز دیگری
بهوسیله مشخصات فنی و /یا استاندارد  APIمشخصشده باشد ،پالک باید در موقعیتی که بهوسیله
مشخصات و /یا استاندارد  APIمشخصشده است ،نصب شوند .درصورتیکه موقعیت آن مشخص نشده باشد،
آنگاه دارنده پروانه باید یک روش اجرایی ایجاد و برقرار کند که جزئیات موقعیت نصب پالک را مشخص
نموده است .پالکها میتوانند در هرزمانی در حین فرایند ساخت پیوست (نصب) گردند.
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عالوه بر دیگر الزامات نشانهگذاری محصول که در مشخصات فنی و /یا استاندارد محصول مربوطه
مشخصشده است ،باید مونوگرام و شماره پروانه  APIبر روی پالک درج /نشانهگذاری شوند.
الف  5-4-شماره پروانه

شماره پروانه مونوگرام  APIنباید مورداستفاده قرار بگیرد مگر اینکه به همراه مونوگرام  APIنشانهگذاری شود.
شماره پروانه باید در نزدیکترین فاصله به مونوگرام  APIمورداستفاده قرار گیرد.
الف 5 -برنامه مونوگرام  :APIگزارش عدم انطباق

موسسه  APIاطالعات محصوالتی که عدم انطباق آنها با الزامات مشخصشده  APIو همچنین خرابیهای
میدانی (ناکارآمدیهای آنها) آشکارشده است که با ارزیابیهای صورت گرفته علل ایجاد آنها نقایص/
کمبودهای مشخصات فنی و /یا استاندارد یا عدم انطباقها در برابر الزامات مشخصشده  ،APIمیباشد را
درخواست میکند.
از مشتریان تقاضا میشود تمامی مشکالت محصوالت دارای مونوگرام  APIرا به موسسه  APIگزارش
نمایند ،یک عدم انطباق ممکن است با استفاده از سیستم گزارش عدم انطباق  APIکه در آدرس اینترنتی
 http://compositelist.api.org/ncr.aspxموجود میباشد ،گزارش شود.
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پیوست ب
(الزامی)
تایید روش ساخت در لولههای PSL2

ب 9-مقدمه
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 9-9-درصورتیکه تایید روش ساخت برای لولههای  PSL 2سـفارش شده باشد یا اگر پیوست ح و یا
پیوست د ،اعمال شود ،مقررات تکمیلی که این پیوست مشخص نموده است ،برقرار میشود.
(به زیر بند پ 2-9-مراجعه شود).
ب 2-9-در موارد خاص (ازجمله تأمین اولین محموله یا رده فوالد جدید) ،ممکن است خریدار ،هنگام
سفارشهای انبوه ،درخواست ارائه دادههایی نماید که نشاندهنده امکان برآورده سازی الزامات مشخصشده
در این استاندارد ،با استفاده از روند تولید مفروض میباشد.
ب 9-9-صحهگذاری روش ساخت باید بر اساس تهیه دادههای موردپذیرش از تولیدات قبلی یا بر اساس
کیفیتسنجی مطابق بندهای ب ،1-ب 5-و ب 9-یا هر بخش یا ترکیبی از آنها صورت پذیرد.
ب 2-اطالعات تکمیلی که باید توسط خریدار تهیه و ارائه شود

سفارش خرید باید بیانگر یکی از شروط زیر در خصوص قلم مشخصشده ،باشد.
الف-کیفیت سنجی بر اساس موارد مندرج دربندهای ب ،1-ب 5-یا بخشی از آن و یا هر ترکیبی از آنها
(به زیر بند ب 1-3-مراجعه شود)
ب-تناوب و تعداد آزمونها (به زیر بند ب 2-9-مراجعه شود).
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 9-ویژگیهای مشخصات فنی روش ساخت

قبل از شروع تولید یا با پذیرش ریسک از طرف سازنده در مرحله تولید اولیه ،سازنده باید خالصهای از
اطالعات یا شناسایی مستندات کنترل ،هرکدام که مرتبط میباشد را در خصوص ویژگیهای روش ساخت،
به کارفرما ارائه دهد.
این اطالعات دستکم ،باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
الف -فوالدسازی و ریختهگری -برای تمام لولهها؛
 -3نام و مکان تجهیزات تولید؛
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 -2تجهیزات و شرح فرایند شامل روش فوالدسازی ،هر شماره ذوب ،عملیات اکسیژن زدایی ،عملیات کنترل
شکل ناخالصیها (جایی که مرتبط باشد) و روش ریختهگری؛
 -1دامنه ترکیب شیمیائی شامل تمام عناصری است که آگاهانه افزوده میشوند و آنهایی که در جدول 9
فهرست شدهاند؛
 -5کنترل فرایند فوالدسازی و ریختهگری؛
 -9عملیات کنترل هیدروژن در تختالهایی که برای ساخت ورق  /کالف در ضخامتهای باالتر از
( 28mm )8/94 inاستفاده میشوند؛
 -9عملیات شناسایی و قابلیت ردیابی محصول؛
 -9کنترل کار مجدد /آزمون مجدد /ترخیص موارد دارای عدم انطباق با عملیات مستند شده سازنده ،شامل
ردههای درآمیختگی 3و انتقال ردههای متفاوت لولهها و انحرافات فرایند /شیمیایی؛
 -4کنترلهای جدایش خط مرکزی و معیار پذیرش آنها ،در صورت قابلاعمال بودن.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب -ساخت لوله -برای تمام لولهها:
 -3نام و مکان کارخانه ساخت لوله؛
 -2شرح تجهیزات و فرایند؛
 -1روش اجرایی آزمون هیدرواستاتیک شامل کالیبراسیون/صحهگذاری تجهیزات؛
 -5روشها و عملیات آزمونهای غیر مخرب شامل عملیات استانداردسازی تجهیزات؛
 -9موقعیت (های) آزمونه و آزمون مجدد خواص شیمیائی/مکانیکی و مشخصات نمونهها؛
 -9روشهای کنترل ابعادی شامل روشهای صاف کردن یا اصالح ابعاد آن؛
 -9در لولههایی که بدنه آنها کامالً نرمالسازی و کوینچ و بازپخت شده است ،هدف و رواداری های کنترل،
برای زمانها و دماهای آستنیتکردن و بازپخت نمودن و توضیحی از روشهای پایش و کنترل دما؛
 -4فرایند نشانهگذاری لوله و جزئیات آن؛
 -5روش اجرایی قابلیت ردیابی محصول از مرحله دریافت ورق/کالف تا مرحله ترخیص لوله؛
 -38کنترلهای مربوط به دوبارهکاری /آزمون مجدد /ترخیص موارد عدم انطباق با روش اجرایی مستند شده
سازنده؛

1- intermixes
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 -33روشهای اجرایی انبارش ،جابجایی ،بارگیری و حمل.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

پ -نورد گرم در لولههای درز جوش:
 -3نام و مکان تجهیزات ساخت؛
 -2تجهیزات و شرح فرایند شامل روش عملیات حرارتی ( Qیا  )Nدر صورت قابلیت اعمال؛
 -1رواداری های دمای کنترلی عملیات نورد مربوطه (حرارت دهی مجدد ،نورد و خنک کاری)؛
 -5رواداری های زمانی قابلاعمال (حرارت دهی مجدد ،نورد و خنک کاری)؛
 -9روش اجرایی بازرسی غیر مخرب قابلاعمال ورق/کالف شامل روش اجرایی استانداردسازی تجهیزات؛
 -9حدود کنترل خواص مکانیکی و مشخصات ابعادی؛
 -9روش اجرایی برش انتها؛
 -4روش اجرایی قابلیت ردیابی محصول از مرحله دریافت تختال تا تحویل ورق/کالف؛
 -5کنترلهای دوبارهکاری /آزمون مجدد /ترخیص محصول برای موارد عدم انطباق با روش اجرایی مستند
شده سازنده (شامل انحرافات فرایند ،ترکیب شیمیایی ،خواص مکانیکی و ابعادی)؛
 -38روش اجرایی انبارش ،جابجایی ،بارگیری و حمل لوله.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ت -فرایند ثانویه (در صورت قابلاعمال بودن) در لولههای درزدار:
 -3نام و مکان تجهیزات ساخت؛
 -2شرح تجهیزات و فرایند؛
 -1روش اجرایی شناسایی و قابلیت ردیابی از دریافت ورق/کالف تا تحویل ورق/کالف؛
 -5کنترلهای کار مجدد /کالف پیچی مجدد ،آزمون مجدد/ترخیص محصول دارای عدم انطباق با روش
اجرایی مستند شده سازنده (شامل انحرافات فرایند ،ترکیب شیمیایی ،خواص مکانیکی و ابعادی)؛
 -9روش اجرایی انبارش ،جابجایی ،بارگیری و حمل.
ث -ساخت لوله -در لولههای درزدار:
 -3روشهای اجرایی شکلدهی لوله شامل آمادهسازی لبهها،کنترل ،همراستایی و شکل آن؛
 -2روشهای اجرایی عملیات حرارتی لوله ،درجایی که مرتبط باشد ،شامل عملیات حرارتی درز جوش بر
روی خط تولید؛
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 WPS -1با سوابق قبلی ثبتشده تائید کیفیت برای این روش اجرایی ،در صورت در دسترس بودن ،که باید
مشمول اطالعات کافی از نوع زیر باشد:
 جوشکاری درز به روش :HFWالف-تأیید عملیات حرارتی کافی منطقه درز جوش به روش متالوگرافی؛
ب-تشریح و کنترلهای فرایند جوشکاری؛
 در جوشهای  SAWو  ،COWتعمیری ،انتهای ورق /کالف و جوشکاری قطعه لولههای متصل شده به همهرکدام که مرتبط است:
الف-سازنده (سازندگان) سیم/پودر جوش مصرفی ،طبقهبندی و قطر (ها) سیم جوش (ها)؛
ب-پارامترهای جوشکاری و محدوده آنها شامل جریان ،ولتاژ ،سرعت جوشکاری و میزان حرارت ورودی؛
 -5در لولههای  SAWو :COW
 رواداری های ابعادی پخ درز جوش؛ روش خالجوش زنی و فاصله بین خالجوشها (در صورت مرتبط بودن)؛ روشهای اجرایی انبارش و جابجایی سیم/پودر جوش شامل کنترل میزان رطوبت و عملیات پودر جوش،در صورت قابل کاربرد بودن؛
 روشهای برطرف نمودن عیوب جوش.ت -ساخت لوله – برای لولههای :SMLS
 -3فرایند شکلدهی برای لولهها در حالت نورد شده:
 رواداری های کنترل دمای عملیات نورد قابل اجرایی (حرارت دهی مجدد ،نورد و خنک کاری)؛ رواداری های زمان مربوطه و حدود عملیات (باز گرمایش ،نورد و خنک کاری)؛ -2روش اجرایی حرارتی لوله.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 4-ویژگیهای طرح بازرسی و آزمون

قبل از شروع تولید ،سازنده باید خریدار را از طریق ارائه خالصهای از اطالعات یا شناسایی مستندات کنترل،
هرکدام که قابلاجراست ،در خصوص ویژگیهای طرح بازرسی و آزمون آگاه نماید:
این طرح دستکم باید شامل موارد زیر باشد:
الف -فعالیت بازرسی؛
ب -سازمان یا افراد مسئول انجام فعالیت بازرسی (شامل سازنده ،پیمانکار ،خریدار یا نماینده شخص ثالث)؛
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پ-عملیات بازرسی  /آزمون و کالیبراسیون ،هرکدام که قابلاجراست؛
ت -تناوب بازرسی؛
ث -معیار پذیرش؛
ج -اقدامات در خصوص عدم انطباقها؛
چ -ثبت نتایج ،آنطور که کاربرد دارد؛
ح -شناسایی فرایندهای نیازمند اعتبار دهی؛
خ -نقاط حضور و توقف.

3

توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 5-آزمونهای تایید روش ساخت
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 9-5-برای تایید روش ساخت ،آزمونهای اجباری مشخصشده در جدول  ،34جدول ح 1-و یا جدول د-
 9هرکدام که مرتبط باشد ،باید قبل از شروع تولید یا در ابتدای تولید انجام شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 2-5-تناوب و تعداد آزمونهای تاییدیه ،باید مطابق سفارش خرید انجام گیرد ،اما انجام آزمونهای
مجدد به این منظور ،باید توسط خریدار تائید شود .در صورت عنوان شدن در سفارش خرید ،ممکن است
سازنده دادههای تائید کیفیت مواد اولیه از تولیدات قبلی را ارائه/پیشنهاد نماید.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 9-5-برای لولههای درزدار ،دستکم باید اطالعات تایید روش جوشکاری زیر فراهم آید.
الف -در لولههای :HFW
 -3پارامترهای کنترل فرایند جوشکاری؛
 -2نتایج آزمونهای مکانیکی مطابق با جدول  ،34جدول ح 1-و یا جدول د( 9-هرکدام که مربوط است)؛
 -1تایید عملیات حرارتی کافی با آزمون متالوگرافی؛
 -5درجایی که الزم است ،نتایج سختی سنجی منطقه جوش مطابق با زیربند های ح 5-2-9-و ح1-1-9-
یا د 1-2-4-و د.2-1-4-

1-Witness and hold points
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ب -در لولههای  SAWوCOW

 -3ابعاد پخ؛
 -2سازنده (سازندگان) مواد مصرفی سیم جوش و پودر جوش ،طبقهبندی و قطر (های) سیم جوش (ها)؛
 -1پارامترهای جوشکاری شامل جریان ،ولتاژ ،سرعت جوشکاری ،حرارت ورودی و تعداد سیم جوشها؛
 -5نتایج آزمون مکانیکی جوش در تطابق با جداول  ،34ح 1-و د( 9-هرکدام که مربوط است)؛
 -9هر جا که الزامی است نتایج سختی سنجی منطقه جوش مطابق با ح 5-2-9-و ح 1-1-9-یا د1-2-4-
و د2-1-4-؛
 -9ترکیب شیمیایی فلز جوش هر مهره جوش.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 4-5-خریدار ممکن است دادههای ویژگیهایی از دیگر خواص محصول (هم چون جوشپذیری) را
درخواست نماید.
یادآوری -درخواست خریدار برای دادههای قابلیت جوشپذیری ردههای فوالد خاص ،میتواند انجام آزمونهای قابلیت
جوشپذیری خاصی را الزام نماید .در نظر گرفتن آزمون قابلیت جوشپذیری ردههای فوالد بهتازگی توسعهیافته همچون

 L690یا  X100و  X120یا  ،L830هنگامیکه دادههای در دسترس نباشد ،حائز اهمیت است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 5-5-این تائیدیه با در نظر گرفتن ارزیابی تغییرپذیری خواص کششی ورق/کالف و تغییرات استحکام
تبدیل ورق/کالف به لوله باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ب 6-5-قبل از ترخیص لولهها ،باید در خصوص هر ورق/کالف /لوله که عوامل کنترل عملیات نورد
تعیینشده اولیه را برآورده ننموده ،اما مورد تائید کیفی مجدد قرارگرفته است ،به خریدار اطالعرسانی شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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پیوست پ
(الزامی)
«نحوه اقدام برای ناپیوستگیها و عیوب سطحی»
پ 9-نحوه اقدام برای ناپیوستگیهای سطحی

ناپیوستگیهای سطحی که در دستهبندی عیوب قرار نمیگیرند ممکن است بدون تعمیر باقی بمانند.
پ 2-نحوه اقدام برای عیوب سطحی قابل پرداخت

پ 9-2-تمامی عیوب سطحی قابل پرداخت باید بهوسیله سنگ زدن برطرف شوند.
پ 2-2-سنگ زدن باید به طریقی انجام شود که ضمن اینکه ناحیۀ موردنظر بدون وجود عیب و دارای
حالت پرداختشده و با سطح لوله همسان شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

پ 9-2-برطرف شدن کامل عیوب باید با بازرسی چشمی صحهگذاری شوند و در صورت نیاز از روشهای
بازرسی غیر مخرب کمک گرفته شود .برای قابلقبول بودن ضخامت ناحیه سنگ زدهشده باید مطابق با
زیربند  2-1-33-5عمل شود هرچند رواداری منفی قطر خارجی و خارج از گردی بودن قطر نباید در محل
سنگ خوردگی مالک عمل قرار گیرد( .به زیربند  3-1-33-5مراجعه شود)
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

پ 9-نحوۀ اقدام برای عیوب سطحی غیرقابل پرداخت

لولههایی که دارای عیوب سطحی غیرقابل پرداخت هستند باید با یک یا چند مورد زیر اصالح شوند:
الف -عیوب جوش در جوش زیر پودری ولولههای دارای جوش زیر پودری و جوش ترکیبی ،باید بهوسیله
تعمیرات جوش مطابق زیربند پ 5-برطرف شوند؛
ب -مقاطعی از لوله که دارای چنین عیوبی هستند با توجه به حدود طول شاخه باید بریده شوند؛
پ -کل لوله باید مردود شود؛
پ 4-تعمیر عیوب بهوسیله جوشکاری
پ 9-4-فقط برای لولههای  PSL 1تعمیر در بدنه لوله بهوسیله جوشکاری مجاز است و برای لولههای PSL

 2تعمیر در بدنه لوله بهوسیله جوشکاری مجاز نیست.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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پ 2-4-بهجز مواردی که در زیربند پ 3-5-بیانشده است ،تعمیر بهوسیله عملیات جوشکاری باید فقط به
لولههای تولیدشده به روش  SAWو  COWمحدود شود .عیب باید کامالً برداشتهشده و حفره به وجود آمده
بهطورکلی تمیز شود .برای لولههای  ،PSL2لبه حفره به وجود آمده در اثر تعمیرات نباید از خط راستای
کلی جوش به میزان ( 1/2mm )8/329 inبه سمت بدنه اصلی لوله (فلز پایه) امتدادیافته باشد( .به شکل
پ 3-مراجعه شود) مگر آنکه مورد دیگری توافق شده باشد .تعمیر جوش در لولههایی که به روش انبساط
سرد به قطر اصلی میرسند باید قبل از عملیات منبسط کردن ،تعمیر شوند ،درز جوشهای که به روش
بدون فلز پرکننده تولید میشوند مجاز به تعمیر نیست.

راهنما
 1گرده جوش
 2لبه حفره به وجود آمده

شکل پ -9-حفره ناشی از تعمیر جوش (فقط )PSL2
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

پ 9-4-جمع طول جوش تعمیر شده در هر لوله باید مساوی و کمتر از  9 %طول جوش لوله  SAWو
 COWباشد .برای جوشهای انتهای کالف /ورق ،محدوده جوش تعمیری نباید از ( 388mm )5/8inبیشتر
شود؛ و نباید در محدوده ( 388mm )5/8inبین جوش انتهایی و جوش مارپیچ اصلی لوله باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

پ 4-4-عیوبی که در جوش بافاصله کمتر از ( 388mm )5/8inاز یکدیگر قرار دارند باید بهصورت پیوسته
تعمیر شوند .هر تعمیر جوش مجزا باید کمینه دارای  2پاس و دستکم به طول ( 98mm )2/8inباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

پ 5-4-تعمیرات جوش باید بر اساس روش و دستورالعمل تایید شده مطابق با پیوست ت انجام گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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پ 6-4-بعد از تعمیر جوش ،تمام ناحیه تعمیر شده باید به روش بازرسی فراصوت یا پرتونگاری قبل از
عملیات منبسط کردن و یا آزمون هیدرواستاتیک مطابق با پیوست ث و اگر عملی باشد پیوست ذ ،انجام شود.
قبل از عملیات منبسط کردن و یا آزمون هیدرواستاتیک ممکن است آزمون فراصوتی به اختیار سازنده تعیین
شود .ولی بعد از عملیات منبسط کردن و یا آزمون هیدرواستاتیک روش آزمون فراصوت باید دستی باشد.
همچنین روش فراصوت به روش خودکار و دستی بعد از عملیات منبسط کردن و هیدرواستاتیک قابلقبول
میباشد.
پ 7-4-برای لولههای بدون درز (فقط  ،)PSL 1قبل از تعمیر بهوسیله عملیات جوشکاری ،باید محل
برداشتن عیب بهوسیله آزمون مغناطیسی و یا مایعات نافذ برای حصول اطمینان از عدم باقی ماندن عیب،
صورت پذیرد.
پ 8-4-لولههایی تعمیر شده بهوسیله جوشکاری باید بعد از تعمیر تحت آزمون هیدرواستاتیک مطابق
زیربند  9-2-38قرار گیرد.

314

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

پیوست ت
(الزامی)
روش اجرایی تعمیر با جوشکاری
ت 9-کلیات

ت 9-9-تعمیر با جوشکاری باید بر اساس موارد زیر اجرا شود:
الف -محور لوله در صفحه افقی قرار گیرد،
ب -بر اساس روش و دستورالعمل تایید شده باشد و
پ -توسط کاربر دستگاه جوشکاری یا جوشکار دارای صالحیت برای تعمیر که مطابق موارد مندرج در بند
ت 1-باید تایید شوند.
ت 2-9-تعمیر با جوشکاری باید بر اساس یک یا چند روش زیر اجرا شود:
الف-جوش خودکار زیر پودری،
ب -جوش خودکار یا نیمهخودکار قوسی فلزی گاز محافظ ،یا
پ -جوش قوسی فلزی محافظتشده دستی با استفاده از الکترودهای کم هیدروژن.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ت 9-9-تمام مواد مصرفی جوشکاری باید بر اساس توصیههای سازنده بهطور مناسبی حمل و نگهداری
شوند بهطوریکه مانع از ورود رطوبت یا آلودگیهای دیگر شود.
ت 4-9-آزمونهای جوشکاری باید روی تسمه ،ورق یا لوله انجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ت 5-9-سازنده باید اسناد فنی و دستورالعمل جوشکاری و تایید روش جوشکاری را نگهداری و در صورت
درخواست خریدار رونوشت این اسناد فنی در اختیار وی قرار گیرد.
ت 2-تایید روش تعمیر جوش
ت 9-2-کلیات

ت 9-9-2-روشهای جوشکاری باید مطابق موارد مندرج در این پیوست تهیه و مورد آزمون و تایید قرار
گیرند بهجز آن مواردی که در زیربند ت 2-3-2-قیدشده است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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ت 2-9-2-با نظر سازنده ،آزمونهای مکانیکی برای تایید روش جوشکاری مشخصشده مطابق با استانداردهای
 ]24[ ISO 15614-1یا  ]27[ ASME Section IXممکن است جایگزین موارد مشخصشده در زیربند ت1-2-
شوند.
ت 9-9-2-برای اهداف این پیوست ،عبارت «جوشکاری خودکار» شامل جوشکاری ماشینی ،جوشکاری
مکانیزه و جوشکاری خودکار میباشد.
ت 2-2-متغیرهای اساسی

با هرگونه تغییر در موارد زیر که فراتر از حدود قبلی باشد ،دستورالعمل موجود نباید معیار عمل قرارگرفته و
نیاز به دستورالعمل تایید شده جدید میباشد.
الف -فرایند جوشکاری:
 -3تغییر در فرایند جوشکاری مانند تغییر روش جوش زیر پودری به جوشکاری قوسی فلزی گاز محافظ ،یا
 -2تغییر درروش جوشکاری مانند تغییر از حالت دستی به نیمهخودکار.
ب -جنس لوله:
 -3تغییر دردسته بندی رده لوله چنانچه در یک دستهبندی رده لوله ،سامانههای آلیاژ دهنده متفاوت
استفاده شود هر ترکیب شیمیایی آلیاژ ساز باید جداگانه به تایید برسد ،اینگونه ردههای فوالد عبارت
است از:
 -لولههای رده مساوی و زیر  X42یا L 290

 لولههای رده بزرگتر از  X42یا  L290و کوچکتر از  X65یا L450؛ هر لوله دارای رده مساوی و بزرگتر از  X65یا L450؛-2در یک دستهبندی رده لوله ،ضخامت باالتر از ضخامت قبلی که مورد تایید قرار گرفت؛
 -1در دستهبندی رده لوله و محدوده ضخامت ،کربن معادل (اگر مقدار کربن بیشتر از 8/32 %باشد با
 CE IIWو اگر مقدار کربن کمتر یا مساوی  8/32 %باشد با  CE pcmمحاسبه میشود) بر اساس ترکیب
شیمیایی محصول تعمیر شده مقدار افزایش کربن معادل بیشتر از  8/81 %از محصول اولیه تایید شده
بهعنوان یک تغییر محسوب میشود یا
 -5تغییردرشرایط تحویل (به جدول  1مراجعه شود).
پ -مواد جوشکاری:
 -3تغییر در طبقهبندی فلز پرکننده؛
 -2تغییر سازنده مواد مصرفی در مواردی که آزمون ضربه الزم باشد؛
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 -1تغییر قطر الکترود؛
 -5تغییر در ترکیب ،X ،گاز محافظ بیشتر از)X ±9( %؛
 -9تغییر در دبی گاز  qمربوط به گاز محافظ ،بیشتر از(q ± 38(%؛
 -9تغییر پودر جوشکاری زیر پودری از یک شناسه به شناسه دیگر؛
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ت -متغیرهای جوشکاری:
 -3تغییر در نوع جریان بهطور مثال از جریان متناوب به جریان مستقیم؛
 -2تغییر قطبیت؛
 -1در جوشکاری خودکار و نیمهخودکار ،میتوان محدوده جریان جوشکاری ،ولتاژ ،سرعت و حرارت وارده را
برای یک محدوده از ضخامتها تعیین کرد ،در این محدوده ،پارامترهای انتخابی مناسب باید برای تایید کل
محدوده آزمون شوند ،سپس ،چنانچه پارامترها از یک یا چند مورد از موارد زیر بیشتر باشد ،نیاز به تایید
مجدد دارد.
  38 %در آمپر  9 %در ولتاژ  38 %در سرعت برای جوش خودکار.  38%در حرارت ورودی.-5هرگونه افزایش عمق شیار که بیشتر از مقدار تایید شده قبلی باشد باید توسط سازنده بررسی شود مگر
اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
ث -پهنای جوش برای جوش دستی و نیمهخودکار تغییر در پهنای بیشتر از 98%؛
ج -پیش گرمی (فلز اصلی) و پس گرمی جوش؛
-3تعمیر جوش لوله در دمایی کمتر از دمای آزمون تایید شده قبلی ،یا
 -2افزودن یا حذف عملیات حرارتی.
ت 9-2-آزمونهای خواص مکانیکی
ت 9-9-2-تعداد نمونههای آزمون

برای تایید هر روش جوشکاری باید در هر نوع آزمون دو قطعهنمونه آزمون آمادهسازی و آزمون شوند (به
زیربند های ت 2-1-2-و ت 1-1-2-مراجعه شود) .برای انجام آزمون ضربه سه قطعهنمونههای آزمون در هر
محل آماده و آزمون شوند ،به زیربند ت 5-1-2-مراجعه شود.
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ت 2-9-2-آزمون کشش عرضی

ت 9-2-9-2-عرض کاهش دادهشده نمونههای آزمون کشش عرضی باید دارای عرض حدود ()3/9 in
 14mmو دارای جوش تعمیری در وسط نمونه باشد (مطابق با شکل -4الف) گرده جوش از هر دو طرف باید
برداشته و لبه طولی نیز بهصورت ماشینی بریده شود.
یادآوری –شکل -4الف ،آزمونههای آزمون خمش هدایتشده هنگامیکه جوش تعمیری در آزمونه کشش واقع میشود .را
نشان میدهد که بهعنوان راهنما میتواند مورداستفاده قرار داده شود.

ت 2-2-9-2-مقدار استحکام کششی باید دستکم مساوی با کمینه مقدار مشخصشده بر مبنای رده لوله
باشد.
ت 9-9-2-آزمون خمش هدایتشده عرضی
ت 9-9-9-2-نمونههای آزمون خمش هدایتشده عرضی باید مطابق شکل ت 3-دارای جوش ایجادشده در
شیار باشد.
ت 2-9-9-2-هر قطعهآزمون باید تا  348 ºبهوسیله یک قید خمشده بهطوریکه سطح نمایان جوش تحت
کشش باشد (به شکل  5و جدول ت 3-مراجعه شود).
ت 9-9-9-2-بهجز مواردی که در زیربند ت 5-1-1-2-آورده شده ،در آزمون خمش چنانچه هیچگونه
ترک یا عیب دیگری با طولی بیشتر از ( 1/2 mm )8/329 inدر هر جهت جوش و در فلز مبنا رخ نداده
باشد ،قابلقبول است.
ت 4-9-9-2-ترکهایی که هنگام آزمون در لبههای نمونه آزمون رخ میدهند مشروط به آنکه طول آنها
بیشتر از ( 9 /5 mm )8/298 inنباشد ،نباید باعث مردود شدن نمونه شوند.
ت 4-9-2-آزمون ضربه با شیار V

ت 9-4-9-2-نمونههای آزمون ضربه چارپی باید از نواحی جوش تعمیری که با دستورالعمل تایید شده
جوشکاری تعمیر گردیده تهیه شود( .به زیربند ت 3-3-2-مراجعه شود).
ت 2-4-9-2-نمونههای آزمون ضربه چارپی باید مطابق با شرایط مندرج در زیربند  1-1-2-38مربوط به
این استاندارد تهیه شود.
ت 9-4-9-2-آزمون ضربه چارپی با شیار  Vباید مطابق با شرایط مندرج در زیربند  4-5و زیربند
 1 -5-2-38این استاندارد ،انجام شود.
ت 4-4-9-2-کمینه انرژی جذبشده (متشکل از سه نمونه آزمون برای یک مجموعه) برای هر جوش لوله
تعمیر شده و  HAZمرتبط با آن ،بر اساس نمونههای آزمون با اندازه کامل و دمای آزمون ( 8°Cصفر ) یا در
صورت توافق یک دمای آزمون پایینتر ،نباید کمتر از مقدار مشخصشده در زیربند  1-4-5برای فلز درز
جوش و  HAZباشد.
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جایی که ابعاد لوله (قطر و ضخامت) اجازه ندهد که نمونههای آزمون ضربه (چارپی) باضخامت کامل
تهیهشده و نمونههای آزمون باضخامتهای کمتر مورداستفاده قرار گیرند ،در این حالت باید شرایط مندرج
در زیربند  1-1-2-38و جدول  22اعمال شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ت 4-2-آزمونهای غیر مخرب برای تایید روش جوش تعمیری

نمونه مورد آزمون تایید روش جوش تعمیری باید مطابق با بند ث 1-با روش پرتونگاری در تطابق کامل با
بند ث 5-و یا روش فراصوت مطابق با موارد بند ث 9-و یا ترکیبی از این دو روش مورد بازرسی قرار گیرد.
ناحیه جوش تعمیری باید معیارهای پذیرش مشخصشده در زیربند ث 9-5-و یا زیربند ث 9-9-را برآورده
کند.

راهنما
 Aقبل از جوشکاری تعمیری -مقطع
 Bبعد از جوشکاری تعمیری – نمای باال
 Cبعد از جوشکاری تعمیری – مقطع
ماشینکاری لبههای طولی و اره کاری ،برش حرارتی ،هر ترکیب وابسته به آن 3
 2فلز جوش تعمیری با حذف گرده جوش
 3باقی ماندن جوش اولیه لوله ( COW/SAWاگر قابلاعمال است ) با حذف گرده جوش
 4شیار تعمیری
 aعمق شیار
 bضخامت جداره مطابق با قسمت  2زیربند ت-2-2-ب
 cشعاع ،باید کمتر از یا برابر  )8/891(3/9باشد

شکل ت-9-نمونه آزمون خمش با ماشین
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جدول ت-9-راهنمای ابعاد آزمون خمش هدایتشده
ابعاد

رده لوله

a

)mm(in
ra

b

rb

b

A gb

b

B

b

 ≤L290یاX42

3,0 t

)4,0 t+1,6(0,063

6,0 t

)8,0 t+3,2(0,125

L320یاX46

3,5 t

)4,5 t+1,6(0,063

7,0 t

)9,0 t+3,2(0,125

L360یاX52

4,0 t

)5,0 t+1,6(0,063

8,0 t

)10,0 t+3,2(0,125

L390یاX56

4,0 t

)5,0 t+1,6(0,063

8,0 t

)10,0 t+3,2(0,125

L415یاX60

4,5 t

)5,5 t+1,6(0,063

9,0 t

)11,0 t+3,2(0,125

L450یاX65

4,5 t

)5,5 t+1,6(0,063

9,0 t

)11,0 t+3,2(0,125

L485یاX70

5,0 t

)6,0 t+1,6(0,063

10,0 t

)12,0 t+3,2(0,125

L555یاX80

5,0 t

)6,0 t+1,6(0,063

10,0 t

)12,0 t+3,2(0,125

620یاX90

5,5 t

)6,5 t+1,6(0,063

11,0 t

)13,0 t+3,2(0,125

L690یاX100

6,0 t

)7,0 t+1,6(0,063

12,0 t

)14,0 t+3,2(0,125

L830یاX120

7,0 t

)8,0 t+1,6(0,063

14,0 t

)16,0 t+3,2(0,125

 aبرای ردههای میانی ،ابعاد باید بهطوری اختصاص یافته باشند که برای رده پایینی بعدی یا از طریق محاسبات قیاسی به دست آیند
 Agb, rb,ra bو  Bدر شکل  5نشان دادهشدهاند.

ت 9-تایید صالحیت کارکنان جوشکاری
ت 9-9-تایید صالحیت
ت 9-9-9-کلیات

صالحیت هر جوشکار تعمیری و کاربر جوشکاری باید مطابق با الزامات این بخش ،تایید شود .بهطور
جایگزین بنا به اختیار سازنده جوشکاران و کاربرها میتوانند مطابق با استانداردهای
 [25] EN 287 – 1.یا [25] ISO 9606-1, [27] ASME Section IX,[17] API Spec 5 L 43 rd Edition,[24] Appendix C,

باشند یک جوشکار تعمیری یا کاربر جوشکاری تایید صالحیت شده برای یک رده لوله (به قسمت ب زیربند
ت 2-2-مراجعه شود) صالحیتش برای ردههای پائین تر مورد تایید است مشروط به آنکه همان فرایند
جوشکاری مورداستفاده قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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ت 2-3-1-بازرسی

برای تایید صالحیت ،جوشکار تعمیری یا کاربر جوشکار باید جوشهای را اجرا کند که با بازرسیهای زیر
موردقبول قرار گیرد.
الف -بازرسی پرتونگاری با فیلم بر اساس پیوست ث
ب -دو نمونه آزمون خمش هدایتشده عرضی (به زیربند ت 1-1-2-مراجعه شود)
ت 9-9-9-مردود شدن در بازرسی
اگر جوش تهیهشده در یک یا چند مورد از بازرسیهای ذکرشده در زیربند ت 2-3-1-بر اساس شرایط
مشخصشده مردود شود ممکن است جوشکار یا کاربر ،برای تایید ،یک نمونه دیگر جوشکاری کند .چنانچه
مجدداً یک یا چند مورد بر اساس موارد ذکرشده در زیربند ت 2-3-1-مردود شود بنابراین جوشکار تایید
صالحیت نخواهد شد .آزمون مجدد تا زمانی که جوشکار تحت آموزشهای بیشتر قرار نگرفته مجاز نخواهد
بود.
ت 2-9-تایید صالحیت مجدد

درصورتیکه یک یا چند مورد زیر اتفاق افتاده باشد مطابق زیربند ت 3-1-تایید صالحیت مجدد الزامی
است:
الف -از تاریخ آخرین تایید صالحیت مربوطه قبلی یک سال گذشته باشد.
ب -جوشکار یا کاربری که مدت سه ماه یا بیشتر از روشهای جوشکاری تایید صالحیت شده ،استفاده
نکرده باشد.
پ -دلیل موجهی برای تردید در توانایی جوشکار یا کاربر وجود داشته باشد.
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پیوست ث
(الزامی)
بازرسی غیر مخرب برای لولههایی که الزم نیست الزامات پیوستهای ح ،د یا ژ را برآورده سازد
ث 9-تایید صالحیت کارکنان

ث 9-9-استانداردهای  ISO 11484،ISO 9712یا  ASNT SNT-TC-1Aیا معادل آن مالک تایید صالحیت
کارکنان بازرسی غیر مخرب میباشد (بهاستثنای بازرسی چشمی) اگر آنها بازرسی غیر مخرب در آن روش
را برای دورهی بیش از  32ماه انجام نداده باشند باید در همان روشی که قبالً تایید صالحیت شده بودند
تایید صالحیت مجدد شوند.
ث 2-9-بازرسیهای غیر مخرب باید توسط کارکنان با سطح  2 ،3یا  1انجام شود.
ث 9-9-ارزیابی عالئم 3باید توسط نفرات سطح  2یا  1و یا کارکنان سطح  3زیر نظر کارکنان سطح  2یا 1
انجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-روشهای اجرایی استاندارد برای بازرسی

بهجز مواردی که بهطور مشخص در این پیوست اصالحشدهاند ،الزامات بازرسی غیر مخرب ،بهغیراز بازرسی
سطح (به زیربند  9-2-38مراجعه شود) و صحهگذاری ضخامت باید مطابق با یکی از استانداردهای زیر یا
معادل آن انجام شود.
الف-الکترومغناطیس (نشت شار مغناطیسی)ISO 10893-3 :یاASTM E570؛
ب-الکترو مغناطیس (ادی کارنت) ISO 10893-2 :یا ASTM E309؛
پ-

فراصوتISO 10893-8, ISO 10893-9, ISO 10893-10,ASTM A435, ASTM A578, ASTM E213:

ت-فراصوت خودکار (درز جوش) ISO 10893-11 :یا ASTM E273؛
ث-فراصوت دستی (درز جوش)SO 10893-11, ASTM E164 ASTM E587:؛
ج -ذرات مغناطیسی ISO 10893-5 :یا ASTM E709؛
چ-پرتونگاری (با فیلم) ISO 10893-6 :یا ASTM E94؛
ح-پرتونگاری (دیجیتال) ASTM E2698 :یاISO 10893-7, ASTM E2033؛
خ -مایعات نافذ ISO 10893-4 :یا. ASTM E165

1-Evaluation of indications
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ث 9-روشهای بازرسی
ث 9-9-کلیات

ث 9-9-9-در ردههای مساوی و بزرگتر از  Aیا  L210درز جوش لولههای با قطر مساوی و بزرگتر از
(  98/1 mm )2/199inباید کل طول لوله (بهطور  )388 %برای تمام ضخامت مطابق آنچه در جدول ث3-
مشخصشده بازرسی غیر مخرب شود بعالوه جوش انتهای کالف /ورق لولههای درزدار مارپیچی کامل شده
باید کل طول لوله (بهطور )388 %برای تمام ضخامت مطابق جدول ث ،3-بازرسی غیر مخرب شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
جدول ث -9-بازرسی غیر مخرب درز جوش لوله
روشهای بازرسی غیر مخرب

نوع درز جوش
الکترومغناطیسی
EW

a

پرتونگاری

فراصوت

کاربردی نیست

یک روش یا ترکیبی از روشها موردنیاز است

LW

کاربردی نیست

موردنیاز

کاربردی نیست

SAW

کاربردی نیست

موردنیاز

b

اگر توافق شود

COW

کاربردی نیست

موردنیاز

کاربردی نیست

کالف/انتهای ورق

کاربردی نیست

b

اگر توافق شود

موردنیاز

 aخط جوش انتهای لوله ممکن است نیاز به بازرسی تکمیلی داشته باشد( .به زیربند ث 2-1-مراجعه شود)
 bآزمونی که مقررشده روی خط جوش دو انتها که بر اساس توافق سازنده و خریدار باید اجرا شود ممکن است با آزمون پرتونگاری جایگزین شود

ث 2-9-9-تمام لولههای  PSL 2 SMLSو لولههای  PSL 1رده  L245یا رده  Bبدون درز کوینچ و باز
پخت شده ،باید مطابق جدول ث 2-برای تمامی طول بهطور 388 %بازرسی غیر مخرب شوند .در صورت
توافق ،دیگر لولههای بدون درز  PSL 1باید مطابق جدول ث 2-بازرسی غیر مخرب شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
جدول ث -2-بازرسی غیر مخرب بدنه لوله SMLS
روشهای بازرسی غیر مخرب

مورد
الکترومغناطیس

فراصوت

ذرات مغناطیسی
(میدان حلقوی)

لوله  PSL 2هر رده

یک روش یا ترکیبی از روشها موردنیاز است

لوله  ،PSL 1رده  L245یا  Bکوینچ و بازپخت

یک روش یا ترکیبی از روشها موردنیاز است

لوله  PSL 1غیر از موارد باال

درصورتیکه توافق ،یک روش یا ترکیبی از روشها موردنیاز است
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ث 9-9-9-محل استقرار تجهیزات و دستگاههای بازرسی غیر مخرب در کارخانه باید بنا به صالحدید سازنده
باشد ،مگر در مواردی که:
الف -بازرسی غیر مخرب موردنیاز برای درز جوشهای لوله انبساط سرد شده باید بعد از فرایند منبسط
شدن باشد ،بازرسی غیر مخرب موردنیاز برای لولههای بدون درز باید بعد از هر عملیات حرارتی و
انبساط سرد ،در صورت انجام ،به وقوع بپیوندد اما ممکن است قبل از ایستگاههای برش و پخزنی و
اندازه کردن نهایی لوله انجام شود.
ب-در صورت توافق بازرسی لولههای درزدار  LFWو  HFWباید بعد از آزمون هیدرواستاتیک انجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-9-بازرسی انتهای لوله -لولههای درزدار

ث 3-2-9-اگر سیستم بازرسی امواج فراصوتی (فراصوت) خودکار یا الکترومغناطیس برای احراز شرایط
آورده شده در زیربند ث 3-3-1-مورداستفاده قرار گیرد ،هر ناحیه در انتهای جوش طولی در دو سر لولهها
که تحت پوشش این آزمون قرار نمیگیرد باید برای عیبیابی بهوسیله فراصوت دستی یا نیمهخودکار با
روش زاویهای یا بهوسیله روش پرتونگاری مورد آزمون قرار گیرد ،هرکدام مناسبتر است و یا درصورتیکه
مورد آزمون قرار نگیرد باید بریده شود .ثبت نتایج و مراحل آزمون مطابق با زیربند ث 5-9-باید نگهداری
شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-2-9-لولههای  SAWو  ،COWجوش انتهای لوله از هر دو طرف بهاندازه کمینه (288mm )4/8in
باید به روش پرتونگاری بازرسی شوند .نتایج روش پرتونگاری باید یا روی هر فیلم یا روی سیستم تصویری
دیگری ثبت شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
ث 9-2-9-در صورت توافق ،بازرسی به روش فراصوت با روش شرح دادهشده در استاندارد ISO 10893-8

یا  ASTM A435و  ASTM A 578باید مورداستفاده قرار گیرد برای تصدیق آزاد بودن از عیب ناحیه دو
سر لوله با پهنای ( ،29mm )3/8inاز ناپیوستگی الیهای با اندازه بزرگتر از ( 9/5mm )8/29inدر جهت
محیطی لوله قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 9-9-بازرسی انتهای لوله در لولههای بدون درز

ث 3-1-1-اگر یک سیستم فراصوت یا الکترومگنت (ترکیبی از تجهیزات ،دستورالعمل و نفرات) برای تحقق
الزامات زیربند ث 2-3-1-به کار گرفتهشده باشد ،آن بخشی از لوله که بهوسیله این سیستم تحت بازرسی
پوشش قرار نمیگیرد باید بهوسیله فراصوت دستی یا فراصوت نیمهخودکار با روش زاویهای و یا روش ذرات
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مغناطیسی تحت بازرسی قرار گیرند در غیر این صورت باید بریده شوند .ثبت نتایج و مراحل آزمون مطابق
با زیربند ث 5-9-باید نگهداری شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-1-1-در صورت توافق ،برای لوله باضخامت مساوی و بزرگتر ( 9/8mm )8/359inبازرسی به روش
فراصوت مطابق با استانداردهای  ASTM A578و ASTM A435یا  ISO 10893-8باید مورداستفاده قرار
گیرد برای تصدیق آزاد بودن از عیب ناحیه دو سر لوله با پهنای ( 29mm )3/8inاز ناپیوستگی الیهای با
اندازه بزرگتر از ( 9/5mm )8/29inدر جهت محیطی لوله قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 4-بازرسی پرتونگاری درز جوش
ث 9-4-روش پرتونگاری

هنگامیکه روش بازرسی بهصورت پرتونگاری برای جوش باشد ،این روش باید مطابق با الزامات زیر انجام
شود:
الف-بازرسی به روش پرتونگاری با فیلم مطابق با استانداردهای  ASTM E 94یا  ISO 10893-6باکیفیت
تصویر طبقه  Aیا  Bباشد.
ب -بازرسی به روش پرتونگاری بدون فیلم مطابق با استانداردهای  ISO 10893-7و ASTM E2698یا
 ASTM E2033باشد.
ث 2-4-تجهیزات بازرسی پرتونگاری

ث 9-2-4-همگنی درز جوش آزمون شده که بهوسیله روش آزمون پرتونگاری ( X-Rayاشعه ایکس) انجام
میشود باید از طریق تابش مستقیم اشعه ایکس در داخل فلز جوش انجام شود بهطوریکه تصویر مناسب
روی فیلم یا تصویر دیجیتال (مانند  )CR.DDAحساسیت موردنیاز را به اثبات برساند.
ث 2-2-4-فیلمهای مورداستفاده باید مطابق با استاندارد  ASTM E 1815-08طبقه  3یا  2و یا مطابق با
استاندارد  ISO 11699-1: 2008طبقه  C5یا  C4و باید همراه با استفاده از صفحات سربی باشند.
ث 9-2-4-چگالی رادیوگرافی نباید کمتر از ( 2شامل درز جوش) باشد و باید به شرح زیر انتخاب شود:
الف -چگالی در تمام ضخامت درز جوش نباید کمتر از  3/9باشد و
ب -بیشینه وضوح تصویر روی هر نوع فیلم مورداستفاده باید حاصل شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 9-4-شاخصهای کیفیت تصویر
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ث 9-9-4-مگر آنکه مورد دیگری توافق شده باشد ،شاخص کیفیت تصویر از نوع سیم باید استفاده شود،
اگر برای شاخص کیفیت تصویر از استاندارد دیگری استفاده میشود ،حساسیت معادل یا بهتر از آن باید
حاصل شود.
ث 2-9-4-اگر شاخص کیفیت تصویر از نوع سیم مطابق با استانداردهای  ISOاستفاده میشوند آنها باید
 W 10 FEیا  W 1 FE, W6FEمطابق با استاندارد  ISO 19232-1: 2004و قطرهای سیم ضروری باید بر
اساس جدول ث 1-برای ضخامت جوش در نظر گرفته شود.
ث 9-9-4-اگر شاخص کیفیت تصویر از نوع سیم مطابق با استانداردهای  ASTMاستفاده میشود آنها
باید مطابق با استاندارد  ASTM E 747-04و قطرهای سیم ضروری باید بر اساس جدول ث 5-برای
ضخامت جوش در نظر گرفته شود.
ث 4-9-4-بهجز مواردی که در زیربند ث 9-1-5-آورده شده محل شاخص کیفیت روی جوش باید عمود
بر راستای جوش باشد و کل گرده جوش را در برگیرد و باید شامل هر دو قطرهای ضروری باشد ،یکی با در
نظر گرفتن ضخامت قطعه بعالوه گرده جوش و دیگری ضخامت قطعه بدون گرده جوش.
ث 5-9-4-ممکن است از دو شاخص کیفیت استفاده شود یکی روی جوش و یکی روی بدنه قرار میگیرد.
ث 6-9-4-شاخص کیفیت تصویر باید در سمت منبع اشعه قرار گیرد ،چنانچه قرارگیری شاخص کیفیت
تصویر در آن سمت امکانپذیر نباشد ،شاخص کیفیت باید روی فیلم /آشکارکننده قرار گیرند .در اینگونه
حالت حرف  Fباید نزدیک شاخص کیفیت تصویر گذاشته شود و این تغییر روش اجرا ،باید گزارش شود.
یادآوری-یک عملیات پرتودهی آزمایشی با شاخص کیفیت به سمت منبع و آشکارساز در بخشی از لوله ،بهمنظور به دست
آمدن حساسیت نسبی خیلی مؤثر میباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

جدول ث -9-شاخص کیفیت تصویر از نوع سیم مطابق ISOبرای بازرسی پرتونگاری
ضخامت جوش

a

قطر ضروری سیم

مجموعه سیمFE

)mm (in
)≤8(0,3

)mm (in
)0,16 (0,006

W 10تاW 16

14

<) 11 (0,4تا )8 (0,3

)0,20 (0,008

W 10تاW 16

13

) 14 (0,6تا )>11 (0,4

)0,25 (0,010

 W 12تا  W 6یا  W 16تا W 10

12

) 18 (0,7تا )>14 (0,6

)0,32 (0,013

 W 12تا  W 6یا  W 16تا W 10

11

) 25 (1,0تا )>18 (0,7

)0,40 (0,016

 W 12تا  W 6یا  W 16تا W 10

10

)25 (1,0تا)≤32(1,2

)0,50 (0,020

W 6تاW 12

9

) 41 (1,6تا )>32 (1,2

)0,63 (0,025

W 6تاW 12

8

) 50 (2,0تا )>41 (1,6
)>50 (2,0

)0,80 (0,032

W 6تاW 12

7

)1,00 (0,0390

W 6تاW 12

6

 aضخامت جوش برابر است با جمع ضخامت  +مقدار تاج جوش (گرده جوش)
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جدول ث -4-شاخص کیفیت تصویر از نوع سیم مطابق برای بازرسی پرتونگاری ASTM
a

ضخامت جوش

قطر ضروری سیم

مجموعه سیم

) 11 (0,4تا )<8 (0,3

)mm (in
)0,16 (0,006
)0,20 (0,008

A
A

4
5

) 14 (0,6تا )>11 (0,4

)0,25 (0,010

 AیاB

6

) 18 (0,7تا )>14 (0,6

)0,33 (0,013

B

7

) 25 (1,0تا )>18 (0,7

)0,41 (0,016

B

8

) 32 (1,2تا )>25 (1,0

)0,51 (0,020

B

9

) 41 (1,6تا )>32 (1,2

)0,64 (0,025

B

10

) 50 (2,0تا )>41 (1,6

)0,81 (0,030

 BیاC

11

)>50 (2,0

)1,02 (0,040

C

12

)mm (in
)≤8(0,3
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 aضخامت جوش برابر است با جمع ضخامت  +مقدار تاج جوش (گرده جوش)

ث 4-4-تاییدیه کالیبراسیون تجهیزات

ث 9-4-4-درروش های دینامیک و متحرک با سرعتهای عملیاتی ،یک شاخص کیفیت تصویر باید برای
اطمینان از حساسیت و کیفیت تصویر بهکاربرده شود و در هر مجموعۀ  98تایی لولهها روی یک شاخه
استفاده شود اما دستکم به ازای هر 5 hدر هر نوبت یکبار انجام شود.
یادآوری  -9هنگامی تعاریف حساسیت و کیفیت تصویر معنا پیدا میکند که شاخص کیفیت بهطور شفاف روی جوش و بدنه

لوله توسط کاربر قابلرؤیت باشد.
یادآوری  -2در برخی از استانداردهای مرجع  ISOبرای بازرسی غیر مخرب از کلمه کالیبراسیون استفاده میشود اما در این
استاندارد از کلمه استانداردسازی استفاده میشود.

برای تنظیمات اولیه استفاده از شاخص کیفیت تصویر ،ممکن است که لوله به حالت ثابت نگهداشته شود.
ث 2-4-4-برای تنظیمات اولیه استفاده از شاخص کیفیت تصویر ،ممکن است که لوله به حالت ثابت
نگهداشته شود.
ث 9-4-4-برای فرایند پرتونگاری بدون فیلم بهصورت ایستا ،ثابت کردن کیفیت تصویر ،دومرتبه در هر
نوبتکاری کفایت میکند .این کنترل حساسیت فیلم هر 5 hیکبار و در ابتدا و انتهای هر نوبتکاری و تا
زمانی که هیچ تغییراتی در ابعاد لوله ،مواد ،پارامترهای آزمونها در فاصله زمانی بین دو کالیبراسیون ،باید
انجام پذیرد .هنگامیکه دستگاه ،الزامات مندرج در زیربند ث 1-5-را برآورده کند ،هیچ تغییری در
پارامترهای آزمون ،مجاز نیست .کنترل کیفیت تصویر باید فقط به روش شاخص در طرف منبع اشعه انجام
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شود .در هنگام اعتبارسنجی اولیه سامانه ،تفکیکپذیری جانبی 3شناساگر عالوه بر شاخص کیفیت تصویر
مندرج در زیربند ث ،1-5-با استفاده از شاخص کیفیت تصویر باسیم دوتایی ،باید تعیین شود .برای
جلوگیری از اثرات اشتباه ،سیم دوتایی باید مستقیماً درجلوی آشکارساز و با زاویه حدودی  9درجه قرار
گیرد .قرارگیری شاخص کیفیت تصویر برای اعتبار سنجی سامانه باید به همان صورتی باشد که در حین
تولید انجام میشود.
اگر تغییراتی در پارامترهای آزمون سامانه (مثل ولتاژ ،جریان ،زمان تابش اشعه ،یا تغییر فاصله بین قطعه و
تابش دهنده) ،یا تغییراتی در ابعاد لوله ،مواد مورد آزمون در نوبت بازرسی به وجود آید ،حساسیت سامانه
باید با اعمال مجدد ،شاخصهای کیفیت تصویر موردنیاز مطابق الزامات مندرج در زیربند ث ،1-5-مجدداً
محاسبه شود.
هنگامیکه شاخص کیفیت تصویر در تطابق با الزامات مندرج در زیربند ث ،1-5-مردود شود ،هر لوله
بازرسیشده تا کنترل حساسیت موردقبول قبلی ،باید مجدداً با پارامترهای جدید آزمون ،پرتونگاری مجدد
شود.
ث 5 -4-حدود پذیرش ناپیوستگیهای آشکارشده بهوسیله بازرسی به روش پرتونگاری

اندازه و میزان پراکندگی برای ناپیوستگیهای از نوع ناخالصیهای سرباره و یا نوع حبابهای گازی حبس
شده نباید از مقدارهای دادهشده در جدول ث 9-یا ث 9-بیشتر باشد ،درجایی که ناخالصیهای طولی،
ناخالصیهای با نسبت طول :عرض مساوی و بیشتر از  1:3تعریف شوند.
یادآوری  -9فاکتورهای مهم در تعیین قابلقبول بودن ناپیوستگیها ،اندازه و فاصله بین ناپیوستگی و جمع قطر آنها دریک
فاصله مشخص برای سهولت این فاصله  398mmاز طول جوش در نظر گرفته میشود درجایی که معموالً این نوع
ناپیوستگیها بهصورت خطی به وقوع میپیوندند ،اما هیچگونه تفاوتی بین الگوها ی پراکنده و خطی وجود نداشته و الگوی
توزیع میتواند بر اساس اندازه طبقهبندی شود.
یادآوری  -2با تکنیک پرتونگاری نمیتوان تشخیص داد که عیوب مشاهدهشده ناخالصی است یا حفره گازی ،مگر اینکه
عیوب کشیده باشند؛ بنابراین معیارهای پذیرش برای عیوب دایرهای شکل یکسان باشد.

ث 6-4-عیوب آشکارشده با بازرسی پرتونگاری

ترکها ،همجوشی ناقص 2و نفوذ ناقص 1که با آزمون پرتونگاری مشخص میشوند باید بهعنوان عیب تلقی
شوند .ناپیوستگیهای پیداشده با آزمون پرتونگاری که بزرگتر و یا پراکندگی بیشتر از مقادیر دادهشده در
جدول ث 9-یا ث ،9-هرکدام که کاربرد دارد ،باشد باید بهعنوان عیب تلقی شوند .لوله دارای چنین عیوبی
باید با یک یا چند روش از روشهای مندرج در زیربند ث 38 -برطرف شوند.
ث 7-4-ردیابی تصاویر پرتونگاری

تصاویر پرتونگاری باید به شناسه لوله مربوطه ،قابلردیابی باشند.

1-Spatial resolution
1-Lack of complete penetration
2- Lack of completefusion
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جدول ث -5-ناپیوستگیهای از نوع ناخالصی سربارهای کشیده شده
بیشینه ابعاد

)mm (in

فاصله

تعداد ناپیوستگی مشاهدهشده در

مجموع طول ناپیوستگیهای مشاهدهشده در

(کمینه)

( 950mm )6 inطول جوش

هر( 950mm )6 inطول جوش

)mm (in

(بیشینه)

(بیشینه)

)150 (6,0
)75 (3,0
)50 (2,0

1
2
3

)mm (in
)1,6 (0,063) × 13 (0,50
)1,6 (0,063) × 6,4 (0,25
)1,6 (0,063) × 3,2 (0,125

)13 (0,50
)13 (0,50
)13 (0,50

جدول ث -6-ناپیوستگیها از نوع ناخالصیهای سربارهای مدور و یا حبابهای گازی
اندازه

اندازه

فاصله

تعداد ناپیوستگیهای مشاهدهشده

مجموع طول ناپیوستگیهای

)mm (in

مجاور

(کمینه)

در ( 950mm )6/0 inطول جوش

مشاهدهشده در هر (950mm )6/0 in

)mm (in

)mm (in

(بیشینه)

طول جوش

)50 (2,0

2

(بیشینه))mm (in

3,2
)(0,125
3,2
a
)(0,125
3,2
a
)(0,125
3,2
a
)(0,125
1,6
)(0,063
1,6
)(0,063
1,6
)(0,063
0,8
)(0,031
0,8
)(0,031
0,4
)(0,016
a

3,2
)(0,125
1,6
)(0,063
0,8
)(0,031
0,4
)(0,016
1,6
)(0,063
0,8
)(0,031
0,4
)(0,016
0,8
)(0,031
0,4
)(0,016
0,4
)(0,016

)6,4 (0,25

a

)25 (1,0

متغیر است

)6,4 (0,25

)13 (0,5

متغیر است

)6,4 (0,25

)9,5 (0,4

متغیر است

)6,4 (0,25

)13 (0,5

4

)6,4 (0,25

)9,5 (0,4

متغیر است

)6,4 (0,25

)6,4 (0,25

متغیر است

)6,4 (0,25

8

)6,4 (0,25

)4,8 (0,188

متغیر است

)6,4 (0,25

)3,2 (0,125

16

)6,4 (0,25

b

)6,4 (0,25

a

( 2/5mm )8/855inبرای لولههای باضخامت کمتر و مساوی (.9/5mm )8/298in

b

دو عیب با قطر مساوی و کمتر از ( 8/4mm )8/813inممکن است با یک اندازه قطر ولی جدا از یکدیگر و مشروط به آنکه بهطور جداگانه از هر نوع عیب دیگری با کمینه
فاصله ( 31 mm )8/9inوجود داشته باشند.
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ث 5-بازرسی به روش فراصوت و الکترومغناطیس
ث 9-5-تجهیزات

ث 9-9-5-تجهیزاتی که از اصول فراصوت یا الکترومغناطیس استفاده کرده و قابلیت بازرسی پیوسته و غیر
منقطع درز جوش لوله درزدار یا سطح خارجی و یا داخلی لوله بدون درز را دارند هرکدام که مناسب است،
باید مورداستفاده قرار گیرد
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-9-5-در لوله درزدار ،تجهیزات باید توانائی بازرسی تمام ضخامت جوش را مطابق موارد زیر داشته
باشند:
الف -در لولههای  EWو  LWعالوه بر خط جوش ،مقدار ( 3/9mm )8/891inاز فلز پایه از هر طرف فلز
جوش مورد آزمون قرار گیرد؛
ب -در لولههای  SAWو  ،COWعالوه بر خط جوش 3/9mm )8/891in( ،از فلز پایه از هر طرف فلز جوش
مورد آزمون قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-5-مشخصات لولههای کالیبراسیون بازرسی فراصوت و الکترومغناطیس

ث 9-2-5-لوله کالیبراسیون باید دارای قطر و ضخامت در محدوده رواداری های مشخصشده لوله تولیدی
مورد بازرسی ،باشد.
یادآوری -در بعضی از استانداردهای مرجع  ISOبرای بازرسی غیر مخرب از عبارت لوله آزمون 3یا لوله مرجع 2استفادهشده
ولی در این استاندارد از کلمه شاخص مرجع یا استاندارد مرجع استفادهشده است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-2-5-بنا به تشخیص سازنده ،لولههای کالیبراسیون ممکن است دارای هر طول مناسبی باشند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 9-2-5-مطابق جدول ث 9-هر لوله کالیبراسیون باید دارای یک یا چند شیار ماشینکاری شده و یک یا
چند سوراخ ایجادشده بهعنوان شاخص مرجع باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 4-2-5-شاخصهای مرجع روی لوله کالیبراسیون باید به نحوی از یکدیگر فاصله داشته باشند که
نشانههای آنها بهخوبی از یکدیگر قابلتشخیص باشند.

1-Tubular testpiece
2-Reference tube
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یادآوری -در بعضی از استانداردهای مرجع  ISOبرای بازرسی غیر مخرب از عبارت استاندارد مرجع برای نشان دادن واژه
نشانگر مرجع استفادهشده است.

ث 5-2-5-لولههای شاهد استاندارد باید شناسایی شوند ابعاد و نوع شاخصهای مرجع باید با یک روش
اجرایی مستند صحهگذاری شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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جدول ث -7-آشکارسازهای مرجع
آشکارسازهای مرجع

مورد
جهت شکاف

مکان شکاف

a

ابعاد شکاف

عمق

c

d

طول

خارجی

داخلی

طولی

عرضی

درزEW

e

e

e

f

10,0

درزLW

e

e

e

f

g

)50 (2,0

درزSAW

h

e

e

e

i

درزCOW

h

قطر سوراخ
عرض

ایجادشده در

(بیشینه)

(بیشینه)

%

راستای شعاعی

)mm(in

)mm(in

)50 (2,0

)1,0 (0,040

)3,2 (0,125

)1,0 (0,040

g

b

)mm(in

h

نوار /ورق انتهای درز
درز قطعه لولههای

5,0

)1,6 (0,063

g

)50 (2,0

)1,0 (0,040

g

e

e

e

i

g

)50 (2,0

)1,0 (0,040

g

e

e

e

i

g

)50 (2,0

)1,0 (0,040

g

e

e

e

i

g

)50 (2,0

)1,0 (0,040

g

5,0
5,0
5,0
5,0

)1,6 (0,063
)1,6 (0,063
)1,6 (0,063
)1,6 (0,063

h

متصل شده

لوله PSL 2 SMLS

e

e

j

f

12,5

)50 (2,0

)1,0 (0,040

)3,2 (0,125

لوله PSL 1 SMLS

k

k

j

f

12,5

)50 (2,0

)1,0 (0,040

)3,2 (0,125

کوینچ و باز پخت شده
لوله PSL 1 SMLS

k

f

j

f

12,5

)50 (2,0

)1,0 (0,040

)3,2 (0,125

یادآوری  -9شکافها راستگوشه یا بهصورت  Uشکل میباشند.
یادآوری  -2در بازرسی الکترومغناطیسی ،شاخص مرجع باید دارای شکافهای داخلی ،خارجی و یک سوراخ با شعاع خاص باشد( .به زیربند ث 5-1-9-مراجعه شود)
a

نیازی به قرار دادن شاخصهای مرجع در جوش نیست.

b

قطر سوراخهای ایجادشده بر اساس اندازههای مته استاندارد باشد .اگر از شکاف بهعنوان شاخص مردودی استفاده شود ،سوراخ الزم نیست.

c

عمق بر اساس درصدی از ضخامت میباشد و نیازی نسبت که کمتر از ( 8/1mm )8/832inعمق داشته باشد .رواداری عمق  ± 39 %عمق شکاف مشخصشده است یا
( ± 8/89mm )8/882inهرکدام که بزرگتر است.

d

تمام طول باید دارای عمق کامل باشد

e

اگر از شکاف برای ایجاد شاخص مردودی استفاده شود ،الزم است.

f

نیاز نیست

g

بنا به اختیار سازنده شکاف  N10یا سوراخ به قطر ( 1/2mm )8/329inممکن است مورداستفاده قرار گیرد (به جدول ث 4-برای حدود قابلپذیرش مراجعه شود)

h

بنا به اختیار سازنده ،برای جوشهای  SAWو  COWبرای آستانه مردودی ،ممکن است از شکاف لبه جوش یا سوراخ لبه جوش استفاده شود.

i

شکاف عرضی و یا سوراخ به قطر ( 3/9mm )8/891inنیاز است.

 jبنا به اختیار سازنده برای کمک کردن در پیشبینی عیوب از شکافهای زاویهدار استفاده شود.
 kاگر قطر لولهها باالتر و یا مساوی ( 98/1mm )2/199inباشد مستلزم استفاده از یک شکاف برای آستانه مردودی باشد.
 lاگر توافق شده باشد لوله شاهد باید دارای شکاف خارجی و داخلی و یک سوارخ با قطر مشخص باشد.
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ث 9-5-استانداردسازی تجهیزات

ث 9-9-5-سازنده باید یک روش اجرایی مستند برای برقراری آستانه مردودی در بازرسی فراصوتی و
الکترومغناطیس هرکدام که کاربرد دارد استفاده کند .شاخصهای مرجع مربوط مشخصشده در جدول
ث 9-باید تحت وضعیت عملیات عادی قابلشناسایی باشند چنین قابلیتی باید در حالت دینامیکی ،بنا به
اختیار سازنده یا در حالت  On lineو یا در حالت  ،Off lineبا استفاده از بهسرعت جابجایی بین لوله و
سیستم تنظیمکننده 3که شرایط بازرسی مورداستفاده در حین تولید لوله را شبیهسازی میکند ،اثبات شود.
ث 2-9-5-دستگاه باید دستکم دومرتبه در هر نوبتکاری با یک لوله شاخص مرجع مناسب (به زیربند
ث  2-9مراجعه شود) کالیبره شود و دومین مرتبه  1تا  5ساعت پس از اولین بار بهمنظور اثبات مؤثر بودن
کالیبراسیون و مؤثر بودن روشهایی اجرایی بازرسی انجام شود کالیبراسیون دستگاه باید قبل از خاموش
کردن آن در انتهای هر مرحله بازرسی مورد تایید قرار گیرد.
یادآوری -دریک یا چند استاندارد  ISOمرجع بازرسیهای غیر مخرب ،از عبارت کالیبراسیون برای نشان دادن عبارت
استانداردسازی در این استاندارد استفاده میشود.

ث 9-9-5-دستگاه باید برای تولید عالئم کامالً مشخص از شاخصهای مرجع مربوط هنگامیکه لوله
کالیبره بازرسی میشود ،تنظیم شود.
ث 4-9-5-چنانچه در لولههای با قطر مساوی و بزرگتر از ( 98/1mm )2/199inاز سوراخ متهکاری شده
برای مشخص کردن آستانه مردودی در آزمون الکترومغناطیس لوله استفاده شود و کاربرد آن برای بازرسی
(آزمون) درز جوش لولههای درزدار و یا آزمون همزمان سطح خارجی و داخلی لولههای بدون درز
مورداستفاده قرار گیرد .مضافاً باید صحهگذاری شود که دستگاه کالیبره شده به این صورت ،عالئمی از
شکافهای داخلی و خارجی لوله کالیبراسیون تولید میکند که مساوی یا بزرگتر از آستانه مردودی
مشخصشده با استفاده از سوراخ متهکاری شده است.
ث 4-5-ثبت صحهگذاری قابلیت سامانه

ث 9-4-5-سازنده باید ثبت سامانه  NDTکه قابلیتهای سامانه در شناسایی شاخصهای مرجع
مورداستفاده را در مشخص کردن حساسیت آزمون دستگاه نگهداری کند.
صحهگذاری دستکم باید موارد ذیل را تحت پوشش قرار دهد.
الف -محاسبه ناحیه تحت پوشش؛
ب -قابلیت تحت پوشش قرار دادن ضخامت ،موردنظر؛

1-Transducer
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پ -قابلیت تکرار؛
ت -جهتگیری پراب که شناسایی عیوب مرسوم در فرایند تولید را فراهم میآورد (.به پانوشت  Jجدول ث-
 9مراجعه شود)؛
ث -مستنداتی که نشان میدهد عیوب مرسوم در فرایند تولید ،با استفاده از روشهای  NDTتوضیح
دادهشده دربندهای ث 5-یا ث 9-هرکدام که مربوط است ،شناسایی میشوند؛
ج -پارامترهای تنظیم آستانه.
ث 2-4-5-عالوه بر موارد فوق سازنده باید اسناد مربوط به موارد زیر را نیز نگهداری کند:
الف -روشهای اجرایی عملیات سامانه ،NDT
ب -شرح توضیح دستگاه ،NDT
پ -اطالعات تایید صالحیت کارکنان  NDTو
ت -دادههای آزمون دینامیکی که نشاندهنده قابلیتهای سامانه عملیات NDTتحت شرایط آزمون تولیدی
باشد.
ث 5-5-حدود پذیرش

ث 9-5-5-حد پذیرش عالئم تولیدشده بهوسیله شاخصهای مرجع ،باید با مطابق جدول ث 4 -باشد.
ث 2-5-5-برای بازرسی فراصوتی لوله جوشکاری شده در حالت متحرک ،هر ناپیوستگی که عالمتی
بزرگتر از حد پذیرش مربوطه در جدول ث 4-تولید کند باید بهعنوان عیب دستهبندی شود مگر اینکه
دارای یکی از شرایط زیر باشد.
الف -بازرسی به روش فراصوت ناپیوستگی در حالت استاتیک ،عالمتی تولید کند که کوچکتر از حد
پذیرش مربوطه در جدول ث 4-باشد و اطمینان حاصل شود که بیشینه ضربان بهدستآمده است.
ب -مشخص شود ناپیوستگی ایجادشده عالمت یک ناپیوستگی سطحی است که مطابق زیربند  38-5عیب
محسوب نمیشود.
پ -در لولههای  SAWو  ،COWبهوسیله بازرسی پرتونگاری مشخص شود که ناپیوستگی ایجادشده نشانه
یک ناپیوستگی مانند ناخالصیهای سرباره و یا حفرههای گازی است که الزامات زیربند ث 9-5-را
برآورده میکند.
ث 9-5-5-بهجز مواردی که در زیربند ث 2-9-9-قسمت ب وپ مجاز دانسته شده است ،عیوب آشکارشده
با آزمون فراصوتی ،نباید بهوسیله آزمون پرتونگاری بعدی بهعنوان ناپیوستگی ،طبقهبندی شوند.
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ث 4-5-5-در لولههای بدون درز ،هرگونه ناپیوستگی سطحی دارای پالس بزرگتر از حد پذیرش مربوطه
در جدول ث ،4-باید بهعنوان عیوب دستهبندی شود مگر اینکه مطابق با زیربند  38-5مشخص شود
ناپیوستگی موردنظر عیب نیست.
ث 5-5-5-در درز جوشهای  ،COWهرگونه عالمتی با طول بزرگتر از ( 29 mm )3/8inصرفنظر از
ارتفاع عالمت ،مشروط به آنکه این پالس بلندتر از پالسهای کاذب باشد باید مجدداً به روش پرتونگاری
مطابق زیر بند ث 5-و یا در صورت توافق ،با روش دیگری مورد بازرسی قرار گیرد.
ث 6-5-برطرف نمودن عیوب پیداشده بهوسیله آزمون فراصوتی یا الکترومغناطیس

در لولههای دارای عیب باید یک یا چند روش اصالح مشخصشده در بند ث 38 -اعمال شود.
ث 7-5-تعمیر جوش

برای جوشهای  COWو  SAWعیوب آشکارشده بهوسیله روش بازرسی فراصوتی ممکن است بهوسیله
جوشکاری تعمیر و سپس مطابق بند پ 5-بازرسی مجدد شوند .در بازرسی مجدد باید از فراصوتی دستی یا
ترکیبی از فراصوت خودکار و دستی استفاده شود.
جدول ث -8-حد پذیرش
حد پذیرش

مورد

نوع شکاف

اندازه سوراخ

 SAW,COW,LWیا جوش

N5

)1,6 (0,063

100

تعمیری

N10

)3,2 (0,125

33

لوله EW

N10

)3,2 (0,125

100

لولهSMLS

N12,5

)3,2 (0,125

100

a

(بیشینه)

٪

 aبهعنوان درصدی از عالئم ایجادشده توسط شاخص مرجع بیانشده است .شاخص مردودی ،نباید از حد مجاز مربوطه بیشتر شود( .به زیربند ث 1-9-مراجعه شود)

توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 6-بازرسی به روش ذرات مغناطیسی
ث 9-6-بازرسی لوله بدون درز  SMLSبه روش ذرات مغناطیسی

ث 9-9-6-اگر برای آشکارسازی عیوب طولی از روش بازرسی ذرات مغناطیسی استفاده میشود ،تمام سطح
خارجی لوله باید تحت این بازرسی قرار گیرد.
ث 2-9-6-ناپیوستگیهای سطحی آشکارشده بهوسیله بازرسی ذرات مغناطیسی باید بر اساس موارد زیر
بررسی ،طبقهبندی و اصالح شوند.
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الف -آن دسته از ناپیوستگیها که دارای عمق کوچکتر و مساوی  8/329ضخامت بوده و ضخامت
باقیمانده از کمینه ضخامت مشخصشده بیشتر باشد باید جزء ناپیوستگیهای قابلقبول طبقهبندی و
مطابق با زیربند پ 3-با آنها رفتار کرد.
ب -آن دسته از ناپیوستگیهایی که دارای عمق بیشتر از  8/329ضخامت مشخصشده بوده و ضخامت
باقیمانده از کمینه ضخامت مشخصشده بیشتر باشد باید بهعنوان عیب طبقهبندی و بهوسیله سنگ
زدن مطابق شرایط زیربند پ 2-برطرف شود یا باید مطابق بند پ 1-با آن رفتار کرد.
پ -آن دسته از ناپیوستگیهایی که عمق آنها منجر به کاهش ضخامت باقیمانده از کمینه ضخامت
مشخصشده شوند ،عیب تلقی شده و باید مطابق با بند پ 1-با آن رفتار کرد.
یادآوری -ناپیوستگیها که عمق آنها از کمینه ضخامت مشخصشده بیشتر شده باشند بدان معنی است که آن محل از لوله
که دارای چنین ناپیوستگیهای است ،دارای ضخامت کمتر از کمینه ضخامت مشخصشده ،مجاز لوله میباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-6-تجهیزات

تجهیزات مورداستفاده برای بازرسی ذرات مغناطیسی باید قابلیت الزم برای ایجاد یک میدان مغناطیسی
مؤثر که قادر به تشخیص ناپیوستگیها مانند ترکها ،درزها و دوپوستگیهای روی سطح خارجی را داشته
باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 9-6-لوله شاخص مرجع برای آزمون ذرات مغناطیسی

در صورت تقاضای خریدار ،هماهنگی و برنامهریزی برای تهیه و ساخت لوله شاخص توسط سازنده صورت
میگیرد .لوله شاخص مرجع باید نشاندهنده همان مواردی باشد که در تقاضای خریدار مطرحشده است.
برای اثبات اینگونه موارد باید روی یک شاخه از لولههای تولید یا لولهای با همان مشخصات فنی محصول
تهیه و عیوب مصنوعی و یا عیوب طبیعی با همان ویژگیهای معینشده در زیربند ث 2-9-روی آن تعبیه
شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 7-پسماند مغناطیسی

ث 9-7-الزامات پسماند مغناطیسی فقط بهوسیله آزمون و در هنگام ساخت انجام میشود.
یادآوری -مقدار پسماند مغناطیسی لوله پس از خروج از کارخانه میتواند تحت تأثیر روش و حالتهای چیدمان لولهها و بعد
از حمل باقی بماند.

ث 2-7-میدان مغناطیسی طولی روی لولههای سر ساده با قطر خارجی بزرگتر مساوی ()9/929in
 394/1mmو تمام لولههای سر ساده با قطر کمتر از مقدار فوق که تمام طول آنها تحت آزمون ذرات
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مغناطیسی و یا قبل از بارگیری تحت آزمون ذرات مغناطیسی قرار میگیرد باید اندازهگیری شود اینگونه
اندازهگیری باید از رویه ریشه یا محل برش انتهای لوله سر ساده گرفته شود.
یادآوری -اندازهگیریهای انجامشده روی لولههای انبارشده فاقد اعتبار میباشد

ث 9-7-اندازهگیری باید بهوسیله گوسمتراثرهال 3یا نوع دیگری از ابزار کالیبره شده انجام گیرد .در صورت
اختالف باید بهوسیله گوس متر اندازهگیری شود و این سیستم باید مطابق دستورالعمل نوشته عمل کند تا
نتایج صحیح و دقیق حاصل شود.
ث 4-7-اندازهگیری باید روی دو انتهای لوله و کمینه هر  5ساعت یکبار در نوبتکاری انجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 5-7-میزان مغناطیس باقیمانده لوله پس از هرگونه بازرسی که از میدان مغناطیسی استفاده میشود و
قبل از عملیات بارگیری لوله از کارخانه باید اندازهگیری شود لولههایی که پس از اندازهگیری پسماند
مغناطیسی با تجهیزات الکترومغناطیسی جابجا میشوند .دارای مقدار پسماند مغناطیسی میشوند که این
مقدار نباید از حد مشخصشده درزیربند ث 9-9-بیشتر شود.
ث 6-7-چهار نقطه از انتهای هر لوله بهصورت محیطی و تقریباً با زاویه  58درجه از یکدیگر اندازهگیری و
خوانده میشود و میانگین چهار نقطه باید کمتر یا مساوی ( 1/8mT )18Gsو همچنین یک نقطه نباید
بیشتر از ( 1/9mT )19Gsباشد .هنگامیکه اندازهگیری توسط گوس متر یا هر ابزار دیگری انجام میشود
مقدارها باید یکسان باشند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 7-7-هر لولهای که نتواند الزامات زیربند ث 9-9-را برآورده کند باید معیوب تلقی شود بهجز آنهایی که
در زیربند ث 4-9-مجاز میباشند ،تمام لولههای بین لوله معیوب و آخرین لوله قابلقبول باید تکتک
اندازهگیری شوند
ث 8-7-لولههای ثبتشده موجود ،به ترتیب از آخرین لوله ممکن است برای اندازهگیری مجدد برگشت
داده شوند کمینه سه لوله متوالی باید شرایط الزم را داشته باشند.
یادآوری -اندازهگیری لولههای قبل از سهشاخه قابلقبول ،ضروری نمیباشد.

ث 1-7-لولههای تولیدشده بعد از لولۀ معیوب باید بهطور تکتک اندازهگیری شوند تا زمانی که کمینه
سهشاخه لوله بهطور متوالی شرایط الزم را داشته باشند.

1-Hall-effect gaussmeter
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ث 90-7-تمامی طول لولههای معیوب باید مغناطیس زدایی شود و سپس اندازهگیری پسماند مغناطیسی
روی آنها صورت گیرد تا کمینه سهشاخه لوله بهطور متوالی مطابق زیربند ث 9-9-دارای شرایط الزم
باشند.
ث 8-ناپیوستگیهای الیهای در بدنه لولههای  EW،SAWو COW

ث 9-8-برای لولههای  EWدر صورت توافق با استفاده از سیستم فراصوتی ،عاری بودن بدنه لولهها از
ناپیوستگیهای الیهای بزرگتر از موارد مجاز زیر باید مورد تایید قرار گیرد.
الف -اگر بازرسی انجامگرفته ،قبل از فرایند شکلدهی لوله و مطابق با استاندارد  ،ISO 10893-9با معیار
قبولی  U2صورت گرفته باشد ،یا
ب -اگر بازرسی انجامگرفته ،بعد از فرایند جوشکاری و مطابق با استاندارد  ISO 10893-8با معیار قبولی
 U3صورت گرفته باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 2-8-در صورت توافق برای لولههای  SAWو  ،COWبا استفاده از آزمون فراصوتی باید عاری بودن
تسمه  /ورق یا بدنه لوله از ناپیوستگیهای الیهای بزرگتر از موارد مجاز مطابق با استاندارد  ISO 10893-9با
معیار قبولی سطح  U2مورد تایید قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
ث 1-ناپیوستگیهای الیهای در لبههای طولی تسمه /ورق یا جوش لولههای  EW،SAWو COW

در صورت توافق ،برای لولههای  EW،SAWو  ،COWبا استفاده از آزمون فراصوتی عاری بودن ناحیهای به
پهنای ( 39 mm )8/9inبهموازات هر طرف لبههای طولی تسمه  /ورق یا بهموازات جوش از هر طرف از
وجود الیهای ،بیشتر از موارد مجاز دربندهای الف و ب مورد تایید قرار گیرد.
الف -اگر بازرسی انجامگرفته ،قبل از فرایند شکلدهی لوله و مطابق با استاندارد  ،ISO 10893-9با معیار
قبولی  U2صورت گرفته باشد ،یا
ب -اگر بازرسی انجامگرفته ،بعد از فرایند جوشکاری و مطابق با استاندارد  ISO 10893-8با معیار قبولی
 U2صورت گرفته باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ث 90-نحوۀ برخورد با لولههای معیوب

لوله معیوب باید با یک یا بیشتر از موارد زیر موردبررسی قرار گیرند.
الف -عیب لولهها باید با سنگ زدن مطابق پیوست پ برطرف شوند؛
ب -نواحی معیوب لوله باید بهوسیله جوشکاری مطابق با پیوست پ تعمیر شوند؛
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پ -قسمتهای معیوب لوله با در نظر گرفتن حد مجاز طول لوله ،باید بریده شوند؛ یا
ت -تمام لوله باید مردود شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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پیوست ج
(الزامی)
الزامات برای کوپلینگ های مورد کاربرد برای اتصال لولههای رزوهای (فقط )PSL 1
ج 9-مواد

ج 9-9-کوپلینگ های تکمیلشده باید مطابق با الزامات کاربردی  PSL 1برای ردههای اختصاصیافته در
این پیوست با توجه به ترکیب شیمیایی ،خواص مکانیکی و بازرسی غیر مخرب را پوشش دهد.
ج 2-9-کوپلینگ ها در لوله باردههای L175, A25, L175P, A25Pباید از نوع بدون درز یا درزدار باشند.
ج 9-9-بهجز مواردی که در زیربند ج 5-3-مجاز میباشند ،کوپلینگ ها در لوله باردههای B L210. L245

و  Aباید از نوع بدون درز و با بهکارگیری موادی با خواص مکانیکی معادل یا بیشتر از لوله ساخته شوند.
ج 4-9-در صورت توافق ،کوپلینگ جوشکاری شده ممکن است برای لولههای با (D ≥199/9mm)35 in

بهکاربرده شوند مشروط به آنکه بهطور مناسب نشانهگذاری شوند.
ج 2-ابعاد

کوپلینگ ها باید مطابق ابعاد و حدود رواداری جدول ج 3-و شکل ج 3-باشند.
یادآوری -اندازههای کوپلینگ در شکل ج 3-مناسب لوله با ابعاد دادهشده در جدولهای  25و  29میباشند.

ج 9-کوپلینگ ها باید بدون تاول ،حفره و آثار سوختگی و سایر عیوب دیگری که میتواند موجب آسیب یا
شکستگی رزوه شود ،باشند.
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جدول ج -9-ابعاد ،وزنها و رواداری کوپلینگ ها
ابعاد کوپلینگ ها
)mm (in

قطر خارجی
مشخصشده لوله
D
) mm (in

عرض
قطر خارجی
مشخصشده
W

)10,3 (0,405
)13,7 (0,540
)17,1 (0,675
)21,3 (0,840
)26,7 (1,050
)33,4 (1,315
)42,2 (1,660
)48,3 (1,900
)60,3 (2,375
)73,0 (2,875
)88,9 (3,500
)101,6 (4,000
)114,3 (4,500
)141,3 (5,563
)168,3 (6,625
)219,1 (8,625
)273,1 (10,750
)323,9 (12,750
)355,6 (14,000
)406,4 (16,000
)457 (18,000
)508 (20,000
a

b

a

b

)14,3 (0,563
)18,3 (0,719
)22,2 (0,875
)27,0 (1,063
)33,4 (1,313
)40,0 (1,576
)52,2 (2,054
)55,9 (2,200
)73,0 (2,875
)85,7 (3,375
)101,6 (4,000
)117,5 (4,625
)132,1 (5,200
)159,9 (6,296
)187,7 (7,390
)244,5 (9,625
)298,4 (11,750
)355,6 (14,000
)381,0 (15,000
)431,8 (17,000
)482,6 (19,000
)533,4 (21,000

کمینه طول

قطر مشخصشده

مشخصشده

انحنا

NL

b

Q

)27,0 (1,063
)41,3 (1,625
)41,3 (1,625
)54,0 (2,125
)54,0 (2,125
)66,7 (2,625
)69,8 (2,750
)69,8 (2,750
)73,0 (2,875
)104,8 (4,125
)108,0 (4,250
)111,1 (4,375
)114,3 (4,500
)117,5 (4,625
)123,8 (4,875
)133,4 (5,250
)146,0 (5,750
)155,6 (6,125
)161,9 (6,375
)171,4 (6,750
)181,0 (7,125
)193,7 (7,625

b

)11,9 (0,468
)15,3 (0,603
)18,8 (0,738
)22,9 (0,903
)28,3 (1,113
)35,0 (1,378
)43,8 (1,723
)49,9 (1,963
)62,7 (2,469
)75,4 (2,969
)91,3 (3,594
)104,0 (4,094
)116,7 (4,594
)143,7 (5,657
)170,7 (6,719
)221,5 (8,719
)275,4 (10,844
)326,2 (12,844
)358,0 (14,094
)408,8 (16,094
)459,6 (18,094
)510,4 (20,094

رواداری ها برای قطر خارجی کوپلینگ ها  ± 8/83 Wاست
این نشانهها به دلیل استفاده درازمدت در این استاندارد و  ]22[ API 5CTبه این صورت حفظشده است.
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مشخصشده
سطح پیشانی

وزن محاسبهشده
کوپلینگ
)kg (lb

b
)0,8 (0,031
)0,8 (0,031
)0,8 (0,031
)1,6 (0,063
)1,6 (0,063
)2,4 (0,093
)2,4 (0,093
)2,4 (0,093
)3,2 (0,125
)4,8 (0,188
)4,8 (0,188
)4,8 (0,188
)6,4 (0,250
)6,4 (0,250
)6,4 (0,250
)6,4 (0,250
)9,5 (0,375
)9,5 (0,375
)9,5 (0,375
)9,5 (0,375
)9,5 (0,375
)9,5 (0,375

)0,02 (0,04
)0,04 (0,09
)0,06 (0,13
)0,11 (0,24
)0,15 (0,34
)0,25 (0,54
)0,47 (1,03
)0,41 (0,90
)0,84 (1,86
)1,48 (3,27
)1,86 (4,09
)2,69 (5,92
)3,45 (7,60
)4,53 (9,99
)5,87 (12,93
)10,52 (23,20
)14,32 (31,58
)22,37 (49,32
)20,81 (45,88
)23,35 (55,89
)30,20 (66,61
)36,03 (79,45
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راهنما
 1رزوههای درگیر شونده بهوسیله نیروی اعمالشده با دستگاه
 2رزوههای درگیر شونده بهوسیله نیروی اعمالشده با آچار دستی
 bکمینه ضخامت اختصاصیافته کوپلینگ
 dقطر داخلی لوله
 Dقطر خارجی مشخصشده لوله
 N Lکمینه طول مشخصشده
 Qقطر مشخصشده انحنا
 tضخامت لوله
 Wقطر خارجی مشخصشده رابط
 aاین نشانهها به دلیل استفاده درازمدت در این استاندارد و ]22[ API 5CTبه این صورت حفظشده است.

شکل ج– 9-نحوه درگیر شدن لوله رزوه دار با کوپلینگ رزوهای
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پیوست چ
(الزامی)
لولههای  PSL 2مقاوم به گسترش شکست نرم
چ 9-مقدمه

چ 9-9-این پیوست شرایط تکمیلی مشخصشدهای را ارائه میدهد که بتوان برای لولههای  PSL 2آزمون
ضربه با شیار  Vرا عملی نمود( .به جدول  22مراجعه شود) و همچنین لولههای  PSL 2مقاوم نسبت به
گسترش شکست نرم را دربرمی گیرد .بهردیف  98از قسمت پ زیربند  2-9مراجعه شود .ضمناً این پیوست
راهنمایی الزم را برای مقدار انرژی آزمون ضربه با شیار  Vرا ارائه تا از شکست نرم در بدنه فوالدی لولهها
جلوگیری کند.
یادآوری  -9ترکیبی از سطح شکست برشی و انرژی شکست مؤثر ،در آزمون ضربه از ویژگیهای اساسی بدنه لوله و اطمینان
از عدم گسترش شکست ترد و کنترل شکست نرم در خطوط لوله انتقال گاز میباشد( .به زیربند  2-2-4-5مراجعه شود)
یادآوری  -2این موضوع حائز اهمیت است که کاربر گامهای مناسبی برای اطمینان از پارامترهای عملیاتی شامل ترکیبات
گازی و فشار بهرهبردار ی هر خط لوله که مطابق الزامات این پیوست را دارد یا سازگار با شرایط آزمون که بر اساس روش
مربوطه مدون شده را داشته باشد .کاربرد روش راهنمای خطوط لوله خارج از صحت روش مربوطه میتواند منجر به تشخیص
نامطمئن برای مقاومت نسبت به رشد شکست را در فوالد در برداشته باشد.

چ 2-9-روشهای راهنما در زیربندهای چ 9-تا چ 38-شرح دادهشده و برای تعیین میزان انرژی شکست
آزمون ضربه ) (CVNنیازمند کنترل آغاز و گسترش شکست نرم در خطوط لوله گاز دفن شده و بر اساس
آزمونهای مربوطه در حین ساخت و محاسبات تئوری و یا انحصاراً روی خطوط لوله دارای درز جوش
میباشد .اگر استفاده از این روش مدنظر است تعیین مقدار انرژی شکست  CVNنیازمند کنترل شکست نرم
در لولههای بدون درز میباشد .مصرفکننده باید توجه و مراقبت الزم را برای محاسبات مقدار بهدستآمده
را داشته و تایید آن ممکن است بهوسیله آزمون ترکیدگی طول کامل موردنیاز (به بند چ 33-مراجعه شود)،
صورت گیرد.
چ 2-اطالعات تکمیلی تهیهشده توسط خریدار

چ 9-2-در تقاضای خریدار باید شرایط عملی زیر که در پروژه نیازمند است مشخص شود.
الف -مقدار کمینه میانگین انرژی شکست آزمون ضربه با شیار ( Vبر اساس اندازه کامل هر نمونه آزمون)
برای هر آزمون ،یا
ب -مقدار کمینه میانگین انرژی شکست آزمون ضربه با شیار ( Vبر اساس اندازه کامل هر نمونه آزمون)
برای هر سفارش.
چ 2-2-در سفارش خریدار همچنین باید مشخص شود که:
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الف -دمای آزمون ضربه با شیار V

ب -دمای آزمون سقوط وزنه فقط برای لولههای با قطر خارجی مساوی و بزرگتر از ()28/888 in
.984mm
چ 9-معیار پذیرش

چ 9-9-برای آزمون ضربه با شیار  Vاز بدنه فوالدی لوله با قطر خارجی کوچکتر از (،984mm )28/888in
میانگین سطح شکست برشی باید مساوی و بیشتر از 49 %در شرایط دمایی آزمون مشخصشده در تقاضای
خریدار باشد.
چ 2-9-اگر تقاضای خریدار مطابق قسمت الف زیربند چ 3-2-باشد ،میانگین (مجموعه سهتایی از
نمونههای آزمون) میانگین انرژی ضربه برای هر آزمون بدنه لوله نباید کمتر از میزان مشخصشده برای
نمونههای با اندازه کامل و در دمای آزمون مشخصشده در تقاضای خریدار باشد.
چ 9-9-اگر تقاضای خریدار مطابق با قسمت ب زیربند چ 3-2-باشد ،میانگین انرژی شکست (تمام
آزمونهای انجامشده مطابق تقاضا) برای درخواست نباید کمتر از میزان مشخصشده در تقاضای کارفرما
روی نمونههای آزمون با اندازه کامل باشد.
چ 4-9-برای هر آزمون سقوط وزنه بدنه لوله ،میانگین ناحیه سطح شکست برشی باید مساوی و بیشتر
از 49 %بر اساس دمای خواستهشده طبق درخواست خریدار انجامشده باشد.
یادآوری -آزمون سقوط وزنه برای لولههایی که در خطوط انتقال گاز کاربرد دارند بهطور عادی توسط مصرفکننده مشخص
میشود .هنگامیکه منطقه سطح شکست برشی ،مساوی و بیشتر از 49 %میباشد این اطمینان حاصل میشود که شکست در
چنین فوالدی غالباً بهصورت نرم در شرایط دمایی آزمون میباشد ،بهمنظور تعیین مقاومت خطوط لوله نسبت به رشد شکست
هنگام سرویس ،از نکات مهم برای ارزیابی بیشتر ،استفاده از یکی از روشهای شرح دادهشده در این پیوست در محدودۀ تایید
میباشد.

چ 4-تناوب آزمونها
چ 9-4-برای لوله جوشکاری شده با قطر خارجی کمتر از ( ،984mm )28/888inآزمون ضربه با شیار V

باید روی بدنه لوله تولیدی بر اساس جدول  34انجام شود.
چ 2-4-برای لوله جوشکاری شده با قطر خارجی مساوی و بیشتر از ( ،984mm )28/888inآزمون ضربه با
شیار  Vو آزمون سقوط وزنه ،بدنه لوله تولیدی بر اساس جدول  34باید انجام شود.
چ 5-نشانهگذاری لولهها و مدارک بازرسی
چ 9-5-عالوه بر الزامات نشانهگذاری درجشده در زیربند  ،2-33بعد از شناسه گذاری  ،PSLباید حرف )(G

نیز درج شود تا مشخص کند لوله بر اساس شرایط کاربردی پیوست چ تولیدشده است.
چ 2-5-عالوه بر الزامات درجشده در زیربند  2-1-3-38مدارک بازرسی باید شامل موارد زیر باشد:
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الف -میزان دمای آزمون ضربه و آزمون سقوط وزنه (اگر کاربرد داشته باشد)،
ب -مقدار کمینه میانگین انرژی ضربه برای هر آزمون ،و
پ -مقدار کمینه میانگین انرژی ضربه برای هر سفارش.
چ 6-راهنمای تعیین مقدار انرژی آزمون چارپی در خطوط لوله انتقال گاز دفنی ساحلی

چ 9-6-بندهای چ 9-تا چ 33-تعداد  9روش که ممکن است میزان مقدار انرژی جذبشده برای آزمون
چارپی برای کنترل گسترش شکست نرم در خطوط انتقال گاز دفنی بر اساس آنها تعیین شود شرح
دادهشده برای هر روش جزئیات و حدود قابلاجرا دادهشده است.
یادآوری  -هدف این نیست که این پیوست مانع از قبول کردن دیگر روشهای ارائهشده توسط طراح خطوط لوله باشد.

چ 2-6-مقدار انرژی جذبشده آزمون چارپی منتج شده از روش شرح دادهشده دربندهای چ 9-تا چ 33-یا
مقدار باالتر ،میتواند برای کمینه مقدار هر آزمون یا کمینه مقدار میانگین برای هر سفارش مشخص شود.
یادآوری  -9اگر نتیجه آزمون چارپی در خصوص کمینه میانگین انرژی جذبشده مشخصشده در سفارش بیشتر از کمینه
میانگین انرژی جذبشده برای هر آزمون باشد ،پیشبینی میشود که طول گسترش شکست بیشتر باشد .برای اطالعات بیشتر
زیربند  38در قسمت اطالعات تکمیلی ببینید.
یادآوری  -2شرایط ایجادشده در این خصوص برای لولههای دفنی در قسمت خشکی در نظر گرفته میشود این شرایط برای
خطوط لوله فراساحلی کاربرد ندارد.

چ 7-راهنمای ( -EPRGخطوط راهنمای گروه تحقیقاتی خطوط لوله اروپایی) رویکرد 9

چ 9-7-این رویکرد مربوط است به گروه تحقیق اروپائی خط لوله که در خصوص جلوگیری از شکست در
خطوط لوله انتقال ،تحقیقات خود را انجام دادهاند ،قابلیت اجرائی این راهنما ،محدود به لولههای دارای درز
جوش میشود .مقدارهای دادهشده در جدول چ ،3-چ 2-و چ 1-کمینه میانگین (یک مجموعه با سه نمونه
آزمون) انرژی جذبشده و قابلاجرا برای خطوط لولههایی که با فشار عملیاتی تا ( 4MPa)3398psiو قطر
خارجی مساوی کمتر از ( 3518mm )99/888inو ضخامت مساوی و کمتر از ( 29/5 mm )3/888inحامل
سیاالتی که در هنگام افت فشارهای ناگهانی دارای نمودار و رفتار تک فازی میباشند .کمینه مقدار انرژی
جذبشده آزمون ضربه برای نمونههای با اندازه کامل بر اساس ژول و با حرف  Kvنشان داده میشود( .فوت
پوند) در جدولها مقدار بیشتر از ( 58 Jبرای لولههای رده پائین تر از  X80یا  )L555یا ( 48 Jبرای
لولههای رده  X80یا  )L555و مقدار حاصلشده مدنظر قرار میگیرد .هرچند فرمولهای چ 1-تا چ 9-برای
رده لولهها میباشد.
الف -رده مساوی و کوچکتر از  X65یا L450

(چ)3-
ب -ردههای بزرگتر از  X65یا  L450ولی کوچکتر از  X70یا L485
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(چ)2-
پ -ردههای بزرگتر از  X70یا  L485اما کوچکتر از  X80یا L555

(چ)1-
که در آن:
 σnتنش محیطی برحسب ( MPa )k Ib/ in2؛
 Dقطر خارجی لوله برحسب ) mm (in؛
 tضخامت مشخصشده لوله برحسب ) mm (in؛
 C1مقدار 2,6 × 10 – 4برای محاسبه در سیستم  Siو مقدار  1,79 × 10 - 2برای محاسبه در سیستم  USC؛
 C2مقدار  3,21 × 10 – 4برای محاسبه در سیستم  Siو مقدار 2,16 × 10 - 2برای محاسبه در سیستم  USC؛
 C3مقدار  3,57 × 10 – 4برای محاسبه در سیستم  Siو مقدار  1,08 × 10 - 2برای محاسبه در سیستم .USC
یادآوری -مقدار بهدستآمده از معادله چ 3-برابر با  8/99مقدار حاصلشده از معادله چ 9-درروش  5میباشد.
مقدار بهدستآمده از معادل (چ )2-معادل  8/5مقدار حاصله از معادله چ 9-درروش  5میباشد.
مقدار حاصله از معادله چ 1-معادل مقدار حاصله از معادله چ 5-درروش  2میباشد.
چ 2-7-برای کاربرد این روش ،حد و دامنه ایمنی و طول گسترش شکست را میتوان از گزارش EPRG

گروه تحقیق اروپایی خطوط لوله به دست آورد.
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جدول چ -9-کمینه شرایط انرژی جذبی آزمون چارپی برای ضریب طراحی 0/625
مشخصات قطر خارجی

کمینه مقدار انرژی جذبی آزمون  CVNاندازه کامل

D
)mm (in

Kv
)J (ft,lbf
رده لوله

 ≤L245یاB

)≤508(20,000
تا )> 508 (20,2000

)40 (30
)40 (30

> L245یاB

>L290یا

>L360یا

>L415یا

>L450یا

>L485یا

تا  L290یا

X42تا

X52تا

X60تا

X65تا

X70تا

X42

L360یا

L415یا

L450یا

L485یا

L555یا

X52

X60

X65

X70

X80

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)41 (30

)80 (59
)80 (59

)40 (30
)40 (30

)610 (24,000
تا )> 610 (24, 000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)45 (33

)80 (59

)711 (28,000
تا )> 711 (28,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)48 (35

)80 (59

)813 (32,000
تا )> 813 (32,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)51 (38

)80 (59

)914 (36,000
تا )> 914 (36,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)53 (39

)80 (59

)1016 (40,000
تا )> 1016 (40,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)42 (31

)56 (41

)82 (60

)1118 (44,000
تا )> 1118 (44,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)43 (32

)58 (43

)87 (64

)1219 (48,000
تا )> 1219 (48,000

)40 (30

)42 (31

)42 (31

)1422 (56,000
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جدول چ -2-کمینه شرایط انرژی جذبی آزمون چارپی برای ضریب طراحی 0/72
مشخصات قطر خارجی

کمینه مقدار انرژی جذبی آزمون  CVNاندازه کامل

D
)mm (in

Kv
)J (ft,lbf
رده لوله

≤L245یاB

>L245یاB

>L290یا

>L360یا

>L415یا

تا

X42تا

X52تا

X60تا

L290یا

L360یا

L415یا

L450یا

X42

X52

X60

X65

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

>L450
یا X65

تا
L485یا

>L485یا
X70تا
L555یا
X80

X70

)≤508(20,000
تا )> 508 (20,2000

)40 (30
)40 (30

)46 (34
)50 (37

)80 (59
)80 (59

)610 (24,000
تا )> 610 (24, 000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)41 (30

)55 (41

)80 (59

)711 (28,000
تا )> 711 (28,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)43 (32

)58 (43

)83 (61

)813 (32,000
تا )> 813 (32,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)41 (30

)46 (34

)62 (46

)90 (59

)914 (36,000
تا )> 914 (36,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)44 (32

)48 (35

)65 (48

)96 (71

)1016 (40,000
تا )> 1016 (40,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)46 (34

)51 (38

)68 (50

)102 (75

)1118 (44,000
تا )> 1118 (44,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)48 (35

)53 (39

)71 (42

)108 (80

)1219 (48,000
تا )> 1219 (48,000

)40 (30

)42 (31

)42 (31

)1422 (56,000
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جدول چ -9-کمینه شرایط انرژی جذبی آزمون چارپی برای ضریب طراحی 0/80
قطر خارجی

کمینه مقدار انرژی جذبشده آزمون  CVNاندازه کامل

مشخصشده

Kv
)J (ft,lbf

D
)mm (in

رده لوله

 ≤L245یاB

>L245یاB

>L290یا

>L360یا

>L415یا

>L450یا

>L485یا

تا

X42تا

X52تا

X60تا

X65تا

X70تا

L360یا

L415یا

L450یا

L485یا

L555یا

X52

X60

X65

X70

X80

L290یا
X42

)≤508(20,000
تا )> 508 (20,2000

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

)40 (30
)40 (30

)41 (30
)45 (33

)55 (34
)60 (37

)80 (59
)84 (62

)610 (24,000
تا )> 610 (24, 000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)43 (32

)49 (36

)65 (41

)93 (69

)711 (28,000
تا )> 711 (28,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)46 (34

)52 (38

)68 (43

)102 (75

)813 (32,000
تا )> 813 (32,000

)40 (30

)40 (30

)40 (30

)49 (36

)55 (41

)73 (46

)110 (81

)914 (36,000
تا )> 914 (36,000

)40 (30

)40 (30

)42 (31

)52 (38

)58 (43

)77 (57

)118 (87

)1016 (40,000
تا )> 1016 (40,000

)40 (30

)40 (30

)44 (32

)54 (40

)61 (45

)81 (60

)125 (92

)1118 (44,000
تا )> 1118 (44,000

)40 (30

)40 (30

)46 (34

)56(41

)64 (47

)84 (62

)133 (98

)1219 (48,000
تا )> 1219 (48,000

)40 (30

)42 (31

)49 (36

)61 (45

)69 (51

)91 (67

)148 (109

)1422 (56,000

چ 8-معادله سادهشده باتل – 9رویکرد 2

1- Battelle Simplified Equation
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این رویکرد با استفاده از معادله سادهشده باتل بر مبنای روش باتل با دو نمودار پایهگذاری شده است قابلیت
اجرائی این روش برای لولههای دارای درز جوش میباشد .این روش مناسب انتقال ترکیبی از گازها
بهطوریکه در اثر کاهش فشار عملیاتی تا ( 9/8MPa)3839psiنمودار تک فازی به وجود میآید.
ردههای کوچکتر و مساوی  X80یا  L555و با نسبت قطر خارجی به ضخامت بزرگتر از  58و کمتر از
 ،339کمینه انرژی جذبشده برای نمونه استاندارد Kv ،برحسب ژول (فوت پوند) را میتوان از فرمول چ5-
محاسبه نمود.
(چ)5-
که در آن:
 σnتنش حلقوی برحسب ( MPa )k Ib/ in2؛
 Dقطر خارجی مشخصشده برحسب ) mm (in؛
 tضخامت مشخصشده برحسب ) mm (in؛
 C3مقدار ثابت 3.57 × 10 -5برای محاسبه در سیستم  SIو
میباشد.

-2

 1.08 × 10برای محاسبه در سیستم USC

اگر مقدار انرژی به دست بر اساس این روش بیشتر از ( 388J )95ft,Ibfروی نمونه با اندازه استاندارد
( )38×38باشد مانع از اصالح شرایط میشود .بنا به صالحدید متخصصین این ویژگی اصالح باید به دست
آید.
چ 1-روش باتل با دو نمودار – رویکرد 9

این رویکرد بر اساس نظریه باتل با دو نمودار میباشد که آمیختهای از نمودار سرعت شکست (حرکت نیرو)
به همراه چقرمگی یا نمودار مقاومت لوله است .هرگاه این دو نمودار با یکدیگر مماس شوند ،کمینه چقرمگی
شکست برای جلوگیری از شکست تعریف میشود .روش باتل با دو نمودار در قالب کمیته تحقیق بینالمللی
خطوط لوله ) (PRCIگزارش  ،208 PR-3-9113همچنین حدود اطالعات آزمون را برای کالیبره کردن
میدهد.
قابلیت اجرای این روش نیز برای لولههای دارای درز جوش میباشد و برای انتقال سیاالتی که هنگام افت
فشار دارای نمودار تک فازی هستند مناسب است و برای گازهای غنی که هنگام افت فشار عملیاتی تا
( 32MPa)3958psiدارای نمودار سه مرز هستند ،ردههای کوچکتر و مساوی  X80یا  L555و با نسبت
قطر خارجی به ضخامت ) (D/Tبیشتر از  58و کمتر از  339اگر مقدار انرژی جذب حاصله از این روش
( 388J )95ft,Ibfروی نمونه با ابعاد اندازه کامل بیشتر باشد مانع از اصالح شرایط میشود .بنا به صالحدید
متخصصین این ویژگی اصالح باید به دست آید.
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چ 90-روش  – AISIرویکرد 4

اساس این رویکرد بر مبنای فرمول زیر گذاشتهشده که در قالب اطالعات روش  AISIروی آزمون ترکیدگی
کامل میباشد و مناسب انتقال سیاالتی است که در هنگام افت فشار دارای نمودار تک فازی هستند.
قابلیت اجرایی این روش محدود به مبنای اطالعات آزمون که بهطور پیوسته کالیبره میشوند.
تقریباً لولههای رده کوچکتر و مساوی  X70یا  L485و یا نسبت تقسیم قطر خارجی به ضخامت کوچکتر و
مساوی ( ،3235mm )54/888inهرچند ضخامت بهعنوان ضریبی در این معادله منظور نمیشود بیشترین
ضخامت آزمون شده معادل ( 34/1mm )8/928inمیباشد.
قابلیت اجرائی این روش محدود به لولههای دارای درز جوش میباشد.
 Kvکمینه انرژی مربوط به نمونههای با اندازه کامل برحسب ژول (فوت پوند) میتواند بر اساس فرمول چ9-
به دست آید.
(چ)9-
که در آن:
 σnتنش محیطی برحسب ( MPa )Ib/ in2هزار پوند بر اینچ مربع؛
 Dقطر خارجی مشخصشده لوله برحسب ) mm (in؛
 C4عدد ثابت  3.57 × 10 -4برای محاسبه در سیستم  SIو  2.40 × 10 -2برای محاسبه در سیستم .USC
اگر مقدار انرژی جذب حاصله روی نمونههای با اندازه کامل بیشتر از ( 388 j )95ft,lbfباشد ،مقدار
چقرمگی نیاز به اصالح دارد .برای تشخیص چنین اصالحی باید از توصیههای ویژهای استفاده شود.
چ 99-آزمون ترکیدگی در مقیاس کامل – رویکرد 5

این رویکرد که بر مبنای آزمون ترکیدگی در مقیاس کامل دارای اعتبار میباشد .معموالً یک مبنای چقرمگی
لوله در آزمون ترکیدگی با افزایش چقرمگی روی هر طرف قطعهآزمون از محل شروع نقطه اثر ،مدنظر قرار
میگیرد مقدار انرژی جذبشده (در هنگام آزمون) ،برای جلوگیری از وارد شدن میزان انرژی جذبشده
واقعی روی لوله در هنگام سرویسدهی ،موردنیاز است ،بنابراین ،در طراحی خطوط لوله نتایج آزمون ،بسیار
کاربردی وجود دارد.
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پیوست ح
(الزامی)
لوله  PSL 2برای استفاده در سرویس ترش
ح 9-مقدمه

این پیوست شرایط تکمیلی برای لوله  PSL 2برای سرویس ترش را مشخص میکند( .به قسمت  99زیربند
-2-9پ مراجعه شود)
هشدار -نظر به اینکه لوله  PSL 1مناسب سرویس ترش نیست ،پیوست ح ،نباید برای لوله PSL 1

اعمال شود.

یادآوری -نتایج پیامدهای شکستهای ناگهانی ا یجادشده در اجزای فلزی وابسته به تولید نفت و گاز که حاوی مایعات حاوی
 H2Sبودند منجر به تدوین و ویرایش استاندارد  NACE MR0175و پس از آن انتشار استانداردهای )،EFC-16 (15
 ]21[NACE MR0175/ISO 15156-1و  ]30[ ISO 15156-2و استفاده از آن منابع برای تأمین نیازها و سفارشها
برای تایید صالحیت مواد و انتخاب برای استفاده در محیطهای مرطوب حاوی  H2Sدر سامانههای تولید نفت و گاز شد.
فوالدهای کربنی و کم آلیاژ انتخابشده مطابق با استاندارد  ]30[ISO 15156-2از نوع مقاوم نسبت به ترک در محیطهای
حاوی  H2Sدر سامانههای تولید نفت و گاز می باشند اما دارای مقاومت کامل در برابر ترک در تمامی شرایط سرویس
نمیباشند .شرایط مختلف سرویس ،ممکن است آزمونهای جایگزین را که در مطابق با پیوست  Bاستاندارد ISO 15156-
 ،]30[2:2003برای تایید کیفی فوالدهای کربنی و کم آلیاژ مورداستفاده در سرویسهای حاوی  H2Sآورده شدهاند را
ضروری کند.

مسئولیت انتخاب فوالدهای کربنی و کم آلیاژ مناسب برای سرویس موردنظر ،با خریدار است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-اطالعات تکمیلی که باید توسط خریدار تهیه و ارائه شود

عالوه بر موارد الف تا چ مشخصشده در زیربند  3-9باید در سفارش خریدار موارد قابلاجرای زیر برای هر
مورد سفارش خاص معلوم باشد:
الف -روش ریختهگری فوالد برای نوار یا ورق مورداستفاده در ساخت لوله درزدار (به زیربند ح3-2-1-1-
مراجعه شود)؛
ب -بازرسی به روش فراصوتی نوار یا ورق برای آشکارسازی ناپیوستگیهای الیهای (به زیر بند ح5-2-1-1-
مراجعه شود)؛
پ -تهیه لوله درز جوش مارپیچی که دارای خط جوش انتهائی کالف /ورق باشد (به زیربندح9-2-1-1-
مراجعه شود)؛
ت -ترکیب شیمیایی برای ردههای میانی (به زیربند ح 3-3-5-مراجعه شود)؛
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ث -ترکیب شیمیائی برای لوله باضخامت بزرگتر از (( 29/8 mm )8/545inبه زیربند ح 2-3-5-مراجعه
شود)؛
ج -محدودیتهای ترکیب شیمیایی (به پانوشتهای  k,j, I,f,e,d,cجدول ح 3-مراجعه شود)؛
چ -تناوب آزمون سختی سنجی خط جوش طولی در لوله  HFWیا ( SAWبه جدول ح 1-مراجعه شود)؛
ح -آزمون ترکخوردگی تنشی سولفیدی ( )SSCبرای تایید صالحیت روش ساخت (به جدول ح 1-مراجعه
شود)؛
خ -روشهای جایگزین برای آزمون ترکخوردگی ناشی از هیدروژن ( / )HICترکخوردگی پلهای ()SWC
و معیارهای پذیرش مربوطه (به زیربند ح 1-3-1-9-مراجعه شود)؛
د -تصاویر ریزساختاری قابل گزارش ترکهای ( HICبه زیربند ح 5-3-1-9-مراجعه شود)؛
ذ -روشهای جایگزین آزمون  SSCو معیارهای پذیرش آنها برای تایید روش ساخت (به زیربند
ح 2-2-1-9-مراجعه شود)؛
ر -انحراف از آزمون سختی سنجی (به زیر بند ح 2-1-1-9-و ح 1-1-1-9-مراجعه شود)؛
ز -انحراف از چهار نقطه اثر در آزمون سختی سنجی (به قسمت پ زیر بند ح 2-1-1-9-مراجعه شود)؛
ژ -در لوله باضخامت مساوی و بزرگتر از ( ،9/8 mm )8/359 inبازرسی به روش آزمون فراصوتی برای
ردیابی عیوب خطی در طول ( 388mm)5/8inاز دو انتهای لوله (به زیر بند ذ 1-3-2-مراجعه شود)؛
س -معیارهای پذیرش تکمیلی آزمون غیر مخرب تورق در انتهای لوله (به زیربندهای ذ 1-3-2-وذ5-3-2-
مراجعه شود)؛
ش -بازرسی به روش ذرات مغناطیسی برای ردیابی ناپیوستگیهای الیهای در دو سر لوله (به زیر بند
ذ 5-3-2-مراجعه شود)؛
ص -بررسی اندازه /چگالی تورق (به زیربند ذ 2-2-1-مراجعه شود)؛
ض -افزایش سطح همپوشانی برای اندازهگیری ضخامت با روش آزمون فراصوتی برای لوله ( SMLSبه زیر
بند ذ 1-1-مراجعه شود)؛
ط -اعمال یک یا چند عملیات بازرسی غیر مخرب تکمیلی برای لوله ( SMLSبه زیر بند ذ 5-1-مراجعه
شود)؛
ظ -بازرسی به روش آزمون فراصوتی لوله  SMLSبرای آشکارسازی ناپیوستگیهای عرضی (به زیربند
ذ 3-5-1-مراجعه شود)؛
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ع -بازرسی کل بدنه لوله  SMLSبه روش نشت شار مغناطیسی برای آشکارسازی ناپیوستگیهای طولی و
عرضی (به زیربند ذ 2-5-1-مراجعه شود)؛
غ -بازرسی کل بدنه لوله  SMLSبه روش آزمون جریان گردابی (به زیربند ذ 1 -5-1-مراجعه شود)؛
ف -بازرسی کل بدنه لوله به روش آزمون ذرات مغناطیسی (به زیربند ذ 5-5-1-مراجعه شود)؛
ق -محدوده اندازه هر تورق مجزا تا (( 388 mm2)8/39 in2به جدول ذ 3-مراجعه شود)؛
ک -سطح پذیرش  U2/U2Hبرای آزمونهای غیر مخرب درز جوش لوله ( HFWبه زیربند ذ 3-5-مراجعه
شود)؛
گ -معیارهای پذیرش استاندارد  ISO 10893-10برای آزمون فراصوتی درز جوش لوله ( HFWبه زیربند
ذ 3-5-قسمت ب مراجعه شود)؛
ل -بازرسی فراصوتی بدنه لوله  HFWبرای ناپیوستگیها الیهای (به زیربند ذ 2-5-مراجعه شود)؛
م -بازرسی به روش فراصوتی لبههای تسمه /ورق یا نواحی کنار جوش برای ناپیوستگیها الیهای (به زیربند
ذ 1-5-مراجعه شود)؛
ن -بازرسی غیر مخرب بدنه لوله  HFWبا استفاده از روش فراصوت یا روش نشتیابی پودری (به زیربند
ذ 5-5-مراجعه شود)؛
و -استفاده از شیارهای عمقی ثابت برای استاندارد کردن (کالیبره نمودن) تجهیزات (به زیربند ذ3-3-9-
قسمت پ مراجعه شود)؛
ه -بازرسی به روش پرتونگاری برای دو سر لوله (لولههای با انتهای بازرسی نشده) و نواحی تعمیر شده (به
زیربند ذ 1-9-قسمت الف مراجعه شود)؛
ی -بازرسی به روش ذرات مغناطیسی درز جوش در دو انتهای لوله ( SAWبه زیربند ذ 5-9-مراجعه شود).
ح 9-ساخت
ح 9-9-روش ساخت

تمامی لولهها باید بر اساس روش ساختی که بر اساس پیوست ب ،قبالً تایید شده است و ممکن است با
آزمونهای اضافی تکمیل شود تولید شوند( .به جدول ح 1-مراجعه شود).
ح 2-9-فوالدسازی

ح 9-2-9-فوالد باید با روش فوالد تمیز با استفاده از دو روش ساخت فوالد بر اساس کوره دمش اکسیژن یا
فرایند کوره الکتریکی به روش اصطالحاً فوالد کشته تهیه شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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ح 2-2-9-گاز زدایی به روش مکشی یا فرایندهای جایگزین دیگر برای کاهش مقدار گاز در فوالد باید
اعمال شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-2-9-فوالد ذوبشده باید برای کنترل شکل ناخالصی موردبررسی قرار گیرد .یک روش اجرایی
(بهعنوانمثال بررسی متالوگرافی) ممکن است بین خریدار و سازنده برای ارزیابی تأثیر کنترل شکل ناخالصی
موردتوافق قرار گیرد .برای درصد عنصر  Sکوچکتر و مساوی  ،8/883با توافق کارفرما میتوان از کنترل
شکل ناخالصی صرفنظر کرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-9-ساخت لوله
ح 9-9-9-لوله بدون درز

لوله بدون درز باید از روش ریختهگری پیوسته یا از شمش فوالدی تهیه شود .اگر فرایند تولید بهصورت سرد
باشد باید این مطلب در اسناد بازرسی گزارش و قید شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-9-9-لوله درزدار

ح 9-2-9-9-کالف و ورقی که از آن برای ساخت لوله درزدار استفادهشده است باید از تختالهای که
بهصورت ریختهگری پیوسته یا ریختهگری تحتفشار تهیهشده باشد ،مگر اینکه مورد دیگری توافق شده
باشد .لوله باید از نوع  SAWH ،SAWLیا  HFWباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-2-9-9-در لوله  ،HFWلبههای مجاور در ورق یا کالف باید قبل از جوشکاری بریده ،ماشینکاری یا
براده برداری شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-2-9-9-کالف و ورق مورداستفاده برای ساخت لوله درزدار ،باید پس از نورد شدن مورد بازرسی
چشمی قرار گیرند .بازرسی چشمی کالف مورداستفاده برای ساخت لوله درزدار ممکن است روی کالف
بازشده یا لبههای کالف باشد.
ح 4-2-9-9-در صورت توافق برای لوله  ،HFWاین قبیل کالف و ورق باید به روش فراصوت برای
ناپیوستگیهای الیهای یا آسیبهای مکانیکی مطابق با بند ذ 5-بازرسی شوند ،یا اینکه قبل یا بعد از برش
کالف یا ورق ،یا بعد از اتمام ساخت لوله ،تمام بدنه مورد بازرسی ازجمله بازرسی فراصوت قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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ح 5-2-9-9-در صورت توافق ،لوله با درز جوش مارپیچی ساختهشده از کالف /ورق و دارای جوش انتهایی
میتواند تحویل گرفته شود ،مشروط به آنکه این جوشها باید کمینه  188mmاز دو سر لوله فاصله داشته و
تحت بازرسی غیر مخرب مورداشاره در پیوست ذ ،برای لبههای کالف /ورق و جوشها قرارگرفته شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 6-2-9-9-خالجوشهای متناوب نباید در درز جوش لوله  SAWLیا  SAWHمورداستفاده قرار گیرد،
مگر اینکه خریدار اطالعات تایید شدهای را با سازنده برای نشان دادن اینکه تمام خواص مکانیکی
مشخصشده لوله در هر دو موقعیت جوش نقطهای و میانی را داشته و قابلدسترس باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-9-9-قطعه لولههای متصل شده

قطعه لولههای متصل شده مورد تایید نیستند ،مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفتهشده باشد.
یادآوری -توافق در مورد روشهای جوشکاری و آزمونهای تایید صالحیت برای قطعه لولههای متصل شده مخصوص
سرویس ترش در مسئولیت خریدار و سازنده میباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 4-معیارهای پذیرش
ح 9-4-ترکیب شیمیایی

ح 9-9-4-در لوله باضخامت مساوی و کمتر از ( ،29/8mm)8/545inترکیب شیمیایی برای ردههای
استاندارد باید مطابق جدول ح 3-و ترکیب شیمیایی ردههای میانی باید توافق شده ،اما شامل موارد مربوط
به ردههای استاندارد در جدول ح 3-باشد .شناسه گذاری لوله باید مطابق جدول ح 3-باشد و شامل یک
حرف یا ترکیبی از حرف و عدد که شناسه گذاری را معرفی میکند و بهوسیله پسوندی که شامل یکی از سه
حرف ( N,Qیا  )Mباشد که وضعیت نهایی (مطابق جدول  )3را شناسایی و حرف دوم ) (Sکه شرایط
سرویس را مشخص میکند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-9-4-برای لوله باضخامت بزرگتر از ( ،29/8mm)8/545inترکیب شیمیایی باید طبق توافق باشد ،با
الزامات مندرج در جدول ح 3-در صورت لزوم اصالح شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-4-خواص کششی

خواص کششی باید مطابق با جدول ح 2-باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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t ≤ 25 /0mm (0/184 in) ترکیب شیمیایی لوله با-9-ح
a

کربن معادل

درصد جرمی بر پایه ترکیبهای شیمیایی تولید و ذوب

 بیشینه%
CEpcm

رده فوالد

 بیشینه%

CE llw

c,d

Other

Ti

Nb

V

S

P

b

Mn

Si

b

C

لو له بدون درز و درزدار
h

0,36

g

0,04

f

f

e

0,003

0,020

1,35

0,40

0,14

BNSیاL245NS

h

0,36

-

0,04

0,05

0,05

e

0,003

0,020

1,35

0,40

0,14

X42NSیاL290NS

h

0,38

g

0,04

0,05

0,07

e

0,003

0,020

1,40

0,40

0,14

X46NSیاL320NS

h

0,43

g

0,04

0,05

0,10

e

0,003

0,020

1,65

0,45

0,16

X52NSیاL360NS

h

0,34

-

0,04

0,04

0,04

e

0,003

0,020

1,35

0,40

0,14

BQSیاL245QS

h

0,34

-

0,04

0,04

0,04

e

0,003

0,020

1,35

0,40

0,14

X42QSیاL290QS

h

0,36

-

0,04

0,05

0,05

e

0,003

0,020

1,40

0,45

0,15

X46QSیاL320QS

h

0,39

g

0,04

0,05

0,07

e

0,003

0,020

1,65

0,45

0,16

X52QSیاL360QS

h

0,40

g

0,04

0,05

0,07

e

0,003

0,020

1,65

0,45

0,16

X56QSیاL390QS

h

0,41

g,i,k

0,04

0,05

0,08

e

0,003

0,020

1,65

0,45

0,16

X60QSیاL415QS

h

0,42

g,i,k

0,06

0,05

0,09

e

0,003

0,020

1,65

0,45

0,16

X65QSیاL450QS

h

0,42

g,i,k

0,06

0,05

0,09

e

0,003

0,020

1,65

0,45

0,16

X70QSیاL485QS

0,19
0,19
0,20
0,22
0,19
0,19
0,20
0,20
0,21
0,22
0,22
0,22

لوله درزدار
0,19

-

-

0,04

0,04

0,04

e

0,002

0,020

1,25

0,40

0,10

BMSیاL245MS

0,19

-

-

0,04

0,04

0,04

e

0,002

0,020

1,25

0,40

0,10

X42MSیاL290MS

0,20

-

-

0,04

0,05

0,05

e

0,002

0,020

1,35

0,45

0,10

X46MSیاL320MS

0,20

-

-

0,04

0,06

0,05

e

0,002

0,020

1,45

0,45

0,10

X52MSیاL360MS
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رده فوالد

C

b

درصد جرمی بر پایه ترکیبهای شیمیایی تولید و ذوب

کربن معادل

 %بیشینه

 %بیشینه

Si

Mn

b

P

S

Nb

V

Ti

Other

c,d

CE llw

a

CEpcm

لو له بدون درز و درزدار

a

L390MSیاX56MS

0,10

0,45

1,45

0,020

0,002

e

0,06

0,08

0,04

g

-

0,21

L415MSیاX60MS

0,10

0,45

1,45

0,020

0,002

e

0,08

0,08

0,06

g.i

-

0,21

L450MSیاX65MS

0,10

0,45

1,60

0,020

0,002

e

0,10

0,08

0,06

g.i.j

-

0,22

L485MSیاX70MS

0,10

0,45

1,60

0,020

0,002

e

0,10

0,08

0,06

g.i.j

-

0,22

بر اساس ترکیب شیمیایی تولید (به زیر بندهای  5-2-5و  9-2-5مراجعه شود) ,چنانچه عنصر کربن بیشتر از 8/32 %باشد محدودیتهای  CE 11wو چنانچه عنصر کربن
کمتر یا مساوی  8/32 %باشد محدودیتهای  CEpcmاعمال شود.

b

برای هر کاهش به میزان 8/83 %زیر بیشینه مقدار مشخصشده برای عنصر کربن ،یک افزایش 8/89 %باالی بیشینه مقدار مشخصشده برای عنصر منگنز تا بیشینه8/28 %
مجاز خواهد بود.

c

جمع عنصر  Alکمتر و مساوی  ،8/898 %عنصر  Nکه کوچکتر و مساوی  ،8/832 %حاصل نسبت عناصر  Al/Nبزرگتر و مساوی دوبهیک (فوالد کشتهشده با تیتانیوم یا
فوالد اصالحشده با تیتانیوم کاربرد ندارد) ،عنصر  Cuکمتر و مساوی ( 8/19 %در صورت توافق ،عنصر  Cuکمتر و مساوی  ،)8/38 %عنصر  Niکمتر و مساوی ،8/18 %
عنصر  Crکمتر و مساوی  ،8/18 %عنصر  Moکمتر و مساوی  ،8/39 %عنصر  Bکمتر و مساوی .8/8889 %

d

برای لولههایی درزدار و در مواردی که کلسیم در درخواست منظور میشود ،در صورت توافق ،اگر عنصر  Sبیشتر از  8/8839 %باشد ،حاصل نسبت  caبه  Sعدد بزرگتر یا
مساوی  3/9باشد .برای لوله بدون درز و درزدار ،عنصر کلسیم کمتر و مساوی  8/889 %باشد.

e

بیشینه مقدار عنصر سولفور در صورت توافق ،ممکن است در لولههایی بدون درز تا کمتر و مساوی  8/884 %و در لوله درزدار تا کمتر و مساوی  8/889 %افزایش یابد .برای
این سطوح باالتر در لوله درزدار ،نسبتهای  Ca/Sکمتر میتواند موردتوافق قرار گیرد.

f

جمع نیوبیم و وانادیم باید کمتر و مساوی  8/89 %باشد مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.

y

جمع عناصر نیوبیم و وانادیم و تیتانیوم کمتر و مساوی  8/39 %باشد.

h

برای لوله بدون درز ،مقدار  CEpcmممکن است تا  8/81افزایش داشته باشد.

i

در صورت توافق ،مقدار مولبیدن کمتر و مساوی 8/19 %باشد.

j

در صورت توافق ،مقدار عنصر کروم کمتر و مساوی 8/59 %باشد.

k

در صورت توافق ،مقدار عنصر کروم کمتر و مساوی  8/59 %و عنصر نیکل کمتر و مساوی  8/9 %باشد.
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جدول ح – 2-الزامات نتایج آزمون کشش
رده لوله فوالدی

درز جوش

بدنه لوله بدون درز و درزدار

لوله HFW
و SAW
استحکام تسلیم

L245NSیاBNS
L245QSیاBQS

a

استحکام کششی

R t 0,5
)MPa (psi

)MPa (psi

کمینه
245

450

)(35, 500

)(65, 300

d

نسبت

R t0.5 /R m

Rm

بیشینه

a

b

ازدیاد طول (در

استحکام
c

(( 50 mm )2in

کششی

Af

Rm

%

)MPa (psi

کمینه

بیشینه

بیشینه

کمینه

کمینه

415

760

0,93

e

415

)(60, 200

)(60, 200

)(110,200

L245MSیاBMS
L290NSیاX42NS
L290QSیاX42QS

290

495

415

760

)(42, 100

)(71, 800

)(60 ,200

)(110, 200

0,93

e

415
)(60, 200

L290MSیاX42MS
L320NSیاX46NS
L320QSیاX46QS

320

525

435

760

)(46, 400

)(76, 100

)(63, 100

)(110 ,200

0,93

e

435
)(63, 100

L320MSیاX46MS
L360NSیاX52NS
L360QSیاX52QS

360

530

460

760

)(52 ,200

)(76, 900

)(66, 700

)(110, 200

0,93

e

460
)(66, 700

L360MSیاX52MS
L390QSیاX56QS
L390MSیاX56MS
L415QSیاX60QS
L415MSیاX60MS
L450QSیاX65QS
L450MSیاX65MS

390

545

490

760

)(56, 600

)(79, 000

)(71, 100

)(110, 200

415

565

520

760

)(60, 200

)(81, 900

)(75, 400

)(110, 200

450

600

535

760

)(65, 300

)(87, 000

)(77, 600

)(110, 200
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e

520
)(75, 400

0,93

e

535
)(77, 600
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رده لوله فوالدی

درز جوش

بدنه لوله بدون درز و درزدار

لوله HFW
و SAW
استحکام تسلیم

a

استحکام کششی

R t 0,5

Rm

)MPa (psi

)MPa (psi

a

b

نسبت

R t0.5 /R m

ازدیاد طول

استحکام

(در

کششی

(( 50 mm )2in

Rm

Af

c

)MPa (psi

%
کمینه

کمینه

کمینه

بیشینه

بیشینه

کمینه

کمینه

485

635

570

760

0,93

e

570

)(70 ,300

)(92, 100

)(82,700

)(110, 200

L485QSیاX70QS
L485MSیاX70MS
a

)(82, 700

برای ردههای میانی اختالف بین بیشینه مشخصشده استحکام تسلیم و کمینه مشخصشده استحکام تسلیم باید مطابق با جدول ،بر اساس اولین ردهباالتر باشد و اختالف
بین کمینه مقدار کشش و کمینه مقدار ،کمتر و مساوی ( 998MPa)338288psiباشد.

b

این مقدار حد برای لولههای با  Dبزرگتر از ( 121/5mm )32/998inاعمال میشود.

c

برای ردههای میانی ،کمینه مقدار مشخصشده استحکام کشش برای جوش باید معادل مقدار مشخصشده برای بدنه لوله در راهنمای  aهمین جدول باشد.

 dبرای لولههایی که نیاز به آزمونهای کشش طولی دارند ،بیشینه تنش تسلیمی آنها باید (≤559MPa)93488psiباشد.
e

کمینه مقدار مشخصشده ازدیاد طول ) (Afدر محدوده ( 98 mm )2inبر اساس درصد و گرد شده به نزدیکترین عدد ،باید بر اساس معادله زیر محاسبه شود.

که در آن:
 3558 Cبرای محاسبه در سیستم  S1و  929888برای محاسبه در سیستم .USC
 A×cمقدار عملیاتی سطح مقطع نمونه کشش برحسب ) mm2 (in2بهصورت زیر:
-

 - 3برای نمونههای با سطح مقطع گرد ( 318 mm2 )8/28in2برای نمونههای با قطر ( 32/9 mm )8/9inو ( 4/5 mm )8/19inو ( 99 mm2 )8/ 3in2برای
نمونههای با قطر (.9/5 mm )8/29in

-

2

2

 -2برای نمونههای با ابعاد کامل کمتر از  549 mm )8/99in ( )aو  ) bسطح مقطع نمونه موردنظر با لحاظ کردن قطر خارجی و ضخامت مشخصشده لوله و
گرد شده نزدیک به عدد (.38 mm2 )8/83in2

-

 -1برای نمونههای تسمهای شکل کمتر از  549 mm2 )8/99in2( )aو  ) bسطح مقطع نمونه موردنظر با لحاظ کردن قطر خارجی و ضخامت مشخصشده لوله و
2

گرد شده نزدیک به عدد ( .38 mm2 )8/83in
 uکمینه استحکام کشش مشخصشده برحسب مگا پاسکال ) (MPaیا پوند بر اینچ مربع ).(psi
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ح 9-4-آزمون HIC / SWC

آزمون برای ارزیابی مقاومت به  HICباید معیارهای پذیرش زیر و بیشینه میانگین قابلقبول برای سه مقطع
از هر آزمونه در حالتی که درون محلول  Aقرار گیرد ،برآورده کند:
(به جدول ب 1-از استاندارد ]30[ ISO 15156-2:2003مراجعه شود)
الف -نسبت حساسیت ترک≥ ،2%
ب -نسبت طول ترک ≥  ،39%و
پ -نسبت ضخامت ترک≥. 9%
چنانچه آزمونهای  HIC/SWCدر محیطهای جایگزین (مطابق زیربند ح )1-3-1-9-برای شبیهسازی
شرایط سرویس مشخص صورت گیرد ،میتواند معیارهای پذیرش مورد موافقت قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 4-4-آزمون سختی

برای نمونههای در معرض آزمون سختی (به زیر بند ح 1-9-مراجعه شود) ،مقدار سختی روی بدنه ،جوش و
منطقه متأثر از حرارت ) (HAZباید کوچکتر و مساوی ) 22 HRC (70,6 HR 15Nیا  ≤250HV10باشد.
چنانچه با مصرفکننده نهایی لولهها توافق شده باشد و یا اگر ضخامت بیشتر از  5mmباشد ،بیشینه مقدار
قابلقبول سختی در فاصله  3/9mmاز سطح خارجی لوله (به شکل ح 3-مراجعه شود) باید کوچکتر مساوی
 299 HV10یا ( 29HRC )91/8HR 15Nباشد.
یادآوری  -9استاندارد  ]30[ISO 15156-2راهنمایی الزم برای مصرفکننده نهایی ،در مورد الزامات جایگزین کردن
محدودههای سختی در منطقه پاس نهایی جوش در استاندارد  ]30[ISO 15156-2شامل قسمتی از جوش که مستقیماً با

محیطترش در ارتباط نیست را ارائه میدهد.
یادآوری -2آزمون سختی با استفاده از روش  Vikersیا روش  Rockwell HR 15Nو در مواردی بهمنظور معادلسازی ،اگر

نیاز باشد تبدیل مقادیر سختی میتواند بر اساس  Rockwell Cانجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
ح 5-4-آزمون SSC

بعد از خارج کردن آزمونههای  SSCاز محیط آزمون (به زیر بند ح 2-1-9-مراجعه شود) ،سطح نمونه که
مورد تنش قرارگرفته باید بهوسیله یک میکروسکوپ باقدرت پائین و با بزرگنمائی  X10مورد ارزیابی قرار
گیرد .وقوع هرگونه شکست سطحی یا ترک روی سطح نمونه را بهعنوان نمونه مردود شده باید در نظر
گرفت مگر اینکه این مورد را بهعنوان نتیجه  SSCنتوان ثابت کرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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ح 5-شرایط سطح ،ناپیوستگیها و عیوب

ح 9-5-ناپیوستگیهای روی سطح بهجز عیب بریدگی کنار جوش در لوله  SAWکه توسط بازرسی چشمی
مشاهده میشوند باید تحت بررسی ،دستهبندی و مطابق شرایط زیر با آنها رفتار شود.
الف -ناپیوستگیهای که دارای عمق کمتر و مساوی  8/89ضخامت باشند و از کمینه ضخامت مجاز بیشتر
نباشد باید بهعنوان عیوب قابلقبول دستهبندیشده و مطابق زیر بند پ 3-رفتار شود.
یادآوری -اگر قرار است لوله پوشش داده شود ،معموالً الزامات خاص برای ناپیوستگیها سطحی در سفارش خریدار موجود

است.
ب -ناپیوستگیهای که دارای عمق بیشتر از  8/89ضخامت و از کمینه ضخامت مشخصشده بیشتر نشده
باشند باید بهعنوان عیب تلقی شده و بر اساس قسمت ب بندهای پ ،2-پ 1-و قسمت پ بند پ 1-با
آنها رفتار کرد.
پ -ناپیوستگیهای که از کمینه ضخامت مجاز بیشتر باشد باید بهعنوان عیب تلقی شده و مطابق بندهای
پ 1-قسمت ب وپ 1-قسمت پ با آنها رفتار کرد.
ح 2-5-برای لوله درزدار ،هر نقطه سخت بزرگتر از ( 98mm )2/8inدر هر برای باید بهعنوان عیب تلقی
شود اگر سختی آن روی منطقه موردنظر بهطور مجزا از دو حالت اعالمشده زیر بیشتر باشد:
الف ،22HRC ،298HV10 -یا  258 HBWروی سطح داخلی لوله یا جوش تعمیر شده داخلی یا
ب ،29HRC ،299 HV10 -یا  298 HBWروی سطح خارجی لوله یا جوش تعمیر شده خارجی .
لوله دارای چنین عیوبی باید مطابق با قسمت ب بند پ 1-و قسمت پ بند پ 1-رفتار گردند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
ح 6-زائده 9جوش لوله HFW

زائده جوش داخلی نباید از حالت معمول شکل لوله ،مقدار  8/1mm )8/832(+ 8/89tبیشتر شود.
ح 7-بازرسی
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
ح 9-7-بازرسی ویژه

تناوب بازرسی باید مطابق جدول  34باشد بهاستثنای مواردی که بهطور خاص در جدول ح 1-اصالحشدهاند.

1-Flash
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جدول ح – 9-تناوب بازرسی
نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

آزمون سختی سنجی لوله با

یا SMLS,HFW,SAWL

یکمرتبه در مجموعه آزمون نماینده بیشینه

(D<984 mm )28/888 in

SAWH

 388شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

آزمون سختی سنجی لوله با

یا SMLS,HFW,SAWL

یکمرتبه در مجموعه آزمون نماینده بیشینه 98

(D≥984 mm )28/888 in

SAWH

شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان

آزمون سختی سنجی در نقاط سخت در لوله درزدار

 SAWHیا HFW,SAWL

هر نقطه سخت یافت شده در داخل یا بیرون

a

a

لوله.
اگر توافق شود ،آزمون سختی سنجی درز جوش طولی یا

 SAWHیا HFW,SAWL

طبق موارد مشخصشده در تقاضای خریدار

مارپیچ لوله درزدار
قطر لوله و خارج از گردی لوله با

یا SMLS,HFW,SAWL

یکمرتبه در مجموعه آزمون نماینده بیشینه

(D<394/1 mm )9/929 in

SAWH

 388شاخه لوله

قطر لوله و خارج از گردی لوله با

یا SMLS,HFW,SAWL

یکمرتبه در مجموعه آزمون نماینده بیشینه 28

(D>394/1 mm )9/929 in

SAWH

شاخه لوله

بازرسی غیر مخرب

یا SMLS,HFW,SAWL

مطابق با پیوست ذ

SAWH
آزمون HIC

آزمون SSCدر صورت توافق

a

یا SMLS,HFW,SAWL

یک آزمون از سه ذوب اول تولیدی و سپس از

SAWH

هر  38ذوب یک نمونه تحت آزمون قرار گیرد.

یا SMLS,HFW,SAWL

یک آزمون بر روی هر لوله انتخابشده برای

SAWH

تایید روش ساخت

نسبت انبساط سرد توسط سازنده مشخص می شود و عبارت است از قطر خارجی یا محیط قبل و بعد از انبساط و یک افزایش یا کاهش نسبت انبساط سرد بیشتر از 8/882
نیازمند انجام آزمونهای جدید میباشد.

ح 2-7-نمونهها و نمونههای آزمون برای آزمونهای مکانیکی و تکنولوژیکی
ح 9-2-7-کلیات
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-9-2-7-برای آزمونهای کشش ،ضربه با شیار  Vشکل ،سقوط وزنه ،خمش ،تخت کردن ،سختی،
 ،HICروی بدنه لوله ،روی ورق و  ،SSCنمونهها باید بریدهشده و نمونههای آزمون مطابق استاندارد مرجع
آمادهسازی شوند.
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ح 2-9-2-7-نمونهها و نمونههای آزمون برای انواع مختلف آزمون باید از موقعیتهای نشان دادهشده در
شکلهای  9و  9و طبق موارد مندرج در جدول ح ،5-با در نظر داشتن جزئیات تکمیلی مندرج در زیربندهای
 2-1-2-38تا  5-2-38 ،9-1-2-38و ح 2-2-9-تا ح 5-2-9-تهیه شوند.
ح 2-2-7-نمونهها برای آزمونهای HIC/SWC

نمونهها برای آزمونهای  HIC/SWCباید مطابق با استاندارد  NACE TM0284تهیه شوند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-2-7-نمونهها و نمونههای آزمون برای آزمونهای SSC

ح 9-9-2-7-سه نمونه آزمون باید از هر نمونه لوله ،تهیه شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-9-2-7-نمونههای آزمون برای آزمون  SSCبه روش خمش چهار نقطه باید دارای ابعادی بزرگتر از
ضخامت ( × 9mm )8/28inعرض ( × 39mm )8/95طول ( 339mm)5/9inباشد مگر توافق دیگری صورت
گرفته باشد .برای لوله درزدار ،نمونه آزمون باید شامل جوش مستقیم یا جوش مارپیچ در مرکز نمونه باشد و
برای نمونه آزمون باید عمود بر محور جوش باشد (شکل -9ب و پ راهنمای  .)3برای لوله بدون درز ،برای
نمونه باید همراستا با محور طولی باشد( .شکل - 9الف) .اگر توافق شده باشد نمونهها میتواند مسطح شوند.
نمونهها باید از سمت سطح داخلی لوله ماشینکاری شوند ،مگر اینکه مورد دیگری توافق شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 4-2-7-نمونهها برای آزمونهای سختی

نمونهها برای آزمون سختی باید از انتهای لولههای انتخابشده بریده شوند و برای لولههای درزدار ،هر نمونه
باید دارای قسمتی از جوش طولی یا مارپیچ در مرکز نمونه باشد (به شکل ح 3-مراجعه شود).
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
جدول ح 4-تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون درهر نمونه برای آزمونهای سختی
نوع لوله

موقعیت نمونه

( b SMLSبه شکل -9الف مراجعه شود)
( SAWLبه شکل -9ب مراجعه شود)
( SAWHبه شکل -9پ مراجعه شود)
( SAWHبه شکل -9پ مراجعه شود)
( HFWبه شکل -9ب مراجعه شود)

بدنه لوله
درز جوش
درز جوش
نوار  /ورق انتهای جوش
درز جوش

تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون در هر نمونه
قطر خارجی مشخصشده
D
)mm (in

a

b
c

)< 508 (20,000
1T
1W
1W
1WS
1W

برای توضیح عالئم مورداستفاده جهت و موقعیت به شکل  9مراجعه شود.
برای هر دو نوع لوله بدون درز منبسطشده و منبسط نشده قابلاجرا است.
برای لوله دو درز جوش ،هر دو سیم جوش در لوله انتخابی واجد آزمون باید تحت عملیات آزمون قرار گیرند.
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ح 9-7-روشهای آزمون
ح 9-9-7-آزمون HIC/SWC

ح 9-9-9-7-آزمونهای  HIC/SWCباید مطابق با استاندارد  NACE TM 0284انجام و گزارش شوند.
ح 2-9-9-7-غیر ازآنچه در زیربند ح 1-3-1-9-مجاز دانسته شده است ،آزمونهای  HIC/SWCباید در
یک محیط مطابق با استاندارد  ،NACE TM 0284محلول  Aانجام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-9-9-7-در صورت توافق ،ممکن است آزمونهای  HIC/SWCبه حالتهای زیر انجام شود:
الف -در یک محیط جایگزین (به جدول  B.3از استاندارد ]30[ ISO15156-2:2003مراجعه شود) شامل
 ،TM 0284 NACEمحلول .B
ب -با فشار جزئی  H2Sمتناسب با کاربرد مورد درخواست و
پ -با معیارهای پذیرش که معادل یا بیشتر ازآنچه در زیربند ح 1-5-مشخصشده است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 4-9-9-7-مقادیر نسبت طول ترک ،نسبت ضخامت ترک و نسبت حساسیت ترک باید گزارش شود .در
صورت توافق ،تصاویر هر ترک قابل گزارش باید به گزارش اصلی پیوست شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-9-7-آزمون SSC

ح 9-2-9-7-بهجز مواردی که در زیربند ح 2-2-1-9-مجاز هستند ،آزمونهای  SSCباید مطابق با موارد
زیر صورت گیرد.
الف -روش کنترل محیط آزمون باید مطابق با روش  Cاستاندارد  NACE TM 0177باشد.
ب-نمونه آزمون باید مطابق با استاندارد  ASTM G39 ،ISO7539-2یا زیربند ح 2-1-2-9-استاندارد
تعریف شود.
پ -محلول آزمون باید محلول  Aتعریفشده در استاندارد  NACE TM 0177باشد.
ت-زمان آزمون باید  928ساعت باشد.
بهجز مواردی که در زیربند ح 2-2-1-9-مجاز هستند نمونههای آزمون باید با  8/92برابر کمینه استحکام
تسلیم لوله تحت تنش قرار گیرند.
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یادآوری -استفاده از تنش اعمالشده معادل  8/92کمینه استحکام تسلیم در آزمون  SSCتوجیه فنی کافی برای اینکه
متریال برای کاربردهای سرویس ترش ،تایید صالحیت اولیه است ،ایجاد نمیکند .برای اطالعات بیشتر در خصوص تایید
صالحیت اولیه به استاندارد ]30[ ISO 15156-2رجوع شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 2-2-9-7-در صورت توافق ،روشهای جایگزین آزمون  ،SSCمحیطهای جایگزین (شامل فشار جزئی
 H2Sمتناسب با کاربرد موردنظر) و معیارهای پذیرش مربوطه ممکن است مورداستفاده قرار گیرد( .به جدول
 B.1از استاندارد ]30[ 15156-2:2003مراجعه شود) .اگر چنین آزمونهای مورداستفاده قرار گیرند باید تمام
جزئیات محیط آزمون و شرایط آن با یکدیگر به همراه نتایج آزمون گزارش گردند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-9-7-آزمون سختی
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 9-9-9-7-آزمون سختی روی فلز پایه باید با استفاده از روش ویکرز مطابق با استانداردهای
 ISO6507-1یا ASTM E92یا با استفاده از روش راکول ) HR 15N (Rockwellمطابق با استانداردهای
 ISO 6508-1یا  ASTM E18انجام گیرد .در صورت هرگونه اختالفنظر باید روش ویکرز اعمال شود.
آزمون سختی روی منطقه متأثر از حرارت ) (HAZو روی جوش باید مطابق با استانداردهای ISO 6507-1

یا  ASTM E92صورت پذیرد.
برای آزمونهای بدنه لوله و فلز پایه ،سختی خوانده تکی که از حد پذیرش مشخصشده فراتر است میتواند
پذیرفته شود به شرطی که میانگین کمینه سهنقطه و بیشینه شش نقطه اضافی گرفتهشده در یک تقریب
نزدیک از حد قابلقبول بیشتر نشود و همچنین به شرطی که هیچیک از این اعداد از حد قابلقبول
 10VH10یا ( 2HRCهرکدام که عملی باشد) بیشتر نباشد.
یادآوری -بهمنظور معادلسازی ،و در صورت نیاز آزمون سختی با استفاده از روش  Vikersیا روش Rockwell HR 15N

باشد میتواند تبدیل مقادیر سختی بر اساس  Rockwell Cانجام شود.
ح 2-9-9-7-محلهای آزمون سختی برای لوله بدون درز باید مطابق نقاط نشان دادهشده در شکل ح-3-
الف باشد بهجز:
الف -برای لولههای باضخامت کمتر از ( 5/8mm)8/399inضروری است که آزمون فقط روی وسط ضخامت
انجام شود.
ب -برای لولههای باضخامت مساوی و بزرگتر ( 5/8mm)8/399inو کوچکتر از ( ،9mm)8/219inالزم
است که آزمون فقط روی سطوح داخلی و خارجی انجام گیرد.
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پ -در صورت توافق ،سه محل اثر سختی سنجی در وسط ضخامت نشان دادهشده در شکل ح -3-الف
قابلقبول هستند.
ح 9-9-9-7-محلهای آزمون سختی روی لولههای درزدار باید شامل سطح مقطع جوش باشد .این
نشانهگذاریها (محلهای آزمون) باید روی بدنه فلز پایه ،در منطقه  HAZو در خط مرکزی جوش ،همانند
آنچه در شکل ح-3-ب و ح-3-پ نشان دادهشده بهجز موارد زیر ایجاد شود:
الف -برای لوله باضخامت کمتر از ( 5/8mm)8/399inالزم است که روی وسط ضخامت انجام شود،
ب -برای لوله باضخامت مساوی و بیشتر از ( 5/8mm)8/399inو کوچکتر از ( 9mm)8/219inالزم است که
فقط روی سطح داخلی و خارجی انجام گیرد.
پ -در صورت توافق ،ممکن است فاصله نقاط اثر روی خط جوش ازآنچه در شکل ح 3-نشان دادهشده
کمتر باشد مشروط به آنکه سهنقطه خطوط اثر در فلز پایه باقی بمانند.
ح 4-7-بازرسی غیر مخرب

برای بازرسی غیر مخرب ،به زیربندهای ح 1-2-1-1-تا ح 9-2-1-1-و پیوست ذ ،مراجعه شود.
ح 5-7-آزمونهای مجدد HIC/SWC

در صورت مردود شدن یک مجموعه از آزمونهها  HIC/SWCمطابق با شرایط استاندارد ،انجام آزمون مجدد،
باید با توافق خریدار و سازنده صورت گیرد .در این صورت ،شرایط آزمون مجدد باید بر اساس شرایط زیربند
 33-2-38باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ح 8-نشانهگذاری لوله

عالوه بر شرایط نشانهگذاری لوله قیدشده درزیربند  ،2-33نشانهگذاری لولهها باید شامل شمارهسریال لوله
باشد بهنحویکه ارتباط و ردیابی تولید یا شرایط تحویل را با اسناد بازرسی مربوطه امکانپذیر کند.
این شرایط فقط برای لوله سطح کیفی  PSL 2است که با الزامات این استاندارد به همراه شرایط پیوست ح
تولید میشوند و حرف  Sدر نشانهگذاری آنها نشان میدهد که لوله در سرویس ترش کاربرد دارد.
در لولههای که الزامات قیدشده در هر دو پیوست ح و د در آنها رعایت شده است ،باید نام رده و عالئم
پسوند  Sو  Oدر نشانهگذاری ذکر شود( .بهعنوانمثال  X52MS/X52MOیا (L360MS/L360MO
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الف -لوله SMLS

ب -لوله SAW

شکل ح -9-موقعیت آزمونهای سختی
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پ -لوله  HFWعملیات حرارتی شده

ت -لوله  HFWبا بدنه کامالً نرمالسازی شده یا کامالً کوینچ و بازپخت شده
راهنما:
 aخط مرکز جوش ؛ برای شکل ح-3-ت (بدنه کامالً نرمالسازی شده یا کوینچ و بازپخت شده) ،این موقعیت مرکز صفحه پیوند
درصورتیکه قابلرؤیت باشد است ،اگر صفحه پیوند قابلمشاهده نباشد ،مرکز در وسط عرض لبههای پیرایش شده  IDاست.
8/99 mm)8/81in( bاز خط ذوب
 1t cاز خط ذوب
 3 mm)8/85in( dفاصله از منطقه ناشی از جوش ()HAZ
 eاز سطح داخلی و خارجی

شکل ح -9-موقعیت آزمونهای سختی(ادامه)
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پیوست خ
(الزامی)
لوله سفارش دادهشده تحت عنوان TFL

خ 9-مقدمه

این پیوست مقررات دیگری را برای لولههایی که بهعنوان لوله  TFLسفارش داده میشود ،مشخص میکند
(بهردیف  99بخش پ از زیربند  2-9مراجعه شود)
خ 2 -اطالعات تکمیلی ارائهشده توسط خریدار

خریدار باید الزامات اجرایی که در ساخت این لولهها به کار میرود را مشخص کند.
الف -نوع طول (به زیربند خ 5-مراجعه شود)
ب -تأمین لولههای متصل شده (به زیربند خ 5-مراجعه شود)
خ 9-ابعاد و ردهها

لوله  TFLباید از نوع بدون درز یا درزدار طولی در قطرهای خارجی مشخص ،ضخامتهای مشخص و
ردههای تعیینشده در جدول خ 3-باشند.
خ 4-طولها و قطعه لولههای متصل شده

مگر اینکه موارد دیگری توافق شود ،لوله  TFLباید دارای طول ( 32m )58ftو بدون اضافه کردن قطعه
لولههای متصل شده باشد.
خ 5-آزمون رانش سنبه

9

خ 9-5-تمام طول هر لوله  TFLباید تحت آزمون رانش سنبه قرار گیرد بهطوریکه یک استوانه سیلندری
شکل که ابعاد آن در جدول خ 2-آورده شده ،از درون لوله عبور داده میشود ،در هنگام آزمون ،لوله باید به
نحوی نگهداشته شود تا از خم شدن آن جلوگیری شود بدون مواد خارجی باشد.
خ 2-5-لبه جلویی استوانه سیلندری باید مدور باشد به گونهایی که بهراحتی بتواند وارد لوله شود .عبور
استوانه از درون لوله باید بهراحتی و بدون هیچ فشاری فقط در اثر نیروی جرم انجام شود.

1-Drift
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خ  6-آزمون هیدرو استاتیک

هر طول لوله  TFLباید تحت آزمون هیدرواستاتیک مطابق با الزامات مندرج در زیربند  ،5-5بهجز کمینه
فشار
آزمون ،مطابق جدول خ 3-قرار گیرد.
یادآوری  -فشار نشان دادهشده در جدول خ ،3-بیانگر کمتر از  94/5مگا پاسکال ( 5558پوند بر اینچ مربع) میباشد و
فشارهای حاصل از معادله ( ،)9با استفاده از تنش حلقه ،S ،برابر با  48 ٪از کمینه استحکام تسلیم لوله میباشد.

خ  7-نشانهگذاریهای لوله

عالوه بر نشانهگذاری مطابق با زیربند  ،2-33درج شناسه گذاری  PSLپس از حرف  Iبیانگر این است که لوله
مطابق پیوست خ تولیدشده است.
جدول خ - 9-ابعاد ،وزنها برحسب واحد طول و فشارهای آزمون برای لوله TFL
قطر خارجی

ضخامت جداره

قطر داخلی

مشخصشده

مشخصشده

محاسبهشده

D
)mm (in.
)60,3 (2,375

t
)mm (in.
)4,8 (0,188

d
)mm (in.
)50,7 (1,999

L390یاX56

)73,0 (2,875

)11,1 (0,438

)50,8 (1,999

L390یاX56

)16,94 (11,41

)73,0 (2,875

)5,5 (0,216

)62,0 (2,443

L390یاX56

)9,16 (6,14

)46,5 (6740

)88,9 (3,500

)13,5 (0,530

)61,9 (2,440

L390یاX56

)25,10 (16,83

)68,9 (9990

)101,6 (4,000

)19,1 (0,750

)63,4 (2,500

L415یاX60

)38,86 (26,06

)68,9 (9990

)101,6 (4,000

)12,7 (0,500

)76,2 (3,000

L290یاX42

)27,84 (18,71

)57,9 (8400

)101,6 (4,000

)12,7 (0,500

)76,2 (3,000

L415یاX60

)27,84 (18,71

)68,9 (9990

)101,6 (4,000

)6,4 (0,250

)88,8 (3,500

L485یاX70

)15,02 (10,02

)48,6 (7050

)114,3 (4,500

)19,1 (0,750

)66,1 (3,000

L360یاX52

)44,84 (30,07

)68,9 (9990

)114,3 (4,500

)7,1 (0,281

)100,1 (3,938

L485یاX70

)18,77 (12,67

)48,0 (6960

رده
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وزن بر واحد

فشار آزمون هیدرو

طول

استاتیک

ρl
)kg/m (lb/ft
)6,57 (4,40

min
)MPa (psi
)49,2 (7140
)68,9 (9990
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جدول خ -2-ابعاد سنبه
ابعاد سنبه
قطر خارجی مشخصشده لوله

) mm (in

D
) mm (in

طول
)1066 (42
)1066 (42

)< 88,9 (3,500
)≥88,9(3,500
یادآوری d -قطر داخلی محاسبهشده لوله است (به جدول خ 3-مراجعه شود)
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قطر
)d - 2,4 (0,093
)d - 3,2 (0,125
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پیوست د
(الزامی)
لولههای  PSL 2برای استفاده در سرویس فراساحلی
د 9-مقدمه

این پیوست مقررات تکمیلی که برای لولههای  PSL 2برای استفاده در سرویس فراساحلی اعمال میشود را،
مشخص میکند (بهردیف  94مورد پ زیربند  2-9مراجعه شود).
یادآوری -این پیوست شامل الزامات آزمونهای مخصوص برای لولههایی برای کاربردهایی مانند کالف لوله 3یا برای لولههایی
که کرنش باال (بزرگتر از )8/9 %در حین نصب را تجربه خواهند کرد ،نمیباشد .برای چنین کاربردهایی ،آزمونهای تکمیلی
می تواند برای اثبات مناسب بودن لوله الزم باشد و احتمال دارد خریدار نیاز به ترکیب کردن الزامات این پیوست با مقررات
دیگری باشد( .بهطور مثال به پیوست ژ و  ]17[ DNV-OS-F101مراجعه شود).

د 2-اطالعات تکمیلی که باید توسط خریدار تهیه و ارائه شود

سفارش خرید باید مشخص کند کدامیک از شرایط زیر برای موارد معین سفارش اعمال میشود:
 -3روش ریختهگری برای تهیه نوار یا ورق مورداستفاده برای ساخت لولههای دارای درزدار ( به زیربند
د 3-2-1-1-مراجعه شود)؛
 -2بازرسی فراصوت برای نوار یا ورق برای ناپیوستگیهای الیهای (به زیربند د 5-2-1-1-مراجعه شود)؛
 -1تأمین لوله با درز جوش مارپیچ شامل جوشهای انتهای کالف یا ورق (به زیربند د 9-2-1-1-مراجعه
شود)؛
 -5ترکیب شیمیایی برای ردههای میانی (به زیربند د 3-2-1-1-مراجعه شود)؛
 -9ترکیب شیمیایی برای لولههای باضخامت بزرگتر از (( 29/8mm)8/545inبه زیربند د 2-3 -5-مراجعه
شود)؛
 -9محدوده کربن معادل برای فوالدهای رده  L555QOیا  L625QO ،X80QOیا  X90QOو  L690QOیا
 (X100QOبه جدول د 3-مراجعه شود)؛
 -9حدود ترکیبات شیمیائی (به پانوشت  dجدول د 3-مراجعه شود)؛
 -4معیار پذیرش برای نتایج آزمون کشش اگر در دمایی غیر از دمای محیط انجامشده است؛
 -5برای لولهها با ردههای معادل یا باالتر از  X80یا  ،L555حدود بیشینه استحکام تسلیم با یک رده پایینتر
میتواند توافق شود( .به پانوشت  bجدول د 2 -مراجعه شود)؛

1-Pipe reeling
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 -38کمینه میانگین طول غیر از طول ( 32/3m )15/9inو /یا حدود متفاوت (به زیربند د 3-2-1-1-مراجعه
شود)؛
 -33رواداری قطر خارجی و خارج از مدور بودن برای لولههای بدون درز باضخامت بیشتر از
(( 29mm)8/545inبه پانوشت  bجدول د 1-مراجعه شود)؛
 -32قطر داخلی برای تعیین قطر و رواداری خارج از گردی برای لولههایی که تحت عملیات انبساط قرار
نمیگیرند و دارای قطر خارجی بزرگتر و مساوی ( 235/3mm )4/929inمیباشند بهعنوان مبنا استفاده
شوند (به پانوشت  cجدول د 1-مراجعه شود)؛
 -31آزمون سختی مربوط به بدنه لوله و درز جوش و منطقه متأثر از حرارت ( )HAZمربوط به لولههای
 EWولولههای ( SAWبه جدول د 9-مراجعه شود)؛
 -35آزمون سختی بدنه لوله بدون درز (به جدول د 9-مراجعه شود)؛
 -39آزمونهای جابجایی بازشدگی دهانه ترک (( )CTODبه جدول د 9-و زیربند د 2-2-4-مراجعه شود)؛
 -39استفاده از رینگ منبسط شونده برای تعیین استحکام تسلیم عرضی (به پانوشت  cجدول د 9-مراجعه
شود)؛
-39آزمون تکمیلی کشش طولی برای لولهگذاری در عمقهای زیاد(به پانوشت  dجدول د 9-مراجعه شود)؛
 -34انحرافات آزمون سختی (به قسمت پ زیربند د 2-2-1-4-و زیربند د 1-2-1-4-مراجعه شود)؛
 -35انحرافات محل آزمون سختی (به قسمت پ زیربند د 2-2-1-4-مراجعه شود)؛
 -28برای لولههایی باضخامت مساوی و بیشتر از ( ،9/8 mm)8/359inآزمون فراصوت برای ناپیوستگی
الیهای در محدوده ( 388 mm)5/8 inاضافهشده در انتهای لولهها (به زیربند ذ 1-3-2-مراجعه شود)؛
 -23معیارهای تکمیلی  NDTتورق انتهای لوله (به زیربند های ذ 1-3-2-و ذ 5-3-2-مراجعه شود)؛
 -22آزمونهای ذرات مغناطیسی برای ناپیوستگی الیهای در هر انتهای لوله و لبه تراشخورده و پخدار
لولهها (به زیربند ذ 5-3-2-مراجعه شود)؛
 -21آزمون فراصوتی برای تایید الزامات کاربردی دادهشده در جدول ذ( 3-به زیربند ذ 2-2-1-مراجعه
شود)؛
-25تایید اندازه/چگالی تورق (به زیربند ذ 2-2-1-مراجعه شود)؛
 -29افزایش میزان سطح ضخامت سنجی فراصوتی برای لولههای ( SMLSبه زیربند ذ 1-1 -مراجعه شود)؛
 -29اعمال یک یا بیشتر روشهای مکمل آزمونهای غیر مخرب برای لولههای ( SMLSبه زیربند ذ5-1-
مراجعه شود)؛
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 - 29بازرسی فراصوتی برای مشخص نمودن عیوب عرضی بدنه لوله ( SMLSبه زیربند ذ 3-5-1-مراجعه
شود)؛
 -24بازرسی تمام بدنه لوله  SMLSبا استفاده از نشت شار مغناطیسی برای یافتن عیوب طولی و عرضی (به
زیربند ذ 2-5-1-مراجعه شود)؛
 -25بازرسی تمام بدنه لوله  SMLSبا استفاده از روش جریان گردابی (به زیربند ذ 1-5-1-مراجعه شود)؛
 -18بازرسی ذرات مغناطیسی تمام بدنه لوله (به زیربند ذ 5-5-1-مراجعه شود)؛
 -13سطح قابلقبول  U2/U2Hبرای بازرسیهای غیر مخرب درز جوش لولههای ( ،HFWبه زیربند ذ3-5-
مراجعه شود)؛
 -12معیار پذیرش آزمون فراصوتی درز جوش  HFWمطابق با استاندارد ( ISO 10893-10به قسمت ب
زیربند ذ 3-5-مراجعه شود) ؛
 -11بازرسی غیر مخرب فراصوتی بدنه لوله  HFWبرای آشکارسازی عیوب الیهای (به زیربند ذ2-5-
مراجعه شود)؛
 -15بازرسی غیر مخرب فراصوتی لبههای نوار  /ورق یا نواحی نزدیک به جوش برای آشکارسازی عیوب
الیهای (به زیربند ذ 1-5-مراجعه شود)؛
 -19آزمون غیر مخرب برای بدنه لولههای  HFWبه روش فراصوتی یا روش نشت شار مغناطیسی (به زیربند
ذ 5-5-مراجعه شود)؛
 -19استفاده از شیارهای عمق-ثابت برای استانداردسازی تجهیزات (به قسمت پ زیربند ذ 3-3-9-مراجعه
شود)؛
 -19آزمون پرتونگاری برای دو انتهای لوله (دو انتهای لوله که تحت بازرسی قرار نمیگیرند) و مناطق
تعمیر شده (به قسمت الف زیربند ذ 1-9-مراجعه شود)؛
 -14آزمون ذرات مغناطیسی درز جوش در دو سر انتهایی لوله ( SAWبه زیربند ذ 5-9-مراجعه شود)؛
 -15برای ردههای L690QOیا  X100QOو  L625QOیا ، X90QOیک مقدار پایینتر ) Rt 0.5/Rmبه
جدول د 2-مراجعه شود).
د 9-ساخت
د 9-9-روش ساخت

تمامی لولهها باید بر اساس روش ساخت تایید شده ،مطابق با پیوست ب و آزمونهای تکمیلی ممکن تحت
شرایط این پیوست ساخته شوند( .به جدول د 9-مراجعه شود)
د 2-9-ساخت فوالد
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فوالد باید از روش تمیز یا بهوسیله کوره الکتریکی یا دمش اکسیژن تهیه و بهصورت فوالد کشته باشد.
د 9-9-ساخت لوله
د 9-9-9-لوله SMLS

لولههای بدون درز باید از ریختهگری پیوسته یا فوالد شمش ساخته شوند .اگر روش پرداخت نهایی سرد
مورداستفاده قرار گیرد ،این مورد باید در مستندات بازرسی یا گواهینامه ساخت درجشده باشد.
د 2-9-9-لوله جوشکاری شده

د 9-2-9-9-کالف و ورق مورداستفاده برای ساخت لولههای دارای درز جوش باید بهصورت نورد شدن
ریختهگری پیوسته یا بهصورت تختالهای ریختهگری تحتفشار تهیهشده باشد مگر مورد دیگری توافق شده
باشد .این لولهها باید بهصورت  SAW H ،SAW Lیا  HFWتولید شوند.
د 2-2-9-9-برای تولید لولههای  ،HFWلبههای مجاور کالف یا ورق قبل از جوشکاری باید بهصورت
بریده ،براده برداری یا ماشینکاری برداشته شوند.
د 9-2-9-9-کالف و ورق مورداستفاده برای ساخت لولههای دارای درز جوش باید پس از نورد تحت
بازرسی چشمی قرار گیرند .بازرسی چشمی کالف برای ساخت لولههای درزدار را میتوان هنگام باز کردن
کالف یا روی لبههای کالف انجام داد.
د 4-2-9-9-در صورت توافق ،این قبیل کالف و ورق باید بهوسیله آزمون فراصوتی برای آشکار شدن
عیوب الیهای یا آسیبهای مکانیکی در تطابق با پیوست ذ ،قبل و یا بعد از برش کالف یا ورق بررسی شود،
یا تمام بدنه لوله تمامشده باید مورد بازرسی ،شامل بازرسی فراصوتی قرار گیرد.
د 5-2-9-9-در صورت توافق برای لولههای ساختهشده به روش جوش مارپیچ از کالف یا ورق ،لولههای
دارای جوش انتهایی کالف /ورق میتواند تحویل داده شوند مشروط به آنکه اینگونه جوشها کمینه ()32in
 188mmاز انتهای لوله فاصله داشته باشد ضمناً این جوشها باید تحت آزمون غیر مخرب که شرایط آن در
پیوست ذ ،برای لبههای کالف  /ورق و جوش قیدشده قرار گیرد.
د 6-2-9-9-خالجوش متناوب در شیار  SAWLنباید مورداستفاده قرار گیرد مگر اینکه خریدار اطالعات
ارائهشده از طرف سازنده مبنی بر تضمین خواص مکانیکی معینشده لوله در نواحی خالجوش و فیمابین
خالجوش را تایید کند.
د 9-9-9-قطعه لولههای متصل شده

قطعه لولههای متصل شده قابلقبول نیست مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد.
یادآوری -مسئولیت توافق برای جوشکاری قطعه لولههای متصل شده (جوشهای محیطی لولهها به یکدیگر) و تایید
آزمونهای مشخصشده تایید روش ساخت برای خطوط فراساحلی ،به عهده خریدار و سازنده میباشد.
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د 4-معیارهای پذیرش
د 9-4-ترکیبات شیمیایی

د 9-9-4-برای لوله باضخامت کمتر و مساوی ( ،29/8mm)8/545inترکیبات شیمیایی برای ردههای
استاندارد باید مطابق جدول د 3-و ترکیبات شیمیایی برای ردههای میانی باید مطابق با توافق اما سازگار با
آنچه در جدول د 3-برای شناسه گذاری استاندارد آورده شده ،باشد .لولهها باید بر اساس جدول د 3-طراحی
شود و بهاینترتیب که شامل یک حرف یونانی یا عددی که نشانگر شناسه گذاری فوالد است که به همراه
یک پسوند شامل حروف ( Mیا  )N, Qکه نشاندهنده شرایط تحویل و حرف دوم ( )Oکه نشاندهنده
شرایط سرویسدهی لوله است باشد.
د 2-9-4-برای لولههای باضخامت باالتر از ( ،29/8mm)8/545inترکیبات شیمیایی باید بهصورت توافقی و
یا در نظر گرفتن شرایط دادهشده در جدول د 3-و اصالحات مناسب باشد.
د 2-4-ویژگیهای آزمون کشش

د 9-2-4-ویژگیهای آزمون کشش باید مطابق مقدارهای دادهشده در جدول د 2-باشد.
د 2-2-4-چنانچه آزمونهای تکمیلی برای تعیین مقدار کشش در دمای غیر از دمای محیط نیاز باشد
بنابراین حدود پذیرش آن نیز باید توافق شود.
د 9-4-آزمون سختی

برای نمونههای آزمون که تحت آزمون سختی قرار میگیرند (به زیربند د 2-1-4-مراجعه شود) ،مقدار
سختی روی بدنه لوله ،جوش و منطقه متأثر از حرارت ( )HAZباید:
الف-کمتر یا مساوی 298 HVI0یا کمتر و مساوی  29 HRCبرای ردههای کمتر یا مساوی  X65یا .L450
ب -کمتر یا مساوی 188 HVI0یا کمتر و مساوی  18 HRCبرای ردههای بزرگتر از  X65یا  L450و
کوچکتر و مساوی  X80یا  L555و
پ -کمتر یا مساوی  129 HVI0یا کمتر و مساوی  11 HRCبرای ردههای بزرگتر  X80یا  L555باشد.
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جدول د -9-ترکیب شیمیایی برای لوله با)t ≤ 25mm (0/184in
رده فوالد

معادل کربن (aبیشینه)%

درصد جرمی بر پایه ترکیبهای شیمیایی ذوب و تولید(بیشینه) %
C

b

Si

Mn

b

S

P

V

Nb

Ti

Other

c

CE IIW

CE PCM

لولههای درزدار وSMLS
L245NOیاBNO

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

D

D

0,04

e,f

0,36

0,19

g

L290NOیا42NO

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

f

0,36

0,19

g

L320NOیا46NO

0,14

0,40

1,40

0,020

0,010

0,07

0,05

0,04

e.f

0,38

0,20

g

L360NOیا52NO

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,010

0,05

0,04

f

0,43

0,22

g

L245QOیاBQO

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

0,04

0,04

0,04

f

0,34

0,19

g

L290QOیا42QO

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

0,04

0,04

0,04

f

0,34

0,19

g

L320QOیا46QO

0,15

0,45

1,40

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

f

0,36

0,20

g

L360QOیا52QO

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,07

0,05

0,04

e,h

0,39

0,20

g

L390QOیا56QO

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,07

0,05

0,04

e,h

0,40

0,21

g

L415QOیا60QO

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,08

0,05

0,04

e,h

0,41

0,22

g

L450QOیا65QO

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,09

0,05

0,06

e,h

0,42

0,22

g

L485QOیا70QO

0,17

0,45

1,75

0,020

0,010

0,010

0,05

0,06

e,h

0,42

0,23

g

L555QOیا80QO

0,17

0,45

1,85

0,020

0,010

0,010

0,05

0,06

e,h

در صورت توافق

L625QOیا90QO

0,17

0,45

1,85

0,020

0,010

0,010

0,05

0,06

e,i

در صورت توافق

L690QOیا100QO

0,17

0,45

1,85

0,020

0,010

0,010

0,05

0,06

e,i

در صورت توافق

L245MOیاBMO

0,12

0,40

1,25

لولههای جوشکاری شده
0,04
0,010
0,020

0,04

0,04

f

-

0,19
0,19

L290MOیاX 42MO

0,12

0,40

1,35

0,020

0,010

0,04

0,04

0,04

f

-

L320MOیاX 46MO

0,12

0,45

1,35

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

f

-

0,20

L360MOیاX52MO

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

e,h

-

0,20

L390MOیاX56MO

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,06

0,08

0,04

e,h

-

0,21

L415MOیاX60MO

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,08

0,08

0,06

e,h

-

0,21

L450MOیاX65MO

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,010

0,08

0,06

e,h

-

0,22

L485MOیاX70MO

0,12

0,45

1,75

0,020

0,010

0,010

0,08

0,06

e,h

-

0,22

L555MOیاX80MO

0,12

0,45

1,80

0,020

0,010

0,010

0,08

0,06

e,h

-

0,24

a

بر اساس ترکیب شیمیایی تولید (به زیربند های  5-2-5و  9-2-5مراجعه شود) حدود معادله  CE IIWاعمال میشود درصورتیکه کربن بیشتر از 8/32 %باشد و حدود کربن
معادل  CE PCMاعمال میشود درصورتیکه کربن مساوی و یا کمتر از 8/32 %باشد.

b

برای هر  8/83 %کاهش کربن از مقدار بیشینه مشخصشده در جدول ،یک افزایش  8/89 %عنصر منگنز از مقدار بیشینه مشخصشده تا میزان بیشینه  8/28 %امکانپذیراست .اما نباید از

c

میزان 2/28%برای ردهها مساوی و بزرگتر از  L625 X90فراتر رود.
عنصر آلومینیوم مساوی و کمتر از 8/ 898 %و نیتروژن مساوی و کمتر از  8/832 %و باید نسبت  AL/Nمساوی و بزرگتر از  2:3باشد (فوالد کشتهشده با تیتانیوم یا فوالد
اصالحشده با تیتانیوم کاربرد ندارد)

d

مگر مورد دیگری توافق شده باشد وگرنه جمع عناصر وانادیوم و نبیدیم باید کمتر و مساوی  8/89 %باشد.

e

جمع عناصر نبیدیم و وانادیوم و تیتانیوم کمتر و مساوی  8/39 %باشد.

f

عنصر مس کمتر و مساوی  ،8/19 %نیتروژن کمتر و مساوی  ،8/1 %کرم کمتر و مساوی  8/1 %و مولیبدن کمتر و مساوی  8/38 %و بور کمتر و مساوی .8/8889 %

g

برای لولههای بدون درز ،مقدار  CE PCMدرجشده در لیست ،با مقدار  8/81 %افزایش مییابد تا مقدار بیشینه .8/29 %

h

عنصر مس کمتر و مساوی  8/9 %و نیکل کمتر و مساوی  8/9 %و کرم کمتر و مساوی  8/9 %و مولیبدن کمتر و مساوی  8/9 %و بور کمتر و مساوی .8/888 9 %
بیشینه  8/9 %برای مس و بیشینه  8/9 %برای نیکل و بیشینه  8/99 %برای کروم و بیشینه  8/4 %برای مولیبدن و بیشینه  8/8889 %برای برن.

i
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د-2-الزامات برای نتایج آزمونهای کشش
رده لوله

درز جوش
ولولههای
SAW, HFW

لولههای درزدار و بدنه لوله SMLS
a

استحکام تسلیم

a,c

ازدیاد طول

R t 0.5/ R

در  50 mmیا
2in
Af
%

Rm
)MPa(psi

کمینه

بیشینه

بیشینه

کمینه

کمینه

415
)(60,200

655
)(110,200

0,93

f

415
)(60,200

655
)(95,000

0,93

f

415
)(60,200

0,93

f

435
)(63,100

f

460
)(66,700

490
)(71,100

استحکام کششی

R t 0.5
)MPa(psi

a,b

نسبت

Rm
)MPa(psi

m

استحکام
d
کششی

کمینه

بیشینه

245
)(35,500

450
)(65, 300

290
)(42,100

495
)(71,800

415
)(60,200

320
)(46,400

520
)(75,000

435
)(63,100

655
)(95,000

360
)(52,200

525
)(76,000

460
)(66,700

760
)(110, 200

0,93

390
)(56,600

540
)(78,300

490
)(71,100

760
)(110, 200

0,93

f

L415QOیا60QO
L415MOیا60MO

415
)(60,200

565
)(81,900

520
)(75,400

760
)(110, 200

0,93

f

520
)(75,400

L450QOیا65QO

450

570

535

760

0,93

f

535

)(65,300

)(82,700

)(77,600

)(110, 200

L245NOیاBNO
L245QOیاBQO
L245MOیاBMO
L290NOیا42NO
L290QOیا42QO
L290MOیا42MO
L320NOیا46NO
L320QOیا46QO
L320MOیا46MO
L360NOیا52NO
L360QOیا52QO
L360MOیا52MO
L390QOیا56QO
L390MOیا56MO

e

)(77,600

L450MOیا65MO
L485QOیا70QO

0,93

485

605

570

760

)(70,300

)(87,700

)(82,700

)(110, 200

f

570
)(82,700

L485MOیا70MO
L555QOیا80QO

555

675

625

825

)(80,500

)(97,900

)(90,600

)(119, 700

0,93

f

b

625
)(90,600

L555MOیا80MO
L624QOیا90QO

625

745

695

895

)(90,600

)(108,000

)(100,800

)(129, 800
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رده لوله

درز جوش

لولههای درزدار و بدنه لوله SMLS

ولولههای
SAW HFW

استحکام کششی

d

استحکام

Rm

کمینه

کمینه
690

L690QOیا100QO

810
g

)(100,100
a

g

)(117,500

نسبت

استحکام

a

کششی

R t 0.5

Rm

)MPa(psi

)MPa(psi

کمینه

بیشینه

760

960

تسلیم

)MPa(psi

a,c

)(110,200

a,b

R t 0.5/ R
m

ازدیاد طول
در  50 mmیا
2in
Af
%

استحکام
کششی

d

Rm
)MPa(psi

بیشینه
i

0,97

کمینه

کمینه

f

-

b

)(139, 200

برای ردههای میانی ،اختالف بین بیشینه مقدار مشخصشده استحکام تسلیم و کمینه آن باید مطابق جدول و برای یک ردهباالتر در نظر گرفته شود ؛ و اختالف بین کمینه
استحکام کششی و کمینه استحکام تسلیم مطابق جدول و برای یک ردهباالتر در نظر گرفته شود .برای ردههای میانی تا رده  X46یا  L320مقدار استحکام شکست باید
مساوی و کمتر از ( 999MPa )59888psiباشد برای ردههای میانی و بیشتر از رده  X46یا  L320و کمتر از  X80یا  L550مقدار استحکام کششی باید مساوی و کمتر از
( 998MPa )338288psiباشد .برای ردههای بیشتر از  X80یا  L550بیشینه مقدار استحکام کششی مجاز باید بهوسیله درونیابی به دست آورده شود .برای سیستم  SIمقدار
محاسبات باید به نزدیکترین عدد به  9MPaگرد شود .برای سیستم  USCمقدار محاسبات باید به نزدیکترین عدد به  388psiگرد شود.

b

در صورت توافق ،برای لوله بارده مساوی یا بیشتر از رده  X80یا  ،L555حدود پذیرش سختگیرانهتری برای بیشینه استحکام شکست ممکن است عملی شود.

c

حد پذیرش قابلاجرا برای لولههای با قطر خارجی بزرگتر از (121/5mm )32/998in

d

برای ردههای میانی ،کمینه مشخصات استحکام کششی برای درز جوش باید برابر مقدار مشخصشده برای بدنه لوله مطابق پانوشت  aباشد.

e
f

برای لولههای که نیازمند آزمونهای طولی میباشند بیشینه استحکام تسلیم باید کوچکتر و مساوی ( 559MPa )93488psiباشد.
کمینه درصد ازدیاد طول مشخصشده Af ،در محدوده ( 98mm )2inبرحسب درصد و عدد گرد شده به نزدیکترین درصد باید از معادله زیر به دست آید:

که در آن:
 Cعدد ثابت  3558برای محاسبات در سیستم  S1و عدد ثابت  929888در سیستم  uscباشد.
 A×cسطح مقطع عملی نمونه کشش (کشش) برحسب ) mm2(in2بهصورت زیر:
-

 - 3برای نمونههای مدور یا استوانهای شکل ،سطح مقطع معادل ( 318 mm2 )8/28in2برای نمونههای با قطر ( 32/9mm )8/988inو ( 4/5mm )8/198inو همچنین
2

2

سطح مقطع (  99 mm )8/38inبرای نمونههای با قطر (.9/5mm )8/298in
-

 -2برای نمونههای آزمون باضخامت کامل مقدار کمتر  549 mm2 )8/99 in2( )aو  ) bسطح مقطع نمونه آزمون ،منتج شده با در نظر گرفتن قطر خارجی و ضخامت
2

2

مشخصشده لوله گرد شده به نزدیکترین عدد ( .38 mm )8/83 in
-

 - 1برای نمونههای آزمون نوار ،مقدار کمتر  549 mm2 )8/99 in2( )aو  ) bسطح مقطع نمونه آزمون ،منتج شده با در نظر گرفتن قطر خارجی و ضخامت
2

2

مشخصشده لوله گرد شده به نزدیکترین عدد ( 38 mm )8/83 in
 Uکمینه مقدار استحکام کششی برحسب مگا پاسکال ( )MPaیا پوند بر اینچ مربع.
g

برای ردهها بزرگتر از  X90QOیا  RP0,2 ،L625QOکاربرد دارد.

h

ممکن است مقدار کوچکتر نسبت  Rt 0,5/Rmبرای ردهها  X100یا  L690و  X90یا  L625موردتوافق قرارگرفته و مشخص شود.

I

برای ردههای بزرگتر از  X90یا  Rt 0,5/Rm ، L625QOقابلاجرا ؛ ممکن است مقدار کوچکتر نسبت  Rt 0,5/Rmموردتوافق قرارگرفته و مشخص شود.
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د 5-وضعیت سطح ،ناپیوستگیها و عیوب

ناپیوستگیهای سطحی بهجز بریدگیهای کنار جوش در لوله  SAWو سوختگیهای قوس در لوله که توسط
بازرسی چشمی دیده میشوند ،باید به روشهای زیر بررسی ،طبقهبندی و با آنها رفتار شود.
الف -ناپیوستگیهای ایجادشده روی سطح با عمق کمتر و مساوی  8/89ضخامت و اگر از کمینه ضخامت
مشخصشده بیشتر نشده باشند ،باید بهعنوان ناپیوستگی قابلقبول در نظر گرفته شود و مطابق زیربند
پ 3-با آن رفتار کرد.
یادآوری -ممکن است شرایط خاصی برای ناپیوستگی ایجادشده روی سطح برای آن دسته از لولههایی که متعاقباً پوشش
خواهند شد ،در سفارش خرید در نظر گرفته شود.

ب -ناپیوستگیهای که دارای عمق بیشتر از  8/89ضخامت مشخصشده و اگر از کمینه ضخامت
مشخصشده بیشتر نشده باشند باید بهعنوان عیب در نظر گرفته شود و مطابق با بندهای پ 2-یا پ1-
عمل شود.
پ -ناپیوستگیهای که از کمینه ضخامت مشخصشده فراتر رفته باشند باید بهعنوان عیب در نظر گرفته و
مطابق با زیربند پ 1-با آنها رفتار نمود.
د 6-رواداری های قطر ،ضخامت ،طول و راستایی

د 9-6-بهجز مواردی که در زیربند پ 1-2-مجاز شناخته شدند ،قطر و خارج از گردی باید در تطابق با
رواداری های دادهشده در جدول د 1-باشند.
د 2-6-مقدار ضخامت باید در تطابق با رواداری های دادهشده در جدول د 5-باشد.
د 9-6-مگر اینکه چیز دیگری توافق شده باشد ،کمینه میانگین طول باید ( 32/3m)15/9ftباشد ،در صورت
توافق طول لولههای تولیدشده باید بر اساس مورد مشخصشده در سفارش خرید بوده و سازنده حداکثر
میانگین طول لوله را مطابق سفارش خرید تایید و تأمین کند .مگر آنکه چیز دیگری توافق شده باشد ،طول
واقعی لوله (از ابتدا تا انتها) باید در محدوده ( 33/98m)14/5ftتا ( 32/98m)53/9ftباشد .درصورتیکه
خریدار تایید کند ،لولههایی که به دلیل برش نمونه برای آزمونهای خواص مکانیکی کوتاه میشوند،
میتوانند با طول کوتاهتر تحویل گردند.
یادآوری -کمینه میانگین طول ( ،32/3m)15/9ftبر اساس طول لوله بهینه برای جابهجایی و کارگذاری عملیاتی لولههای
فراساحلی به روش  S-layدر زمان تهیه این استاندارد ،در نظر گرفتهشده است و میتواند متناسب بازمان تغییر یابد.

برای استفاده در آبهای عمیق و به روش  J-layکمینه میانگین طول ( 32/3m)15/9ftضروری نیست و
میتواند بر مبنای روش استفادهشده ( J-layیکی از روشهای لولهگذاری در فراساحلی) ،متفاوت باشد.
بنابراین مسئولیت توافق بین سازندۀ لوله و پیمانکار (لوله گذار)  pipe-layدر خصوص طول لوله به عهدۀ
خریدار میباشد.
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د 4-6-جمع میزان انحراف از خط راست در تمام طول لوله باید کمتر و مساوی  8/39 %طول لوله باشد
د -9-رواداری برای قطر و خارج از گردی

مشخصات قطر
خارجی
D
)mm(in

لوله به جزء انتهای لوله
لوله SMLS

رواداری قطر

رواداری خارج از گردی

)mm (in

)mm(in

a

لوله جوشکاری

a,b,c

انتهای لوله
لوله SMLS

شده

)< 60,3(2,375
تا )≥60,3(2,375
)≤610(24,000

تا )> 610(24,000

شده

یا )+0,5(0,020

یا )±0,5(0,020

 + 0,005 D,یا )± 0,5(0,020

± 0,007 5 D,

هرکدام بزرگتر باشد اما بیشینه

)± 1,6 (0,063

لوله

)0,9(0,036
برای 0,015 D

هرکدام بزرگتر

باشد

باشد اما بیشینه

؛D/t ≤75

برای

با توافق برای

)±3,2(0,125

D/t >75

± 0,01 D

)≤1422(56,000

± 0,005 D
اما بیشینه برای

)± 2,0(0,079

)±1,6 (0,063

انتهای لوله

a

± 0,007 5 D,
هرکدام بزرگتر

)±4,0(0,160

)>1 422(56,000

لوله جوشکاری

لوله به جزء انتهای

a,b,c

)0,6(0,024
برای 0,01 D
؛D/t ≤75
با توافق برای

D/t >75

0,01 D
اما بیشینه برای

0,007 5 D
اما بیشینه برای

از)10(0,4

از)8(0,3

D/t ≤75
با توافق برای

D/t ≤75
با توافق برای

D/t >75

D/t >75

در صورت توافق

a

انتهای لولهها شامل ( 388mm)5/8 inانتهایی در هر دو انتهای لوله.

b

برای لولههای  SMLSرواداری قابلاجرا برای لولههای باضخامت کوچکتر و مساوی ( 29/8mm)8/545inو رواداری برای ضخامتهای باالتر باید توافق شود.

c

برای لولههای منبسطشده با قطر خارجی بزرگتر و مساوی ( ،235/3mm)4/929inروادار ی قطر خارجی و خارج از گردی ممکن است با استفاده از محاسبه قطر داخلی
(قطر داخلی = قطر خارجی پس از کسر دو ضخامت مشخصشده) یا ترجیحاً با استفاده از قطر داخلی اندازهگ یری شده انجام گیرد تا نسبت به قطر خارجی (به زیربند
 1-4-2-38مراجعه شود)

 dبرای تعیین انطباق با رواداری های قطر خارجی ،قطر خارجی از تقسیم محیط بر به دست میآید.
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د -4-رواداری ضخامت
a

ضخامت

رواداری

t
)mm (in

)mm (in
لوله SMLS
)+ 0,6 (0,024
)- 0,5 (0,020
+ 0, 15 t
- 0,125 t
+ 0,125 t
- 0,125 t
 bهرکدام بزرگتر باشد  + 0,1 tیا )+3,7 (0,146

)< 4,0 (0,157
) < 10,0 (0,394تا )4,0 (0,157
) < 25, 0 (0,984تا )10,0 (0,394
)≥25,0(0,984

b

هرکدام بزرگتر باشد  -0,1 tیا )-3,0 (0,120

c,d

لوله HFW

)± 0,4(0,016
)±0,7(0,028

)≥6,0 (0,236
) 15,0(0,591تا )> 6,0(0,236

)±1,0(0,039

)>15,0 (0,591
c,d

لوله SAW

a

)≥6,0 (0,236
) 10,0 (0,394تا )> 6,0(0,236

)±0,5 (0,020
)± 0,7 (0,028

) 20,0(0,787تا )> 10,0(0,394

)±1,0 (0,039

)>20,0 (0,787

)+1,5 (0,060
)-1,0 (0,039

اگر در سفارش خریدار رواداری کمتر از مقدارهای دادهشده ضخامت در جدول فوق مشخصشده باشد ،مقدار مثبت رواداری ضخامت مشخصشده
باید با یک افزایش مقدار مؤثر برای رواداری قابلقبول برقرار شود.

b

برای لولهها یا قطر خارجی بزرگتر و مساوی ( 199/9mm )35/888 inو ضخامت بزرگتر و مساوی ( 29/8mm )8/545inمیزان پذیرش± 32/9%
میباشد.

c

میزان رواداری مثبت ضخامت برای محدوده جوش عملی نیست.

d

برای افزایش محدودیت به زیربند های  2-31-5و د 2-9-مراجعه شود.

د 7-رواداری های درز جوش
د 9-7-میزان انحراف شعاعی لبههای نوار  /ورق

در لوله  ،HFWمیزان انحراف شعاعی لبههای نوار  /ورق (به شکل -5الف مراجعه شود) نباید باعث شود که
ضخامت باقیمانده در منطقه جوش کمتر از میزان کمینه مشخصشده ضخامت باشد.
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در لوله  SAWمیزان انحراف شعاعی لبههای داخلی و خارجی نوار  /ورق (به شکل -5الف مراجعه شود)
نباید از مقدار قابلقبول مندرج در جدول د 9-بیشتر شود.
د 2-7-زائده جوش لولههای HFW

ارتفاع زائده جوش داخلی ،نباید از سطح لوله به میزان بیشتر از  ،8/1 mm )8/832in( + 8/89tبیشتر شود.
جدول -د -5-بیشینه میزان انحراف شعاعی مشخصشده لولهSAW
a

بیشینه میزان انحراف شعاعی مجاز

ضخامت مشخصشده
t

a

)mm (in

)mm (in

)≥13,0 (0,512

)1,3 (0,051

) 20,0 (0,787تا )<13,0 (0,512

0,1 t

)< 20,0 (0,787

)2,0 (0,079

این حدود پذیرش برای جوش انتهای نوار  /ورق نیز قابلاجرا میباشد.

د 8-بازرسی
د 9-8-بازرسی خاص

تناوب بازرسیها باید مطابق با جدول  34باشد بهجز آن مواردی که در جدول د 9-مشخصشدهاند.
د 2-8-نمونهها و نمونههای آزمون برای آزمونهای خواص مکانیکی و تکنولوژیکی
د 9-2-8-کلیات

د 9-9-2-8-آزمونهای کشش ،ضربه  ،CVNآزمون خمش هدایتشده ،آزمونهای سختی ،آزمونهای
سختی روی جوش ورق ولوله ،آزمونهای بازشدگی نوک ترک ) ،(CTODنمونهها و آمادهسازی نمونههای
آزمون باید مطابق با مراجع استاندارد کاربردی ،تهیه شوند.
د 2-9-2-8-نمونهها و نمونههای آزمون برای آزمونهای مختلف باید از محلهای نشان دادهشده در شکل
 9و  9و جدول د 9-و با لحاظ کردن جزئیات تکمیلی شرح دادهشده در زیربندهای  2-1-2-38تا -1-2-3
 ،5-2-38 ،9د 2-2-4-و د 1-2-4-باشد.
د 2-2-8-نمونههای آزمون برای آزمونهای CTOD

نمونههای آزمون باید از فلز جوش ،منطقه متأثر از حرارت و فلز بدنه بریده و مطابق با استانداردهای
 ISO15653, ISO 12737, ISO1235, ASTM E 1820یا  BS7448-1آمادهسازی شود.
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د 9-2-8-نمونهها برای آزمون سختی

نمونههای سختی سنجی باید از انتهای لولهها انتخابی و برای لولههای درزدار هر نمونه باید دارای یک بخش
از جوش طولی یا جوش مارپیچ در وسط نمونه باشد( .به شکل د 3-مراجعه شود)
د 9-8-روشهای آزمون
د 9-9-8-آزمون بررسی رفتار بازشدگی نوک ترک CTOD

آزمون  CTODباید مطابق با استاندارد  .ISO1235 ,ISO 15653, ASTM E 1820, ISO 12737,یا
 BS7448-1انجام شود .دمای آزمون نیز باید در سفارش خریدار مشخصشده باشد.
د 2-9-8-آزمون سختی

د 9-2-9-8-سختی سنجی روی فلز پایه باید به روش ویکرز و مطابق با استانداردهای  ISO 6507-1یا
 ASTM E 92یا به روش راکول  HR15Nمطابق با استانداردهای  ISO 6508-1یا  ASTM E 18و در موارد
اختالف ،روش ویکروز باید اعمال شود.
آزمون سختی روی منطقه  HAZو جوش باید با استفاده از روش ویکرز و مطابق با استانداردهای
 ISO 6507-1یا  ASTM E 92باشد.
برای آزمونهای بدنه لولهها و فلز پایه ،نتیجه خواندن آزمون سختی بهصورت تکی ممکن است بیشتر از حد
معینشده باشد و این مقدار قابلقبول خواهد بود مشروط بر اینکه میانگین خواندن سهنقطه و بیشینه 9
نقطه در محدوده مجاز از مقدار معینشده بیشتر باشد و این قبیل قرائتها بیشتر از  38HV10یا 2HRC
نباشد هرکدام که عملی است.
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جدول د -6-تناوب بازرسی
نوع بازرسی
آزمون کشش بدنه لوله با
(D< 984 mm )28/888 in
آزمون کشش بدنه لوله با
(D≥984 mm )28/888 in

تناوب بازرسی

نوع لوله

 SMLS,HFW,SAWLیکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 388
یا SAWH
a
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان
SMLS,HFW,SAWL
یا SAWH

آزمون کشش جوش لولههای درز مستقیم و درز مارپیچ SMLS,HFW, SAWL
یا SAWH
(235/3 mm )4/929 in( ≥ D< 984 mm )28/888in

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 98
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

a

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 388
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

a

آزمون کشش جوش لولههای درز مستقیم یا درز مارپیچ

HFW, SAWLیا

(D≥984 mm )28/888 in

SAWH

شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

آزمون کشش جوش عرضی انتهای کالف  /ورق لولههای

SAWH

کمینه یک نمونه در هر  98جوش عرضی انتهای

(D≥ 235/3 mm )4/929 inو ضخامت مشخصشده در جدول 22
آزمون ضربه با شیار  Vشکل ،بدنه لوله
( 335 /1 mm )5/9 in(≤ D< 984 mm )28/888inو

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 98
a

کالف /ورق لوله شده با نسبت انبساط یکسان
SMLS,HFW,SAWL
یا SAWH

a,b,c

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 388
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

a

ضخامت مشخصشده در جدول 22
آزمون ضربه با شیار  Vشکل ،بدنه لوله
(D≥984 mm )28/888 in

SMLS,HFW,SAWL
یا SAWH

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 98
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

a

و ضخامت مشخصشده در جدول 22
آزمون ضربه با شیار  ،Vجوش درز مستقیم یا مارپیچ لوله

HFW,SAWLیا

( 335 /1 mm )5/9 in(≤ D< 984 mm )28/888 inو

SAWH

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 388
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

a

ضخامت مشخصشده در جدول 22
آزمون ضربه با شیار  ،Vجوش درز مستقیم یا مارپیچ لوله

HFW,SAWLیا

(D≥984 mm )28/888 in

SAWH

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 98
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

a

و ضخامت مشخصشده در جدول 22
SAWH

آزمون ضربه با شیار  ،Vجوش درز مستقیم یا مارپیچ لوله
( D≥ 335 /1 mm )5/9 inو ضخامت مشخصشده در

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 98
شاخه لوله با نسبت انبساط یکسان

a

جدول22
آزمون سختی سنجی بدنه و جوش لولههای دارای درز جوش

HFW,SAWLیا

مستقیم یا مارپیچ و منطقه متأثر از حرارت

SAWH

توافق شده

قطر لوله و خارج از گردی برای لوله

SMLS,HFW,SAWL
یا SAWH

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 388

( D≤394/1 mm)9/929in
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نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

قطر لوله و خارج از گردی برای لوله

SMLS,HFW,SAWL

یکمرتبه در مجموعه آزمون با بیشینه 28

یاSAWH

( D> 394/1 mm)9/929in

بازرسیهای غیر مخرب

SMLS,HFW,SAWL

مطابق با پیوست ذ

SAWLیاSAWH

یکمرتبه فقط برای تایید روش ساخت

یاSAWH
درصورتیکه توافق ،آزمون  CTODفقط برای لولههای بارده

شاخه لوله

 x52یا≥L360
a

b
c
d

درصد منبسطشده طراحیشده توسط سازنده با استفاده از قطر خارجی قبل از منبسطشده با محیط لوله و قطر خارجی پس از عملیات منبسطشده با محیط لوله،
درصورتیکه کاهش یا افزایش بیشتر از  8/882داشته باشد نیازمند آزمونهای جداگانهای میباشد.
بهعالوه لولههای تولیدشده بهوسیله هر دستگاه ماشین جوش باید هر هفته یکبار آزمون شوند.
برای لولهها ی دارای دو خط جوش طولی ،هر دو خط جوش باید در لولههای انتخابی تحت آزمون قرار گیرند.
قابلاجرا فقط برای لولههای ساختهشده به روش اسپیرال که دارای خط جوش عرضی (اتصال کالف به کالف یا ورق به ورق میباشند).
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جدول د-7-تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون هر نمونه برای آزمونهای مکانیکی
نوع لوله

موقعیت نمونه

نوع آزمون

 SMLSسرد منبسط
نشده (به شکل -9الف
مراجعه شود)

بدنه لوله

کشش
CVN
سختی

 SMLSسرد
منبسطشده (به شکل
-9الف مراجعه شود)

بدنه لوله

کشش
CVN
سختی

( HFWبه شکل -9ب
مراجعه شود)

بدنه لوله
جوش درزی

کشش
CVN
کشش
CVN
سختی

بدنه لوله وحوش

تخت کردن

بدنه لوله

کشش
CVN
کشش
CVN

تعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون هر نمونه

a

مشخصات قطر خارجی
D
)mm (in
)< 219,1(8,625

SAWL

(به شکل -9ب مراجعه
شود)

SAWH

(به شکل -9پ مراجعه
شود)

جوش درزی

بدنه لوله
جوش

صفحه /انتهای جوش ورق

a
b

)≥219,1(8,625
تا )<508(20,000

)≥508 (20.000

b

1L

1L

3T
1T

3T
1T

3T
1T

b

1T

c

1T

c

3T
1T

3t
1T

3T
1T

1L

1L

1T 90

c,d

b

1L90 B

c,d

1T 180

3T90
-

3T90
1W

3T90
1W

3W
1W

3W
1W

3W
1W

1L90

b

در شکل  6نشان دادهشده است
c,d
c,d
1T180
1T180

3T90
-

3T90
1W

3T90
1W

خمش هدایتشده

 3 HAZو 3w
2W

 3 HAZو 3 w
2W

 3 e HAZو 3w
e
2W

سختی

1W

1W

1W

b

C

C

1L

1T

1T

e

e

کشش
CVN
کشش
CVN

3T
-

3T
1W

3T
1W

 3HAZو 3W

 3HAZو 3W

 3HAZو 3W

خمش هدایتشده

2W

2W

2W

سختی

1W

1W

1W

کشش
CVN

-

1WS

1WS

 ≥3HAZو 3WS

 3HAZو 3WS

 3 HAZو 3WS

خمش هدایتشده

2WS

2WS

2WS

سختی

1WS

1WS

1WS

به شکل  9مراجعه شود برای تغییر سمبل مورداستفاده برای معین کردن جهت و محل.
نمونههای آزمون باضخامت کامل ممکن است به اختیار سازنده مورداستفاده قرار گیرد.

c

یک نمونه آزمون حلقوی ممکن است توسط ماشین آزمونگر هیدرولیکی که مخصوص (انبساط رینگ) میباشد برای تعیین استحکام تسلیمی مورداستفاده قرار گیرد.

d

برای لولههای مخصوص کاربری در عمقهای زیاد ،آزمونهای طولی تکمیلی مشخصشده با نیازمندیهای موردنظر و تناوب آنها باید توافق شود.

e

برای لولههای دارای دو خط جوش طولی ،هر دو جوش در لولههای انتخابی باید تحت آزمونهای کامل قرار گیرند.
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شکل الف -لوله SMLS

شکل ب -لوله SAW

شکل د - 9-موقعیت آزمونهای سختی
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شکل پ -لوله  HFWعملیات حرارتی شده

شکل ت -لوله  HFWبا بدنه کامالً نرمالسازی شده یا کامالً کوینچ و بازپخت شده
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راهنما
a

خط مرکز جوش ؛ برای شکل ح-3-ت (بدنه کامالً نرماالیز شده یا کوینچ و بازپخت شده) ،این موقعیت مرکز صفحه پیوند
درصورتیکه قابلرؤیت باشد است ،اگر صفحه پیوند قابلمشاهده نباشد ،مرکز در وسط عرض لبههای پیرایش شده  IDاست.

 0.75mm(0.03in) bاز خط ذوب
 1t cاز خط ذوب
 1.0mm(0.04 in.) dفاصله از منطقه متأثر از جوش ()HAZ
 eاز سطح داخلی و خارجی

شکل د - 9-موقعیت آزمونهای سختی(ادامه)

د 2-2-9-8-نقاط موردنظر برای آزمون سختی در لولههای  SMLSدر شکل د -3-الف نشان دادهشده
بهجز آنهایی که:
الف -برای لولههای با ( t< 5/8 mm )8/399inضروری است که آزمون روی میانه ضخامت انجام شود.
ب -برای لولههای با ( t≥ 5/8 mm )8/399inو ( t< 9 mm )8/219inالزم است فقط روی سطح داخلی و
یا خارجی نمونه انجام شود.
پ -در صورت توافق ،محل سهنقطه اثر آزمون سختی روی خط وسط ضخامت نشان دادهشده در شکل د-
-3الف قابلقبول میباشند.
د 9-2-9-8-محل آزمون سختی باید شامل سطح مقطع جوش باشد .نفوذ باید درون فلز پایه صورت گیرد
و روی منطقه  HAZنمایان شده و خط مرکز جوش نشان دادهشده در شکل د-3-ب ،د-3-پ ،یا د-3-ت
باشد بهجز موارد زیر:
الف -برای لولههای با ( t< 5/8 mm )8/399inالزم است که فقط روی مقطع میانی ضخامت آزمون انجام
شود.
ب -برای لولههای با ( t≥5/8 mm )8/399inو ( t< 9 mm )8/219inالزم است که آزمون سختی روی
سطح داخلی و خارجی صورت گیرد.
پ -در صورت توافق ،فاصله از خط جوش نفوذ یافته در فلز پایه ممکن است کمتر ازآنچه در شکل د-3-پ
نشان دادهشده باشد ،مشروط به آنکه این محل نفوذ در فلز پایه باقیمانده باشد.
د 4-8-بازرسی غیر مخرب

برای بازرسی غیر مخرب ،به زیربند د 2-و پیوست ذ ،مراجعه شود.
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د 1-نشانهگذاری لوله

عالوه بر شرایط نشانهگذاری لوله در زیربند  ،2-33نشانهگذاری لولهها باید به نحوی باشد که شماره لوله در
ردیابی واحد تولید یا شرایط تحویل همخوانی کامل با اسناد بازرسی داشته باشد.
این شرایط فقط برای لولههای  PSL 2که تحت الزامات این استاندارد به همراه شرایط پیوست د ،تولید
میشوند و دارای حرف « »Oدر نشانهگذاری آنها و برای استفاده در سرویسهای ترش فراساحلی کاربرد
دارند ،صدق میکند.
لولههایی که الزامات هر دو پیوست ح و د را دارا میباشند ،باید با حروف تکمیلی « Sو  »Oنشانهگذاری
شوند؛ مانند(  (X52MS/X52MOیا L360MS/L360MO
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پیوست ذ
(الزامی)
بازرسی غیر مخرب لوله مورداستفاده در شرایط محیطترش ،فراساحلی
و/یا سرویس نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی
ذ 9-مقدمه

این پیوست زمانی کاربردی است که لوله برای استفاده در شرایط محیطترش ،فراساحلی و/یا سرویس نیازمند
ظرفیت کرنش پالستیک طولی باشند سفارش داده شود( ،به مورد پ ردیفهای  94 ،99یا  95زیربند 2-9
مراجعه شود) .بازرسی غیر مخرب این نوع لوله ،مطابق با پیوست ث میباشد ،بهجز شرایطی که بهطور خاص
در این پیوست دادهشدهاند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 2-الزامات بازرسی غیر مخرب عمومی و معیار پذیرش
ذ 9-2-ناپیوستگیهای الیهای در دو انتهای لوله

ذ 9-9-2-ناپیوستگیهای الیهای که ابعاد آنها در جهت محیطی بیشتر از ( 9/5mm )8/29inو مساحت آن
بیشتر از ( 388mm2 )8/39in2باشند ،باید عیب محسوب شود.
ذ 2-9-2-در لوله با ( t≥ 9/8mm )8/359inباید از روش بازرسی فراصوت بهصورت خودکار/یا نیمهخودکار
مطابق با استاندارد  ISO 10893-8یا بهصورت دستی مطابق با پیوست  Aاستاندارد ISO 10893-8-2011
استفاده شود تا عاری بودن دو انتهای لوله تا پهنای ( 98mm )2/8 inرا از عیوب الیهای تایید کند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 9-9-2-در صورت توافق ،لوله با ( t≥ 9/8mm )8/359inباید از روش بازرسی فراصوت بهصورت خودکار/یا
نیمهخودکار مطابق با استاندارد  ISO 10893-8یا بهصورت دستی مطابق با استاندارد ISO 10893-8-2011
استفاده شود تا عاری بودن دو انتهای لوله تا پهنای ( 388mm )5/8inرا از عیوب الیهای تایید کند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 4-9-2-در صورت توافق ،سطح انتهایی/پخی لوله در هر دو طرف باید تحت بازرسی غیر مخرب به روش
ذرات مغناطیسی برای آشکارسازی ناپیوستگیهای الیهای مطابق با استانداردهای  ISO 10893-5یا ASTM
 E 709قرار گیرد .ناپیوستگیهای الیهای با ابعاد بیشتر از ( 9/5mm )8/29inدر جهت محیطی باید جز
عیوب طبقهبندی شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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ذ 2-2-لوله مشکوک

ذ 9-2-2-لولهای که در هنگام بازرسی غیر مخرب سیگنال/هشدار آن فعال میشود باید بهعنوان لوله
مشکوک در نظر گرفته شود.
ذ 2-2-2-لولهی مشکوک باید مطابق با استاندارد بازرسی غیر مخرب کاربردی مورد ارزیابی قرار گیرد ،مگر
اینکه موارد دیگری در این پیوست ،یا پیوستهای ح ،د یا ژ ،هرکدام که کاربرد دارد ،بیانشده باشد.
ذ 9-2-2-تعمیرات بهوسیله جوشکاری باید مطابق با بند پ 5-باشد.
ذ 4-2-2-محل عیوب هنگام برطرف کردن آنها ،باید توسط بازرسی چشمی تایید شود .در صورت نیاز از
روشهای بازرسی غیر مخرب مناسب نیز میتوان کمک گرفت.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 5-2-2-هرگونه بازرسی غیر مخرب دستی اعمالشده بر روی نواحی مشکوک (برطرف شده یا نشده) لوله
که مورداستفاده قرار میگیرد ،باید با همان حساسیت ،پارامترهای بازرسی معمول غیر مخرب و همان حدود
و معیارهای پذیرش انجام شود (عمق شکاف مرجع) .برای آزمون فراصوت دستی ،سرعت حرکت باید مساوی
و کمتر از ( 398mm/s )9mm/sباشد.
ذ 9-بازرسی غیر مخرب لوله SMLS
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 9-9-روش بازرسی فراصوت ناپیوستگیهای طولی

تمام بدنه لوله  SMLSباید برای آشکارسازی عیوب طولی بهطور 388 %تحت بازرسی فراصوت مطابق با
استانداردهای  ASTM E 213یا  ISO 10893-10قرار گیرد .حدود پذیرش اینگونه بازرسی مطابق با
استاندارد  ISO 10893-10و سطح قابلقبول  U2/Cمیباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 2-9-ناپیوستگیهای الیهای در بدنه لوله

ذ 9-2-9-در سرویس ترش ،تورق تکی و /یا تورقهای متراکم و نزدیک به یکدیگر که ابعاد آن بیشتر از
حدود قابلقبول سرویس ترش ،مندرج در جدول ذ 3-باشد باید بهعنوان عیب طبقهبندی شود .تمام این
الزامات باید با روش آزمون فراصوت مطابق با استانداردهای ( ISO 10893-8:2011بهجز زیر بند  )4-2یا
 ASTM A435یا  ASTM A 578مورد تایید قرار گیرد .در این حالت سطح لوله که باید تحت آزمون
فراصوت خودکار قرار گیرد مساوی یا بزرگتر از 28 %سطح لوله باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

234

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

ذ 2-2-9-در سرویس فراساحلی و سرویسهای که نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی هستند ،تورق
تکی و /یا تورقهای متراکم و نزدیک به یکدیگر که ابعاد آن بیشتر از حدود قابلقبول مندرج در جدول ذ3-
باشد باید بهعنوان عیب طبقهبندی شود .در صورت توافق کلیهی الزامات این حالت باید بهوسیله آزمون
فراصوت و مطابق با استانداردهای ( ISO 10893-8:2011بهجز زیربند  ASTM A 435 )4-2و یا
 A 578مورد تایید قرار گیرد .در این حالت سطح لوله که باید تحت آزمون فراصوت خودکار
ASTM
قرار گیرد مساوی یا بزرگتر از 28 %سطح لوله باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 9-9-اندازهگیری ضخامت به روش فراصوتی

لولههای  SMLSباید در جهت محیطی بهطور کامل تحت بازرسی آزمون فراصوت مطابق با استانداردهای
 ISO 10893-12یا  ASTM E 114برای تایید کمینه مجاز ضخامت قرار گیرند .مقدار پوشش بهوسیله
آزمون فراصوت باید مساوی و بیشتر از  29 %سطح لوله باشد .یا در صورت توافق ،بیشتر از این مقدار کمینه
باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 4-9-بازرسی غیر مخرب تکمیلی

ذ 9-4-9-در صورت توافق ،لوله  SMLSبرای آشکارسازی ناپیوستگیهای عرضی ،باید بهوسیله آزمون
فراصوت مطابق با استاندارد  ISO 10893-10با سطح پذیرش  U2/Cیا مطابق با استاندارد ASTM E213
مورد بازرسی قرار گیرد.
ذ 2-4-9-در صورت توافق ،تمام بدنه لوله  SMLSتحت آزمون نشت شار مغناطیسی مطابق با استاندارد
 ISO 10893-3با سطح پذیرش  F2یا مطابق با استاندارد  ASTM E 570برای آشکارسازی ناپیوستگیها
طولی و یا مطابق با استاندارد  ISO 10893-3با سطح پذیرش  F2یا مطابق با استاندارد  ASTM E 570برای
آشکارسازی ناپیوستگیها عرضی قرار گیرد.
ذ 9-4-9-در صورت توافق ،تمام بدنه لوله  SMLSباید با روش جریان گردابی برای آشکارسازی
ناپیوستگیها مطابق با استاندارد  ISO 10893-2با سطح پذیرش  E2H/E2و یا مطابق با استاندارد
 ASTM E 309بازرسی شود.
ذ 4-4-9-در صورت توافق ،بعد از کلیه عملیات بازرسی غیر مخرب و چشمی ،بهمنظور تصدیق شرایط
مندرج در زیر بند  38-5بازرسی ذرات مغناطیسی تمام بدنه باید مطابق با استاندارد  ISO 10893-5یا
 ASTM E 709روی یک شاخه لوله  SMLSبه ازای هر ذوب یا هر  98شاخه لوله تولیدشده ،هرکدام کمتر
باشد ،انجام شود .انتخاب این لولهها باید بهصورت تصادفی باشد و قبل از انجام بازرسی ،سطح خارجی لوله
با پاشش مواد ساینده تا کیفیت سطح معادل ½ Sa 2مطابق با استاندارد  ISO 8501-1آمادهسازی شود.
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جدول ذ -9-حدود پذیرش برای ناپیوستگیهای الیهای
شرایط

کمینه اندازه ناپیوستگی در نظر

بیشینه ناپیوستگی تکی

بهرهبرداری

بیشینه چگالی تراکم

a

گرفتهشده
مساحت

طول

)mm 2 (in 2

)mm (in

مساحت
2

2

) mm (in

طول
)mm (in

عرض
)mm (in

بدنه لوله (صفحه/بدنه ورق)
فراساحلی و

)300 (0,5

)1 000 (1,6

)35 (1,4

)8(0,3

معین نشده است

ظرفیت کرنش

10
[ به ازاء 1,0 m (3,3 ft) × 1,0 m
)(3,3 ftمربع]

b

پالستیک طولی
ترش

)500 (0,8

)150 (0,2

)15 (0,6

)8(0,3

در صورت توافق،

)100 (0,16

)30 (0,05

)5 (0,2

)5 (0,2

10
[به ازاء 500 mm (1,6 ft) ×500 mm
)(1,6 ftمربع]

c

ترش

5
[به ازاء 500 mm (1,6 ft) ×500 mm
)(1,6 ftمربع]

c

d

لبههای ورق/نوار یا سطوح نزدیک به درز جوش
ترش یا فراساحلی

)100 (0,16

)20 (0,8

)10(0,4

-

یا ظرفیت کرنش

-

3
[به ازاء )1,0 m (3,3 ftطول]

پالستیک طولی
یادآوری  -9برای یک ناپیوستگی با ابعاد بزرگتر از کمینه اندازه ناپیوستگی مشخصشده ،تمامی حالتهای کمینههای مساحت ،طول و پهنای مقررشده برای بدنه لوله یا (تسمه
یا ورق) بیشتر میشوند.
یادآوری  -2بهمنظور مشخص کردن وسعت نقاط مشکوک ،سطوح مشکوک نزدیک به هم بافاصله کمتر از دو محور کوچک ،سطوح بهعنوان یک سطح در نظر گرفته شود .با
محدودۀ کمتر از دو (عیب) جداگانه ،یک محدوده تلقی شود.
a

تعداد ناپیوستگیها کوچکتر از بیشینه و بزرگتر از کمینه اندازه ناپیوستگی.

b

برای لولههای با (D< 121/5mm )32/199inیا نوار  /ورق با عرض کوچکتر از ( ،3888mm )15/5inبیشینه چگالی تراکم عیوب تا ( 3m2 )38/4 ft2خواهد بود.

 cبرای لولههای با ( D< 394/1mm )9/929inیا نوار  /ورق با عرض کوچکتر از ( ،988mm )35/9inبیشینه چگالی تراکم عیوب تا ( 8/29m2 )2/9 ft2خواهد بود.
d

بیشینه سطح دارای ناپیوستگی در لبهها برابر با حاصلضرب بیشینه طول ناپیوستگی ،درحالیکه طول ناپیوستگی موازی با لبههای فلز و ابعادی عرضی دارند ،یک ناپیوستگی،

مشروط به آنکه طول یا ابعاد عرضی آن فراتر از حد مشخصشده باشد ،ناپیوستگی بزرگتر ،محسوب میشود.

ذ 4-بازرسی غیر مخرب لوله HFW

ذ 9-4-بازرسی غیر مخرب درز جوش

تمام طول جوش باید توسط آزمون فراصوت برای پیدا کردن ناپیوستگیهای طولی با در نظر گرفتن یکی از
حدود پذیرش استانداردهای زیر تحت آزمون قرار گیرد:
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الف -استاندارد  ISO 10893-11سطح پذیرش U2/U2H؛
ب -استاندارد  ISO 10893-10سطح پذیرش  U3یا در صورت توافق سطح ، U2یا
پ -استاندارد .ASTM E 273
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 2-4-ناپیوستگیهای الیهای در بدنه لوله

در صورت توافق ،بدنه لوله یا نوار /ورق باید با بازرسی فراصوت برای آشکارسازی ناپیوستگیهای الیهای
مطابق با استاندارد ( ISO 10893-8-2011بهجز زیر بند  )4-2یا مطابق با استاندارد  ISO 10893-9به
ترتیب ،حدود پذیرش قابلقبول در جدول ذ 3-درجشده است .حد پوشش بازرسی فراصوت خودکار باید
مساوی و بیشتر از 28 %سطح لوله باشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 9-4-ناپیوستگیهای الیهای در لبههای نوار  /ورق یا نواحی مجاور درز جوش

در صورت توافق لبههای نوار  /ورق یا نواحی مجاور درز جوش باید به روش بازرسی آزمون فراصوت در
منطقهای به پهنای ( 39 mm )8/9inبرای ناپیوستگیهای الیهای تحت آزمون مطابق با استانداردهای
 ISO 10893-9یا  ISO 10893-8قرار گیرد .حدود پذیرش در جدول ث 3-برای لبههای نوار  /ورق یا نواحی
مجاور درز جوش مشخصشده است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 4-4-بازرسی غیر مخرب تکمیلی

در صورت توافق بدنه لولههای  HFWباید برای آشکار کردن ناپیوستگیهای طولی با استفاده از آزمون
فراصوت مطابق با استاندارد  ISO 10893-10با سطح پذیرش  U3/Cو در صورت توافق  U2/Cیا مطابق با
استاندارد  ASTM 213یا روش نشت شار مغناطیسی مطابق با استاندارد  ISO 10893-3با سطح پذیرش F3
یا در صورت توافق با سطح پذیرش  F2یا مطابق با استاندارد  ASTM E 570تحت آزمون قرار گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
ذ 5-بازرسی غیر مخرب لوله SAW

ذ 9-5-بازرسی فراصوت ناپیوستگیها طولی و عرضی درز جوشها

ذ 9-9-5-تمام طول درز جوش لوله  SAWبهمنظور پیدا کردن ناپیوستگیهای طولی و عرضی باید به روش
فراصوت مطابق با استاندارد  ISO 10893-11سطح پذیرش  U2با شرایط زیر بازرسی شوند.
الف -عمق شکاف باید مساوی یا کوچکتر از ( 2/8 mm )8/848inباشد.
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ب -برای کالیبره کردن تجهیز ،استفاده از شکاف طولی داخلی و خارجی واقع در مرکز جوش ،مجاز
نمیباشد.
پ -برای کالیبره کردن تجهیز بهمنظور تشخیص ناپیوستگیهای عرضی ،بهجای استفاده از سوراخ مرجع،
استفاده از شکافهای داخلی و خارجی با سطح پذیرش  U2را بر روی مرکز جوش و عمود بر آن مجاز
است .در این حالت باید گردههای داخلی و خارجی جوش تا همسطح شدن انحنای لوله در نواحی درز
جوش برداشته شود .شکافها باید در جهت طولی از یکدیگر و از هرگونه گرده باقیمانده ،به میزان کافی
فاصله داشته باشند تا سیگنالهای فراصوت قابلتفکیک از هم بهراحتی ایجاد شوند و قابلتشخیص
باشند .برای تنظیم سطح هشدار تجهیز باید از بیشینه دامنه سیگنال ایجادشده هرکدام از شکافها
استفاده کرد.
همچنین بهطور جایگزین بهجای شکاف با معیار پذیرش سطح  U2برای کالیبره کردن تجهیز در صورت
توافق ،میتوان از شکافهای داخلی و خارجی (با عمق ثابت) و افزایش حساسیت آزمون (با سامانههای
الکترونیکی دستگاه) مانند افزایش حساسیت ) (dbاستفاده نمود .در این حالت که به روش (Two-
) Lambdaمعروف است عمق شکاف باید دو برابر طولموج در فرکانس امواج فراصوتی باشد.
طولموج  λبرحسب ) m (ftمیباشد و از طریق فرمول ذ 3-محاسبه میشود.
(ذ)3-

که در آن:
 Vtسرعت امواج فراصوت عرضی برحسب  m/sیا .ft/s
 fفرکانس برحسب هرتز (سیکل بر ثانیه).
مثال :انجام آزمون در فرکانس چهار مگاهرتز ( ،)5MHzطولموج برابر است با ( 8/4mm )8/813inو عمق
شکاف برابر است با (.3/9mm )8/891in
افزایش موردنیاز در حساسیت بازرسی باید بر اساس ضخامت لوله انجام گیرد .سازنده باید اثبات کند که
حساسیت بازرسی بهدستآمده بهطور مؤثری معادل با حساسیت حاصل در صورت استفاده از شکافهای
سطح  U2است.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ت -سازنده ممکن است شرایط آزمونهای مجدد مندرج در زیربند ذ 1-9-را برای نواحی مشکوک اعمال
کند.
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ذ 2-9-5-در لوله  ،SAWHتمام طول جوش انتهای کالف  /ورق باید تحت آزمون فراصوت با استفاده از
همان شرایط ،یعنی حساسیت و پارامترهای بهکاربرده شده برای کنترل جوش مارپیچ لوله و مطابق با شرایط
زیربند ذ 3-3-9-قرار گیرد.
بعالوه محل تالقی دو جوش انتهایی کالف /ورق باید تحت آزمون غیر مخرب پرتونگاری مطابق با بند ث5-
قرار گیرد.
ذ 9-9-5-برای قطعه لولههای متصل شده به هم تمام ابعاد جوش باید به روش بازرسی فراصوت مانند آنچه
برای جوش مارپیچ مدنظر قرار میگیرند ،مانند حساسیت و یا پارامترهای دیگر مطابق با آنچه در زیربند
ذ 3-3-9-آورده شده تحت آزمون قرار گیرند.
بعالوه تمام اتصاالت جوش عرضی با جوش (تقاطع جوشها) در نواحی قطع کردن در جوش لولههای دارای
جوشهای  SAWLیا جوشهای مارپیچ در لولههای دارای  SAWHباید تحت بازرسی پرتونگاری مطابق با
بند ث 5-قرار گیرند.
ذ 2-5-ناپیوستگیهای الیهای در بدنه لوله و لبههای نوار  /ورق

ذ 9-2-5-بدنه لوله یا نوار  /ورق باید تحت آزمون فراصوت مطابق با استاندارد  ISO 10893-9با حدود
پذیرش قابلقبول مرتبط با شرایط بهرهبرداری لوله که در جدول ذ 3-ذکرشده است با پوشش مساوی و
بزرگتر از 28 %سطح لوله ،قرار گیرد.
اینگونه بازرسی غیر مخرب ممکن است در کارخانه سازنده نوار  /ورق یا کارخانه سازنده لوله صورت گیرد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 2-2-5-لبههای نوار  /ورق شامل نواحی مجاور جوش انتهایی در جوشهای مارپیچ باید به روش آزمون
فراصوت برای محدوده ( 39mm )8/9inبرای پیدا کردن ناپیوستگیهای الیهای در تطابق با استاندارد
 10893-9 ISOو با حد پذیرش دادهشده در جدول ذ 3-برای لبههای نوار  /ورق یا نواحی مجاور جوش
تحت بازرسی قرار گیرند.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 9-5-بازرسی غیر مخرب درز جوش در دو انتهای لوله و نواحی تعمیر شده

طولی از درز جوش در دو انتهای لوله که نمیتواند با تجهیز امواج فراصوت خودکار بازرسی شود و نقاط
تعمیر شده درز جوش (به بند پ 5-مراجعه شود) باید به طریق زیر اقدام شود:
الف -برای تشخیص ناپیوستگیهای طولی ،به روش دستی یا نیمهخودکار با آزمون فراصوت از همان سطح
حساسیت و پارامترهای بازرسی که در زیربند ذ 3-3-9-مشخصشده است استفاده میشود .اگر توافق
شده باشد تحت بازرسی پرتونگاری مطابق با بند ث 5-قرار گیرد.
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ب -برای تشخیص ناپیوستگیها عرضی ،به روش دستی یا نیمهخودکار با آزمون فراصوت از همان سطح
حساسیت و پارامترهای بازرسی که در زیربند ذ 3-3-9-مشخصشده است استفاده میشود .اگر توافق
شده باشد تحت بازرسی پرتونگاری مطابق با بند ث 5-قرار گیرد.
سرعت روبش در بازرسی فراصوت دستی باید مساوی و کوچکتر از ( 398mm/s )9in/sباشد.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.

ذ 4-5-عملیات بازرسی غیر مخرب تکمیلی

در صورت توافق ،سطوح داخلی و خارجی درز جوش از هر انتهای لوله تا طول ( 98mm )2/8 inباید به روش
ذرات مغناطیسی مطابق با استاندارد  ISO 10893-5یا  ASTM E 709بازرسی شود .هرگونه عالئمی بزرگتر
از ( 1/8mm )8/32inباید بررسی و مطابق با بند پ 2-اقدام شود.
توجه -در خصوص الزامات تکمیلی لولههای  PSL 2به شماره بند متناظر در پیوست ص مراجعه شود.
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پیوست ر
(آگاهیدهنده)
شناسه گذاریهای فوالدها
جدول ر 9-راهنمایی شناسه گذاریهای فوالد (شماره فوالد) که در سیستمهای اروپایی برای نام فوالد
مورداستفاده قرار میگیرد را مشخص میکند.
جدول ر -9-فهرست معادل شناسه گذاریهای فوالد (شماره فوالد) در سیستم اروپایی
نام فوالد مطابق با استاندارد [23] EN90027- 2

نام فوالد مطابق با این
استاندارد
رده فوالد برای
لوله PSL 1
در جدول 5

a

رده فوالد برای
لوله PSL2
a

در جدول 9

1,8700
1,8707
1,8713
1,8723
1,8728
1,8729
1,8730
1,8724
1,8725
1,8726
1,8727
1,8788
1,8789
1,8790
1,8791
1,8792
1,8793
1,8970
1,8736
1,8737
1,8738
1,8739
1,8741
1,8740
1,8742
1,8743
1,8744
1,8745
1,8746
1,8747

L175
L175p
L210
L245
L290
L320
L360
L390
L415
L450
L485
L245R
L290R
L245R
L290N
L320N
L360N
L390N
L415N
L245Q
L290Q
L320Q
L360Q
L390Q
L415Q
L450Q
L485Q
L555Q
L245M
L290M
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رده فوالد برای
لوله PSL2
a

در جدول 9

رده فوالد برای
لوله PSL2

برای سرویسهای ترش
در جدول ح3-

a

نام فوالد مطابق با این استاندارد

نام فوالد مطابق با استاندارد [23] EN90027- 2

L320M
L360M
L390M
L415M
L450M
L485M
L555M
L625M
L690M
L630M
L245 NS
L290 NS
L320 NS
L360 NS
L245 QS
L290 QS
L320 QS
L360 QS
L390 QS
L415 QS
L450 QS
L485 QS
L245 MS
L290 MS
L320 MS
L360 MS
L390 MS
L415 MS
L450 MS
L485 MS
L245NO
L390NO
L320NO
L360NO
L245QO
L290QO
L320QO
L360QO
L390QO
L415QO
L450QO

1,8748
1,8749
1,8971
1,8752
1,8754
1,8756
1,8758
1,8753
1,8979
1,8755
1,1020
1,1021
1,1022
1,8757
1,1025
1,1026
1,1027
1,8759
1,8760
1,8761
1, 8762
1,8763
1,1030
1,1031
1,1032
1,1033
1,1034
1,8766
1,8767
1,8768
1,1040
1,1041
1,1042
1,8778
1,1045
1,1046
1,1047
1,8771
1,8772
1,8773
1,8774
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رده فوالد برای
لوله PSL2

برای سرویسهای فراساحلی
a

در جدول د3-

نام فوالد مطابق با این استاندارد

نام فوالد مطابق با استاندارد [23] 90027- 2

L485QO
L555QO
L245MO
L290MO
L320MO
L360MO
L390MO
L415MO
L450MO
L485MO
L555MO
L625QO
L690QO

EN
1,8775
1,8776
1,1050
1,1051
1,1052
1,8781
1,8782
1,8783
1,8784
1,8785
1,8786
1,8777
1,8779

 aشمارههای جدول فقط برای این استاندارد میباشند.
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پیوست ز
(الزامی)
مشخصات قطعه لولههای متصل شده به روش جوشکاری
ز 9-روش و صالحیت سنجی

ز 9-9-بر اساس این پیوست ،مشخصات قطعه لولههای متصل شده باید دارای ضخامت و رده اسمی باشند.
یادآوری –قطعه لولههای متصل شده از چند لوله که جوشکاری آنها توسط گروههایی غیر از سـازنده انجـامشـده باشـد و یـا
لولههای جوشکاری شده به یکدیگر توسط سازنده که با الزامات این پیوست مطابق نباشد ،در دامنه کاری این استاندارد نیست

ز 2-9-جوشکاری که بهوسیله فلز پرکننده انجامشده ،اغلب بهعنوان عملیات مناسب در نظر گرفتـه و مجـاز
میباشد ،مگر اینکه روش خاصی توسط خریدار تعیین شود.
ز 9-9-برای جلوگیری از آلودگی محیطزیست بهوسیله مواد مصـرفی جوشـکاری ،یـک روش اجرایـی بایـد
تدوین شود.
ز 4-9-روشهای اجرایی جوشکاری ،جوشکارها و کاربرهای ماشین جوشکاری (که ازاینپـس کـاربر نامیـده
میشـوند) بایـد مطـابق بـا اسـتانداردهای  API 1104 ،]27[ ASME Section IXیـا  ]24[ ISO15614-1ی ا
استاندارد معادل ،مورد ارزیـابی و تاییـد خریـدار ،قـرار گیـرد .قبـل از تاییـد آزمـون مخـرب ،بایـد الزامـات
پیوستهای ث ،ذ ،برای آزمونهای غیر مخرب برآورده شود.
برای تایید روش اجرایی جوشکاری ،آزمون ضربه ( )CVNاز محـلهـای جـوش و  HAZو سـختی سـنجی،
روشهای مناسبی هستند .با توافق بین خریدار و سازنده ،این آزمونهای تکمیلی ،باید بهصورت درست و به
همراه معیار پذیرش مشخص ،انجام شود.
ز 5-9-در صورت درخواست خریدار ،نسخهای از  WPSو سوابق روش اجرایی صالحیت سـنجی ،بایـد ارائـه
شود.
ز 2-آزمونهای فرایند

ز 9-2-جوشهای قطعه لولههای متصل شده باید به روش آزمون مخرب هر  388قطعه ،دستکم یک نمونه،
همچنین دستکم یک آزمون جوش به ازای هر ضخامت و رده ،انجام شود .تایید جوش بهعنوان فرایند اولیه
آزمون در نظر گرفته میشود .دستکم آزمونها باید شامل ،یک آزمون کشش در ناحیه جوش ،یـک آزمـون
خمش از ریشه و سطح جوش باشد .این آزمونها ،بایـد کمینـه الزامـات اسـتانداردهای صـالحیت سـنجی را
برآورده کند.
ز 2-2-در صورت مردود شدن آزمون جوش ،دو نمونه مجدد از جوش گرفته شود ،یکی از نمونهها قبل و یک
نمونه دیگر بعد از قطعه لولههای مردود شده ،اگر آزمون مجدد در نمونه قبل از قطعه لولههای متصل شده به
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هم تایید نشود ،دو نمونه قبل از قطعه لولهها ،باید آزمون مجدد شود .در صورت مردود شدن هریک از این دو
نمونه قطعه لولههای متصل شده ،آزمون مجدد تا زمانی که دو نمونه از قطعه لولهها تایید شود ادامه مییابد.
درصورتیکه آزمون مجدد بر روی نمونه بعد از قطعه لولههای متصل شده ،تایید نشود دو نمونه بعد از قطعـه
لولهها ،باید آزمون مجدد شود .در صورت مردود شدن هریک از دو نمونه قطعه لولههای متصل شده ،آزمـون
مجدد تا زمانی که دو نمونه از قطعه لوله تایید شود ،ادامه مییابد.
ز 9-ساخت و بازرسی

ز 9-9-دو انتهای لولهای که به هم دیگر جوشکاری شده ،باید با مطابق  WPSتایید شده ،انجام شود.
ز 2-9-دو انتهای لولههای آمادهشده قبل از جوشکاری نیاز به پرتونگاری درز جوش لوله ندارد.
ز 9-9-همراستایی در قطعه لولههای متصل شده ،باید مطابق با زیربند  5-1-33-5باشد .قطعه لولههای
متصل شده ،مجاز به همراستا شدن ،با خمش نمیباشد.
ز 4-9-جوش باید دارای سطح مقطع یکنواخت ،حول کل محیط لوله باشد .ارتفاع در هیچ نقطهای از گرده
جوش نباید ،کمتر از سطح قطر خارجی لوله باشد .برای جوشهای زیر پودری ارتفاع گرده جوش نسبت به
سطح ورق ،نباید از محدوده تعیینشده جدول  39بیشتر شود و برای سایر روشهای جوشکاری از
( 3/9mm )8/891inبیشتر شود.
ز 5-9-بهجز موارد توافق شده ،فاصله محیطی درز جوش طولی در قطعه لولههای متصل شـده ،بایـد بـین
 98mmتا  2/8in( 288 mmتا  )4/8 inباشد.
ز 6 -9-در قطعه لولههای متصل شده ،فاصله محیطی بین درز جوشهای مارپیچ با جـوش انتهـای کـالف/
ورق دستکم باید ( 98mm )2/8inباشد.
ز 7-9-عدم همترازی در قطعه لولههای متصل شده ،نباید بیشتر از ( 1/2mm )8/329inباشد .بهجز انحراف
ناشی از تغییرات ابعادی انتهای لوله که دارای توزیع یکنواخت حول محیط لوله بوده و در محـدوده رواداری
مشخصات فنی خرید لوله باشد.
ز 8-9-با بریدگیهای کنار جوش باید مطابق با مورد الف و ب زیربند  2-38-5اقدام شود.
ز 4-نشانهگذاری

ز 9-4-هر قطعه لوله متصل شده ،برای شناسایی جوشکار یا کاربر باید بهطور خوانا نشانهگذاری شود.
ز 2-4-مطابق با سفارش ،لوله و شماره ذوب استفادهشده برای هر قسمت از قطعه لولـههـای متصـل شـده،
اطالعات شناسایی لوله ،باید در محیط دو انتهای لوله تکمیلشده ،مطابق بـا محـلهـای نشـان دادهشـده در
شکل ز ،3-نشانهگذاری شود.
خط باال (دورترین قسمت جلویی از ناظر) -نزدیکترین قطعه لولههای متصل شده
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خط وسط-قسمت وسطی قطعه لولههای متصل شده
خط پائین -دورترین قطعه لولههای متصل شده

شکل ز -9-نمونهای از ترتیب نشانهگذاری برای شناسایی قطعه لولههای متصل شده

ز 5-بازرسی غیر مخرب

تمام طول ( )388 %جوشهای قطعه لولههای متصل شده باید به صوت غیر مخرب مطابق با پیوسـت ث یـا
ذ ،هرکدام که کاربرد دارد با استفاده از روشهای پرتونگاری یا فراصوتی یا ترکیبی از آن دو بازرسی شوند.
ز 6-تعمیر جوش

تعمیر جوش قطعه لولههای متصل شده باید مطابق پیوست ت ،صورت گیرد.
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پیوست ژ
)الزامی)
لوله  PSL 2سفارش شده برای کاربردهای نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی
ژ 9-کلیات

این پیوست موارد تکمیلی لوله  PSL 2سفارش شده برای کاربردهای نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی
را مشخص میکند( .کرنش بزرگتر از( )8/9 %بهردیف  95مورد پ زیر بند  2-9مراجعه شود).
یادآوری  -این پیوست راهنمایی برای طراحی خطوط لوله مقاوم به کرنش پالستیک طولی را ارائه نمیدهد ،از آنجائی که
الزامات لولههای مقاوم به کرنش پالستیک طولی ،تغییر خواهد کرد ،این پیوست مقادیر مشخص ویژگیهای موردنیاز را تعیین
نمیکند ،ویژگیهای موردنیاز را طراح خط لوله تعیین و خریدار آنها را مشخص میکند .این پیوست برگههایی را برای
مشخص کردن ویژگیهای موردنظر خریدار با آگاهی از اثرات آن در خطوط لوله سفارش شده برای کاربردهای نیازمند ظرفیت
کرنش پالستیک طولی را تهیه میکند.

ژ 2-اطالعات تکمیلی که توسط خریدار ارائه میشود

سفارش خریدار باید دارای اطالعات زیر برای هر سفارش ،مشخصشده باشند
الف -روش ریختهگری فوالد مربوط به نوار یا ورق مورداستفاده برای ساخت لوله درزدار
(به زیربند ژ 3-2-1-1-مراجعه شود)؛
ب -بازرسی فراصوتی نوار یا ورق برای ناپیوستگیهای الیهای (به زیربند ژ 5-2-1-1 -مراجعه شود)؛
پ -تحویل قطعه لولههای به هم متصل شده (به زیربند ژ 1-1-1 -مراجعه شود)؛
ت -ترکیب شیمیایی برای ردههای میانی (به زیربند ژ 3-3-5-مراجعه شود)؛
ث -ترکیب شیمیایی برای لوله با (( t > 29/8mm )8/545inبه زیربند ژ 2-3-5-مراجعه شود)؛
ج -حدود کربن معادل برای رده  X80QPیا ( L555QPبه جدول ژ 3-مراجعه شود)؛
چ -حدود ترکیب شیمیایی (به پانوشت  dجدول ژ ،3 -مراجعه شود)؛
ح -الزامات برای ویژگیهای کششی طولی (به زیربند ژ 2 -2-5 -مراجعه شود)؛
خ -شرایط تاریخچه عملیات حرارتی برای قطعات آزمون کشش طولی و روش گرم کردن نمونه (به زیربند
ژ 1-2-5 -مراجعه شود)؛
د -الزامات برای نمودار تنش -کرنش با انحنای کامل (به زیربند ژ  5-2-5-مراجعه شود)؛
ذ -الزامات تکمیلی برای نمودار تنش -کرنش (به زیربند ژ 9-2-5 -مراجعه شود)؛
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ر -اختالف بین بیشینه و کمینه مقدار واقعی استحکام تسلیم (به زیربند ژ 9-2-5 -مراجعه شود)؛
ز -رواداری های سختگیرانهتر خارج از گردی (به زیربند ژ 3 -9 -مراجعه شود)؛
ژ -رواداری های سختگیرانهتر ضخامت (به زیربند ژ 2 -9 -مراجعه شود)؛
س -رواداری های قطر و خارج از گردی برای لولههای بدون درز باضخامت ((t > 29/8mm )8/545inبه
پانوشت  bجدول ژ 2 -مراجعه شود)؛
ش -استفاده از قطر داخلی برای تعیین و رواداری های قطر و خارج از گردی برای لولههای
(( D ≥ 235/3 mm )4/929inبه پانوشت  cجدول ژ 2 -مراجعه شود)؛
ص -آزمون سختی سنجی بدنه لوله بدون درز SAW ،EW ،و درز جوش و  EW ،HAZو ( SAWبه جدول
ژ 9 -مراجعه شود)؛
ض-انجام آزمون ( CTODبه زیربند ژ  2-2-4و جدول ژ 9-مراجعه شود)؛
ط -استفاده از آزمون انبساط رینگ بهمنظور تعیین استحکام تسلیم عرضی (به پانوشت  cجدول ژ9 -
مراجعه شود)؛
ظ -گزینههای جایگزین نمونههای آزمون باضخامت کامل برای انجام آزمونهای طولی در لولههای درزدار
(به زیربند ژ 3 -1-4 -مراجعه شود)؛
ع -استفاده از روش سختی سنجی سهنقطهای در سرتاسر ضخامت در محلهای مشخصشده (به مورد پ
زیربند ژ 2-1-1-4 -مراجعه شود)؛
غ-استفاده از یکفاصله جایگزین نسبت به خط جوش برای سختی سنجی فلز اصلی در لولههای درزدار (به
زیربند ژ  1-1-1-4-قسمت پ مراجعه شود)؛
ف -بازرسی فراصوتی برای تشخیص ناپیوستگیهای الیهای در محدوده ( 388mm )5/8inطولی از دو
انتهای لوله در لولههای باضخامت(t ≥ 9/8mm )8/359 in( .به زیربند ذ 1-3-2-مراجعه شود)؛
ق-بازرسی ذرات مغناطیسی برای تشخیص ناپیوستگیهای الیهای در پخی دو انتهای لوله (به زیربند
ذ 5-3-2-مراجعه شود)؛
ک -بازرسی فراصوتی برای تایید الزامات کاربردی دادهشده در جدول ذ( 3-به زیربند ذ 2-2-1-مراجعه
شود)؛
گ -افزایش دامنه اندازهگیری ضخامت به روش بازرسی فراصوتی در لولههای بدون درز (به زیربند ذ1-1-
مراجعه شود)؛
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ل -به کار بردن یک یا چند روش عملیات بازرسی غیر مخرب تکمیلی در لولههای بدون درز (به زیربند
ذ 5-1-مراجعه شود)؛
م -سطح قابلقبول  L2/Cیا  L2برای بازرسی غیر مخرب جوش لوله (HFWبه زیربند ذ 3- 5-مراجعه شود)؛
ن -بازرسی فراصوتی بدنه لولههای  HFWبرای ناپیوستگی الیهای (به زیربند ذ 2-5-مراجعه شود)؛
و -بازرسی فراصوتی لبههای نوار /ورق یا محدودههای مجاور جوش برای مشخص کردن ناپیوستگی الیهای
(به زیربند ذ 1-5-مراجعه شود)؛
ه -بازرسی غیر مخرب بدنه لولههای  HFWبا استفاده از بازرسی فراصوتی یا روش نشت شار مغناطیسی
(به زیربند ذ 5-5-مراجعه شود)؛
ی -استفاده از شیارهای با عمق ثابت برای کالیبره کردن تجهیزات (به مورد پ زیربند ذ 3-3-9-مراجعه
شود)؛
الف الف -بازرسی پرتونگاری دو انتهای لوله (نقاطی که بازرسی نشدهاند) و نقاط تعمیر شده (به مورد الف
زیربند ذ 1-9-مراجعه شود)؛
ب ب -بازرسی ذرات مغناطیسی درز جوش در دو انتهای لوله ( SAWبه زیربند ذ 5-9-مراجعه شود).
ژ  9-ساخت
ژ  9-9-روش ساخت

تمام لولهها باید مطابق با روش ساخت تایید شده در پیوست ب ،با آزمونهای تکمیلی مندرج در همان
پیوست ،ساخته شوند.
استفادهکنندگان باید الزامات تکمیلی را بهعنوان بخشی از آزمونهای صالحیت مراحل تولید را در نظر
بگیرند .برنامههایی که باید برای موارد خاص در نظر گرفته شود ،در زیر آورده شده است:
الف-انجام آزمون جوشپذیری ،ازجمله آزمونهای سختی مناسب  HAZجوشهای محیطی؛
ب -آزمونهای شبیهسازی پوشش برای تشخیص اثرات چرخه حرارتی پوشش بر روی خواص لوله؛
پ-انجام آزمونها ،در  1مقیاس کوچک ،متوسط و یا کامل برای تایید کشش و ظرفیت کرنش فشاری لوله
بهعنوان بخشی از صالحیت سنجی؛
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ت -برای کاربردهای از قبیل باز کردن کالف لوله( 3بهعنوانمثال کرنش قبل از سرویس) :آزمونهای
شبیهسازی کالف شدن آزمونهای پیر کرنشی 2و تعیین خصوصیات پس از کالف شدن لوله ،ازجمله
خواص سرویس ترش ،در صورت کاربرد.
ژ  2-9-فوالدسازی

فوالد باید به روش کوره باز یا به روش کوره الکتریکی ساخته شود و کامالً تمیز و کشتهشده باشد.
ژ  9-9-ساخت لوله
ژ 9-9-9-لوله SMLS

لوله  SMLSباید از فوالد ریختهگری شده به روش پیوسته یا قالبی ساخته شود .چنانچه فرایند تمامکاری
سرد صورت گیرد ،این فرایند باید در سند بازرسی یا گواهی ساخت ،ذکر شود.
ژ 2-9-9-لوله درزدار

ژ 9-2-9-9-در صورت توافق ،نوار و ورق که برای ساخت لوله درزدار مورداستفاده قرار میگیرد باید از
حالت ریختهگری پیوسته و یا از تختالهای تحتفشار ،نورد شده باشند .این لولهها شامل SAWH ،SAWL

یا  HFWمیباشند.
ژ 2-2-9-9-در لوله  ،HFWلبههای طولی نوار یا ورق باید قبل از جوشکاری ،برش ،قیچی یا ماشینکاری
شوند.
ژ 9-2-9-9-نوار و ورق مورداستفاده در ساخت لوله درزدار ،باید بعد نورد مورد بازرسی چشمی قرار
گیرد .بازرسی چشمی نوار فلزی مورداستفاده برای ساخت لوله ممکن است بعد از باز شدن کالف یا در
لبههای کالف ،صورت گیرد.
ژ 4-2-9-9-در صورت توافق ،اینگونه نوار و ورق باید برای ناپیوستگی الیهای یا آسیبهای مکانیکی
مطابق با پیوست ذ ،قبل یا بعد از برش نوار یا ورق ،یا لوله بهطور کامل تحت بازرسی ازجمله بازرسی
فراصوتی قرار بگیرد.
ژ 5-2-9-9-جوش موقت مقطعی نباید در درز جوش  SAWLاستفاده شود ،مگر اینکه خریدار اطالعات
دادهشده توسط سازنده را برای اثبات اینکه ویژگیهای مکانیکی مشخصشده لوله ،در جوش موقت و
موقعیتهای میانی ،حاصلشده را تأیید کند.
ژ 9-9-9-قطعه لولههای متصل شده

قطعه لولههای متصل شده نباید تحویل شوند مگر اینکه توافق صورت گرفته باشد.
1-Reeling
2- Strain-aging
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یادآوری -در صورت توافق تحویل قطعه لولههای متصل شده ،مسئولیت خریـدار و سـازنده توافـق بـر الزامـات جـوش قطعـه
لولههای متصل شده ،روش جوشکاری ،آزمونهای صالحیت سنجی ،الزامات تکمیلی میباشد .ممکـن اسـت بـرای کاربردهـای
دارای کرنش باال ازآنجاکه ظرفیت کرنش کششی جوشهای محیطی بسـتگی بـه خاصـیت کششـی جـوش دارد ،خصوصـیات
چقرمگی ،عدم هم ترازی لبهها و معیارهای پذیرش ناپیوستگی ،موردنیاز باشد.

ژ 4-معیارهای پذیرش
ژ 9-4-ترکیب شیمیایی

ژ 9-9-4-در لوله با ( ،t ≤ 29/8 mm)8/545inترکیب شیمیایی برای ردههای استاندارد در جدول شماره 3
آورده شده است و ترکیب شیمیایی برای ردههای میانی مطابق با توافق است ،اما باید مطابق با ردههای
استاندارد در جدول ژ 3-باشد .شناسه گذاری لوله باید مطابق با جدول ژ 3-و شامل یک حرف یا حرف و
عدد است که شناسه گذاری فوالد را مشخص میکند ،به دنبال آن با پسوند تشکیلشده از حرف ( Q ،Nیا
 )Mکه شرایط تحویل و حرف دوم ( )Pکه شرایط سرویس را مشخص میکند.
ژ 2-9-4-برای لوله با ( ،t> 29/8mm )8/545inترکیب شیمیایی باید مطابق با توافق و الزامات مندرج در
جدول ژ 3-همراه با اصالحات مناسب باشد.
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جدول ژ – 9-ترکیب شیمیایی در لوله با t≤ 25/0mm )0/ 184 )in
کربن معادل

درصد جرمی ،بر اساس ترکیب شیمیایی ذوب و محصول ماکزیمم %

رده فوالد
C

b

Si

Mn

b

V
S
P
لوله درزدار و بدون درز

Nb

Ti

a

ماکزیمم %
Other

C

CEIIW

CEPcm

L245NPیاBNP

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

D

d

0,04

e.f

0,36

0,19

g

L290NPیاX42NP

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

f

0,36

0,19

g

L320NPیاX46NP

0,14

0,40

1,40

0,020

0,010

0,07

0,05

0,04

e.f

0,38

0,20

g

L360NPیاX52NP

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,10

0,05

0,04

e.h

0,43

0,22

g

L245QPیاBQP

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

0,04

0,04

0,04

f

0,34

0,19

g

L290QPیاX42QP

0,14

0,40

1,35

0,020

0,010

0,04

0,04

0,04

f

0,34

0,19

g

L320QPیاX46QP

0,15

0,45

1,40

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

f

0,36

0,20

g

L360QPیاX52QP

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,07

0,05

0,04

e.h

0,39

0,20

g

L390QPیاX56QP

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,07

0,05

0,04

e.h

0,40

0,21

g

L415QPیاX60QP

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,08

0,05

0,04

e.h

0,41

0,22

g

L450QPیاX65QP

0,16

0,45

1,65

0,020

0,010

0,09

0,05

0,06

e.h

0,42

0,22

g

L485QPیاX70QP

0,17

0,45

1,75

0,020

0,010

0,10

0,05

0,06

e.h

0,42

0,23

g

L555QPیاX80QP

0,17

0,45

1,85

0,020

0,010

0,10

0,06

0,06

e.h

در صورت توافق

لوله درزدار
L245MPیاBMP

0,12

0,40

1,25

0,020

0,010

0,04

0,04

0,04

f

—

0,19

L290MPیاX42MP

0,12

0,40

1,35

0,020

0,010

0,04

0,04

0,04

f

—

0,19

L320MPیاX46MP

0,12

0,45

1,35

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

f

—

0,20

L360MPیاX52MP

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,05

0,05

0,04

e,h

—

0,20

L390MPیاX56MP

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,06

0,08

0,04

e,h

—

0,21

L415MPیاX60MP

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,08

0,08

0,06

e,h

—

0,21

L450MPیاX65MP

0,12

0,45

1,65

0,020

0,010

0,10

0,08

0,06

e,h

—

0,22

L485MPیاX70MP

0,12

0,45

1,75

0,020

0,010

0,10

0,08

0,06

e,h

—

0,22

L555MPیاX80MP

0,12

0,45

1,85

0,020

0,010

0,10

0,08

0,06

e,h

—

0,24

a

بر اساس ترکیب شیمیایی محصول (به زیربند های  5-2-5و  9-2-5مراجعه شود) ،اگر  C> 8/32 %حدود  CEIIwاعمال شود و اگر  C≤8/32%حدود  CEpcmاعمال شود

b

برای هر کاهش  8/83 %پایینتر از بیشینه مشخصشده برای  ،Cیک افزایش  8/89 %باالتر از بیشینه مشخصشده برای  Mnمجاز است تا بیشینه 8/28 %

c
d
e

 Ni≤ 8/32 %؛  Al/N≥ 2/3؛ (Al total ≤ 3/88 %برای فوالدهای کشتهشده یا عمل شده با تیتانیوم کاربرد ندارد).
مگر اینکه مورد دیگری توافق شده باشد ،مجموع تمرکز باید  Nb+V≤8/89 %باشد. Nb+V≤8/89 %
مجموع غلظتهای باید  Nb+V+Ti≤8/39 %باشد. Nb+V+Ti≤8/39 %

f

. Cu≤8/19 % , Ni≤ 8/18 % ,Cr≤ 8/18 % , Mo≤ 8/388 % , B ≤ 8/889 %

g

در لوله  SMLSمقدار ذکرشده با  8/81 %تا بیشینه  8/29 %افزایشیافته است.

h

Mo≤ 8/ 98 % , Ni≤ 3/88 %

.Cu≤8/98 % , Ni≤ 3/88 % ,Cr≤8/98 % ,
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ژ 2-4-خواص کششی

ژ 9-2-4-الزامات خواص کششی برای لوله  PSL 2مندرج در قسمت اصلی مشخصات فنی (به جدول 9
مراجعه شود) باید برای آزمونهای کششی موردنیاز قسمت اصلی اعمال شود .این پیوست الزامات تکمیلی
موردنیاز برای خواص کششی طولی را مشخص میکند.
ژ 2-2-4-الزامات برای خواص کششی طولی باید موردتوافق قرار گیرد:
الف-کمینه و بیشینه استحکام تسلیم (،)Rt0,5
ب -کمینه و بیشینه استحکام کششی (،)Rm
پ -نسبت بیشینه استحکام تسلیم به استحکام کششی ( )Rt0,5 / Rmو
ت-بیشینه ازدیاد طول یکنواخت (.)UEL
یادآوری -برای آزمونهای کششی طولی پیر کرنشی شده هنگامیکه آزمونهای کششی طولی مطابق این استاندارد نیاز
نباشد ،الزامات خواص کششی برای جهت طولی در تطابق با الزامات جدول  9الزم نیست که توافق شود( .برای مثال ،الزام
ویژگی استحکام تسلیم طولی کمتر ازآنچه برای بدنه اصلی در آزمون کشش عرضی تعیینشده است ،میتواند مجاز باشد)

ژ 9-2-4-در صورت توافق ،الزامات خواص کششی در جهت طولی پس از پیرسازی فوالد برای کمینه زمان
و دمای مشخصشده توسط خریدار ،اعمال شود .روش گرم کردن نمونه باید توافق شود.
یادآوری -قرار گرفتن لوله در معرض دمای باال ممکن است خصوصیات کششی فوالد لوله را تغییر دهد .افزایش در استحکام
و  Rt0,5 / Rmو کاهش در یکنواختی ازدیاد طول ،پس از اعمال حرارت روی لوله ،بهمنظور اعمال پوششهای محافظ در برابر
خوردگی و چرخههای حرارتی که اغلب در کاربرد پوششها استفاده میشود ،تغییر زیادی روی خواص لولهای که نرمالسازی
یا در دماهای باالتر از دمای کاربرد پوشش تحت حرارت قرارگرفته ،صورت نمیگیرد.

ژ 4-2-4-در صورت توافق برای لوله درزدار ،نمودار تنش -کرنش طولی باید انحنای کامل داشته باشد.
(استحکام تسلیم پیوسته بدون نقطه تسلیم تیز یا باندهای لودرز.)3
ژ 5-2-4-الزامات تکمیلی در مورد نمودار تنش -کرنش و رفتار سختی کرنشی ممکن است مورد موافقت قرار
گیرد.
یادآوری -سختکاری پس از نقطه استحکام تسلیم ،بر تراکم ظرفیت کرنش تأثیر میگذارد .نسبت بین تنشهای مربوطه به
کرنشهای مشخصشده در نمودارهای تنش  -کرنش میتواند رفتار سخت شدن کرنش را توصیف کند .الزامات خاص
نسبتهای تنش موردنیاز برای اطمینان از ظرفیت فشاری یک خط لوله را میتوان با مدلسازی عددی و  /یا آزمون در مقیاس
کامل تعیین کرد.

ژ 6-2-4-در صورت توافق ،اختالف بین بیشینه و کمینه مقادیر استحکام تسلیم طولی واقعی لوله در یک
سفارش نباید از ( 388MPa )35/9ksiبیشتر باشد.
1-Luders plateau
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ژ 9-4-آزمون سختی

در نمونههای آزمون سختی سنجی ،سختی بدنه لوله ،جوش و  HAZباید:
الف ≤25HRC -یا  ≤270HV10برای ردههای≤  L450یا  X65و
ب ≤30HRC -یا  ≤300HV10برای ردههای<  L450یا  X65و ≥  L555یا X80

ژ 5-سایر عیوب سطحی

ناپیوستگی سطحی ،بهجز بریدگیهای کنار جوش در لوله  SAWو سوختگی قوس در هر لوله که بهوسیله
بازرسی چشمی ،مشاهده میشود ،باید به شرح زیر موردبررسی و طبقهبندی قرار گیرد.
الف -ناپیوستگیهایی که دارای عمق>  8/89tبوده و از کمینه ضخامت مجاز ،بیشتر نباشد باید بهعنوان
ناپیوستگیهای قابلقبول طبقهبندی و مطابق با بند پ 2-بررسی شود.
یادآوری – چنانچه لوله متعاقباً پوشش داده شود و امکان رسوب ناپیوستگیها با شرایط ویژه وجود داشته باشد در سفارش
خرید الزم است لحاظ شود

ب  -ناپیوستگیهایی که دارای عمق>  8/89tبوده و از کمینه ضخامت مجاز ،بیشتر نشود باید بهعنوان
عیوب طبقهبندیشده و مطابق با بندهای پ 2-یا پ 1-بررسی شود.
پ -ناپیوستگیهایی که از کمینه ضخامت مجاز ،بیشتر بوده باید بهعنوان عیوب طبقهبندی و مطابق با بند
پ 1-بررسی شود.
ژ 6-رواداری های قطر ،ضخامت و راستایی

ژ 9-6-بهجز آنچه در زیربند پ 1-2-مجاز است ،رواداری های قطر و خارج از گردی ،باید در محدوده آورده
شده در جدول شماره ژ 2-باشد .برای شرایط سختگیرانهتر خارج از گردی ،توافق انجام شود.
ژ 2-6-ضخامت باید در حدود رواداری ضخامت در محدوده آورده شده در جدول شماره ژ 1-باشد .برای
شرایط سختگیرانهتر ضخامت ،توافق انجام شود.
یادآوری -انحرافهای خارج از گردی و ضخامت در دو انتهای لولهها ،عدم همترازی لبهها را در جوشهای محیطی به وجود
میآورد که خود باعث تأثیر در استحکام جوشهای محیطی میشود.

ژ 9-6-انحرافات هندسی ،از سطح استوانه لوله اعم از (نقاط تخت و برآمده) که در اثر فرایند شکلدهی لوله
یا عملیات ساخت رخ میدهد و با عمقی بیش از  8/889قطر خارجی یا ( 2/8mm )8/848inباشد ،هرکدام
که کمتر است ،بهعنوان فاصله بین نقطه بیشترین انحراف از سطح معمول لوله ،عیب در نظر گرفته میشود
و باید مطابق با مورد ب زیربند پ 1-یا مورد پ زیربند پ 1 -با آنها رفتار شود.
ژ 4-6-رواداری راستایی باید به شرح زیر باشد :انحراف کل از یک خط مستقیم در تمامی طول لوله ،باید
≤ 8/39%از طول لوله باشد.
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ژ 5-6-در لولههای بدون درز ،خارج از مرکز بودن دو انتهای لوله نباید از مقادیر مندرج در جدول ژ5-
بیشتر شود .خارج از مرکز بودن باید بهعنوان اختالف بین بیشینه و کمینه ضخامت در مقطع محیطی،
تعریف شود.
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جدول ژ -2-رواداری ها برای قطر و خارج از گردی
d

رواداری های خارج از گردی

رواداری های قطر
قطر خارجی
مشخصشده
D
)mm(in

)mm(in.
a

a,b,c

لوله بهجز انتها
لوله
SMLS

)< 60,3 (2,375

تا ≥60,3(2,375)
)610 (24,000

)mm(in.

لوله
جوشکاری
شده

انتهای لوله
لوله

لوله جوشکاری

SMLS

شده

)±0,5 (0,020
±0,5
یا )(0,020
,±0,0075D

هرکدام
بزرگتر باشد

)0,9 (0,036

تا )> 610 (24,000
)1422 (56,000

انتهای لوله

)0,6 (0,024

یا
,±0,0075D

هرکدام
بزرگتر باشد
اما بیشینه
±3,2
)(0,125

 ±0,005D,یا )±0,5 (0,020

هرکدام بزرگتر باشد,
اما بیشینه)±1,6 (0,063

,±0,005D
±0,01D

لوله بهجز انتها

a

a,b,c

اما
بیشینه

±2,0
)(0,079

)±1,6 (0,063

0,015D

 0,015Dاما بیشینه
) 10 (0,4از
؛ D/t ≤75برای

0,01D

اما0,01D

بیشینه
) 5 (0,2از
؛ D/t≤75برای

)±4,0 (0,160

با توافق
 D/t > 75برای
)> 1422 (56,000

با توافق
 D/t > 75برای

در صورت توافق

 aانتهای لوله ،شامل ( 388mm )5/8in.از هر انتهای لوله میباشد,
 bدر لوله  ،SMLSرواداری اعمالشده برای ( t≤ 29/8mm )8/545in.و رواداری برای لولههای ضخیمتر باید توافق شود
 cدر لوله ( D≥235/3mm )4/929in.رواداری قطر و رواداری غیر حلقوی خارجی میتواند محاسبه شود با استفاده از محاسبه قطر داخلی (قطر خارجی مشخصشده منهای دو برابر
ضخامت مشخصشده) یا محاسبه شود با استفاده از قطر داخلی به نسبت قطر داخلی مشخصشده (به زیربند  4-1-2-38مراجعه شود)
 dبرا ی تعیین میزان انطباق با رواداری قطر ،قطر لوله از محیط لوله در هر صفحه محیطی تقسیمبر عدد پی به دست میآید,
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جدول ژ -9-رواداری ها برای ضخامت
ضخامت t

رواداری ها

)mm(in.

)mm(in.

a

لوله SMLS
)+0,6 (0,024
)-0,5 (0,020
+0,150t
–0,125t
+0,125t
–0,125t
هرکدام بزرگتر است  +0,1t, bیا )+3,7 (0,146

)<4,0 (0,157
)< 10,0 (0,394تا )≥4,0 (0,157
) < 25,0 (0,984تا )≥10,0(0,394
)≥ 25,0 (0,984

هرکدام بزرگتر است –0,1t, bیا )-3,0 (0,120
لوله HFW

c,d

)≤6,0(0,236
)≤15,0(0,591تا )˃ 6,0 (0,236

)±0,4 (0,016
)±0,7 (0,028
)±1,0 (0,039

)˃ 15,0 (0,591
لولهSAW

c,d

)≤6,0(0,236
)≤10,0(0,394تا )˃ 6,0 (0,236

)±0,5 (0,020
)±0,7 (0,028

)≤20,0(0,787تا )˃ 10,0 (0,394

)+1,0 (0,039
)+1,5 (0,060
)−1,0 (0,039

)˃ 20,0 (0,787
a

b
C
d

اگر درخواست خریدار رواداری منفی کمتری برای ضخامت کوچکتر از مقدار قابلاعمال مشخصشده در این جدول مشخص کرده است ،رواداری مثبت برای
ضخامت باید به مقدار کافی افزوده شود تا بازه رواداری قابلاعمال حفظ شود.

برای لوله ( D≥ 199/9 mm )35/888in.و ( t≥ 29/8 mm )8/545 in.رواداری ±32/9 %
رواداری مثبت برای ضخامت برای ناحیه جوش اعمال نمیشود.
برای محدودیتهای تکمیلی به زیربند  2-31-5مراجعه شود.

جدول ژ -4-خارج از مرکز بودن دو انتهای لوله SMLS
ضخامت مشخصشده
t

رواداری ها خارج از مرکز
)mm(in.

)mm(in.

لوله SMLS
)+1,0 (0,040
0,22t

)<4,0 (0,157
) < 10,0 (0,394تا )≥4,0(0,157
) < 25,0 (0,984تا )≥10,0(0,394

0,2t

ژ 7-رواداری ها درز جوش لوله (انحراف شعاعی از لبههای نوار/ورق)
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در لوله  ،HFWانحراف شعاعی از لبههای نوار/ورق (به قسمت الف شکل  5مراجعه شود) ضخامت باقیمانده
در جوش کمتر از کمینه ضخامت مجاز نخواهد بود
در لوله  ،SAWانحراف شعاعی از لبههای نوار/ورق (به قسمت الف شکل  5مراجعه شود) نباید از مقدار مجاز
در جدول ژ 9-بیشتر شود.
جدول ژ-5-بیشینه مجاز انحراف شعاعی در لولهSAW
a

ضخامت مشخصشدهt

بیشینه مجاز انحراف شعاعی

)mm (in.

)mm(in.

)≤13,0(0,512

)1,3 (0,051

) ≤20,0(0,787تا )13,0 (0,512

0,1 t

)20,0 (0,787

)2,0 (0,079

 aاین مقدارها برای جوشهای انتهایی ورق هم قابلاجرا میباشد.

ژ 8-بازرسی
ژ 9-8-بازرسی ویژه

تناوب بازرسی باید مطابق با جدول  34باشد ،بهجز آنچه در جدول شماره  9اصالحشده است.
جدول ژ -6-تناوب بازرسی
ردیف

نوع بازرسی

نوع لوله

تناوب بازرسی

3

آزمون کشش بدنه لوله
(D< 984 mm )28/888 in

SMLS, HFW,
 SAWHیا SAWL

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  388شاخه
a,e
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

2

آزمون کشش بدنه لوله
(D≥ 984 mm )28/888 in

1

آزمون کشش جوش لولههای درز مستقیم و درز مارپیچ
(235/3 mm )4/929 in( ≥ D< 984 mm )28/888in

SMLS, HFW,
یاSAWL
SAWH
HFW, SAWL,یا
SAWH

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  98شاخه
a,e
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

5

آزمون کشش جوش لولههای درز مستقیم و درز مارپیچ با
(D≥ 984 mm )28/888 in
آزمون کشش جوش انتهای نوار  /ورق لولههای درز جوش
(D≥ 235/3 mm )4/929 in
آزمون ضربه با شیار  Vشکل ،بدنه لوله با
( 335 /1 mm )5/988 in(≤ D< 984 mm )28/888inو
ضخامت مشخصشده در جدول 22

9

آزمون ضربه با شیار  Vشکل ،بدنه لوله با (mm )28/888 in
D≥ 984و ضخامت مشخصشده در جدول 22

9
9

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  388شاخه
. a,b
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

HFW, SAWL,یا

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  98شاخه
a,b,c
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه
یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  98شاخه
a,b,c
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

SMLS, HFW,
 SAWHیا SAWL

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  388شاخه
a
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

SMLS, HFW,
یاSAWL
SAWH

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  388شاخه
a
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

SAWH
SAWH
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ردیف

نوع بازرسی

نوع لوله

4

آزمون ضربه با شیار  Vشکل ،لوله درز جوش مستقیم یا

HFW, SAWL,یا

مارپیچ با (mm )5/988 in(≤ D< 984 mm )28/888 in

SAWH

/1

تناوب بازرسی
یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  388شاخه
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

 335و ضخامت مشخصشده در جدول 22
5

آزمون ضربه با شیار  Vشکل ،جوش لوله درز جوش مستقیم

HFW, SAWL,یا

یا مارپیچ با ( D≥ 984 mm )28/888inو ضخامت

SAWH

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  98شاخه
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

مشخصشده در جدول 22
38

SAWH

آزمون ضربه با شیار  Vشکل ،انتهای نوار  /ورق در لوله درز

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  388شاخه

جوش با ( D≥ 335 /1 mm )5/9 inو ضخامت مشخصشده

بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه

در جدول 22
33

در صورت توافق ،سختی سنجی در بدنه لوله و جوش لوله و

SMLS, HFW,
یا SAWL

 HAZدر لولههای درز جوش مستقیم یا مارپیچ
32

قطر انتها و خارج از گردی انتهای لوله

در صورت توافق

SAWH

SMLS, SAWL,یا

هر شاخه لوله

SAWH

31

انحراف شکل انتهای لوله

 SAWHیا SAWL

هر شاخه لوله

35

قطر انتها و خارج از گردی انتهای لوله و انحراف شکل انتهای لوله

HFW

دو لوله در هر کالف

39

قطر بدنه لوله و خارج از گردی در لوله با
(D≤ 394 /1 mm )9/929 in

39

قطر بدنه لوله و خارج از گردی در لوله با
(D> 394 /1 mm )9/929 in

39

SMLS, HFW,
یا SAWL
SAWH
SMLS, HFW,
یا SAWL

یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  388شاخه
بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه
یکمرتبه در هر مجموعه آزمون که از  28شاخه

SAWH
SMLS, HFW,
یا SAWL

بازرسیهای غیر مخرب

بیشتر نباشد و با نسبت انبساط سرد مشابه
مطابق با پیوست ذ

SAWH

34

در صورت توافق ،فقط برای اهداف اطالعاتی ،آزمون CTOD

SAWLیاSAWH

یکمرتبه؛ فقط برای صالحیت سنجی مراحل

در لوله بارده ≥  L360یا X52
a

ساخت

نسبت مقدار انبساط (اگر عملی باشد) توسط سازنده مشخص میشود و از طریق اندازهگیری قطر خارجی یا محیط قبل و بعد از عملیات انبسـاط بـه دسـت مـیآیـد و هـر افـزایش و
کاهش درصد به مقدار  8/882نیازمند انجام آزمونهای جدید میباشد.

b

لولههای تولیدشده از هر ماشین جوشکاری باید هر هفته یک نمونه از هر ماشین تحت آزمونهای الزم مکانیکی قرار گیرد.

c

برای لولههایی که دارای دو خط جوش مستقیم میباشند و بهعنوان (مجموعه آزمون) انتخاب میشوند ،هر دو جوش باید تحت آزمون قرار گیرد.

d
e

فقط برای لولههایی که دارای خط جوش مارپیچ و دارای جوش انتهایی میباشند قابلاجرا است.
جایی که در جدول ژ 9-آزمونه در بیش از یکجهت نیاز باشد ،یک نمونه در هر جهتی که مشخصشده ،باید تهیه شود.
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ژ 2-8-نمونهها و نمونههای آزمون برای آزمونهای مکانیکی و تکنولوژیکی
ژ 9-2-8-کلیات

ژ 9-9-2-8-در آزمونهای کشش ،ضربه  ،CVNخمش هدایتشده ،سختی و  ،CTODنمونهها باید تهیه و
نمونههای آزمون مطابق با استاندارد مرجع کاربردی آماده شوند.
ژ 2-9-2-8-نمونهها و نمونههای آزمون برای انواع آزمونهای مختلف از موقعیتهای نشان دادهشده در
شکل 9 ،و  9و مطابق با جدول ژ 9-و با در نظر گرفتن جزئیات تکمیلی در زیربند های  2-1-2-38تا
 ،5-2-38،9-1-2-38ژ 2-2-4-و ژ 1-2-4-تهیه شوند.
ژ 2-2-8-نمونههای آزمون برای آزمونهای CTOD

در صورت توافق آزمون  ،CTODموقعیت و جهت نمونهبرداری (فلز پایه HAZ ،و  /یا فلز جوش) نمونههای آزمون
باید در سفارش خرید مشخص شوند (کدهای جهتگیری صفحه ترک مطابق با استاندارد .)ISO 39991
نمونههای آزمون باید مطابق با استانداردهای  ASTM E1820 ،ISO 15653 ،ISO 12737یا BS 7448-1
تهیه شود.
ژ 9-2-8-نمونههای آزمون سختی

نمونههای آزمون سختی باید از انتهای لولههای انتخابی تهیهشده و در لولههای درزدار ،هر نمونه باید شامل
قسمتی از جوش طولی یا مارپیچ در مرکز آن باشد( .به شکل ژ 3-مراجعه شود)
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جدول ژ -7-تعداد ،جهتگیری و موقعیت نمونههای آزمون و به ازای هر نمونه در آزمونهای مکانیکی
نوع لوله

موقعیت
نمونه

نوع آزمون

 SMLSسرد منبسط
نشده (به مورد الف شکل
 9مراجعه شود)

بدنه لوله

کشش

 SMLSسرد منبسطشده
(به مورد الف شکل 9
مراجعه شود)

بدنه لوله

اعداد ،جهت و موقعیت نمونههای آزمون aهر نمونه
قطر مشخصشده (mm(in.))D
)<219, 1 (8,625

HFW

(به مورد ب شکل 9
مراجعه شود)

SAWL

(به مورد ب شکل  9مراجعه
شود)

SAWH

(به مورد ب شکل  9مراجعه
شود)

بدنه لوله
جوش درزی

بدنه لوله و
جوش
بدنه لوله

b.d

1L
3T

CVN

1T

سختی
کشش
CVN
سختی
کشش
CVN
کشش

1L

3T
1T
1L90

CVN
سختی
تخت کردن

نوار /ورق و
جوش

b.d

تا )≥ 219,1 (8,625
)< 508d(20,000
1L
3T

1L
3T

1T

1T

c

c

d

 1Tو 1L

 1Tو 1L

3T

3T

1T

1T

c

c

 1T180و 1L90

 1T180و 1L90

3T90
-

3T90
1W

3T90
1W

3W
1W

3W
1W

3W
1W

به شکل  9مراجعه شود
b.d

 c1T180و 1L90

 c1T180و 1L90

3T90

3T90

3T90

 3HAZو 3w
2W
1W

1W
 3HAZو 3W
2W
1W

1W
 e3HAZو 3W
e
2W
e
1W

 c1Tو 1L

 c1Tو 1L

CVN

3T

3T

3T

کشش
CVN

 3HAZو 3W

1W

1W

 3HAZو 3W

3Wو3HAZ

خمش هدایتشده
سختی
کشش
CVN
خمش هدایتشده
سختی

2W
1W

2W
1W

2W
1W

-

1WS

1WS

 3HAZو 3W

 3HAZو 3W

 3HAZو 3W

2WS
1WS

2WS
1WS

2WS
1WS

1L90

کشش
CVN

کشش
جوش درزی
CVN
خمش هدایتشده
سختی
کشش
بدنه لوله
جوش درزی

b.d

)≤ 508 (20,000

1L

b.d

e

e

 aشکل  9توضیحات الزم و الگوهایی جهت و محل نمونهها را برای آزمونهای خواص مکانیکی مشخص میکند.
 bنمونههای آزمون طولی اندازه کامل ممکن است به اختیار سازنده مورداستفاده قرار گیرد.
 cدر صورت توافق آزمونها ی سالیانه ممکن است برای تعیین تنش تسلیم با استفاده از روش رینگ منبسطشده مطابق با استاندارد ASTM A370
مورداستفاده قرار گیرد.
 dدر صورت توافق بر انجام آزمون کشش پیرسازی شده ،دو نمونه آزمون یک نمونه پیرسازی شده و یک نمونه پیرسازی نشده باید تهیه شود نمونه
پیرسازی نشده باید مطابق با الزامات اصلی این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد.
 eبرای لولههای دارای دو خط جوش طولی ،هر دو خط جوش بهطور جداگانه تحت آزمونهای الزم قرار گیرند.

ژ 9-8-روشهای آزمون
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ژ 9-9-8-آزمون CTOD
در صورت توافق انجام آزمون  ،CTODباید مطابق با استانداردهای ASTM E ،ISO 15653،ISO 12737

 1820یا  BS 7448-1انجام شود .دمای آزمون باید مطابق با دستور خرید باشد.
ژ 2-9-8-آزمون سختی

ژ 9-2-9-8-آزمون سختی روی فلز پایه باید به روش ویکرز مطابق با استانداردهای  ISO 6507-1یا
 ASTM E92یا با استفاده از آزمون راکول  HR15Nمطابق با استاندارد  ISO 6508یا  ASTM E 18انجام
شود .در صورت اختالف ،روش ویکرز باید انجام شود.
سختی سنجی روی  HAZو جوش باید با استفاده از روش ویکرز مطابق با استانداردهای ISO 6507-1یا

 ASTM E92انجام شود.
در آزمونهای بدنه لوله و فلز پایه ،مقدار سختی خواندهشده مجزا که از حد مجاز فراتر باشد ممکن است
قابلقبول باشد به شرطی که میانگین کمینه  1و بیشینه  9خواندن اضافی صورت گرفته که دقیقاً در
نزدیکی نقاط قبلی انجامشده باشند ،از محدوده مجاز بیشتر نشود و هریک از خواندههای مجاز ثانویه تنها به
مقدار  38واحد  HV10یا  2واحد  HRCهرکدام که قابلاجرا باشد ،بیشتر نشده باشد.
ژ 2-2-9-8-موقعیتهای سختی سنجی برای لوله  SMLSهمانطور که در شکل ژ 3-نشان دادهشده
است) ،بهجز در موارد زیر:
الف -در لولههایی با ( ،t< 5/8 mm )8 /399inالزم است فقط از وسط ضخامت انجام شود.
ب -برای لولههایی با ( ،5/8 mm )8/399 in( ≤ t< 9 mm )8 /219inالزم است فقط روی سطح مقطع
داخلی و خارجی آن انجام شود.
پ -در صورت توافق ،سه اثر در هر ضخامت کامل نشان دادهشده در مورد الف شکل ژ 3 -قابلقبول است.
ژ 9-2-9-8-موقعیتهای سختی سنجی باید شامل مقطع جوش باشد .اثر فرورونده در فلز پایه ،منطقه
متأثر از حرارت و در مرکز جوش باشد .همانطور که در مورد ب شکل ژ 3-یا مورد پ شکل ژ 3-نشان
دادهشده است ،بهجز آن:
الف -در لولههایی با ( ،t< 5/8 mm )8 /399inالزم است در وسط مقطع عرضی ضخامت انجام شود.
ب -در لولههایی با ( ،5/8 mm )8/399 in( ≤ t < 9 mm )8 /219inالزم است فقط روی سطح مقطع داخلی
و خارجی آن در جهت عرضی انجام شود.
پ -در صورت توافق ،فاصله از خط جوش مرز بین جوش و فلز پایه ممکن است کمتر ازآنچه نشان
دادهشده ،در مورد پ شکل ژ 3 -است ،باشد ،مشروط به آنکه این خط جوش در فلز پایه اصلی قرار
بگیرند.
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ژ 9-9-8-آزمونهای کشش طولی

آزمون کشش طولی باید مطابق با استانداردهای  ISO 6892-1یا  ASTM A370انجام شود .در صورت
توافق ،نمونههای متناسب مطابق با استاندارد  ISO 6892-1استفاده شود .در این حالت ،با مراجعه به جدول
 9برای مقادیر ازدیاد طول و استفاده از استاندارد  ISO 2566-1بسته به هندسه نمونه استفاده شود.
مگر آنکه مورد دیگری توافق شده باشد ،نمونههای آزمونهای کشش طولی برای لولههای درزدار باید
بهصورت نوار باضخامت کامل باشند .نمونههای طولی برای لولههای بدون درز باید بهصورت نوار باضخامت
کامل یا نمونه میله ایی گرد باشد .مسطح کردن نمونههای آزمون کشش طولی مجاز نیست ،بهجز در
بخشهایی که درون گیره دستگاه قرار میگیرند.
برای اندازهگیری ازدیاد طول یکنواخت و توصیف نمودار منحنی تنش ،باید از وسیله اندازهگیری استحکام
تسلیم و ازدیاد طول استفاده شود .این اندازهگیری تا بعد از بیشینه بار اعمالشده و منحنی تنش -کرنش
کامل باید گزارش شود .درصد کل ازدیاد طول یکنواخت در بیشینه بار اعمالشده باید مطابق با استاندارد
 ISO 6892-1باشد.
ژ 4-8-بازرسی غیر مخرب

برای بازرسی غیر مخرب ،به زیربند ژ 2-و پیوست ذ ،مراجعه کنید.
ژ 5-8-مستندات بازرسی

عالوه بر موارد ذکرشده در زیربند  ،2-1-3-38اطالعات زیر ،در صورت کاربرد ،باید در مورد آنها ارائه شود.
گواهی بازرسی برای هر مورد سفارش:
الف -نتایج آزمون کشش طولی و دمای پیری و زمان آزمون کشش طولی و
ب -نتایج آزمون سختی سنجی
ژ 1-نشانهگذاری لوله

عالوه بر نشانهگذاری موردنیاز لوله در زیربند  ،2-33نشانهگذاری باید شامل یک شماره شناسایی باشد که
ارتباط بین محصول یا واحد تحویل را با سند بازرسی مرتبط مجاز میکند.
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الف -لوله SMLS

ب -لوله SAW

شکل ژ -9-موقعیت آزمون سختی
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پ -لوله  HFWدرز جوش عملیات حرارتی شده

ت-لوله  HFWکامالً نرمالسازی یا کامالً کوینچ و بازپخت شده

شکل ژ -9-موقعیت آزمون سختی (ادامه)
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راهنما:
 aخط مرکز جوش
 8/99mm )8/881in( bاز خط امتزاج
 1 t cاز خط امتزاج
 3/8mm )8/85in( dفاصله مرئی HAZ

 eاز سطوح داخلی و خارجی

شکل ژ -9-موقعیت آزمون سختی (ادامه)
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پیوست س
(آگاهیدهنده)
اطالعات تکمیلی برای استفاده مونوگرام  APIتوسط دارندگان پروانه
س 9-الزامات نشانهگذاری محصوالت
س 9-9-کلیات

این الزامات نشانهگذاری تنها مربوط آن دسته از دارندگان پروانه  APIمیباشد که تمایل به نشانهگذاری
محصوالتشان با مونوگرام  APIدارند و در ارتباط با پیوست الف میباشد.
س 2-9-شناسایی مشخصات محصول

الزامات نشانهگذاری زیر تنها مربوط به آن دسته از دارندگان پروانه  APIمی باشد که تمایل به نشانهگذاری
محصوالتشان با مونوگرام  APIدارند.
نشانهگذاری مونوگرام  APIکامل دربرگیرنده موارد زیر است:
الف-حروف ،Spec 5L
ب-شماره پروانه  APIسازنده،
پ-مونوگرام  APIو
ت-تاریخ تولید (مشخصشده با ماه و سال هنگامیکه مونوگرام توسط سازنده اعمال میشود).
یادآوری -همانطور که در زیربند  19-3-1مشخص گردیده ،ممکن است سازنده هریک از کارخانههای لولهسازی ،فرایند
کننده /تکمیل کار ،سازنده کوپلینگ یا رزوه زن ،هرکدام که مربوط است ،باشد.

نشانهگذاری مونوگرام  APIباید تنها بر روی محصوالت منطبق با الزامات مشخصات و فقط توسط سازندگان
دارای پروانه اعمال شود.
س 9-9-نشانهگذاری لوله و کوپلینگ ها

س 9-9-9-نشانهگذاری مونوگرام  ،APIهمانطور که در زیربند س 2-3-مشخصشده است ،باید در
نشانهگذاری تصریحشده در زیربند های  3-2-33و  1-33هرکدام که مربوط است ،پس از نام یا نشان سازنده
وارد شود.
س 2-9-9-موارد زیر مثالهای از نشانهگذاریهای آورده شده در زیربند  3-2-33به همراه مونوگرام API

میباشند درجایی که  Xنمایانگر سازنده #### ،نمایانگر شماره پروانه Y،نمایانگر نماینده بازرسی مشتری ،در
صورت مربوط بودن و  Zنمایانگر شماره شناسایی که ارتباط میان محصول یا واحد تحویلی (برای مثال بندیل
لوله) با مستند بازرسی مربوطه را در صورت قابلیت اعمال فراهم میآورد.
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مثال  3در واحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR)20 0,500 X52M PSL 2SAWL Y Z :USC
مثال  2در واحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR)508 12,7 L360M PSL 2SAWL Y Z:SI

س 9-9-9-در مواردی که لوله الزامات استاندارد سازگار  ABCرا نیز برآورده میکند ،در زیر مثالهای آورده
شده در زیربند های  3-2-33به همراه مونوگرام  APIارائهشده است درجایی که  Xنمایانگر سازنده####،
نمایانگر شماره پروانه Y،نمایانگر نماینده بازرسی مشتری ،در صورت مربوط بودن و  Zنمایانگر شماره
شناسایی که ارتباط میان محصول یا واحد تحویلی (برای مثال باندل لوله) با مستند بازرسی مربوطه را در
صورت قابلیت اعمال فراهم میآورد.
مثال  1درواحد X API Spec #### (API)(MO-YR)/ABC 20 0,500 X52M PSL 2SAWLY Z :USC
مثال  5درواحد X API Spec #### (API)(MO-YR)/ABC508 12,7 L360M PSL 2SAWL Y Z:SI

س 4-9-شناسایی بسته لولهها

9

س 9-4-9-در لولههای با قطر ( 54/1mm )3/5inیا کوچکتر ،نشانهگذاری شناسایی مشخصشده در زیربند
 3-2-33باید بر روی برچسب ،تسمه یا گیره بستهی لولهها ،همانطور که در زیربند  1-2-33توضیح
دادهشده است ،آورده شود.
برای مثال لوله با قطر ( ،54/1mm )3/5inیا کوچکتر ،ضخامت مشخصشده ( ،1/9mm )8/359inرده ،B
جوشکاری فرکانس باال ،بهتر است با استفاده از مقادیر مناسب برای ابعاد لوله ،مشخصشده در سفارش
خرید ،مانند مثالهای زیر نشانهگذاری شود:
مثال  9درواحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR) 1.9 0,145 B PSL 1 HFW Y Z:USC
مثال  9در واحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR) 48.3 3,7 L235 PSL 1 HFW Y Z:SI

س 2-4-9-در مواردی که لوله الزامات استاندارد سازگار  ABCرا نیز برآورده میکند ،مثالهای نشانهگذاری
مانند زیر میباشد:
مثال  9درواحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR)/ABC 1,9 0,145 X52 B PSL 1 HFW :USC
 Y Zمثال  4در واحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR)/ABC48,3 3,7 L245 PSL 1 HFW :SI

Y Zس 5-9-شناسایی رزوه

به اختیار سازنده ممکن است لوله با انتهای رزوه شده بهوسیله حکاکی یا شابلونزنی در انتهای رزوه شده ،با
شماره پروانه  APIشرکت رزوه زن ،مونوگرام  APIکه بالفاصله پسازآن تاریخ رزوه زنی (که بهصورت ماه و
سال اعمال مونوگرام مشخص میشود) ،قطر خارجی مشخصشده لوله LP،برای نشان دادن نوع رزوه ،آورده
میشود ،شناسایی شود .ممکن است نشانهگذاری رزوه در مورد محصوالت دارای مونوگرام  ،APIیا فاقد آن،
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اعمال شود .برای مثال لوله با قطر ( 394/1mm )9/929inبا انتهای رزوه شده با استفاده از مقدار مناسب برای
قطر خارجی مشخصشده لوله مشخصشده در سفارش خرید ،به شرح زیر نشانهگذاری شود:
مثال  5درواحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR of threading)API Spec 5B 6,625 LP :USC
مثال  38در واحدهای X API Spec #### (API)(MO-YR of threading) API Spec 5B 168,3 LP :SI

درصورتیکه بهوضوح درجایی دیگر با شماره شناسایی سازنده نشانهگذاری شود ،ممکن است مانند باال،
شماره پروانه آن حذف شود.
س 6-9-گواهینامه رزوه

استفاده از مونوگرام  APIآن چنانکه در زیربند س 9-3-تصریح گردیده ،باید همراه با گواهینامهای توسط
سازنده باشد که رزوههای نشانهگذاری شده با الزامات بیانشده در آخرین ویرایش  API 5Bتطابق دارند ،اما
خریدار نباید چنین استنباط کند که محصول نشانهگذاری شده به این شیوه ،بهطور کامل در تطابق با تمامی
مشخصات (استانداردهای) APIمیباشد .سازندگانی که از مونوگرام  APIبرای شناسایی رزوه بهره میبرند،
ملزم به دسترسی به گیج رزوههای اصلی و مرجع صحهگذاری  ،APIمیباشند.

291

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

پیوست ش
(آگاهیدهنده)
معادالت لوله رزوهای و کوپلینگ دار و معادالت پایه آزمونههای خمش هدایتشده و ضربه CVN
ش 9-مقدمه
این پیوست شامل معادالت و اطالعات ویژه برای خط لوله است که در استاندارد  ]31[ API 5C3موجود

میباشند .اعداد شناسه گذاریهای معادالت که در براکت ها ] [xxنشان دادهاند منطبق با اعداد فهرست
شده در گزارش فنی میباشند .عدد  Pدر ) (P,xکه در سمت راست معادالت آمده است ،به عدد معادله در
این پیوست اشاره دارد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه استخراج و تاریخچه این معادالت ،به گزارش
فنی مراجعه شود.
ش 2-وزن محاسباتی لوله رزوهای و کوپلینگ دار

وزن محاسباتی لوله رزوهای و کوپلینگ دار به ازای واحد طول بر اساس طول اندازهگیری شده از سطح
خارجی کوپلینگ تا انتهای لوله است؛ همانگونه که در شکل ش 3-نشان دادهشده است .فرض میشود که
انتهای ماشینکاری شده 3کوپلینگ ،در موقعیتی که هنگام بسته شدن با نیروی دستگاه بسته میشود
نصبشده باشد.
مطابق (ش)3-

که در آن:
| | ور تبدیل طول ،مساوی (برابر ) با  8/883رای واحدهای سیستم  SIو  3/32برای واحدهای سیستم
 USCمیباشد؛
 Jفاصله از انتهای لوله تا وسط کوپلینگ در موقعیت بستهشده با دستگاه ،مطابق با استاندارد API 5B

برحسب میلیمتر یا اینچ؛
طول قطعه استانداردی از لوله ،برحسب متر یا فوت ؛
طول کوپلینگ ،برحسب میلیمتر یا اینچ ؛
وزن رزوه شده وکوپلینگ دار در هر واحد طول ؛
وزن لوله با انتهای ساده بر واحد طول برحسب کیلوگرم بر متر یا پوند بر فوت.

1-Assumed
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راهنما:
طول قطعه استانداردی از لوله ،برحسب متر یا فوت.
طول کوپلینگ ،مطابق با جدول ج 3-برحسب میلیمتر یا اینچ.
 Jفاصله از انتهای لوله تا مرکز کوپلینگ در موقعیت بستهشده با دستگاه ،مطابق با استاندارد  API 5Bبرحسب میلیمتر یا اینچ.
| |

فاکتور تبدیل طول ،مساوی با  8/883رای واحدهای سیستم  SIو  3/32برای واحدهای

ستم  USCمیباشد.

شکل ش -9-لوله رزوهای و کوپلینگ دار

ش 9-وزن محاسباتی لولهی تمامکاری شده

استانداردها از وزن محاسباتی اضافهشده (کسر شده) ناشی از تمامکاری انتهای لوله استفاده میکنند، ،
ن تئوریک یک شاخه لوله را محاسبه نمایند .مقادیر آورده شده در استانداردها از فرمول ش 2-محاسبه
میشوند.
برای لولهی انتهای ساده،
( ش]95[ )2-
که در آن:
وزن اضافهشده در پایان کار ،برحسب کیلوگرم یا پوند؛
طول قطعه استانداردی از لوله ،برحسب متر یا فوت ؛
 wوزن محاسبهشده رزوهای وکوپلینگ دار ) ( وزن رزوهها و پلیسه ) ( ،یا وزن پلیسه ) ( بر اساس
طول برحسب کیلوگرم در متر یا پوند در فوت ؛
انتهایی ساده بر واحد طول ،برحسب کیلوگرم بر متر یا پوند بر فوت.
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وزن انتهای تمامکاری شده یک اتصال از معادله محاسبهشده زیر به دست میآید:
( ش]99[ )1-

که در آن:
وزن اضافهشده ناشی از تمامکاری انتهای لوله ،برحسب کیلوگرم یا پوند ؛
ضریب تصحیح وزن 3/888 :برای فوالد کربنی 8/545 ،برای فوالد کروم دار مارتنزیتی ؛
طول لوله شامل انتهای پایان کاری شده برحسب متر یا فوت ؛
وزن محاسباتی قطعهای از طول لوله  ، Lبرحسب کیلوگرم یا پوند ؛
وزن انتهای ساده در هر واحد طول ،به ازای هر کیلوگرم بر متر یا پوند بر فوت.
ش 4-کوپلینگ های بدون وزن اضافی پخی ویژه

وزن کوپلینگ های مورداستفاده در خط لوله بر اساس ابعاد نشان دادهشده در استاندارد  API 5Lسال
3552محاسبه میشوند که با ابعاد نشان دادهشده در استاندارد  API 5Lویرایش سال 3593یکسان است.

راهنما:
طول کوپلینگ ،مطابق با جدول ج 3-برحسب میلیمتر یا اینچ
 Mطول از سر کوپلینگ تا سطح پیشانی که بهوسیله نیروی اعمالشده با آچار دستی بسته میشود ،مطابق با استاندارد API 5 B
 Wقطر خارجی مشخصشده کوپلینگ  ،مطابق با جدول ج3-
 Qقطر تورفتگی کوپلینگ ،مطابق با استاندارد API 5 B
قطر گام در سطح مقطعی که کوپلینگ با دست سفت میشود مطابق با استاندارد API 5 B
قطر گام در مرکز کوپلینگ
 I, II, IIIبیانگر حجمهای  I, II, IIIرا به ترتیب نشان میدهند[ .به فرمولهای (ش( ،)9-ش )9-و (ش )5-مراجعه شود]

شکل ش 2-کوپلینگ لوله
(ش]42[ )5-
(ش]41[ )9-
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(ش]45[ )9-
(ش]49[ )9-
(ش]49[ )4-
(ش]49[ )5-
که در آن:
ضریب تصحیح وزن 3 :برای فوالد کربنی 8/545 ،برای فوالد کروم دار مارتنزیتی؛
وزن کوپلینگ ؛
مخروطی کردن.8/8929،
در محاسبات وزن ،کوپلینگ ها ،برحسب پوند» بیان میشوند ،وزن محاسبهشده نهایی تا دو رقم اعشار بدون
احتساب حد متوسط ،گرد میشوند.
ش 5-ظرفیت فشاری کوپلینگ ها
ش 9-5-کلیات

ظرفیت فشار داخلی برای لوله رزوهای و کوپلینگ دار همانند لوله انتهای ساده میباشد ،با این استثنا که
بهمنظور جلوگیری از تسلیم شدن کوپلینگ یا نشتی ناشی از مقاومت ناکافی در برابر تنش فشار داخلی در
سطح  E1که بهصورت زیر محاسبه میشود باید ظرفیت فشار داخلی مقداری کمتر لحاظ شود.
ش 2-5-فشار تسلیم داخلی کوپلینگ های خط لوله
فشار تسلیم داخلی کوپلینگ های خط لوله مطابق فرمول ش 38-زیر محاسبه میشود:
(ش]99[ )38-
که در آن:
کمینه استحکام تسلیم مشخصشده کوپلینگ ؛
فشار داخلی در هنگام تسلیم کوپلینگ ؛
 Wقطر خارجی مشخصشده کوپلینگ ،مطابق با جدول ج 3-؛
قطر ریشه رزوه کوپلینگ در سر لوله در شرایط بسته شدن با نیروی دستگاه
(ش]99[ )33-
که در آن:
 Aبیشینه طولی که با دست محکم میشود ،برحسب میلیمتر (اینچ) ؛
قطر گام در سطح مقطعی که کوپلینگ با دست محکم میشود مطابق با استاندارد  API 5B؛
 Hارتفاع رزوه متناظر در رزوه  2/3559mm )8/84998in( ،Vبرای 2/9559mm )8/38429in( ، TPI38
برای  8 TPI؛
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H

تعداد رزوهها در هر  25/4میلیمتر
(رزوه در هر اینچ)
27
18
14
⁄

8

)mm(in
)0,031 (0,0012
)0,046 (0,0018
)0,061 (0,0024
)0,074 (0,0029

)mm(in
)0,815 (0,0321
)1,222 (0,0481
)1,572 (0,0619
)1,913 (0,0753

)0,014 (0,0041

)2,784 (0,1082

طول از انتهای لوله تا سطح موقعیت بستهشده با آچار دستی  ،مطابق با استاندارد  API 5 B؛
عمق ریشه رزوه لوله در رزوههای گرد 8 /19mm )8/835in( ،برای 8/51mm )8/839in(، 10 TPIبرای  8 TPI؛
انحنا (در قطر) .8/8929mm/mm )8/8929.in/.in( ،
ش 9-5-مقاومت نشت در برابر فشار داخلی کوپلینگ ها با رزوه گرد یا بترس

9

مقاومت نشت در برابر فشار داخلی در سطح یا از معادله (ش )32-محاسبه میشود .معادله (ش)32-
برای رزوههای بترس که ضعیفترین
برای رزوههای گرد و سطح
بر اساس آببند بودن در سطح
کوپلینگ و کمترین مقاومت نشت در برابر فشار داخلی را دارد،کاربرد دارد .همچنین معادله (ش )32-اساس
آن اینست که فشار مقاومت داخلی برابر با فشار فصل مشترک بین رزوههای لوله و کوپلینگ حاصل از سرهم
کردن آنها و فشار داخل بهطوریکه تنشها در محدوده االستیک باشد .
(ش]95[ )32-

که در آن:
 Eمدول یانگ؛
قطر گام در سطح آب بندی
برای رزوه گرد
برای رزوه باترس جداری ؛
 Nتعداد دورهای رزوه جهت بسته شدن
برای رزوههای گرد در لوله جداری و مغزی
A
برای رزوه باترس در لوله جداری کوچکتر از 39
A + 1,5
برای رزوه باترس در لوله جداری  39و بزرگتر ؛
A+1
 Pگام رزوه.
( 1/399mm )8/329inبرای  4دور رزوه گرد در لوله جداری و مغزی

1-Buttress
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( 2/958mm )8/388inبرای  38دور رزوه گرد در لوله مغزی
( 9/848mm )8/288inبرای رزوه باترس در لوله جداری
فشار داخلی در نشتی ؛
شیب (روی قطر)
 8/8929برای رزوه گرد در لوله جداری و مغزی
 8/8929برای رزوه باترس در لوله جداری کمتر از 39
 8/8411برای رزوه باترس در لوله جداری  39و بزرگتر ؛
 wقطر خارجی مشخصشده کوپلینگ ،مطابق با استانداردهای  ]22[API 5CTیا  ]7[ ISO 11960؛
که در آن:
 Aبیشینه طولی که با دست محکم میشود ،برحسب میلیمتر (اینچ) ؛
قطر گام در سطح مقطعی که کوپلینگ با دست سفت میشود مطابق با استاندارد  API 5B؛
قطر گام مطابق با استاندارد .API 5B
فشار فصل مشترک بین پین و باکس پس از سر هم به شرح زیر است:
(ش]98[ )31-

که در آن:
 Eمدول یانگ ؛
قطر گام در سطح آببند
برای رزوه گرد
برای رزوه باترس در لوله جداری ؛
؛
 dقطر داخلی لوله،
 Nتعداد دور رزوه جهت بستن
 Aبرای رزوه گرد در لوله جداری و مغزی
 A+1,5برای رزوه باترس در لوله جداری کوچکتر از 39
 A+1برای رزوه باترس در لوله جداری  39و بزرگتر؛
 Pگام رزوه.
(1/399mm )8/329inبرای  4دور رزوه گرد در لوله جداری و مغزی
( 2/958mm )8/388inبرای  38دور رزوه در لوله مغزی
( 9/848mm )8/288inبرای رزوه باترس در لوله جداری ؛
مخروط است (روی قطر)
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 8/ 8929برای رزوه گرد در لوله جداری و مغزی
 8/8929برای رزوه باترس در لوله جداری کوچکتر از 39
 8/ 8411برای رزوه باترس در لوله جداری  39و بزرگتر؛
 Wقطر خارجی مشخصشده کوپلینگ ،مطابق با استانداردهای  ]22[API 5CTیا  ]7[ ISO 11960؛
که در آن:
 Aبیشینه طولی که با آچار دستی محکم میشود ،برحسب میلیمتر (اینچ) ؛
قطر گام در سطح مقطعی که کوپلینگ با دست سفت میشود مطابق با استاندارد  API 5 B؛
قطر گام مطابق با  API 5 B؛
 Dقطر خارجی مشخصشده لوله ؛
 tضخامت مشخصشده لوله.
فشار داخلی بعد از بستن کوپلینگ ، ،سبب تغییر در فشار فصل مشترک به مقدار :
(ش]93[ )35-

که در آن:
قطر گام در سطح آببند
برای رزوه گرد
برای رزوه باترس در لوله جداری ؛
؛
 dقطر داخلی لوله،
فشار داخلی در زمان نشت ؛
 Wقطر خارجی مشخصشده کوپلینگ ،مطابق با  ]22[API 5CTیا  ]7[ ISO 11960؛
که در آن:
قطر گام در سطح مقطعی که کوپلینگ با دست سفت میشود مطابق با استاندارد  API 5 B؛
قطر گام مطابق با استاندارد API 5 B؛
 Dقطر خارجی مشخصشده لوله ؛
 tضخامت مشخصشده لوله.
ازآنجاییکه قطر جعبه خارجی همیشه بزرگتر از قطر تماس میباشد ،که درواقع بزرگتر از قطر داخلی لوله
مساوی با
است ،همیشه کمتر از خواهد بود .بنابراین ،زمانی که فشار کل سطح مشترک
بیشتر از
است ،کوپلینگ به حدود مقاومت نشت  pرسیده است .بهبیاندیگر ،اگر
فشار داخلی
باشد ،نشتی (نفوذ) اتفاق خواهد افتاد:
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(ش[22] )39-

جایگزینی مقادیر مناسب برای
شود.

و

در فرمول (ش )39-و سادهسازی آن تا فرمول (ش )32-حاصل

ش 6-فشار آزمون هیدرواستاتیک برای لوله رزوهای و کوپلینگ دار

فشار آزمون هیدرواستاتیک برای لوله رزوهای و کوپلینگ دار همانند لوله با انتهای ساده است ؛ بهجز اینکه
جهت اجتناب از نشت ناشی از کافی نبودن فشار تسلیم داخل کوپلینگ یا کافی نبودن مقاومت به نشت
فشار داخلی در سطح  E1مانند آنچه در فرمول (ش )9-محاسبهشده فشار کمتری موردنیاز باشد.
فشار آزمون باید بر اساس کمترین فشار آزمون تعیینشده برای لوله با انتهای ساده (جدول  )29یا 48 %
فشار تسلیم کوپلینگ داخلی که از فرمول (ش )38-محاسبهشده یا مقاومت نشتی فشار داخلی ناشی از
فرمول (ش )32-باشد .اساس این معادله در جلسه استانداردسازی  APIدر سال  1968به تصویب رسید.
ش 7-پیشزمینه آزمون خمش هدایتشده

این بخش ،پیشزمینه تکمیلی برای الزامات زیر بند  9-5-2-38را ارائه میکند.
مقادیر برای 𝜀 بر اساس اقدامات اجالس استانداردسازی  APIدر سال 1967میباشد بهجز رده  X70که در
اجالس استانداردسازی APIدر سال  1972به تصویب رسید .مقادیر با استفاده از فرمولهای (ش()39-برای
 )SIو (ش( )39-برای  )USCبه نزدیکترین مضرب  8/8829گرد میشوند ،بهاستثناء مقادیر برای ردههای
 X52و  X56که به باالتر از  8/8829گرد میشوند.
کرنش مهندسی 𝜀 ،مطابق فرمول (ش )39-محاسبهشده است:
(ش[141] )39-

یا
(ش[22] )39-

که در آن:
کمینه مقاومت کششی مشخصشده بدنه لوله ،که به مگا پاسکال بیان میشود (پوند در هر اینچ
مربع).
خروجی معادله آزمون خمش هدایتشده در استاندارد  ]31[ API 5C3آورده شده است.
ش 8-پیشزمینه اندازههای آزمونه CVN
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ش 9 - 8-محاسبات برای کمینه ضخامت برای آزمونههای  CVNاستاندارد

که این بخش ،فرمولهای (ش( )34-برای  )SIو (ش( )35-برای  )USCبرای تعیین کمینه اندازه نمونه
عرضی را ارائه میکند میتواند از اندازه دادهشده و ضخامت لوله به دست آید .به زیربند  1-1-2-38و جدول
 22مراجعه شود.

(ش)34-
(ش)35-
کمینه ضخامت  ،برحسب میلیمتر (اینچ)( ،بدون هزینه ماشینکاری)

که در آن:
 Dقطر خارجی ،برحسب میلیمتر (اینچ)؛
اندازه مماس از  ODتا تقاطع  ODموردنظر با لبه نمونه چارپی و انتهای نمونه (به شکل ش5-مراجعه
شود) ،برحسب میلیمتر (اینچ)؛
 Tضخامت آزمونه چارپی برحسب میلیمتر (اینچ)
( 38mm )8/155inبرای آزمونههای با اندازه کامل،
( 9/9mm )8/259inبرای آزمونههای با اندازه سهچهارم،
( 9/99 mm )8/292inبرای آزمونههای با اندازه دوسوم،
( 9mm )8/359inبرای آزمونههای با اندازه یکدوم.
شکل ش –9-تعیین کمینه ضخامت در آزمونههای استاندارد با شیار  Vشکل چارپی

بهمنظور ماشینکاری 8/9mm )8/828in( ،به هر سطح تمامکاری نشده یا ( 3 mm )8/858inبه کمینه
ضخامت اضافه شود.
ش 2-8-محاسبات برای کمینه ضخامت در آزمونههای  CVNانحنادار

شکل ش ،5-فرمولهای (ش( )28-برای  )SIو (ش()23-برای  )USCو فرمولهای (ش( )22-برای  )SIو
(ش()21-برای  )USCبرای تعیین اندازه آزمونه انحنادار استفاده میشوند .به زیربند  1-1-2-38از استاندارد
 ASTM A370که در آن به عوامل مجاز آزمونههای انحنادار اشارهشده است  ،مراجعه شود.
یادآوری -معادالت  USCبه مقادیر ضخامت در جدول  22با درصد خطای گرد شده به علت برگشت از سیستم SI
تبدیلشدهاند.
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که در آن:
 Dقطر خارجی،برحسب میلیمتر (اینچ)؛
ابعاد مماس از  ODتا تقاطع شانه پاندولی  ODو انتهای آزمونه (به شکل ش5-مراجعه شود) برحسب
میلیمتر (اینچ)؛
 δعمق ماشینکاری شده از  ODتا سطح چارپی در نصف طول آزمون ،برحسب میلیمتر (اینچ) ؛
 Tضخامت آزمونه چارپی برحسب میلیمتر (اینچ)
( 38mm )8/155inبرای آزمونههای با اندازه کامل،
( 9/9mm )8/259inبرای آزمونههای با اندازه سهچهارم،
( 9/99 mm )8/292inبرای آزمونههای با اندازه دوسوم،
( 9mm )8/359inبرای آزمونههای با اندازه یکدوم.
(ش)28-
یا
(ش)23-
(ش)22-
یا
(ش)21-
کمینه ضخامت (بدون در نظر گرفتن مقدار لحاظ شده جهت ماشینکاری) برای نمونههای  CVNانحنادار ،
از  MinWT1و  MinWT2بزرگتر است .برای امکان ماشینکاری سطح تمامکاری نشده ،مقدار
( 8/9mm)8/828inبه کمینه ضخامت اضافه کنید.
که در آن:

شکل ش –4-تعیین کمینه ضخامت برای آزمونههای  CVNانحنادار
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پیوست ص
(الزامی)
الزامات تکمیلی ساخت لولههای PSL 2

ص 9-در این پیوست ،الزامات تکمیلی ساخت لولههای  PSL 2متناسب با بند متناظر این استاندارد بیانشده است.

9

اصطالحات و تعاریف ،نمادها ،کوتهنوشتها و سرنامها

 9-9اصطالحات و تعاریف
 29-9-9لولههای HFW

جایگزین شود:
متن بهصورت زیر جایگزین شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،لوله  EWبا جریان فرکانس جوشکاری برابر یا بیشتر از
 398KHzتولید شود.
 60-9-9مجموعه آزمون

جایگزین شود:
متن بهصورت زیر جایگزین شود:
تعدادی لوله تمامشده که دارای قطر خارجی و ضخامت مشخصشده هستند و از نوار (کالف) /ورقها/
شمشها و با روش نورد گرم مشابه (همانگونه که برای لوله درزدار قابلاستفاده است) و تحت فرایند تولید
یکسان و از یک مجموعه ذوب و برای استفاده در شرایط یکسان ساختهشده باشند .با توجه به هریک از
شرایط زیر ،ایجاد مجموعه آزمون جدید الزم است ،مگر اینکه در این پیوست مورد دیگری مشخصشده
باشد:
 -3تغییر در فرایند و شرایط تولید لوله؛
 -2لولههایی که در معرض هرگونه فرایند مجدد قرار دارند؛
 -1تغییر در هر شماره ذوب؛
 -5هر افزایش یا کاهش در نسبت انبساط سرد بیشتر از 8/882؛
 -9لولههای تولیدشده با شرایط یکسان؛
 3-9بیش از  288شاخه لوله با قطر کوچکتر یا مساوی ( 392/9mm )9in؛
 2-9بیش از  388شاخه لوله با قطر بین (  392/9mm )9inو ( 984/1mm )28in؛
 1-9بیش از  98شاخه لوله با قطر بزرگتر یا مساوی ( 984/1mm )28in؛
3

1-Reprocess
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 4انطباق
 9-4واحدهای اندازهگیری

جایگزین شود:
متن بهصورت زیر جایگزین شود:
بهجز مواردی که توافق شده باشد این پیوست بر اساس سیستم استاندارد بینالمللی واحدهای ))USC( ،(SI
و همچنین مطابق با استاندارد  ]58[ IPS-E-GN-100بیانشده است.
 2-4گرد کردن

جایگزین شود:
متن بهصورت زیر جایگزین شود:
بهجز مواردی که در این استاندارد تعیینشده ،برای تعیین انطباق با الزامات مشخصشده ،مقادیر گزارششده
یا محاسبهشده باید اعداد و اعشار بهدستآمــــده به نزدیـــکترین عدد سمت راست مطابـــق با استاندارد
« ،]58[IPS-E-GN-100راهنمای گرد کردن اعداد» گرد شوند.
 5برآورده کردن شرایط این استاندارد
 9-5کیفیت

اضافه شود:
متن زیر ،بعد از پاراگراف آخر اضافه شود:
سازنده باید قبل از ممیزی به تأیید خریدار رسیده باشد.
همه پیمانکاران فرعی (بهعنوانمثال سازنده مواد اولیه NDT ،و  )...باید بهطور واضح معرفی شوند (مگر
اینکه در مرحله خرید مورد دیگری تعیین نمایند) و توسط خریدار پذیرفته شوند.
طرحهای کیفی و برنامههای بازرسی و آزمون ،بهعنوان خروجی برنامهریزی و کنترل عملیاتی محصوالت و
خدمات توسعهیافته ،باید کنترلهای مشخصی تعیین کند که توسط سازنده و در صورت استفاده از
سازندگان فرعی اعمال شود تا از مطابقت با الزامات مشخصشده اطمینان حاصل شود .کنترلها باید
فرایندهای اصلی داخلی و خارجی محصوالت و خدمات را عنوان کند.
 4-5کمینه الزامات بازرسی

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند  5-9اضافه شود:
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سازنده باید در یک بازه زمانی مناسب ،برنامه آزمونهای صالحیت کیفی و دیگر آزمونها یا مراحل ساخت
(که در این پیوست مشخصشده است) را به خریدار و بازرس اطالعرسانی نموده و این بازه زمانی ،باید در
جلسه پیش از بازرسی موردتوافق قرار گیرد.
سازنده باید اطمینان دهد که خریدار و بازرس ،به تمام قسمتهای کارخانه در حین همه مراحل ساخت و
بازرسی ،دسترسی کامل داشته باشند ،بدون آنکه در روند طبیعی تولید در کارخانه تداخلی پیش آید.
چنانچه در هنگام تولید اصلی ،بیش از  38 %محصول یک روز مردود و /یا برای تعمیر یا فرایند مجدد کنار
گذاشته شوند ،خریدار یا بازرس میتواند به سازنده اطالع دهد که کنترل کیفیت را به سطح مطلوب افزایش
داده و در آن سطح نگهداشته شود تا علل عیوب را شناسایی و برطرف کند .درخواست اقدام اصالحی توسط
بازرس به سازنده ارسال میشود .تا زمانی که پاسخی مبنی بر نتایج مثبت توسط بازرس دریافت نشود ،تولید
مورد تأیید نخواهد بود.
اگر موارد باال به 39 %برسد ،خریدار یا بازرس ممکن است نیاز به توقف تولید اصلی داشته باشد .در چنین
حالتی ،خریدار حق دارد برای تعیین علت نقص کیفیت ،یک برنامه تحقیقاتی در نظر گیرد .این برنامه با
توافق متقابل بین خریدار و سازنده برقرار میشود .ادامه فرایند تولید باید متوقف شود تا زمانی که تحقیقات
به نتیجه برسد و با تأیید خریدار میتوان تولید را از سرگرفت.
مهم -درصورتیکه نشانه یا عالمتی یافت شود اما بعداً با بازرسیهای غیر مخرب تکمیلی برطرف شود ،بخشی از نسبت نرخ
تعمیرات فوق نباید در نظر گرفته شود.

در انتهای فعالیتهای تولیدی و آزمونها ،سازنده باید گزارش آزمونها (شامل نمودارهای هیدرواستاتیک و
عملیات حرارتی) را در نتایج ارائه کند .در پایان ،سازنده باید کتابچه نهایی کلیه فعالیتهای تولیدی و
آزمونهای مرتبط با گواهینامههای محصول تهیه کند.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،لولههای  SAWHباید بـه روش آفالیـن 3تولیـد شـوند
جوش مارپیچ دومرحلهای ) ،)HTSاین روش شامل فرم دهی لوله با جوشکاری موقت پیوسته و در ادامه آن
جوشکاری زیر پودری میشود.
هر عملیات یا نتیجه آزمونی که مطابق با مشخصات خریدار یا روال توافق شده نباشد ،باید بهعنوان عدم
انطباق محسوب شود که توسط سازنده جهت پذیرش خریدار ارائه میشود .هر گزارش عدم انطباق باید
اقدامات اصالحی توسط سازنده را تعیین کند .در جلسه ( ،)PIMفرایند گزارش عدم انطباق شامل مدتزمان
اعالم موضوع و پاسخ آن ،باید موردتوافق قرار گیرد.
 6رده لوله ،رده فوالد و شرایط تحویل
اضافه شود:

1-Offline
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زیربند  5-3-9بعد از زیربند  1-3-9اضافه شود:
 5-3-9رده میانی قابلقبول نبوده و کلیهبندهای مرتبط با آن نادیده گرفته شوند.
 7اطالعاتی که توسط خریدار تهیه میشوند
 9-7اطالعات کلی

اضافه شود:
مورد د ،بعد از مورد ح اضافه شود:
د -کمینه و بیشینه دمای طراحی.
 2-7اطالعات تکمیلی

اضافه شود:
به مورد ب این زیربند در ادامه مورد  39اضافهشده است:
 -39الزامات محافظ پخی لوله.
 8ساخت
 9-8فرایند ساخت

اضافه شود:
پاراگراف و یادآوریهای  3تا  5و مورد مهم و موارد الف و ب اضافه شود:
هرگونه تغییر در پارامترهای اساسی فرایند ساخت خارج از حدود تأییدشده در  MPQTنیاز به اعتبار سنجی
مجدد دارد (به پیوست ب مراجعه شود).
مهم  -9لولههای نوع  COW,COWL,COWH,LFW,LWو  SAWLبا دو درز جوش و  COWLبا دو درز جوش
قابلقبول نبوده و کلیهبندهای مرتبط با آن نادیده گرفته شوند.
مهم  -2جوش نوع  COWفقط جهت استفاده در جوش موقت پیوسته در لوله  SAWمیتواند موردقبول باشد.
مهم  -9بهطورکلی بیشینه ضخامت لوله  HFWبه ( 28 mm )8/949inمحدود میشود.
مهم  -4فقط انتهای صاف و انتهای پخ خورده ،از انواع انتهای لوله موردقبول هستند.
مهم  -5برای استفاده از لولههای  SAWHاصول طراحی باید توسط خریدار و بر اساس شرایط سرویس در نظر گرفته و
مشخص شوند .بهطورکلی لوله  SAWHبا قطر خارجی بزرگتر و مساوی ( 938mm )25inتولید میشود.

خط لوله  SAWHنباید برای کاربردهای زیر بهکارگرفته شود:
الف -درجایی که درز جوشها به دلیل تشکیل آب در معرض خطر خوردگی قرار دارند.
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ب -در سرویس ترش.
 2-9-8شمشها ،شمشهها ،شمشالها ،تختال ،نوار (کالف) یا ورقهایی استفادهشده بهعنوان مواد اولیه
در تولید لوله باید از فوالدی که با روشهای زیر ساختهشدهاند ،تولید شوند:

جایگزین شود:
متن زیر ،جایگزین زیربند  2-1-4شود:
شمشها ،شمشهها ،شمشالها ،تختال ،نوار (کالف) یا ورقهایی که بهعنوان مواد اولیه در تولید لوله استفاده
میشوند ،باید در یک کوره دمش اکسیژن یا قوس الکتریکی ساخته شوند.
برش ورق  /نوار (کالف) اولیه یا تختال توصیه نمیشود.
مهم -اگر با برش ورق توسط خریدار بنا به شرایط سرویسکاری موافقت شود ،کمینه اقدامات احتیاطی زیر باید در نظر گرفته
شود:
 تحقیقات متالوگرافی (شامل میکرو و در صورت نیاز ماکرو و همچنین سختی) برای تعیین محدوده (گستره) منطقهجدایش در سراسر پهنای ورق /نوار (کالف) یا تختالهای اصلی اعمال میشود.
 برش از وسط ورق /نوار (کالف) یا تختالهای اصلی و برش از میان منطقه جدایش مجاز نمیباشد (به دلیل اثرات مضرجدایشهای احتمالی).
 برش ممکن است بهگونهای انجام شود که فاصله مناسب بین «منطقه جدایش » و «منطقه جوش شامل درز جوش و »HAZدستکم  9برابر ضخامت مشخصشده لوله ( )9tباشد .فاصله مناسب ممکن است به اختیار خریدار بر اساس
تحقیقات متالوگرافی و شرایط سرویس تغییر کند.
 اگر منطقه دارای جدایش قابلمشاهدهای از طریق ارزیابی متالوگرافیکی وجود نداشته باشد ،فاصله مناسب ( 9tیامشخصشده توسط خریدار) باید بین خط وسط «ورق /نوار (کالف) اصلی یا تختال» و «منطقه جوش شامل درز جوش و
 »HAZاعمال شود.
 ارزیابی متالوگرافی باید برای هر برش دستکم یکبار انجام شود.مهم -جوشهای انتهایی نوار (کالف)  /ورق مجاز نیستند و بندهای مرتبط نیز نباید نادیده گرفته شوند.

9-9-8

جایگزین شود:
متن زیر ،جایگزین زیربند  1-1-4شود:
سازنده باید اثبات کند که روشهای ساخت فوالد تمیز استفادهشده است و عملیات ویژهای باهدف کنترل
اندازه ناخالصیها ،شکل و نحوه توزیع آنها برای کیفیت فوالد مورد مصرف در ساخت لوله مطابق با این
پیوست بهکارگرفتهشده است .برای لولههای  ،HFWکنترل ناخالصی با توجه به محتوا ،توزیع و شکل باید
روشهای گوگردزدایی ،گاز زدایی و تزریق کلسیم یا فلزات کمیاب انجام شود.
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سازنده باید جزئیات مربوط بهتوالی ریختهگری (بهعنوانمثال خط ریختهگری ،تعداد ذوبها ،تناژ ،طول
ضایعات) را ثبت کند.
این پارامترها باید در صورت درخواست بازرس ،برای بررسی در دسترس باشند.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،عالوه بر این ،موارد زیر باید در نظر گرفته و گزارش
شوند:
الف -در صورت استفاده از ضایعات فوالدی ،ضایعات تحویل دادهشده باید ازنظر وجود مواد رادیواکتیو
بررسی شوند .هیچ میزانی از اشعه مجاز نیست؛
ب -فوالد باید کامالً کشتهشده باشد؛
پ -میزان گاز اکسیژن ،هیدروژن و نیتروژن محلول در مذاب فوالد باید بهصورت آنالین 3بررسی شود
(مستندسازی شود) و به ترتیب برابر یا کوچکتر از  9 ppm ،18ppmو  328 ppmباشد؛
فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه در هر ذوب با شرایط تولید یکسان باشد.
ت -برای اطمینان از یکنواختی محصوالت ،آزمون جدایش گوگرد 2باید بر روی تختال مورداستفاده در
ساخت لوله مطابق با استاندارد  ]45[ ASTM E1180و باهدف آشکارسازی جدایش و توزیع
ناخالصیهای سولفیدی انجام شود .نتایج آزمون نباید جدایش طوالنی و مداوم داشته باشد .سایر
معیارهای پذیرش یا الگوی جدایش گوگرد نیز میتوانند در صورت نیاز بر اساس شرایط سرویس توسط
خریدار مشخص شود.
فرکانس بازرسی مناسب باید بر اساس شرایط سرویس توسط خریدار مشخص شود ،اگر الزام دیگری
توسط خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه در هر ده شماره ذوب یا
شماره شارژ (هرکدام که امکانپذیر باشد) تحت همان شرایط تولید باشد (برای فرکانس سرویس ترش،
به زیر بند ح 3-2-1-مراجعه شود).
تجزیهوتحلیل جدایش برای تختال مورداستفاده در ساخت لوله ،با تجزیهوتحلیل شیمیایی مقاطعی که
دستکم در سطح ،در فاصله  3/2و  3/5ضخامت محصول باید انجام شود .ترکیب شیمیایی باید در محدوده
تغییرات ترکیب شیمیایی اصلی باشد (به زیربند ب 2-9-مراجعه شود).
فرکانس بازرسی مناسب باید بر اساس شرایط سرویس توسط خریدار مشخص شود ،اگر الزام دیگری توسط
خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه درهرده شماره ذوب یا شماره شارژ
(هرکدام که امکانپذیر باشد) تحت همان شرایط تولید باشد( .برای فرکانس سرویس ترش ،به زیر بند
ح 3-2-1-مراجعه شود).
1 -Online
2 -Sulfur print
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مهم  -روشهای ماکروگرافی و میکروگرافی همراه با یک فرکانس بازرسی مناسب و معیارهایی برای بررسی یکنواختی
محصول ،ممکن است توسط خریدار مشخص شود ،درصورتیکه ضرورت آن با توجه به شرایط سرویس ،دیده شود.

ث-فوالد مورداستفاده در ساخت لوله باید ریزدانه و مطابق با عدد اندازه دانه استاندارد  ASTM No.8و یا
ریزتر باشد ،همانطور که در استاندارد  ]42[ASTM E112تعریفشده است .بهطورکلی ،این معیار
اندازه دانه برای فوالدهایی ازجمله ریزساختارهای فریت-پرلیتی است و برای ریزساختارهای دیگر (مانند
اندازه دانه آستنیت اولیه در یک فوالد با ریزساختار مارتنزیتی کامل و غیره) ،معیار اندازه دانه در صورت
لزوم باید توسط خریدار مشخص شوند.
بر اساس شرایط سرویس ،فرکانس بازرسی مناسب باید توسط خریدار مشخص شود ،اگر الزام دیگری توسط
خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه به ازای هر  38شماره ذوب یا شارژ
(هرکدام که امکانپذیر باشد) تحت شرایط تولید یکسان باشد.
مهم  -اندازهگیری اندازه دانه در لولههای بدون درز و درزدار باید پس از انجام مراحل نهایی مکانیکی و حرارتی تولید لوله
صورت گیرد تا از دستیابی بهاندازه دانه در استاندارد  ASTM No.8یا ریزتر اطمینان حاصل شود.

ج -فوالد مورداستفاده در ساخت لوله ،بهمنظور ارزیابی ساختار نواری 3از نوع «جدایش کربن  /کاربید» و
«فریت یا پرلیتی /مارتنزیت و غیره» باید دستکم در فاصلههای  3/2و  3/5ضخامت محصول
موردبررسی قرارگرفته و مسئولیت تأیید نتایج بهدستآمده بر عهده سازنده میباشد.
ارزیابی نوع ،وسعت و میزان ساختار نواری یا جهتگیری در ریزساختارهای تک فاز (جزء) و دو یا چند فازی
(اجزاء) باید به روشهای استریولوژیکی یا ریزسختیسنجی انجام شود ،هرکدام امکانپذیر باشد ،همانطور
که در استاندارد  ]44[ ASTM E1268تعریفشده است تا از یکنواختی محصوالت اطمینان حاصل شود.
عالوه بر این ،معیارهای پذیرش ممکن است در صورت لزوم بر اساس شرایط سرویس توسط خریدار مشخص
شود.
فرکانس بازرسی مناسب باید بر اساس شرایط سرویس توسط خریدار مشخص شود; اگر الزام دیگری توسط
خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه به ازای هر  38شماره ذوب یا شارژ
(هرکدام که امکانپذیر باشد) تحت شرایط تولید یکسان باشد (برای فرکانس بازرسی در سرویس ترش ،به
زیر بند ح 3-2-1-مراجعه شود).
مهم  -آزمونهای مکانیکی دوطرفه (شامل دستکم آزمونهای کشش و ضربه) همراه با فرکانس بازرسی مناسب در صورت
لزوم میتواند بر اساس شرایط سرویس توسط خریدار مشخص شوند تا از دستیابی به خواص مکانیکی نسبتاً همسانگر

2

اطمینان حاصل شود.

1 -Banding sructure
2 -Isotropic
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اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه به ازای هر 38
شماره ذوب یا شارژ (هرکدام که امکانپذیر باشد) تحت شرایط تولید یکسان باشد.
مهم -میزان ساختار نواری یا جهت اندازهگیری ریزساختار (آزمونهای مکانیکی دوطرفه ،در صورت نیاز خریدار) در لولههای
بدون درز و درزدار باید پس از انجام مراحل نهایی مکانیکی و حرارتی تولید لوله صورت گیرد تا از دستیابی به معیارهای
پذیرش اطمینان حاصل شود.

چ -فوالد مورداستفاده در تولید لوله نباید دارای ناخالصیهـای مضـر بـا مالحظـات زیـر باشـد .رتبـهبنـدی
ناخالصیها باید مطابق با روش آزمـون میکروسـکوپی اسـتاندارد ( ]41[ ASTM E45روش  :Dکمتـرین
میزان ناخالصی) انجام شود و نباید دارای شدتی 3باالتر از شدت  3/9برای همه نوع آخال ضخیم و نازک
(به عبارتی آخال نوع  C ،B ،Aو  )Dدر نظر گرفته شود .سایر معیارهای پذیرش ممکن است در صـورت
لزوم بر اساس شرایط سرویس توسط خریدار مشخص شوند.
فرکانس بازرسی مناسب باید بر اساس شرایط سرویس توسط خریدار مشخص شود; اگر الزام دیگری توسط
خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه به ازای هر  38شماره ذوب یا شارژ
(هرکدام که امکانپذیر باشد) تحت شرایط تولید یکسان باشد (برای فرکانس سرویس ترش ،به زیر بند
ح 3-2-1-مراجعه شود).
مهم -روش آزمون میکروسکپی  Dبرای رتبهبندی ناخالصیها در لولههای بدون درز و درزدار باید پس از انجام مراحل نهایی
مکانیکی و حرارتی تولید لوله صورت گیرد تا از دستیابی به معیارهای پذیرش اطمینان حاصل شود.

6-9-8

جایگزین شود:
متن زیر ،جایگزین زیربند  9-1-4شود:
هرگونه روغن یا آلودگی روی درز جوش یا نواحی اطراف آن [کمینه ( ]388mm )1/519inباید قبل از
جوشکاری درز (تک جوش و جوش زیر پودری) برطرف شود .درز جوش باید تمیز و کامالً خشک باشد.
اضافه شود:
زیربند  38-1-4و  33-1-4بعد از زیربند  5-1-4اضافه شود:
90-9-8

با توجه به مستندات بازرسی ورق /نوار (کالف) ،سازنده باید گواهی بازرسی  3,1مطابق با استاندارد
 ISO 10474یا  EN 10204صادر کند.

1-Severity
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از طرف دیگر ،اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،گواهی بازرسی 3,2مطابق با استانداردهای ISO 10474

یا  EN 10204باید صادر شود.
شکل و قالب گواهینامههای کارخانه باید قبل از شروع تولید بین خریدار و سازنده توافق شود .گواهینامههای
کارخانه باید شماره ذوب و تختالی را که از آن ورق یا نوار (کالف) تهیهشده است ،مشخص کند و بهطور
واضح شرایط تحویل را نشان دهد( .بهعنوانمثال نرمالسازی ،نورد کنترلشده با خنک کاری تسریع شده)
در همه موارد ،گزارشهای کلیه آزمونها و بازرسیهای انجامشده روی ورق و نوار (کالف) باید تهیه شوند.
گزارشها باید شامل نتایج زیر باشند:
الف -آنالیز ذوب و محصول؛
ب -آزمونهای مکانیکی؛
پ -بررسیهای متالوگرافی ضخامت؛
ت -بازرسی چشمی؛
ث -اندازهگیریهای ضخامت؛
ج -بازرسیهای فراصوتی.
99-9-8

دستکم مقدار بزرگتر 38mmیا  3/9برابر ضخامت ،باید از هر طرف ورق یا نوار بهوسیله ماشینکاری یا
برش ،جدا شوند .اگر برش اطراف ورق یا نوار در محدوده کاری تولیدکننده فوالد نباشد ،باید توسط سازنده
لوله انجام شود.
 4-8جوشهای موقتی

اضافه شود:
این پاراگراف اضافه شود:
جوشکاری دستی مجاز است ،اما باید به انتهای لوله محدود شود.
 9-4-8جوشهای موقتی باید از روشهای زیر ساخته شوند:

جایگزین شود:
مورد ج حذف و با عبارت زیر جایگزین شود:
جوشکاری قوسی الکترود دستی با استفاده از الکترود کم هیدروژن که میزان هیدروژن قابلنفوذ حاصل از
جوش آن نباید بیشتر از  9 g /388mlفلز رسوب شده باشد.
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9-4-8

اضافه شود:
زیربند  1-5-4به شرح زیر اضافه شود:
تعمیر جوش موقتی از طریق جوشکاری دستی مجاز است ،بهشرط اینکه با سنگزنی ،ضخامت جوش
تعمیری از ضخامت جوش موقت خودکار بیشتر نباشد.
 6-8درزهای جوش در لوله SAW

جایگزین شود:
زیر بند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
برای تولید درزهای جوش لوله  ،SAWباید پاس اول جوش در قسمت داخلی لوله و دستکم یک پاس
جوشکاری زیر پودری در قسمت خارجی لوله نیز اجرا شود.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،همیشه باید از تسمه فلزی 3برای شروع و اتمام جوش
استفاده شود و شیار آنها ازلحاظ هندسی باید مطابق با شیارهای درز جوش باشند .اگر شیار نداشته باشد،
انتهای لوله باید بریده شود .طول تسمههای فلزی برای ایجاد رژیم قوس و اطمینان از اجرای کامل جوش
خارجی لوله باید مناسب باشد .پس از اتمام جوش درز طولی ،تسمههای فلزی باید برداشته شوند .شکستن
مکانیکی تسمهها مجاز نیست.
مهم -در لوله :SAW

تجهیزات جوشکاری باید دارای سیستم ردیابی درز جوش باشد تا از اتصال کامل و همپوشانی جوشهای داخلی و خارجی
اطمینان حاصل شود.
مهم  -محافظت پودر جوش:
الف -محافظت همه قوسها بهوسیله پودر جوش الزامی است .قوسها نباید مشاهده شوند.
ب -اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،پودر جوش باید بند ص 2-را برآورده سازد.
 8-8عملیات درزهای جوش در لوله  EWوLW
 2-8-8لوله PSL 2 HFW

جایگزین شود:
زیر بند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:

1-Tabs
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در هر ردهای که تحت عملیات کوینچ و باز پخت قرار نمیگیرد ،ضخامت کامل درز جوش و منطقه HAZ

باید در دمایی باالتر از دمای گذار بحرانی باالیی فوالد نرمالسازی شود.
محدوده ناحیه عملیات حرارتی شده در سطح داخلی از هر طرف جوش باید کمتر از ( 18mm )3/34inیا دو
برابر ضخامت لوله (هرکدام کوچکتر است) باشد.
خنک کاری با آب زمانی مجاز است که دمای این منطقه  298°Cیا کمتر باشد ،مگر اینکه مجوز درجه
حرارت باالتر قبل از خنک کاری با آب به تأیید خریدار رسیده باشد.
تجهیزات عملیات حرارتی درز جوش باید دارای یک سیستم ردیابی درز جوش باشد تا اطمینان الزم از
اجرای کامل عملیات حرارتی جوش حاصل شود:
الف -این سیستم باید توسط خریدار بررسی و پذیرفته شود.
ب -دمای عملیات حرارتی باید بهطور مداوم کنترل و ثبت شود.
پ -سوابق باید جهت بررسی توسط بازرس شخص ثالث در حین تولید و تا زمان ارسال سفارش
قابلدسترس باشند.
نقص یا عملکرد غیرمعمول تجهیزات عملیات حرارتی درز جوش ،ازجمله ردیابی درز و اجزای گرمایشی ،باید
منجر به اعالم زنگ خطر و نشانهگذاری خودکار محل نقص در لوله شود.
اگر دمای عملیات حرارتی درز جوش با محدوده تنظیمشده مطابقت نداشته باشد ،این بخشها باید کنار
گذاشته شوند.
 1-8انبساط سرد و اندازه سازی سرد

اضافه شود:
این پاراگراف به این زیربند اضافه شود:
نسبت اندازه سازی باید برای سه لوله در هر نوبتکاری (در آغاز ،میانه و انتهای نوبتکاری) یا یک شاخه به
ازای هر  28شاخه لوله در هر نوبتکاری هرکدام که کمتر باشد ثبت شود و همچنین مطابق با برنامه
 MPQTاستفادهشده برای تعیین صالحیت  MPSلوله باشد.
2-1-8

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
نسبت اندازه سازی در لولههای منبسطشده سرد نباید کمتر از  8/884یا بیشتر از  8/839باشد.
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مهم  -تأمین لوله  SAWمنبسط نشده مجاز نمیباشد ،مگر اینکه صراحتاً در سفارش خرید به همراه هر نوع آزمون تکمیلی
بیانشده باشد .لوله  HFWنباید منبسط سرد شود.
مهم  -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،لولههای منبسط نشده که با روش خمش غلتکی یا پرسی
تولیدشدهاند قابلقبول نیستند مگر اینکه کل لوله تحت عملیات حرارتی قرار گیرد.
مهم -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،لولههای  HFWو  SAWHنباید تحت عملیات انبساط سرد قرار
گیرند.

 99-8قطعه لولههای متصل شده

جایگزین شود:
زیربندهای  3-33-4الی  5-33-4موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
قطعه لولههای متصل شده قابلقبول نبوده و کلیه زیربندهای مربوط نادیده گرفته شوند.
 92-8عملیات حرارتی

جایگزین شود:
پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
عملیات حرارتی باید بر اساس روشهای مستند انجامشده و همراه با نمودار گزارش شود.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،بررسی کوره عملیات حرارتی باید دستکم یکبار در
سال مطابق با استاندارد صنعتی شناختهشده بهعنوانمثال  ASTM ، API،ISO،NORSOKو غیره انجام
شود و گواهینامهای دستکم مشتمل بر موارد زیر را ارائه دهند:
الف -در کورههای آستنیتی ،یکنواختی دما باید  ±35°Cباشد.
ب -در کورههای باز پخت مجدد ،یکنواختی دما باید  ±4°Cباشد.
کورهها باید به حسگرهای ثبتکننده مجهز باشند که دستکم در سه ماه گذشته کالیبره شده باشند .برای
تجهیزات سرد کردن سریع ،دمای خنک کاری باید بهطور مداوم کنترلشده و زیر  58°Cنگهداشته شود.
متغیرهای اساسی ازجمله اندازه نازل ،سرعت جریان آب و سرعت انتقال لوله برای عملیات سرد کردن
سریع باید برای تولید هراندازه محصول (قطر/ضخامت) کنترل شود.
مهم -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،لوله با D / t ≤ 28باید تحت عملیات حرارتی تنشزدایی قرار
بگیرد .در غیر این صورت ،آزمون پیر کرنشی طبق روش مورد تأیید خریدار انجام شود (به زیربند ب 9-2-9-مراجعه شود).
مهم -آزمونهای  MPQTباید در شرایط تنشزدایی شده انجام شود.

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،عملیات حرارتی تنشزدایی باید با حرارت دادن لوله
مطابق با موارد زیر صورت گیرد:
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الف 28°C -پایینتر از دمای باز پخت لوله در خط تولید با شرایط تحویل  QTیا .NT
ب -برای لوله با شرایط تحویل  Mدمای باالتر از 948°Cتوصیه نمیشود (به زیربند  93 -3-1مراجعه شود).
درصورتیکه سازنده اثبات کرد درجه حرارت باالتر نمیتواند مقادیر استحکام را کاهش دهد ،درجه
حرارت را میتوان بیشتر از  948°Cبرد ،اما بیشتر از  959°Cتوصیه نمیشود.
مهم  -9برای جزئیات بیشتر در متغیرها و رواداریهای عملیات حرارتی تنشزدایی ،به استاندارد

ASME

 Division 1 –UCS-56 Section VIIIمراجعه کنید.
مهم  -2اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،برای سرویس ترش و کاربردهای مورد تقاضای حساس ،سرد
کردن سریع با روش پاششی توصیه نمیشود.

 99-8قابلیت ردیابی
اضافه شود:

این موارد در ادامه مورد ب به این زیربند اضافه شود:
سازنده باید در صورت کاربرد مشخصات ذوب را به شرح زیر ثبت کند.
الف -تاریخ تولید؛
ب -شماره توالی ریختهگری؛
پ -تعداد ذوب؛
ت -شماره خط تولید ریختهگری؛
ث -شماره خط تولید شمشال/تختال؛
ج -شمشال /تختال اصلی؛
چ -شمشال /تختال فرعی؛
ح -لوله  /ورق اصلی؛
خ -مشخصشده واحد آزمون؛
د -شمارهگذاری لوله.
اضافه شود:
عنوان و زیربند  35-4به شرح زیر اضافه شود:
 94-8آمادهسازی لبهها برای جوشکاری

لبههای ورقها یا نوار که قرار است جوشکاری شوند باید ماشینکاری شوند.
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لبههای مجاور ورق یا نوار برای جوشکاری باید همتراز شوند و اطمینان حاصل شود که این همترازی در
حین انجام عملیات جوشکاری حفظ میشود و هرگونه شکاف ریشه در محدوده قابلقبول در روش آزمون
مصوب شده کنترل شود .تمام سطوح جوش باید قبل از شروع جوشکاری ،ازنظر پوسته اکسیدی ،روغن و
سایر مواد خارجی تمیز شوند .جوش باید دارای عرض و پروفیل یکنواخت باشد و بدون انحراف قابلتوجه از
خط جوش ،با شیب مالیم در سطح نوار ادغام شود .روش اجرایی شکلدهی باید این اطمینان را دهد که
کمترین میزان برآمدگی وجود داشته و این مورد باید در روش اجرایی آزمون نشان دهد که برآمدگی در
محدوده قابلقبول تعریفشده در زیربند  9-38-5میباشد.
1

محدوده پذیرش

 2-1ترکیب شیمیایی
2-2-1

جایگزین شود
پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
در لوله  PSL 2باضخامت کوچکتر و مساوی ( 29mm )8/545inترکیب شیمیایی برای ردههای استاندارد
باید مطابق با جدول  9باشد.
مهم  -9درصد وزنی عناصر برای همه لولهها:
S≤8/838

P≤8/828

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد Ca ≤ 8/885 :با  9تا  S ≥ 39ppm: Ca/S= 2برای
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد S ≥ 39ppm: 8/883 ≥ Ca ≥8/885 :برای
مهم  -2در پانوشت « »aاز جدول  ،9برای لوله بدون درز با ( t > 28mm )8/949inحدود کربن معادل باید  8/51باشد ،اگر
الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد.
مهم  -9پانوشتهای « »i« ،»h« ،»g« ،»f« ،»e« ،»cو « »kدر جدول  9انجام شوند ،اگر الزام دیگری توسط خریدار
مشخص نشده باشد.
مهم  -4در پانوشت « »lاز جدول  ،9اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد.B ≥ 8/8889 :

سازنده باید قبل از سفارش ،ترکیب شیمیایی مبنا و دامنه پیشنهادی را اعالم کند .دامنه تغییرات مجاز در
جدول  24آمده است ،اما بههیچوجه نباید ترکیب شیمیایی خارج از محدودیتهای جدول  9باشد .پس از
سفارش ،هرگونه تغییر منوط به پذیرش خریدار خواهد بود.
ترکیب شیمیایی  MPQTو آنالیز محصول باید در ترکیب مبنا اعالمشده توسط سازنده باشد .ترکیب
شیمیایی ثبتشده در لولههای مورداستفاده در تولید آزمایشی روز اول (یعنی  )MPQTباید کربن معادل
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مبنا را تنظیم کند .سازنده باید عناصر شیمیایی ذکرشده را کنترل کند حتی اگر این عناصر تعمداً اضافه
نشده باشند.
عناصری که عمداً اضافه نشدهاند باید اعالم شوند ،اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد،
بیشینه درصد کاری عناصر باقیمانده باید به شرح زیر باشد( :بررسی آنالیز پاتیل و محصول):
Sn ≥ 8/839 Pb ≥ 8/889
Sb ≥ 8/838 As ≥ 8/8839
( ≥ 8/8889اضافه کردن غیرعمدی)Bi ≥ 8/889 B

درجایی که هیچیک از عناصر موجود در جدول  24عمداً اضافه نشوند ،سازنده ممکن است حداکثر مقادیر را
برای تأیید خریدار پیشنهاد کند .عناصر اضافهشده عمدی که در جدول  24و جدول  9مشخص نشدهاند،
بدون تأیید خریدار مجاز نیستند .آنالیز محصول باید تحت مسئولیت سازنده لوله انجام شود.
جدول  - 28محدوده مجاز تغییرات در ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)
عنصر

محدوده تغییر مجاز

عنصر

محدوده تغییر مجاز

C
Mn
Si
Ni
Cu
V
Nb
Al
Ti
Mo

0,040
0,200
0,250
0,100
0,060
0,030
0,020
0,040
0,014
0,100

Cr
P
S
Ca
B
O
H
N
a
CEIIW
a
CEPCM

0,100
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0,060
0,040

 aمحدوده CEIIWو  CEpcmباید بهطور مساوی نسبت به کربن معادل مبنا (مقدار توافق شده) تقسیم شود
(محدوده مجاز :هدفCEIIW ± 8 /818و ) CEpcm ± 8 /828

9-2-1

جایگزین شود
پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
در لوله  PSL 2با ( t > 29mm )8/545inترکیب شیمیایی با توافق خریدار ،این پیوست و با الزامات جدول 9
باشد و در صورت لزوم اصالح شود.
5-2-1
اضافه شود:

این پاراگراف در ادامه به این زیربند اضافه شود:
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اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،حدود کربن معادل برای ردههای  L415Nیا  X60Nو
 L555Qیا  X80Qدر لولههای بدون درز باید  CEIIW = 8/51و  CEPcm = 8/29باشد.
 9-1خواص کششی
 2-9-1در لوله  PSL 2خواص کششی باید مطابق با جدول  7باشد.
اضافه شود

این موارد در ادامه به این زیربند اضافه شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،بیشینه نسبت  Rt0.5/Rmدر جدول  ،9در ردههای لوله از
 Bتا  X65باید به  8/58تغییر یابد.
پانوشت  fدر جدول  9به شکل زیر اضافه شود:
کمینه ازدیاد طولی مشخصشده ،Af ،کمتر از 28 %نباشد.
پانوشت « »iدر جدول  9اضافه شود:
پانوشت « :»iاگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،مقادیر استحکام تسلیم اندازهگیری شده
نباید بیشتر از کمینه مقادیر مندرج در جدول  ،9با بیش از  328 MPaباشد.
مهم -اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،آزمون کششی باید در بیشینه دمای طراحی انجام شود و معیارهای پذیرش باید

مطابق با مقدار تعیینشده و کد طراحی باشد.
 6-1آزمون تخت کردن
جایگزین شود:

زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،معیارهای پذیرش آزمون تخت کردن باید به شرح زیر
باشند:
الف -در حین آزمون تخت کردن تا فاصله  98 %از قطر خارجی اولیه نباید هیچگونه ترک و شکستگی در
جوش یا فلز پایه دیده شود.
ب -این نمونه باید به  11 %قطر خارجی اولیه بدون ترک و شکستگی بهغیراز ناحیه جوش برسد.
ج -قبل از برخورد دیوارهای مخالف لوله ،هیچ نشانهای از تورق یا فلز سوخته وجود نداشته باشد.
 8-1آزمون مقاومت به ضربه چارپی با شکاف  Vشکل در لوله PSL2

2-9-8-1
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جایگزین شود:
پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
مقدار آزمون مجزا برای هر نمونه آزمون باید  ≥ 48از کمینه میانگین موردنیاز (از یک مجموعه سه آزمونه)
انرژی جذبشده باشد .از مجموعه سه آزمونه در آزمون چارپی با شکاف  Vشکل ،فقط یکی مجاز است زیر
مقدار متوسط مشخصشده باشد و کمینه مقدار مجزا موردنیاز را برآورده کند.
 2-8-1آزمونهای بدنه لوله
9-2-8-1

جایگزین شود
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
برای یک مجموعه سه آزمونه ،کمینه میانگین انرژی جذبشده برای هر آزمون بدنه لوله باید مطابق جدول
 4باشد ،بر اساس آزمونههای با اندازه کامل و دمای آزمون مطابق با جدول زیر آورده شده است.
جدول– دمای آزمون مقاومت به ضربه با شکاف  Vشکل
ضخامت مشخصشده
mm
t ≤ 20
20 < t ≤30
30 < t
a
b

a

دمای آزمون
°C
T
T-10
T-20
b

بیشینه دمای آزمون
°C
0
0
0

ممکن است دمای آزمون کمتری توسط خریدار مشخص شود
« »Tکمینه دمای طراحی است که در سفارش خرید باید مشخص شود .اگر هیچ دمایی بهعنوان کمینه دمای طراحی مشخص نشود ،باید صفر

درجه در نظر گرفته شود.

جایگزین شود:
جدول زیر جایگزین جدول  4شود:

248

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911
جدول  – 8کمینه میانگین انرژی جذبشده آزمون  CVNدر بدنه لوله ،جوش و  HAZدر لوله PSL2

انرژی جذبشده  CVNدر نمونه با اندازه کامل
کمینه
KV
)J(ft,Ibf

قطر خارجی

رده

مشخصشده
D
)mm(in

> L390

> L415

> L450

> L485

> L555

> L625

یاX56

یاX60

یاX65

یاX70

یاX80

یاX90

X100

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

≤ L415

≤ L450

≤ L485

≤ L555

≤ L625

≤ L690

 X60یا

 X65یا

 X70یا

 X80یا

 X90یا

 X100یا

یا ≤ L830
X120

)45 (34

)45 (34

)54 (40

)54 (40

)60 (44

)60 (44

)60 (44

)45 (34

)45 (34

)54 (40

)54 (40

)60 (44

)60 (44

)60 (44

40
)(30

)45 (34

)45 (34

)54 (40

)54 (40

)60 (44

)60 (44

)60 (44

40
)(30

)45 (34

)45 (34

)54 (40

)54 (40

)60 (44

)60 (44

)68 (50

40
)(30

)45 (34

)54 (40

)68 (50

)68 (50

)68 (50

)68 (50

)81 (60

40
)(30

)45 (34

)68 (50

)81 (60

)81 (60

)81 (60

)95 (70

)108 (80

≤ L390

 X56یا

)≤508(20,000
تا )> 508 (20,000
)762 (30,000
تا )> 762 (30,000
)914 (36,000
تا )> 914 (36,000
)1219 <(48,000
تا≥1219(48,000)
)1422 (56,000
تا )> 1422 (56,000
)2134 (84,000

40
)(30
40
)(30

> L690یا

2-2-8-1

جایگزین شود
پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
در یک مجموعه سه آزمونه ،کمینه میانگین و تکی سطح شکست برشی برای هر آزمون در دمای
مشخصشده در جدول  ،25دستکم باید به ترتیب  49 %و  99 %باشد.
 9-8-1آزمونهای جوش لوله و HAZ

جایگزین شود
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
میانگین انرژی جذبشده (از یک مجموعه سه آزمونه) برای هر آزمون جوش لوله و  HAZباید مطابق با
مقادیر مشخصشده در جدول  4و بر اساس آزمونههای نمونه کامل و دمای آزمون مشخصشده در جدول
 25باشد.
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اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،برای یک مجموعه سه آزمونه ،کمینه میانگین و تکی سطح شکست
برشی برای هر آزمون مطابق با دمای مشخصشده در جدول ، 9در  HAZو جوش دستکم باید به ترتیب
 75 %و 98 %باشد.
 1-1آزمون  DWTدر لوله درزدار PSL2

9-1-1

جایگزین شود
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
آزمون  DWTباید برای تمام لولههای درزدار با (D ≥ 589mm )39 inانجام شود .اگر توسط خریدار
مشخصشده باشد ،آزمون  DWTممکن است در لولههای بدون درز نیز انجام شود.
برای هر آزمون (از یک مجموعه دو آزمونه) ،میانگین شکست برشی سطح باید بزرگتر و مساوی 49 %باشد،
در ( 8 °Cصفر) یا کمینه دمای طراحی هرکدام که کمتر باشد .کمینه مقدار شکست برشی سطح دستکم
باید 99 %باشد.
تا آنجایی که امکان دارد باید از آزمونههایی باضخامت کامل استفاده شود .درصورتیکه آزمونه نمونه ضخامت
کامل به دلیل محدودیت تجهیزات آزمون امکانپذیر نباشد ،دمای آزمون باید مطابق  API 5L3تنظیم شود.
مقدار کاهش دمای  DWTبرای یک نمونه باضخامت بیشتر از  15/9 mmباید توسط خریدار مشخص شود.
 90-1شرایط سطح ،ناپیوستگیها و عیوب
 9-9-90-1تمام لولههای ساختهشده در مرحله نهایی باید بدون عیب باشند.
اضافه شود:

پاراگراف زیر به این زیربند اضافه شود:
سطح خارجی همه لولههای بدون درز باید بدون زخمهها ،3رویهم افتادگی ،2پوسته ،1تراشه ،5پلیسه،9
پارگیهای متالورژیکی 9و ناپیوستگیهای تیز لبهدار باشد که ممکن است مانع از اجرای الیهنازک پوششها
(مانند اپوکسی دوجزئی ( ))9FBEو پوششهای چندالیه که الیه اول آن  FBEاست ،شود.
اضافه شود:

1-Scabs
2-Laps
3-Shells
4-Slivers
5-Burrs
6-Metallurgical tears
7- Fusion bonded epoxy
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زیربند  5-3-38-5به شرح زیر اضافه شود.
4-9-90-1

بر اساس ارزیابی بازرس ،لوله باید بهطور عمده بدون الیههای اکسیدی سست باشد.
 2-90-1بریدگیهای کنار جوش

جایگزین شود
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
بریدگیهای کنار جوش در لوله  SAWباید بهصورت زیر موردبررسی و طبقهبندی قرارگرفته و با آنها رفتار
شود:
الف -بریدگیهای کنار جوش با عمق ( 8/5 mm )8/884inقابلقبول هستند ،صرفنظر از طول و باید
مطابق با بند پ 3-با آنها رفتار شود.
ب -بریدگی کنار جوش با عمق بزرگتر از ( 8/5 mm )8/884inاما کوچکتر و مساوی (8/4 mm )8/813in
قابلقبول هستند مشروط به اینکه مطابق با بند پ 2-با آنها رفتار شود و درصورتیکه:
 -3طول مجزای آنها کمتر و مساوی  8/9برابر ضخامت باشد،
 -2عمق مجزای آنها کمتر و مساوی  8/3برابر ضخامت باشد و
 -1بیش از دو بریدگی در فاصله ( 188 mm )33/433inجوش وجود نداشته باشد.
پ -بریدگیهای کنار جوش که بیشازحد مشخصشده در مورد ب هستند ،باید بهعنوان نقص
طبقهبندیشده و مطابق با بند پ 1-با آنها رفتار شود.
مهم  -9موقعیت بریدگیهای کنار جوش میتوانند با بهترین حالت در بازرسی چشمی شناسایی شوند.
مهم  -2بریدگیهای کنار جوش که همزمان در جوش داخلی و خارجی واقعشده باشند مجاز نمیباشند.
مهم -1تعمیرات بریدگیهای کنار جوش پس از انبساط لوله قابلقبول نمیباشد.

 4-90-1تورق

جایگزین شود
پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
هرگونه تورق یا ناخالصیهای ممتد در سطح انتهایی و پخی لوله باید بهعنوان یک عیب محسوب شوند.
لولههایی که دارای چنین عیوبی هستند باید مردود شده یا بریده شوند تا جایی که هیچگونه تورق یا
ناخالصی در انتهای لوله وجود نداشته باشند.
 5-90-1انحرافات هندسی
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9-5-90-1

جایگزین شود
پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
بهغیراز فرورفتگیها ،انحرافات هندسی از شکل نرمال استوانهای لوله (مانند نقاط تخت یا برآمدگیها) که براثر
فرایند تولید و شکلدهی لوله به وجود میآیند ،باید عیب در نظر گرفتهشده و مطابق با موردهای «ب» یا «ج»
بند پ 1-با آنها رفتار شود .این مورد فقط برای آن انحرافاتی به کار میرود که بیشتر از:
الف -عمق (( 1/2 mm )8/329inکه بهعنوان فاصله بین بیشترین نقطه انحراف و امتداد شکل نرمال لوله
اندازهگیری میشود)؛ یا
ب 29 %-قطر لوله یا ( 188 mm )33/433inطول ،در هر جهتی و هرکدام کوچکتر باشد.
2-5-90-1

جایگزین شود
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
در فرورفتگیها ،طول ازهرجهت باید کمتر و مساوی 29 %قطر لوله با بیشینه طول (188 mm )33/433in
باشد .عمق ،اندازهگیری فاصله بین بیشترین نقطه انحراف و امتداد شکل نرمال لوله ،باید مطابق با موارد زیر
باشد:
الف -هیچ فرورفتگی دارای شیار تیز قابلقبول نیستند ،برای رفع شیارهای نوکتیز ،به زیر بند 9-38-5
مراجعه شود؛
ب -فرورفتگیهای ایجادشده براثر کار سرد و دارای شیار تیز با بیشنه عمق ( 1/2 mm )8/329inقابلقبول
هستند؛
پ -فرورفتگیهای بزرگتر از ( 3/9 mm )8/891inدر دو انتهای لوله یعنی در فاصله (388 mm )1/519in
در هر یک از انتهای لوله قابلقبول نمیباشند.
فرورفتگیهای که بیشتر از مقدار مشخصشده میباشند باید عیب تلقی شده و مطابق با موردهای «ب» یا
«پ» از بند پ 1-با آنها رفتار شود.
 6-90-1نقاط دارای سختی باال

جایگزین شود
پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
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سختی باید محدود به مقادیر  299HV10 ،29 HRCیا  ،298 HBWدر هر نقطه اندازهگیری شده باشد .با
لولههای دارای چنین عیوبی باید مطابق با موردهای «ب» یا «ج» از بند پ 1-رفتار شود.
مهم  -9اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،توصیه میشود از روشهای آنالین خودکار (بهعنوانمثال جریان گردابی) برای
تشخیص نقاط سخت در بازرسی کل بدنه استفاده شود.
مهم  -2عالئم نورد (با فرکانس مناسب که بیش از یکبار در هر ده مجموعه آزمون نباشد) و ناپیوستگیهای سطحی (در
صورت بروز) توصیه میشود با یک دستگاه سختی سنج قابلحمل ازنظر سختی بررسی شوند .ممکن است نمونهگیری مخرب
توسط بازرس با تأیید خریدار درخواست شود.

 7-90-1ناپیوستگی سطحی دیگر
اضافه شود:

مورد ت در ادامه یادآوری به این زیربند اضافه شود:
ت -همه ناپیوستگیها دارای شیار تیز ،صرفنظر از عمق ،باید ازنظر اینکه عیوب غیرقابلقبول نباشند،
موردبررسی قرار گیرند.
 99-1ابعاد ،وزن و رواداریها
 9-9-99-1رواداری های طول باید مطابق با شرایط زیر باشد
اضافه شود:

این موارد در ادامه مورد ث به این زیربند اضافه شود:
در لولههای با طول  32 mمشخصشده (در جدول  ،)32دستکم شرایط به شرح زیر در نظر گرفتهشده
است:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،طول متوسط لولهها در یک سفارش نباید کمتر از 33/9
متر و کمینه  59 %از لولهها بین  33mتا  32 mباشد .طول هیچ لولهای نباید کمتر از  38متر و بزرگتر از
 32/1متر باشد.
مهم -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،طول مشخص لوله باید  32متر سفارش داده شود.
مهم  -خریدار ممکن است یک مقدار مشخص طول از لولهها (بهطورکلی برابر یا کمتر از 9 %کل لولهها یا دیگر نظر خریدار)
با طولهایی خارج از محدوده باال را قبول کند (بهطور مثال کمینه طول  38متر تا بیشینه )32/1 m
مهم -در لولههای بدون درز جدار ضخیم ،در مواقعی که ارائه لوله با موارد ذکرشده در باال امکانپذیر نباشد ،خریدار و سازنده
باید در مورد طول لوله جایگزین توافق کنند.

 4-9-99-1رواداری راستایی باید مطابق شرایط زیر باشد:
جایگزین شود:
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زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شده است:
رواداری های راستایی باید مطابق با شرایط زیر باشد:
الف-کل انحراف از خط راست (راستایی) ،در تمام طول لوله ،مطابق با شکل  ،3باید مساوی یا کمتر از
 8/39 %طول لوله باشد.
ب -انحراف موضعی از خط راست (راستایی) ،در فاصله ( 3 m )5ftاز هر انتهای لوله باید مساوی یا کمتر از
( 1 mm )8/32inمطابق با شکل  2باشد.
جایگزین شود:
جدول زیر جایگزین جدول  33شود:
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جدول  -99رواداری ها برای ضخامت
ضخامت

رواداری ها

t
)mm(in

a

)mm(in
لوله SMLS

b

) + 0,6 (0,024تا

)≤4,0(0,157

)- 0,5 (0,020

 + 0,150 tتا

) < 25,0 (0,984تا )> 4,0 (0,157

- 0,10 t

± 0,10 t

)≥25,0(0,984
c,d

لوله درزدار
)≤5,0(0,197

)± 0,5 (0,020
± 0,10 t

) < 10,0 (0,394تا )> 5,0 (0,197

) < 15,0 (0,591تا

 + 0,10 tتا

)> 10,0 (0,394

)≥15,0(0,591

)- 1 (0,039

) + 1,5 (0,059تا

)- 1 (0,039

 aاگر در سفارش خرید رواداری منفی کمتری برای ضخامت از مقدار مشخصشده در این جدول ،درخواست شده باشد ،رواداری مثبت برای ضخامت باید به
مقدار کافی افزایش یابد تا بازه رواداری قابلاعمال حفظ شود.
 bدر لوله با ( D≥ 199/9 mm )35inو ( ، t≥29 mm )8/545 inممکن است بهطور موضعی ،رواداری ضخامت از رواداری مثبت برای ضخامت بهاندازه 8/89 t
بیشتر شود  ،بهشرط آنکه از رواداری مثبت وزن بیشتر نشود( .به زیربند  35-5مراجعه شود).
 Cرواداری مثبت برای ضخامت برای ناحیه جوش اعمال نمیشود.
 dبرای محدودیتهای اضافی به زیربند  2-31-5مراجعه شود.

 92-1پرداخت نهایی انتهای لولهها
2-5-92-1
اضافه شود:

موردهای الف و ب بعد از پاراگراف اضافه شود:
الف -پخی لوله باید فقط با ماشینکاری انجام شود.
ب -هرگونه تعمیر با سنگزنی در پخی لبه ،عالوه بر ماشینکاری ،نیاز به اجرای پخی کامل مجدد دارد.
اضافه شود:
زیربند  9-9-32-5به شرح زیر اضافه شود:
6-5-92-1

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،ضخامت بیش از ( ،22 mm )9/4inانتهای آن باید
مطابق با شکل  3این پیوست پخ زده شود.
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شکل  -9آمادهسازی نهایی لوله باضخامت بیش از (.22 mm )7/8in

 99-1رواداریهای درز جوش
 9-99-1انحراف شعاعی لبههای نوار /ورق
جایگزین شود:

جدول  35موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
در لولههای  ،SAWبیشینه انحراف شعاعی باید  38 %ضخامت مشخصشده لوله با بیشینه مقدار3/9 mm
باشد.
 2-99-1ارتفاع بیرونزدگی یا گرده جوش
 9-2-99-1برای لولههای EWو  LWموارد زیر باید اعمال شود:
جایگزین شود:

موارد الف ،ب ،پ و ت موجود و جدول  39حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
در لوله  HFWموارد زیر باید اعمال شوند:
الف -گرده خارجی جوش باید از سطح لوله برداشته شود ،بدون آنکه زائدهای در قسمت شعاعی قابلمشاهده
باشد.
ب-گرده

داخلی

جوش

نباید

[( 3/9 mm )8/89inبیشینه] 8/89 t

بیشتر

از

شکل

نرمال

لوله

و

بیشتر

از

( 8/1 mm )8/83inضخامت باشد

پ -ضخامت در ناحیه برداشت بیرونزدگی جوش نباید کمتر از کمینه ضخامت مجاز باشد( .جدول .)33
ت -شیار حاصل از تراشیدن باید بهصورت یکنواخت تا فلز پایه و بدون شکاف ادامه یابد و بیشینه عمق آن
از  8/89ضخامت باشد.
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 2-2-99-1برای لولههای SAWو  COWموارد زیر باید اعمال شود:
جایگزین شود:

موارد الف ،ب ،پ ،ت وث موجود حذف و با موارد زیر جایگزین و مورد ج اضافه و جدول زیر با جدول 39
جایگزین شود:
الف -جوشها باید دارای شکل منظمی بوده و با شیب مالیمی در فلز پایه ادغام شوند و نباید با بیش از
 4 mmاز هر طرف سطح طرح اتصال اولیه امتزاج یابد.
در مرحله آزمون  ،MPQTنمونهای از ماکروگرافی سطح مقطع جوش باید بهعنوان نمونه استاندارد از
مشخصات قابلقبول در مرحله  MPSحفظ شود.
ب -در فاصله دستکم ( 388 mm )1/519inاز هر انتهای لوله ،گرده جوش داخلی باید از سطح اصلی لوله
با رواداری ( 8/9 mm )8/89inسنگزنی شود .در باقیمانده طول لوله ،گرده جوش داخلی نباید از مقدار
قابلاجرا در جدول  39از سطح لوله بیشتر شود.
پ -در فاصله دستکم ( 398 mm )9/589inاز هر انتهای لوله ،گرده جوش خارجی باید از سطح اصلی لوله
تا ارتفاعی با رواداری ( 8/9 mm )8/82inسنگزنی شود .در باقیمانده طول لوله ،گرده جوش خارجی
نباید از مقدار قابلاجرا در جدول  39از سطح لوله بیشتر شود.
ت -در هنگام سنگزنی درزهای جوش ،شیب بین فلز جوش به سمت بدنه لوله باید بهصورت مالیم و بدون
پلههایی قابلتوجه 3باشد .شکل نرمال قطر خارجی لوله باید حفظ شود و سنگزنی بهگونهای نباشد که
بدنه لوله تخت شود.
ث -حذف گرده جوش خارجی و داخلی در انتهای لوله با استفاده از سنگزنی دستی ممکن است بعد از
انبساط انجام شود ،اما باید قبل از آزمون هیدرواستاتیک انجام شود.
ج -فرورفتگی در جوش مجاز نیست.
جدول -96بیشینه ارتفاع گرده جوش مجاز در لوله ( SAWبهاستثنای دو انتهای لوله)
ارتفاع گرده جوش

ضخامت مشخصشده
t
)mm(in

a

)mm(in

بیشینه
گرده داخلی

a

گرده خارجی

)≥ 13,0 (0,512

کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

)< 13,0 (0,512

)0,5 (0,02
)0,5 (0,02

)2,5 (0,098
)3 (0,118

)0,5 (0,02
)0,5 (0,02

)3 (0,118
)3 (0,118

در صورت انتخاب سازنده و تأیید خریدار ،گردههای جوش با ارتفاع بیشازحد مجاز را تا ارتفاع موردقبول سنگزنی نماید.

1-Noticeable step

245

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911
 9-99-1عدم همترازی گردههای جوش لولههای  SAWو COW

جایگزین شود:
پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
عدم همترازی در مهره جوش لوله ( SAWبه شکل ت 5-مراجعه شود) درصورتیکه در محدوده مشخصشده
در این مورد باشد نباید باعث مردودی شود و بهشرط آنکه نفوذ و همجوشی کامل با استفاده از آزمون غیر
مخرب مشخصشده و بهوسیله آزمون ماکرو هم نشان دادهشده باشد.
بیشینه عدم همترازی مهره جوش نباید از ( 1 mm )8/3inدر لوله باضخامت مشخصشده کوچکتر مساوی
( 28 mm )8/4inیا ( 5 mm )8/39inدر لوله باضخامت مشخصشده بزرگتر از ( 28 mm )8/4inبیشتر
شود.
در لولههای  ،SAWکمینه عرض همپوشانی ،اندازهگیری شده نسبت به خط مستقیم عمود برجهت شعاعی،
باید  3/5tیا ( ،9 mm )8/2inهرکدام که کمتر است ،باشد.
اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،هنگامیکه سیستم ردیابی درز جوش مرتبط با تجهیزات جوش برای
پیروی از چرخش لوله مناسب نباشد ،باید نفوذ جوش در هر دو انتهای لوله ،بهصورت چشمی از طریق
حکاکی کردن شیمیایی بررسی شوند.
اضافه شود:
عنوان و زیربندهای  5-31-5تا  9-31-5به شرح زیر اضافه شود:
 4-99-1برآمدگیهای سطحی لوله

برآمدگی سطحی لوله در محل جوش نباید بیش از ( 3/9 mm )8/89inاز شکل تئوریک ،هنگامیکه نسبت
به محور عرضی لوله با استفاده از شابلونهای داخلی و خارجی موردپذیرش بازرسی (( )288 mm )9/49inیا
 8/29Dهرکدام بزرگتر است) و با ساعت اندیکاتور اندازهگیری میشود ،انحراف داشته باشد.
مهم  -برآمدگیهای سطحی لوله تا ( 2/9 mm )8/3inممکن است در لولههای  SAWHموردپذیرش باشد.

 5-99-1زاویه پنجه جوش

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،زاویه پنجه جوش برای هر دو جوش داخلی و خارجی
نباید از 58°بیشتر شود .این زاویه باید از خط مماس فلز پایه – فلز جوش تا انحنای گرده جوش اندازهگیری
شود.
 6-99-1ناپیوستگیهای مربوط به جوش ،بررسیهای چشمی

سوختگیهای ناشی از قوس ،ترکها ،چالههای جوش ناشی از شروع /توقف ،شروع مجدد ضعیف و
تخلخلهای سطحی مجاز نیست.
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 7-99-1ناپیوستگیهای سامانهای

ناپیوستگیهای سامانهای باید گزارش شود .منبع نقص باید موردبررسی و اصالح قرار گیرد تا اطمینان
حاصل شود که منجر به نقص در تولید بعدی نشود.
 94-1رواداریهای وزن
9-94-1
جایگزین شود:
موارد الف ،ب و پ موجود حذف و با مورد زیر جایگزین شود:

برای همه لولهها:

9-94-1
جایگزین شود:
موارد الف و ب موجود حذف و با مورد زیر جایگزین شود:
برای همه ردهها- 3/99 % :
 95-1قابلیت جوشپذیری لولههای PSL 2

اضافه شود:
این موارد در ادامه به این زیربند اضافه شود:
اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،آزمونهای جوشپذیری باید مطابق با بند ص 9 -انجام شود.
هنگامیکه آزمونهای جوشپذیری مشخص نشدهاند ،سازنده ممکن است ملزم به ارائه اسناد و مدارک
جامعی برای پشتیبانی از جوشپذیری لوله تمامشده برای جلب رضایت خریدار باشد.
اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،عملیات حرارتی شبیهسازیشده پس از جوشکاری ( )PWHTباید در
طول  MPQTانجام شود PWHT .شبیهسازیشده باید  938°C - 958°Cدر یک ساعت برای هر اینچ از
ضخامت باشد.
اضافه شود:
عنوان و زیربندهای  39-5تا  35-5اضافه شود:
 96-1آزمون جابجایی دهانه ترک (( )CTODبرای ارزیابی چقرمگی شکست)
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اگر توسط خریدار بر اساس شرایط سرویس مشخصشده باشد ،ممکن است توسط خریدار آزمون CTOD

سفارش داده شود و کمینه مقدار ( CTODاز مجموعه سه آزمونه) گرفتهشده از هر لوله ،جوش و  ،HAZدر
دمای ( 8 °Cصفر) یا کمینه دمای طراحی (هرکدام کمتر باشد) توسط خریدار باید مشخص شود.
مهم  -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،کمینه مقدار ( CTODاز مجموعه سه آزمونه) گرفتهشده از هر
لوله ،جوشها و محلهای  ،HAZباید ( 8/29 mm )8/8854inباشد که در دمای ( 8 °Cصفر) یا کمینه دمای طراحی

(هرکدام که کمتر باشد) که در فرم سفارش دادهشده ،آزمون شود.
 97-1بررسی سختی

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،لولههای تمامشده باید دارای سطح سختی بیش از
 298 HV10در فلز پایه ،جوش HAZ ،و گرده جوش باشند.
 98-1آزمون برگشت فنری برای ارزیابی تنش پسماند

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،ممکن است آزمون برگشت فنری از طرف خریدار برای
لولههای  HFWو  SAWHسفارش داده شود.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،تنش پسماند ،همانطور که در شکل  2تعریفشده
است ،نباید از  38 %از کمینه استحکام تسلیمی مشخصشده لوله بیشتر شود.

اندازهگیری با استفاده از اختالف قطرها

اندازهگیری با استفاده از میزان بازشدگیX
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که در آن:
تنش باقیمانده؛
نسبت پواسون؛
ضریب کشسانی؛
 D0متوسط قطر خارجی قبل از برش؛
D1متوسط قطر خارجی قبل از برش.
شکل  – 2آزمون برگشت حلقه

 91-1آزمونهای ماکروگرافی و متالوگرافی

عالوه بر آزمونهای مندرج در زیربند  1-1-4این استاندارد اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده
باشد ،موارد زیر باید موردتوجه قرار گیرند .سازنده باید معیارهای پذیرش را برای همه نیازهای زیر منوط به
پذیرش خریدار ،بر اساس نتایج آزمونهای تأیید صالحیت روش ساخت ( )MPQTفراهم کند و باید در
تولید اعمال شود.
آزمونهای ماکروگرافی و متالوگرافی باید بهوسیله ماکروگراف و میکروگراف در بزرگنمایی (بهعنوانمثال
 X100 ،X10و  )X400و وضوح کافی ثبت شود تا نشان دهد که فلز پایه و کیفیت فلز جوش الزامات این
پیوست را برآورده میکنند.
بخش ماکرو موجود در جوش  SAWباید نشان دهد که امتزاج جوش در فلز پایه با شیب مالیم و بدون
نقص ،مطابق با استاندارد  ]61[ ISO 5817سطح  Cصورت گرفته است.
در درز جوش  SAWو مناطق  ،HAZهرگونه مارتنزیت باز پخت نشده وجود داشته باشد ،باید برای ارزیابی
به اطالع خریدار برسد.
الزامات تکمیلی ویژه لولههای  HFWبه شرح زیر است:
الف -بررسی متالوگرافی درز جوش  HFWباید نشان دهد که هیچ اکسید مضر ،ناخالصی و مارتنزیت کنترل
نشده از فرایند جوشکاری وجود نداشته باشد.
ب -سازنده باید مشخص کند (مطابق توافق با خریدار) و اطالعات زیر را در طول فرایند تولید ثبت و ضبط
شود:
 پهنا و عمق منطقه عملیات حرارتی ،باید نشان دهد که کل منطقه تحت تأثیر گرمای جوش داخلیدر سراسر
ضخامت مورد عملیات حرارتی قرارگرفته و عاری از عیوب است .عالوه بر این ،پارامترهای روش عملیات
حرارتی مانند دامنه دما ،مدت و فرکانس باید مشخص شود.
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 اندازه دانه (به استاندارد  ]42[ASTM E112مراجعه شود) و میکرو ساختار نواحی عملیات حرارتی جوش:توصیه میشود اندازه  ASTM No,7و اندازه ریزتر باشد.
 پارامترهای جوشکاری مانند جریان الکتریکی ،ولتاژ ،سرعت جوشکاری ،حرارت ورودی ،نیروی غلتکجوشکاری ،فرکانس جوشکاری و دمای جوشکاری.
 بیشینه کاهش ضخامت سرد و بیشینه عدم همترازی درز جوش. ارتفاع بیرونزدگی خارجی و داخلی نسبت به سطح اصلی لوله (مواد اکسترود شده خارجی و داخلی)حاصل از جوشکاری .اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،در  ،MPQTسازنده باید تأیید
کند که الیه سطحی حرارت دیده در ضخامت نوار (کالف) از درز جوش را که در حین جوشکاری خارج
خواهد شد و درنتیجه باعث ایجاد بیرونزدگی خارجی و داخلی میشود (به شکل  1مراجعه شود).
 در حین آزمون  ،MPQTزاویه تغییر شکل (زاویهای که مواد نزدیک به جوش از خط افقی جابجا شود) یاسایر ابزارهای ارزیابی تغییر شکل یا نیروی فشاری در هنگام جوشکاری ،مطابق توافق خریدار .آزمون
متالوگرافی باید شامل ارزیابی میزان تغییر شکل حاصل از عملیات جوشکاری ،بهعنوانمثال زاویه تغییر
شکل (به شکل  5مراجعه شود) باشد.
مهم  -برای آشکارسازی و اندازهگیری اعوجاج جریان فلز میتوان از روشهای مختلفی استفاده کرد .برخی از روشهایی که
بهصورت جداگانه یا ترکیبی موفقیتآمیز بودهاند عبارت است از:
 اسید پیکریک اشباعشده در آب مقطر؛ آزمونههای گرفتهشده از یک نمونه لوله کوچک که در آن درز جوش تحت عملیات حرارتی قرارگرفته نشده است؛ -استفاده از یک مقایسه کننده نوری یا سایه نگار نوری.3

شکل -9ارتفاع بیرونزدگی داخلی و خارجی

1-Profile projecror
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شکل  -4اعوجاج جریان فلز و زاویه تغییر شکل

 90بازرسی
 9-90انواع بازرسی و مدارک بازرسی
 9-9-90مدارک بازرسی لولههای PSL 2

9-9-9-90
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
بهجز مواردی که با خریدار توافق میشود .سازنده باید گواهینامه بازرسی  3,1,Bمطابق با استاندارد
 ISO 10474:1991صادر نماید .درصورتیکه در سفارش خرید قیدشده باشد ،باید یک گواهینامه بازرسی
 3,1,Aیا  3,1,Cمطابق با استاندارد ISO 10747:1991و یا یک گواهینامه بازرسی  3,2مطابق با استاندارد
 EN10204:2004صادر شود.
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گزارشهای بازرسی نهایی باید به شکل  MPSباشد و دستکم بهصورت فرمت الکترونیکی مانند  PDFباشد.
اگر در سفارش خرید قیدشده باشد ،آزمونها درجاهایی که منحنیهای داده ترسیم میشود (مانند
آزمونهای کشش ،کرنش تنش فشاری ،CTOD ،هیدرواستاتیک  )...باید در فرمت داده اصلی تهیهشده
بهصورت فایلهای کاغذی منتشر شود.
سازنده باید مستنداتی مانند  QCP ،MPS،MPQTو  ITPرا قبل از تولید آماده کند .مستندات باید دستکم
موارد زیر را پوشش دهد:
الف  -فلوچارت همه مراحل تولید به همراه خالصه فعالیت راهنما در هر مرحله به شکل MPS ،MPQT؛

ب – همه آزمونها و ارزیابیهای مرتبط به همراه بند استاندارد مرتبطِ ،معیار پذیرش قابلقبول ،فرکانس،
اقدام در خصوص موارد نامنطبق و نوع گزارش (مانند جدول ،نمودار  )...باید در  QCPآورده شود؛
پ -جدول زمانی حضور بازرس در حین مراحل ساخت و آزمونها باید در  ITPمشخصشده باشد.
 2-90بازرسی ویژه
 9-2-90تناوب بازرسی

 2- 9-2-90در لولههای  PSL 2تناوب بازرسی باید بر اساس جدول  34باشد.
اضافه شود:
موارد به شرح زیر در ادامه به این زیربند اضافه شود:
در لولههای  PSL 2فرکانس بازرسی باید مطابق با جدول  34باشد .در صورت مردود بودن آزمون ،آزمونـه و
قسمت باقیمانده لوله آزمون شده باید توسط سازنده نگهداری شود تـا آنـالیز ریشـهای شکسـت ( )RCAبـا
رضایت خریدار کامل شود.
مهم  -اگر در سفارش خرید قیدشده باشد بر اساس شرایط سرویس ،فرکانس جدول  34ممکن است افزایش یابد.

 2-2-90نمونهها و آزمونهها برای ترکیب شیمیایی محصول
اضافه شود:

پاراگراف زیر به این زیربند اضافه شود:
نمونهها باید از لوله تمامکاری شده و در شرایط نهایی بعد از عملیات حرارتی ،انبساط سرد ،شکلدهی و
جوشکاری شده گرفته شود .هر نمونه باید به شکلی آمادهسازی شود که به خواص مکانیکی آن صدمهای
وارد نشود.
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 9-2-90نمونهها و آزمونهها برای آزمونهای مکانیکی
 2-9-2-90آزمونهها برای آزمون کشش
جایگزین شود:

پانوشت  cدر جدول  28حذف و با مورد زیر جایگزین شود:
آزمونههای عرضی باید استفاده شود .اگر به دلیل محدودیت ابعادی ،آزمونه عرضی عملی نبود ،آزمونههای
طولی بهتر است با توافق خریدار مورداستفاده قرار گیرد.
جایگزین شود:
جدول زیر با جدول  34جایگزین شود:
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جدول  -98تناوب بازرسی در لولههای PSL2
نوع بازرسی
ترکیب شیمیایی ذوب
ترکیب شیمیایی محصول

نوع لوله
کل لولهها
کل لولهها
کل لولهها

آزمون کشش بدنه لوله

آزمون کشش در دمای باال
اگر در سفارش خرید
قیدشده باشد
آزمون کشش جوش لوله
درزدار

یک نمونه در هر ذوب فوالد
یکی از هر مجموعه آزمون
یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

یکبار در هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد یکسان
b,a
(آزمون کشش برای (D ≤235/3 mm)4/929 in
باید در جهت عرضی و طولی انجام شود و نتایج در
محدوده پذیرش لوله باشد)

کل لولهها

کل لولهها

یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
یکسان بهجز مواردی که
خریدار مشخص کرده باشد.
ارزیابی ساختار نواری و
ناخالصیها باید در هر 38
ذوب یکبار انجام شود.
یکبار در هر مجموعه آزمون
شاخه لوله با نسبت انبساط
سرد یکسان  aو دستکم
یکبار در هر نوبتکاری
یکبار در هر مجموعه آزمون
شاخه لوله با نسبت انبساط
سرد یکسان  aو دستکم
یکبار در هر نوبتکاری
یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
a
یکسان
یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

،HFW
SAW

SAW

آزمونهای ماکروگرافی و
متالوگرافی جوش لوله
درزدار
HFW

آزمونهای ماکروگرافی و
متالوگرافی جوش لوله
درزدار
کل لولهها
آزمون سختی بدنه لوله
SAW

یک نمونه در هر ذوب فوالد
یکی از هر لوله انتخابی

یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
a
یکسان
یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

آزمونهای ماکروگرافی و
متالوگرافی بدنه لوله

آزمون سختی جوش لوله
درزدار

تناوب بازرسی (تولید)

تناوب بازرسی (آزمونهای روز اول )MPQT/

c
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یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
b,a
یکسان
یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
b,a
یکسان

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان
یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان
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نوع بازرسی

نوع لوله
HFW

آزمون سختی جوش لوله
درزدار
آزمون سختی نقاط سخت
در لوله درزدار شکلدهی
سرد شده

SAW,
HFW

SAWH,
HFW

آزمون برگشت فنری

آزمون  DWTبدنه لوله
درزدار با
(D ≤589/5 mm)39in

تناوب بازرسی
یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
یکسان  aو دستکم یکبار در
هر نوبتکاری
برای هر نقطه سخت

هر نقطه سخت برای هر لوله انتخابی

یکبار برای هر کالف برش
دادهشده (به زیربند 2-1-4
مراجعه شود) اگر برش
انجامنشده این آزمون باید
یکبار برای هر  38مجموعه
آزمون انجام شود (برش
لبههای ورق بهمنظور
آمادهسازی مدنظر نمیباشد)

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

کل لولهها
یکبار برای هر لوله انتخابی با
a
نسبت انبساط سرد یکسان
SAW

آزمون خمش هدایتشده
جوش لوله درزدار

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

یکبار برای هر مجموعه
انتخابی که بیشتر از  98شاخه
نشود با نسبت انبساط یکسان

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان
منحنی انتقالی کامل برای دماهای (8 °C،28 °Cصفر)
-98 °C،-58 °C،-28 °C،
یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

b,a

آزمون تخت کردن لولههای
درزدار

HFW

مطابق با شکل  9برای هر نمونه انتخابی

مطابق با شکل 9
کل لولهها

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد

آزمون  CVNبدنه لوله

یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
a,b
یکسان

یکسان

a.b

منحنی کامـل بـرای دماهـای(8°C ،28 °Cصـفر)°C،

 -98 °C،-58 °C،-28انجام شود.
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نوع بازرسی

تناوب بازرسی

نوع لوله
SAW

یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
یکسان .a,b

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a,b
یکسان

HFW

یکبار در هر مجموعه آزمون
لوله با نسبت انبساط سرد
یکسان  a,bو دستکم یکبار
در هر نوبتکاری

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a,b
یکسان

آزمون  CVNجوش و
 HAZلوله درزدار

آزمون  CVNجوش لوله
درزدار
اگر در سفارش خرید
قیدشده باشد ،آزمون
 CTODفلز جوشHAZ
و فلز پایه

کل لولهها
بهجز موارد توافق شده با
خریدار .یکبار در هر ده ذوب

یکبار برای هر لوله انتخابی با نسبت انبساط سرد
a
یکسان

آزمون هیدرو استاتیک

کل لولهها

هر لوله

هر لوله انتخابی آزمون

بازرسی چشمی

کل لولهها

هر لوله

هر لوله انتخابی آزمون

قطر لوله

کل لولهها

هر لوله

هر لوله انتخابی آزمون

خارج از گردی ،خارج از
گونیایی و راستایی لوله

کل لولهها

ضخامت سنجی

هر لوله انتخابی آزمون

هر لوله

کل لولهها

هر لوله

هر لوله انتخابی آزمون

کل لولهها

دستکم هر  5ساعت یکبار
در هر نوبتکاری .بعالوه
آزمونهای تصادفی که ممکن
است انجام شود با جزئیاتی که
سازنده مشخص کرده است.

هر لوله انتخابی آزمون

وزن لوله

کل لولهها

هر لوله

هر لوله انتخابی آزمون

طول

کل لولهها

هر شاخه لوله

هر لوله انتخابی آزمون

بازرسی غیر مخرب

کل لولهها

کل لولهها

هر لوله انتخابی آزمون مطابق بـا پیوسـت ث یـا ذ کـه

سایر آزمونهای ابعادی

خریدار مشخص کرده است.
a

نسبت انبساط سرد (در صورت مرتبط بودن) بهوسیله سازنده مشخص میشود و از طریق اندازهگیری قطر خارجی یا محیط قبل و بعد از عملیات انبساط به دست
میآید ،هر افزایش یا کاهش نسبت انبساط سرد به مقدار  8/882نیازمند ایجاد یک مجموعه آزمون جدید میباشد.

b

لولههای تولیدشده بهوسیله هر ماشین جوشکاری باید دستکم یکبار در هفته مورد آزمون قرار گیرند

c

آزمونهای دیگر و الزامات برای  MPQTباید مطابق پیوست ب و آنچه در این استاندارد است ،باشد.
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 9-9-2-90نمونههای آزمون برای آزمون ضربه CVN

جایگزین شود:
یادآوری این زیربند حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
مهم -آزمون ضربه بدنه لوله باید با استفاده از بزرگترین نمونههای عرضی ممکن و بدون یـا بـا انتهـای مخروطـی (بـه دلیـل
محدودیتهای بعدی) مطابق با جدول  22انجام شود .در مواردی که ابعاد لوله برای استخراج نمونههای عرضـی کـافی نیسـت،
آزمون ضربه باید با استفاده از بزرگترین نمونههای طولی ممکن انجام شـود .انـرژی موردنیـاز بـرای نمونـههـای طـولی بایـد
دستکم  98 %بیشتر از انرژی موردنیاز برای نمونههای عرضی با توجه به ضریب نسبت مطابق با زیربند  3-3-4-5باشد .بـرای

آزمونهای جوش و ضربه فقط از نمونههای عرضی استفاده میشود.
اضافه شود:
عنوان و زیربند های  3-1-1-2-38و  2-1-1-2-38اضافه شود:
 9-9-9-2-90لولههای بدون درز

برای آزمونههایی که از لوله بدون درز تهیه میشوند محور آزمونهها باید در مرکز ضخامت لولهها باشد.
در  MPQTبرای خط لوله بدون درز باضخامتهای بزرگتر از ( 28 mm)8/95 inآزمون ضربه چارپی باید
روی نمونههایی که از سطح داخل و خارج لوله تهیهشدهاند ،انجام شود.
در  ،MPQTبرای خط لوله بدون درز باضخامت بزرگتر از ( 19 mm)3/14inآزمون ضربه چارپی باید روی
نمونههایی که از سطح داخلی و وسط ضخامت لوله تهیهشدهاند ،انجام شود.
آزمونهها نباید تختشده باشند.
 2-9-9-2-90لولههای درزدار
در  ،MPQTمحور شیار باید در حد عملی ،در فلز جوش باشد ،خط ذوب که شامل 98 %جوش و HAZ 98%

میباشد و خط ذوب  + 2 mm)8/84 in( FL2نمونه باید از سطح خارجی لوله تهیه شود تا (2 mm)8/84 in
سطح خارجی لوله.
در  MPQTبرای لوله  SAWضخامتهای مساوی یا بزرگتر از ( 29 mm)3 inآزمون تکمیلی فلز جوش،
خط ذوب و تا ( + 2 mm)8/84 inدر سطح داخلی لوله تا ( 2 mm)8/84 inاز سطح داخلی باید بسته به
عملی بودن آن انجام شود.
در  ،MPQTبرای  ،HFWآزمون چارپی باید مطابق با موقعیتهای  2 ،3و  1در شکل  9انجام شود .در
بازرسی فقط موقعیت  3و  2باید نمونهگیری شود.

183

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

راهنما:
 1روی خط جوش (()± 8/29 mm)8/83 in
 2روی وسط سطح عملیات حرارتی شده
 3روی فصل مشترک فلز اصلی و سطح عملیات حرارتی شده بعد از عملیات حرارتی درز جوش

شکل -5آزمون  CVNدرز جوش لوله HFW

اضافه شود:
عنوان و زیربندهای  8-9-2-90تا  90-9-2-90اضافه شود:
 8-9-2-90آزمونهها برای آزمون بازشدگی نوک ترکCTOD

بهجز موارد توافق شده با خریدار:
آزمونهها برای آزمون  CTODباید الزامات زیر را برآورده نماید:
الف-آزمونه باید از فلز جوش HAZ ،و فلز پایه ،تهیه شود؛
ب -آزمونهها باید مطابق با استانداردهای  ISO12135,ISO15653یا  BS7448-1آمادهسازی شوند؛
پ -آزمونهها باید  B×2Bدر ضخامت نمونههای شیار زدهشده باشد؛
ت-برای آزمون فلز جوش محور شیار باید روی مرکز خط جوش باشد؛
ث-برای نمونههای  ،HAZمحور شیار باید روی خط ذوب باشد؛
ج 98% -بخش میانی نمونه باید از  HAZباشد؛

چ -بخش خارجی باید از فلز جوش نمونهگیری شود؛
ح-آزمونههای فلز پایه باید از موقعیت ˚  980نسبت به جوش تهیه و مطابق با موقعیت  YXدر شکل  9باشد؛
خ -آزمونه برای فلز جوش و  HAZباید در موقعیت  NPگرفته شود (.به شکل 9مراجعه شود).
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تعداد آزمونهای  CTODپذیرفته برای هر موقعیت باید دستکم  1نمونه باشد.

راهنما
 Xموازی با جهت نورد
 Yخالف جهت نورد
 Nدر جهت جوش
 Pموازی با جهت جوش
 Zجهت ضخامت جوش
 Qجهت ضخامت جوش

شکل  -6جهت CTOD

 1-9-2-90آزمونه برای آزمون برگشت فنری

بهجز مواردی که در سفارش خرید قیدشده باشد ،به دلیل اطالع از اثرات انتها ،توصیه میشود ،طول نمونهها
دستکم سه برابر قطر خارجی و کمینه ( 398 mm)9/58 inباشد.
 90-9-2-90آزمونهها برای آزمونهای سختی سنجی ،ماکرو و متالوگرافی

نمونههای آزمون سختی باید مطابق زیر باشد:
الف  -برای لولههای بدون درز ،دو آزمونه 348˚ ،باید از لوله تمامکاری شده گرفته شود.
ب -برای لوله درزدار ،آزمونهها ( 1عدد) باید از جوش و از ˚ 58و ˚ 348از خط جوش تهیه شود.
آزمونهها باید مطابق با استاندارد  ]64[ ISO17639تهیه شود .سطح آزمون شده باید با محور لوله موازی
باشد.
 4-2-90روشهای آزمون
اضافه شود:
عنوان و زیربند های  1-4-2-90و  90-4-2-90اضافه شود:
 1-4-2-90آزمون (آزمون برگشت فنری)
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بهجز موارد ی که بـا خریـدار توافـق شـده اسـت ،روش آزمـون برگشـت فنـری ،بایـد مطـابق بـا اسـتاندارد
 ]46[ E1928 ASTMباشد.
 90-4-2-90آزمون چقرمگی شکست

بهجز موارد توافق شده با خریدار ،آزمون  CTODباید مطابق بـا اسـتانداردهای  ISO 12135, ISO 15653یـا
 BS 7448-1انجام شود.
 5-2-90آزمونهای ماکروگرافی و متالوگرافی
2-5-2-90
جایگزین شود

پاراگراف موجود حذف و با عبارت زیر جایگزین شود:
روشهای جایگزین پذیرفته نیستند.
9-5-2-90
اضافه شود:

موارد زیر به این زیربند اضافه شود:
برای لوله  ،HFWآزمون متالوگرافی درز جوش باید دستکم در بزرگنمایی  288انجام شود.
آزمون سختی باید مطابق با شکل ح 3-انجام شود.
در  ،MPQTآزمون سختی باید مطابق با شکلهای  4 ،9و  5هرکدام که کاربردی بود ،انجام شود و آزمون
ویکرز باید مطابق با استانداردهای  ISO 6507-1یا  ]43[ ASTM E384یا  ASTM E 92انجام شود .برای
فلز پایه (در موقعیت ˚ 58و ˚ )348و در کمینه  32نقطه ،باید در سطح خارجی و داخلی و در وسط ضخامت
انجام شود که در شکل  39نشان دادهشده است .اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد،
دستکم باید  32نقطه اثر سختی که از یکدیگر 9 mmفاصله داشته باشند ،خوانده شود.
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شکل -7فلز پایه
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شکل  -8جوشهای SAW
راهنما:

مهم  -9فضای بین فرورفتگیها در فلز اصلی2 mm ±8/3mm )8/84 in ± 8/885in( :
مهم  -2فضای بین فرورفتگیها در 8/9 mm ± 8/3mm )8/82in ±8/885in( :HAZ
مهم  -9فضای بین فرورفتگیها در فلز جوش3 mm ± 8/3mm )8/85in ± 8/885in( :

راهنما:

(a=3 mm ± 8/3mm )8/85 in± 8/885in
(b=2 mm ± 8/3mm )8/84in ± 8/885in
(c=9 mm ± 8/3mm )8/2in± 8/885in
شکل  -1جوشهای HFW

 6-2-90آزمون هیدرواستاتیک
9-6-2-90

جایگزین شود:
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پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
هر شاخه لوله باید آزمون هیدرواستاتیک را در تنش حلقوی محاسبهشده بر اساس ضخامت مشخصشده و
تنش بار انتهایی لوله با دستکم  59%کمینه استحکام تسلیم مشخصشده ( )SMYSتحمل کند.
مهم  -در لولههای  ،HFWاگر در سفارش خرید توافق شد ه باشد بر اساس شدت شرایط سرویس ،هر شاخه لوله آزمون
هیدرواستاتیک را در تنش حلقوی محاسبهشده بر اساس ضخامت مشخصشده و تنش بار انتهایی لوله با دستکم 388%
کمینه استحکام تسلیم مشخصشده ( )SMYSتحمل کند.

فشار آزمون برای سایزها و انواع لولهها نباید کمتر از  38ثانیه بدون نشتی باشد.
آزمون هیدرواستاتیک باید بعد از فرایندهایی مانند تعمیرات و عملیات حرارتی انجام شود .همچنین آزمون
هیدرواستاتیک اگر کاربردی باشد ،باید بعد از انبساط سرد انجام شود.
آب برای آزمون هیدرواستاتیک باید تمیز و عاری از هرگونه مواد معلق و حلشده که باعث آسیب به مواد
خط لوله میشود باشد.
2-6-2-90

اضافه شود:
موارد زیر به این زیربند اضافه شود:
روند انجام آزمون باید بهگونهای باشد که حبس هوا در طول فشار آزمون ،در لوله اتفاق نیفتد.
تجهیزات باید قادر به اندازهگیری انحراف فشار بهاندازه دستکم  2 %فشار آزمون باشد.
مهم -فشار نباید کمتر ازآنچه در زیربند  9-2-38محاسبهشده است باشد.

فشار آزمون ثبتشده باید بهطور شفاف دارای شماره لوله ،تاریخ انجام آزمون ،فشار آزمون اعمالشده و زمان
آزمون برای هر شاخه لوله باشد.
نمودار فشارهای آزمون ثبتشده باید برای کنترل توسط بازرس گزارش شود
 7-2-90بازرسی چشمی
9-7-2-90
جایگزین شود:

این زیربند حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
هر لوله (بدنه و درز جوش در صورت کاربرد) باید مطابق با استاندارد  ]63[ ISO 17637دستکم با روشنایی
 198Ixمورد بازرسی قرار گیرد .این بازرسی باید بر کل سطح خارجی و سطح داخلی گسترش یابد .در لوله
با ( D ≤ 985 mm )25 inکل سطح داخلی باید بهصورت چشمی بررسی شود.
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 8-2-90آزمونهای ابعادی
9-8-2-90
جایگزین شود:

این زیربند حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
در لوله با ( ،D ≤ 984 mm )28inاندازهگیریهای که بهوسیله تسمه محیطی مدرج انجام میشود باید در
صورت اختالفنظر حاکم باشد.
2-8-2-90
جایگزین شود:

این زیربند حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
سنجه میلهای ،کولیس و یا وسیلهای که اندازهگیری را انجام میدهد باید کمینه و بیشینه قطر واقعی را برای
اندازهگیری خارج از گردی دو انتهای لوله در نظر بگیرید .کمینه و بیشینه مطلق قطر باید اندازهگیری شده
تا خارج از گردی مشخص شود.
اضافه شود:
زیربند  4-4-2-38مطابق با موارد زیر اضافه شود:
8-8-2-90

اندازهگیریهای راستایی باید با استفاده از نخ یا سیم از انتها به انتهای دیگر لوله اندازهگیری در محل
بیشترین انحراف گرفته شود .روش معادل دیگری ممکن است استفاده شود شامل سامانههای اپتیکال یا
خودکار ،طول هر لوله باید با نخ یا هر وسیله خودکار دیگر اندازهگیری شود.
 92-2-90آزمون مجدد
اضافه شود:

این زیربند مطابق موارد زیر اضافه شود:
وقتی آزمونه در تطابق با الزامات مشخصشده مردود شود ،سازنده ممکن است آزمـون مجـدد را مطـابق بـا
زیربند های  3-32-2-38تا  4-32-2-38هرکدام کاربردی باشد ،انجام دهد.
هر آزمونه که به دلیل عیب مواد مردود شده باشد ممکن است با تایید قبلی نماینده خریدار با آزمونه دیگری
جایگزین شود .اصل عیب باید از بین برود و بازرس باید آزمون غیر مخرب تکمیلی را برای اطمینان از اینکه
عیب بهطور کامل رفع شده است را مشخص کند.
 99نشانهگذاری
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9-9-99
اضافه شود:
این پاراگراف در ادامه به این زیربند اضافه شود:
کیفیت رنگ بهکاربرده شده در نشانهگذاری باید برای دستکم یک سال کامالً قابلخواندن باشد ،برای
لولههایی که در فضای آزاد نگهداری میشوند ،نشانهگذاری باید با الیهای از وارنیش بهمنظور محافظت از
خوردگی و برای خوانا و شفاف بودن ،محافظت شود.
 2-99نشانهگذاری لوله
9-2-99
جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
مگر آنکه مورد دیگری توسط خریدار مشخصشده باشد:

موارد مربوط به نشانهگذاری خارجی:
الف -نام یا عالمت سازنده؛
ب -استانداردهای  API 5Lو  IPS-M-PL-190با شماره ویرایش مربوطه؛
پ -شماره گواهینامه مونوگرام  APIو تاریخ ( در صورت درخواست خریدار)؛
ت -قطر خارجی مشخصشده؛
ث -ضخامت مشخصشده؛
ج -رده فوالد لوله و شرایط تحویل؛
چ -شناسه سطح مشخصات فنی تولید ()PSL؛
ح -نوع لوله؛
خ -مقدار فشار هیدرواستاتیک مشخصشده؛
د -شماره لوله؛
ذ -شماره ذوب لوله؛
ر-مشخص نمودن سرویس ترش یا شیرین؛
ز -نام خریدار؛
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ژ -شماره سفارش؛
س -طول واقعی لوله؛
ش -وزن واقعی لوله؛

موارد مربوط به نشانهگذاری داخلی برای لوله با قطر  39اینچ و باالتر:
الف -نام یا عالمت سازنده؛
ب -رده فوالد لوله و شرایط تحویل؛
پ -شناسه سطح مشخصات فنی تولید PSL؛
ت -شماره ذوب لوله؛
ث -شماره لوله؛
ج -شماره سفارش.
9-2-99

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
الف -در لولههای ( D ≤ 54/18 mm)3/5inنشانهگذاری باید روی سطح خارجی در یک انتهای هر لوله
نشانهگذاری شود.
ب -در لولههای ( .54/18 mm)3/5in( <D < 589/94 mm)39 inنشانهگذاری باید روی سطح خارجی لوله
و نقطه شروع آن بین فاصله  598 mmو 998 mmدریکی از دو انتهای لوله باشد.
پ -در لولههای ( D ≥589/94 mm)39 inنشانهگذاری باید روی سطح خارجی و داخلی لوله و نقطه شروع
آن  398 mmدریکی از دو انتهای لوله باشد.
ت -در لوله  ،HFWیک خط سفیدرنگ مقاوم به حرارت با پهنای  98 mmدر درون هر انتهای لوله برای
محل جوش لوله نشانهگذاری کند.
مهم  -برای لولههای پوششدار ،نشانهگذاری ممکن است روی پوشش انجام شود (برای سطح خارجی لوله نیازی نیست).

4-2-99
اضافه شود:
این پاراگراف در ادامه به این زیربند اضافه شود:
حکاکی ارتعاشی مجاز نمیباشد.
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8-2-99
جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
سازنده باید رنگ را بهصورت زیر اجرا کند:
 -3در لولههای ( D ≤ 54/18 mm)3/5inنوار رنگ با پهنای  98 mmبهصورت محیطی کامل روی سطح
خارجی در دو سر لوله.
 -2در لولههای ( D ≥54/18 mm)3/5inنوار رنگ با پهنای  98 mmبهصورت محیطی کامل روی سطح
داخلی در دو سر لوله اجرا.
کد رنگ باید برای ردههای ذکرشده در جدول  29قابلاجرا باشد ،برای تمام ردههای دیگر کد رنگ باید
توسط خریدار مشخص شود.
جایگزین شود:
جدول زیر با جدول  29جایگزین شود:

جدول -27کد رنگ
رده

رنگ

 L 245یاB

نقره ایی

 L 290یاX42

قهوه ایی

 L 320یاX46

مشکی

 L 360یاX52

سبز

 L 390یاX56

آبی

 L 415یاX60

قرمز

 L 450یاX65

سفید

 L 485یاX70

ارغوانی – بنفش

 L 555یاX80

زرد

 94بارگیری لوله
اضافه شود:
عنوان و زیربندهای  3-35تا  5-35اضافه شود:
 9-94کلیات

الف -برای تمامی لولهها باید از محافظ پخی مناسب استفاده شود.
133

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

ب -لوله باید بدون پوشش و عاری از روغن ،گریس ،رنگ الکی ،ضدیخ (ناشی از ماده واسط 3امواج
فراصوتی) و دیگر آلودگیها ،از قبیل کلرایدها و آنهایی که اثرات ضد چسبندگی پوششدارند ،باشد.
پ -تمام لولهها باید مطابق با استانداردهای ]36[ API RP 5LT,]35[ API RP 5L1و ،]37[PI RP 5LW
چنانچه قابلاجرا باشد ،جابجا ،بارگیری و حمل گردند.
ت -یک روش اجرایی برای ،جابجایی ،حمل و نگهداری با جزئیات روش جابجایی ،چیدمان در انبار ،روش
نگهداری و ایمن بودن لولهها در انتقال و حمل با کشتی باید تهیه و توسط خریدار مطالعه و تایید شود.
 2-94حملونقل

الف -سازنده باید یک روش اجرایی حمل دریایی برای جلوگیری از آلودگی نمکی در تجهیزات حمل و
دریافت لوله تهیه کند.
ب -در حملونقل دریایی ،هنگام تخلیه لولهها ،باید گزارش وضعیت کشتی برای بررسی در دسترس خریدار
قرار گیرد.
پ -دستکم  4هفته قبل از حمل ،سازنده باید نمودار و راهنمای بارگیری را برای مطالعه و توضیحات
لولههایی که با کامیون یا کشتی حمل میشوند ،تهیه کند.
ت -هنگامیکه مسئولیت جابجایی و حملونقل بر عهده سازنده میباشد تایید روش اجرایی توسط خریدار،
از مسئولیت سازنده برای هرگونه خسارت حین حمل نمیکاهد .چنانچه ترکهای ناشی از خستگی
هنگام حملونقل شناسایی شوند ،خریدار میتواند کل محموله را مردود کند ،مگر اینکه نبود ترکهای
خستگی ناشی از حمل در کل محموله بهوسیله یک روش غیر مخرب مشخصشده توسط خریدار ثابت
شود.
 9-94جابجایی

تسمه غیرفلزی باید برای جابجایی لوله استفاده شود.
مهم  -9وسیله جابجایی مسی یا آلیاژ مسی نباید استفاده شود.

مهم  – 2قالبها نباید استفاده شوند ،مگر اینکه از محافظهایی استفاده شود که برای قالب مناسب باشند.
 4-94انبارش

الف -استفاده از یدککش یا میز بارگیری مجاز نیست .انبارش لوله باید روی زمین (با ارتفاع مناسب نسبت
به اطراف) ،با شیب کم و عدم تکیه به لوله کناری قرار گیرد .لوله نباید درون لوله دیگری نگهداری شود.

1-couplant

132

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

ب -تمام جابجایی ،بارگیری و تخلیه باید به صورتی انجام گیرد که مواردی از قبیل مغناطیسی شدن لوله،
وارد شدن آسیبهای مکانیکی و مانع وارد شدن تنشهایی شود که منجر به فرورفتگی و خارج از گردی
لوله شود.
پ -تمام رواداری ابعاد و شرایط مشخصشده سطح لوله در این استاندارد باید هنگام دریافت لولهها پس از
حمل در مقصد و تحویل به خریدار ،اعمالشده باشد .سازنده مسئول هرگونه تغییر شکل دائمی که پس
از شرایط قابلقبول ساخت ،در اثر بارگیری ،انبارش ،چیدمان و حملونقل میباشد مشروط به اینکه
تمام این عملیات در دامنه کاری سازنده است ،می باشد.
ص 2 -پیوست ب (الزامی) تایید روش ساخت در لولههای PSL2

ب 9-مقدمه
جایگزین شود:
بند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
 -3همه لولههای  PSL 2نیاز به تایید روش ساخت دارند ،مگر اینکه خریدار مورد دیگری را مشخص کرده باشد.
 -2تایید باید روی هر ضخامت و قطر تولیدشده صورت گیرد ،مگر اینکه خریدار مورد دیگری را مشخص
کرده باشد.
 -1روش ساخت تایید شده باید مبنایی برای پذیرش لوله باشد.
 -5انحراف در تایید روش ساخت ،نیاز به تایید روش ساخت مجدد مطابق با الزامات بند ب 9-دارد .خریدار
باید موردی را که در تایید روش ساخت دچار تغییر شده ،تایید مجدد کند.
 -9سازنده باید ظرف  54 hهرگونه تغییر عمدی یا غیرعمدی نسبت به روش توافق شده ،حدود رواداری
ابعادی ،یا ترکیب شیمیایی را به اطالع خریدار برساند .سازنده باید این تغییرات را حتی اگر لولههای
ساختهشده الزامات این پیوست یا هر سند توافق شده دیگری را برآورده کند ،با خریدار مکاتبه کند.
 -9روش ساخت باید بهوسیله انتخاب تصادفی سهشاخه لوله ساختهشده کامل در روز اول تولید در هراندازه
(قطر و ضخامت) ،رده و سازنده فوالد به صالحدید خریدار ،تایید شود .لولههای مورداستفاده برای تایید
روش ساخت ،باید توسط بازرس انتخاب شوند.
 -9در روز اول تولید ،دستکم از دو ذوب باید بهعنوان نماینده ذوب انتخاب شود ،مگر اینکه مورد دیگری
توسط خریدار مشخصشده باشد.
 -4تمام آزمونهای مربوط برای لولههای سفارش شده این پیوست یا هر سند توافق شده دیگر ،باید روی
لولههای انتخابی انجام شود.
 -5در لولههای  ،HFWلولههای انتخابی باید شامل لولههای ابتدا و انتهای کالف اول باشد.
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-38در سفارشهای کمتر از  ،98tonآزمونهای روز اول تولید نیاز نمیباشد و ممکن است از اطالعات
پروژههای قبلی بارده لوله یکسان استفاده شود ،مگر اینکه مورد دیگری توسط خریدار مشخصشده
باشد.
 -33با تایید خریدار ،بخشی یا تمام روش تایید ساخت ممکن است قبل از محصول روز اول انجام شود ،اما
باید از همان ورق یا کالف که برای تولید ،سفارش دادهشده و همان روشها و تجهیزات آزمونهای غیر
مخرب که در تولید پیشنهادشده ،استفاده شود.
ب 2-اطالعات تکمیلی که باید توسط خریدار تهیه و ارائه شود

جایگزین شود:
بند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
الف -سازنده باید مشخصات فنی روش ساخت را ارائه (دستکم مطابق با موارد بند ب 1-باشد ).و طرح
بازرسی و آزمون (دستکم مطابق با موارد بند ب 5-باشد ).برای تایید خریدار ،قبل از شروع تولید ارائه
کند.
ب -تایید روش ساخت دستکم در تطابق با الزامات بند ب 9-باید اجرا شود.
ب 9-ویژگیهای مشخصات فنی روش ساخت

جایگزین شود:
پاراگراف موجود تا ابتدای مورد الف حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
 MPSهر خط تولید باید روش فنی ساخت هر نوع لوله ،شرایط تحویل ،قطر مشخصشده ،رده و ضخامت
مشخصشده را پوشش دهد.
اطالعات موردنیاز ممکن است در  MPSیا بهعنوان یک سند مستقل ارائه شود که این مورد در اختیار
سازنده میباشد.
پیش از شروع تولید ،سازنده باید در صورت امکان خالصهای از اطالعات مدارک کنترلی در مورد ویژگیهای
روش ساخت را به خریدار تحویل دهد .در صورت نیاز ،اطالعات و یـا شناسـایی اسـناد کنتـرل در خصـوص
مشخصات اصلی روش ساخت ارائه شود.
این موارد شامل یک نقشه و توصیف فرایند جریان تولید  /نمودار و دستکم اطالعات زیر است:
الف -فوالدسازی و ریختهگری برای تمام لولهها:
جایگزین شود:
موارد  9 ،9 ،1 ،2و  4مورد الف ،حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
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 -2تجهیزات و شرح فرایند شامل روش فوالدسازی ،اندازه ذوب ،روش اکسید زدایی ،کنترل خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی سرباره و حذف آن ،پاالیش ثانویه /پاتیلی ،روش گاز زدایی و همزنی ،روش کنترل
شکل ناخالصی و روش ریختهگری.
 - 1کنترل ترکیب شیمیایی ،بر اساس ترکیب شیمیایی هدف (با توافق قبل از شروع).
 -9عملیات کنترل هیدروژن.
 -9کنترلهای فرایند مجدد  /آزمون مجدد /ترخیص برای عدم انطباق با اسناد سازنده و این پیوست.
 -4روشهای فوالدسازی و ریختهگری برای کاهش جدایش و ناخالصیهای در حین فرایند ریختهگری
پیوسته .مستندات باید شامل شرح فرایندها ،مراحل طرح کنترل کیفیت و آزمونها تا حصول اطمینان از
کیفیت کافی لوله نهایی کنترل تمیزی فوالد و جدایش مرکزی ،شامل معیار پذیرش قابلقبول.
اضافه شود:
موارد  38 ،5و  33به مورد الف اضافه شود:
 -5کنترل ضایعات فوالد.
 -38بازرسی چشمی تختال و شمش و معیار پذیرش مربوطه.
 -33جزئیات طرح کیفی همه نقاط بازرسی و آزمونهای انجامشده مطابق با استاندارد  ]61[ ISO 10005یا
هر استانداردی که با خریدار توافق شده.
ب -ساخت لوله – برای تمام لولهها:
جایگزین شود:
موارد  38 ،4 ،5 ،1 ،3و  33مورد ب ،حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
 -3نام  /محل تأسیسات ساخت ،روش ساخت نوار  /ورق شامل جزئیات مربوط به شرایط نورد ،شرایط خنک
کاری تسریع شده (در صورت اجرا) و روش عملیات حرارتی ( Nیا  )Qدر صورت کاربرد.
 -1عملیات آزمون هیدرواستاتیک شامل کالیبراسیون تجهیزات و ثبت سوابق آزمون.
 -5روشهای بازرسی غیر مخرب شامل عملیات کالیبراسیون و ثبت سوابق آزمون.
 -4فرایند نشانهگذاری لوله و جزئیات آن (شامل محدودیتهای نشانهگذاری بدون عملیـات دسـتی ،ارتفـاع
حروف ،فاصله از انتهای لوله ،نوار رنگی محیطی).
 -38کنترلهای تولید مجدد  /آزمون مجدد  /ترخیص برای عدم انطباق با مـدارک عملیـات سـازنده و ایـن
پیوست.
 -33انبارش لوله ،جابجایی (شامل لوله و محافظ انتهای لوله) عملیات بارگیری و حمل لوله.
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اضافه شود:
موارد  39،39،34،35،28،23،22،21 ،35،39 ،31 ،32و  25به مورد ب اضافه شود:
 -32روش انبساط سرد  /کاهش سطح مقطع  /اندازه کردن  /عملیات تکمیلی ،هدف و بیشینه نسبت انـدازه
کردن.
 -31کنترل فرایند عملیات حرارتی میانی در صورت وجود (بهعنوانمثال کوینچ یا نرمالسازی).
 -35کنترل فرایند عملیات حرارتی نهایی.
 -39روش عملیات حرارتی که شامل یک طرح شماتیک از نحوه قرارگیری تجهیزات عملیات حرارتی را کـه
ارتباط بین کورهها و بسترهای کوینچ کردن را نسبت به هم نشان دهد.
 -39نوع ،مشخصات و نقشه کورهها که ابعاد کلی ،منطقه کاری و موقعیت تجهیزات حرارتی را نشان دهد.
 -39محل قرارگیری و مشخصات حسگرهای حرارتی در کورهها ،حسگرهای تنظیم دما و حسگرهای
مربوط به پایش دما باید بهوضوح مشخصشده باشند .روش حرارت دهی و نوع سوخت (در صورت
وجود).
 -34فرکانس کالیبراسیون ترموکوپلها.
 -35بیشینه دمای کاری کورهها.
 -28دمای بارگذاری ،نرخ حرارت دهی و خنک کاری ،دما و زمان نگهداری به همراه رواداری های مربوطه و
بیشینه زمان انتقال.
 -23در کورههای پیوسته و نیمهپیوسته :سرعت انتقال و کمینه زمان نگهـداری برحسـب انـدازه (ضـخامت،
قطر ،سطح مقطع و غیره) برای محصوالتی که قرار است ،عملیات حرارتـی شـوند و سـایر پارامترهـای
مربوطه.
 -22چیدمان لولهها درون کورهها شامل :کمینه فاصله بین لولهها و تعداد الیههای لولهها در کوره و موقعیت
قرارگیری درز جوش (در صورت کاربرد).
 -21شناسایی و کنترل لولههای در طول چرخه عملیات حرارتی.
 -25در لولههای سرویس ترش ،روشهای اجرایی آزمونهای  HICو  SSCباید شامل جزئیات کامل از روش
انجام و آمادهسازی نمونههای متالوگرافی باشد.
پ -نورد گرم در لوله درزدار
جایگزین شود:
مورد  2مورد پ ،حذف و با مورد زیر جایگزین شود:
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 -2تجهیزات و شرح فرایند شامل روش های عملیات حرارتی مجدد تختال ،کمینه دما و زمان نگهـداری در
مرحله عملیات حرارتی مجدد تختال ،برنامه نورد و روش عملیات خنک کاری.
اضافه شود:
مورد  33به مورد پ اضافه شود:
 -33روش برشکاری ورق (شامل برشکاری برای تقسیم ورق  /نوار (کالف))
ث -ساخت لوله -در لولههای درزدار:
جایگزین شود:
موارد  1و  5موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
 -1در لوله  ،HFWروش جوشکاری درز لوله باید دستکم شامل جزئیات زیر باشد:
پ -روشهایی که قرار است برای حرارت دهی لبههای نوار و کنترل و پایش مقدار توان ورودی متناسب بـا
دمای سطح و سرعت تولید لوله استفاده شود.
ت -فرکانس ( )kHzمنبع توان جوشکاری.
ث -سرعت جوشکاری.
ج -دمای جوشکاری (روش جایگزین تایید شده خریدار برای پایش کیفیت جوش).
چ -توان جوشکاری.
ح -نیروی فشاری یا جابجایی مورداستفاده در جوشکاری.
خ -دمای نرمالسازی و باز پخت (در صورت اجرا) در خط تولید.
د -جزئیات هرگونه گاز محافظ استفادهشده برای جوشکاری.
ذ -روشهای مورداستفاده برای انجام و کنترل جوشکاری .HFW
ر -روشهای مورداستفاده برای حذف گرده جوش.
 -5در لوله  ،SAWروش اجرایی جوشکاری باید دستکم شامل جزئیات زیر باشد:
ث-نام تجاری ،طبقهبندی ،قطر و رده فلز پرکننده و پودر جوشکاری.
ح -سرعت جوشکاری
ج -تعداد فلز پرکننده و نوع قطبیت هرکدام.
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چ -مقدار بیرونزدگی 3سیم جوش از نوک نازل.
خ-جریان جوشکاری هر سیم جوش.
د -ولتاژ جوشکاری هر سیم جوش.
اضافه شود:
موارد  9و  9به مورد ث اضافه شود:
 -5روش اجرایی جوشکاری اولیه ( )PWPSیا  WPSتایید صالحیت شده قبلی (در صورت وجود) شامل کلیه
متغیرهای اساسی جداول ب 3-و ب 2-است ،مگر اینکه موارد دیگری توسط خریدار مشخصشده باشد.
مهم  -ممکن است سایر معیارها برای تغییر متغیرهای اساسی مندرج در جداول ب 3-و ب ،2-توسط خریدار مشخص شود.

 -9تجهیزات جوشکاری ،شامل سیستم ردیابی جوش.
ت -ساخت لوله -برای لولههای :SMLS
اضافه شود:
موارد  5 ،1و  9به مورد ت اضافه شود:
 -1تجهیزات و شرح فرایند شامل روشهای عملیات حرارتی مجدد شمش ،کمینه دما و زمـان نگهـداری در
مرحله عملیات حرارتی مجدد شمش ،مراحل ساخت و تکمیل نهایی لوله.
 -5کنترل پارامترهای فرایند برای حرارت دهی مجدد ،مراحل ساخت و تکمیل نهایی لوله.
 -9عملیات برش انتهای لوله
ب 4-ویژگیهای طرح بازرسی و آزمون
اضافه شود:
مورد د به این زیربند اضافه شود:

د -جزئیات طرح کیفی کلیه نقاط آزمون مطابق با استاندارد  ]61[ ISO 10005و یا هر اسـتانداردی کـه بـا
خریدار توافق شود.
ب 5-آزمونهای تایید روش ساخت ()MPQT
اضافه شود:

موارد زیر به این زیربند اضافه شود:

3
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 MPSباید بهوسیله آزمونهای تایید روش ساختی که در زیر شرح دادهشده ،تایید شود:
اگر نتیجه یک یا چند آزمون در  MPQTمردود شود MPS ،باید بر این اساس بازنگری و اصالحشده و فرایند
تایید مجدد صورت گیرد .با مجوز خریدار آزمون مجدد میتواند انجام شود .در مورد خاصی از مـردود شـدن
آزمونهای  CVNخط ذوب لوله ( ،SAWبه علت ناحیه ترد موضعی) ،آزمـون مجـدد از دو سـری اضـافی از
همان لوله  MPQTمردود شده (در همان موقعیت نسبت به ضخامت) مجـاز اسـت ،قبـل از اینکـه MPQT
مردود اعالم شود.
در مواردی که نتایج آزمون تایید صالحیت با الزامات این پیوست مطابقت نداشته باشد ،باید لوله آزمون شده
به همراه لولههای قبلی مردود شوند.
ب9-5-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
برای تایید روش ساخت ،بازرسیها و آزمونهای مشخصشده در زیربند  ،1-1-4جدول  34و پیوسـتهـای
منتخب (مطابق با شرح خرید) و آزمونهای تکمیلی مخرب مشخصشده در زیربند ب 2-9-باید انجام شود.
ب2-5-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
اگر در این پیوست مشخص نشده باشد ،فرکانس و تعداد آزمونهای تایید صالحیت و آزمونهای مجدد باید
توسط خریدار مشخص و تایید شود.
 MPQTبعد از هرگونه تغییر در روش ساخت یا وقتیکه در روند برنامه تولید وقفهای ایجاد شود ،باید تکـرار
شود.
سازنده باید گزارشی را در اختیار خریدار قرار دهد که نتایج کلیه آزمونهای مرتبط به همراه ماکروگرافهای
سطح مقطع جوش و میکرو گرافهای تأیید ریزساختار لولههای بدون درز و درزدار را نشان دهد.
اضافه شود:

عنوان و زیربند های ب 3-2-9-تا ب 4-2-9-اضافه شود:
ب 9-2-5-تجزیهوتحلیل ماکروگرافی ،میکروگرافی و جدایش در تختالها (در کالف یا ورق)

مگر اینکه توسط خریدار مشخصشده باشد:
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تختال های اول ،وسط و آخر مربوط به ذوب اول باید مورد آزمون ماکروگرافی ،میکروگرافی و تجزیهوتحلیـل
جدایش قرار گیرند .روش تجزیهوتحلیل باید موردتوافق خریدار باشد.
الف -روشهای ماکروگرافی میتوانند با استفاده از ماکرواچ (آزمون حکاکی اسید گرم) یا ذرات مغناطیسی
انجام شود.
ب -روشهای میکروگرافی باید بهوسیله میکروسکوپ نوری بر روی نمونه پالیش شده صـورت گیـرد .روش
اجرایی باید برای بررسی و تایید به خریدار ارسال شود.
پ -آنالیز جدایش باید با استفاده از تجزیهوتحلیل شیمیایی روی سطح مقطع در  3/2و  3/5ضخامت تختال
انجام شود( .به شکل ب 3-مراجعه شود) .ترکیب شیمیایی باید در محدوده ترکیـب شـیمیایی در نظـر
گرفتهشده باشد.

شکل ب – 9-ماکروگرافی تختال ،تجزیه تحلیل نمونهبرداری میکرو گرافی

ب 2-2-5-آزمون ضربه
یک نمودار دمای تبدیل شکست نرم به ترد (( )DBTTدستکم بر مبنای انرژی جذبشده و سطح شکسـت
برشی) از آزمون ضربه چارپی دستکم در دماهـای( 8 °C ،28 °Cصـفر) – 58 °C ،- 28°C ،و  -98 °Cدر
موقعیتهای زیر باید تهیه شود:
الف -لوله بدون درز DBTT :باید روی بدنه لوله انجام شود.
ب -لولههای  :HFWآزمون  DBTTباید روی فلز پایه و در راستای خط مرکزی جوش در محدوده ()8/83in

 8/29 mmاز خط ذوب ،تهیه شود.
 -cلولههای  :SAWآزمون  DBTTباید روی فلز پایه در موقعیت  58 °نسبت به درز جوش ،در مرکز جوش،
روی خط ذوب و خط ذوب  + 2mmتهیه شود.
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مهم  -9درصورتیکه توسط خریدار مشخصشده باشد ،در صورت نیاز گستره دما در آزمون برای دستیابی به اطالعـات کـافی
بهمنظور نشان دادن ناحیه گذار شکست نرم به ترد میتواند افزایش یابد.
مهم  -2آزمونها در دمای پایینتر از دمای تعیینشده تنها برای اطالعات بیشتر انجام میشود.
مهم  -9درصورتیکه توسط خریدار مشخصشده باشد ،منحنی گذار هم در لوله تمامشده و همچنین شرایط پیرکرنشی انجام
شود( .به زیربند ب 9-2-9-مراجعه شود).

ب 9-2-5-آزمونهای کشش

آزمون کشش فلز پایه و تمام جوش (در دمای محیط و دمای باال اگر خریدار مشخص نموده باشد) باید برای
ثبت نمودار تنش -کرنش کامل تا بیشینه نیرو انجام شود.
دو آزمون کششی تمام جوش استوانهای (یکی از جوش داخلی و یکی از جوش خارجی ،اگر به دالیل
محدودیتهای ابعادی عملیاتی نباشد ،دو نمونه پشت سر هم) باید انجام شود.
استحکام کششی و تسلیم بهدستآمده باید مطابق با الزامات فلز پایه لوله باشد .درصد ازدیاد طول باید
مطابق با استاندارد  ISO 2566-1باشد( .توصیه میشود کمتر از 34 %نباشد) .درصد کاهش سطح مقطع،
نسبت  Rt0.5/Rmو ازدیاد طول یکنواخت باید جهت اطالع خریدار ،گزارش شود.
مهم  - 9مگر اینکه خریدار مورد دیگری را مشخص کرده باشد .برای تعیین مقدار درصد ازدیاد طول ،فرمول ""Oliver
مطابق با استاندارد ISO 2566-1ممکن است استفاده شود.
مهم  - 2درصورتیکه خریدار مشخص کرده باشد ،دادهها ی آزمون باید با فرمت اصلی که امکان انتقال به فایل الکترونیکی

نگهداری شود.
مهم  - 9درصورتیکه خریدار مشخص کرده باشد ،آزمونهای کشش دما باال باید در جهت طولی برای همه اندازه لولهها و در
جهت عرضی برای لولهها با قطر ( D ≤ 235/3 mm )4/91inانجام شود .به جدول  28مراجعه شود .معیار پذیرش قابلقبول
توسط خریدار مشخص میشود.

ب 4-2-5-آزمونهای ماکروگرافی ،متالوگرافی و سختی سنجی لولهها
آزمونها باید در دو انتهای لولههای انتخابشده برای  MPQTدر سه مقطع با موقعیتهای( 8 °صفر) 58 °،و

 348 °نسبت به جوش برای ماکروگرافی و سختی نمونهگیری شود.
نمونهها باید برای نشان دادن ریزساختار متالورژی ،پولیش و حکاکی گردند.
تصاویر ریزساختار باید دستکم در سه موقعیت سطح داخلی و سطح خارجی و وسط ضخامت تهیه شود.
دستهبندی ناخالصیها باید مطابق با استاندارد ( ASTM E 45روش  )dانجامشده و معیار پذیرش مطابق با
الزامات سفارش لولهها ،باشد.
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مهم -فلز پایه باید برای ساختار نواری ازنظر جدایش کربن /کاربید و فریت یا پرلیت /مارتنزیت و غیـره ارزیـابیشـده و معیـار
پذیرش مطابق با الزامات سفارش لولهها ،باشد.

ب 5-2-5-آزمونهای پیرکرنشی

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،چنانچه شکلدهی سرد در حین ساخت فوالد  C-Mnبه
نحوی باشد که بعد از عملیات حرارتی ،کرنش وارده بیش از 9 %باشد ،باید آزمونهای چارپی ،کشش و
سختی نیز در شرایط پیرسازی شده انجام شود .این شکلدهی سرد باید شامل همه عملیات انجامشده روی
فوالد و نه محدود به تخت سازی ورق ،شکلدهی لوله و انبساط آن باشد .این آزمونها باید روی لوله واقعی
بدون هر عملیات راست نمودن یا تغییر شکل اضافی مطابق با روش اجرایی مصوب خریدار ایجاد گردند.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،پیر کرنشی باید با حرارت دهی نمونه تا دمای  298°Cبا
 3 hزمان نگهداری انجام شود.
مهم  -در بسیاری موارد کرنش شکلدهی سرد کمتر از  9 %میباشد .در موارد استثنا جایی که نسبت  D/tکمتر از  28باشد،
الزامات باال فقط درجایی اعمال میشود که هیچ عملیات حرارتی بعد از شکلدهی نهایی انجام نشود.

ب 6-2-5-آزمون غیر مخرب

آزمونهای زیر باید دستکم روی یکی از لولههای آزمون انتخابی مطابق با پیوست ث یا ذ انجام شود
(هرکدام که مرتبط با لوله موردنظر میباشد) .ترکها غیرقابلقبول بوده و علل بهوجودآمدن آنها باید
موردبررسی قرار گیرند.
الف -درزهای جوش لولههای  SAWباید بهوسیله آزمون پرتونگاری در کل طول شاخه مورد بازرسی قرار
گیرند.
ب -درزهای جوش لولههای درزدار باید بهوسیله ابزار روبشی فراصوت خودکار مورد ارزیابی قرار گیرند.
پ -درزهای جوش همه لولههای درزدار بزرگتر یا معادل ) DN600(NPS24باید در تمام طول داخل و
خارج شاخه ،جهت بررسی عیوب سطحی عرضی و طولی در فلز جوش تحت آزمون مایع نافذ یا ذرات
مغناطیس قرار گیرند.
ت -در لوله کمتر از ) DN600(NP26تمام طول سطح خارجی درز جوش ،بهاضافه طول معادل قطر یک
لوله در هر طرف از سطح داخل باید بازرسی شود.
ث-لولههای بدون درز باید همچنین تحت آزمون ذرات مغناطیسی یا آزمون مایعات نافذ در تمام سطح
خارجی بدنه لوله قرار گیرند.
مهم  -آزمون مایعات نافذ باید مطابق با استاندارد  ASTM E165باشد.

ب 7-2-5-آزمون شرایط سطح
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اثرات نورد و ناپیوستگیهای سطحی باید ازنظر سختی بهوسیله یک دستگاه سختی سنج قابلحمل بررسی و
نمونهبرداری مخرب جهت مقایسه نتایج انجام شود .نتایج باید مطابق با الزامات خواستهشده برای لولههای
سفارش گذاری شده باشد.
در لولههای بدون درز ،اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،بررسی شرایط سطح باید بهصورت زیر انجام
شود:
الف -در صورت نداشتن اطالعات قبلی ،باید تمیزکاری پاششی 3و ارزیابی  1لوله حین تایید صالحیت روش
اجرایی ساخت روی لولههای بدون درز انجام شود.
ب -لولهها باید بهصورت تصادفی انتخابشده و دستکم تا 98 °Cحرارت داده شوند.
پ -سطح خارجی لوله باید تا سطح  SA2 3/2تمیزکاری پاششی شده و سپس لوله تا  298°Cحرارت
دهی مجدد شود.
ت-هر لوله باید بهصورت چشمی در تمام سطح برای ناپیوستگی که میتواند درروش اجرایی  FBEخلل
ایجاد کند بازرسی شود.
ث -اگر لوله بدون درزی مردود شود ،باقیمانده لولهها از آن واحد آزمون و یک لوله از هر واحد آزمون بعدی
باید تمیزکاری پاششی و بازرسی شود.
ب 8-2-5-آزمونهای  HICو SSCC

در لوله تحت سرویس ترش ،آزمونهای  HICو  SCCباید بهصورت مشخصشده در پیوست ح اجرا شود.
ب9-5 -
اضافه شود:

متن با عنوان مهم به این زیربند اضافه شود:
مهم  -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،جداول ب 3-و ب 2-بهعنوان مرجعی برای تغییرات در متغیرهای
اصلی که مستلزم تایید صالحیت جدید میباشند ،در نظر گرفته شوند.

ب4-5 -
اضافه شود:

موارد زیر به این زیربند اضافه شود:
الزامات آزمون جوشپذیری باید مطابق با زیربند  39-5این استاندارد باشد.
درصورتیکه پذیرش خریدار ،آزمونهای جوشپذیری ممکن است بهصورت جدا از  MPQTگرفته شوند.

1-Blast cleaning
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ب5-5 -
اضافه شود:

موارد زیر به این زیربند اضافه شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،هرگونه تغییرات در متغیرهای اساسی فهرست شده در
زیربند ب 9-9-نیازمند یک  MPQTجدید میباشد.
اضافه شود:
زیربند ب 9-9-و جداول ب 3-و ب 2-به شرح زیر اضافه شود:
ب 7-5 -متغیرهای اساسی جوشکاری

اگر توسط خریدار درخواست شده باشد ،یک روش اجرایی جوشکاری اولیه باید ارائه و توصیه شود موارد زیر
موردتوجه قرار بگیرد:
الف-تایید صالحیت  WPSبرای هر محصول باید قبل از آغاز تولید انجام شود .تایید صالحیت اولیه ممکن
است با صالحدید خریدار موردپذیرش باشد.
ب WPS -و سند کیفیتسنجی روش اجرایی پشتیبانیکننده ) (PQRبرای پذیرش به خریدار ارائه شود.
پ-در حین تولید ،تغییرات در هر یک از پارامترهای جوشکاری که بهعنوان متغیر اساسی تعریفشده ،خارج
از محدودههای مشخصشده در  ،WPSنیازمند تایید صالحیت مجدد  WPSخواهد بود .اگر دیگر
پارامترهای اساسی تولید بدون تغییر باقیمانده باشد ،تایید صالحیت مجدد باید به  WPSمحدود شود.
ت-سازنده باید جزئیات را تحت پذیرش خریدار تهیه کند که چگونه پارامترهای تشریح شده در زیربند
ب 9-9-پایش و ثبت میشوند.
ث-در لوله  ،HFWکارخانه باید یک سیستم جوشکاری که پارامترهای کنترل جهت تنظیم روش اجرایی
جوشکاری بهصورت خودکار استفادهشدهاند را اجرا کند .سیستم باید دستکم ،ولتاژ ،جریان ،توان
جوشکاری ،سرعت جوشکاری ،دمای نقطه ذوب جوش (اگر در دسترس است) ،فرکانس و فشار یا نیروی
غلتک جوشکاری را پایش کند .این پارامترها باید دستکم در هر 38 msثبت شوند.
ج -بهصورت دستکم ،تمام اطالعات خواستهشده در فرمت  ASME IX WPSباید فهرست شود.
چ  -سوابق جوشکاری باید برای بازبینی بازرس در طول دوره تولید و تا زمانی که درخواست حمل شود در
دسترس باشد.
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جدول ب 9-متغیرهای اساسی جوشکاری در لولههای SAW

متغیرهای اصلی

تغییراتی که نیاز به تایید صالحیت جدید دارند
SAW

GMAW
تغییر در رده فوالد API

فلز پایه

شکل و زاویه پخی سر لوله

افزایش در  CEPCMبزرگتر از  8/82بهعنوان یک متغیر اساسی
افزایش در  CEllwبزرگتر از  8/81بهعنوان یک متغیر اساسی
تغییر در شرایط تحویل لوله
تغییر در ضخامت مشخصشده بیشتر از -38% /+ 9 %
تغییر در شکل پخی /نوع شیار
تغییر در پیشانی پخ ریشه بیشتر از +3/9 mm )8/89in( /-3/9 mm

تغییر در درز اتصال بیشتر از +3 mm )8/ 5in( / -3 mm
تغییر در زاویه بیشتر از + 9 °C/ -9 °C

فلز پرکننده

موقعیت نقطه جوشکاری
(در لوله )SAWH
پیش گرم /دمای بین پاسی
تجهیزات

مشخصههای الکتریکی

پاس جوش
گاز محافظتکننده
عملیات حرارتی بعد از
جوش

تغییر در تعداد سیم جوشها
تغییر در قطر مشخصشده سیم جوشها
هر تغییر در نام تجاری
تغییر از یک کالسبندی پودر -و سیم به هر کالسبندی پودر -سیم
تغییر در کالسبندی سیم
دیگر
تغییر در تولیدکننده پودر یا سیم
تغییر در تولیدکننده سیم
تغییر در محل و فاصله بین نقطه شروع جوش داخلی تا نقطه تماس
تغییر در محل و فاصله بین نقطه شروع
نوار -لوله
جوش داخلی تا نقطه تماس نوار -لوله
تغییر در محل جوشکاری خارجی
روشهای مورداستفاده برای حرارت دهی لبههای نوار
کاهش کمینه دمای پیش گرم و /یا بین پاسی تایید شده
افزایش بیشینه دمای پیش گرم و /یا بین پاسی تایید شده بیش از98 °C
هرگونه تغییر در ساخت ،نوع و مدل تجهیزات جوشکاری
تغییر در موقعیت جوشکاری ،نوع جریان و قطبیت
تغییر به میزان± 38%در ولتاژ ،آمپر و سرعت تغذیه هر یک از سیم جوشها
تغییر به میزان ± 38%سرعت جابهجایی
تغییر به میزان ± 9%حرارت ورودی جوشکاری
تغییر از ولتاژ ثابت به خروجی جریان ثابت
تغییر بیش از ( 9 mm )8/2 inدر فاصله طولی یا جانبی قوسها
تغییر در مدل انتقال فلز جوش
تغییر در تعداد پاسهای جوش
تغییر در ترکیب گاز
کاهش در نرخ جریان گاز
افزایش در نرخ جریان گاز بهاندازه بیشتر از 38%
افزودن یا حذف PWHT
تغییر دمای  PWHTبهاندازه بیش از± 38 °C
تغییر بیش از 38%در زمان نگهداری
تغییر در تعداد پاسهای جوش
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جدول ب 2-متغیرهای اساسی جوشکاری برای لولههای .HFW
تغییراتی که نیازمند تایید صالحیت جدید هستند

تغییرهای اصلی
تغییر در رده فوالد

API

تغییر در CEPCMبیشتر از  8/82بهعنوان یک متغیر اصلی
تغییر در CEllwبیشتر از  8/81بهعنوان یک متغیر اصلی
فلز پایه

تغییر در شرایط تحویل لوله
تغییر در ضخامت مشخصشده
تغییر در قطر مشخصشده لوله
تغییر در سازنده کالف
تغییر در مکانیسم انتقال جریان جوشکاری (با یکی از کویلهای القایی یا کفشکهای تماسی)

انتقال جریان جوشکاری و استفاده
از گرافیت جوشکاری

تغییر در ابعاد کویلهای القایی  /کفشکهای تماسی ،جنس ،نوع خنککننده و نیروی کفشک
تماسی
تغییر در استفاده ،ابعاد ،جنس و موقعیت گرافیت جوشکاری
هر تغییری در ساخت ،نوع و مدل تجهیزات جوشکاری

تجهیزات

روشهای مورداستفاده در حرارت دهی لبههای نوار
روش کنترل و پایش توان ورودی در ارتباط با دمای سطح لوله و سرعت لوله

چیدمان کویل القایی (فقط) HFW
چیدمان گرافیت جوشکاری (فقط
)HFW
مشخصههای الکتریکی

هر تغییری
هر تغییری
تغییر± 9%در فرکانس تایید صالحیت شده ( فرکانس باید برابر یا بزرگتر از  398 KHzباشد).
تغییر ± 9%در ضریب حرارت جوشکاری( ،ضخامت × سرعت جابجایی)(/ولت × آمپر)=

Q

تغییر در موقعیت فشار غلتک
فشار غلتک روی نقطهجوش/

تغییر بیش از 9%در فشار غلتک

اعمال فشار ،فشار بیرون رانی و

توصیه میگردد ،کاهش در کمینه فشار بیرون رانی تایید شده (بیرون رانی فشاری باید بیش از
( 5 mm )8/39 inباشد)

زاویه سیالن فلز

توصیه میگردد ،زاویه جریان فلز باید در محدوده  98° - 59°باشد
تغییر در ترکیب گاز
گاز محافظتکننده و ناحیه پوشش

کاهش در نرخ جریان گاز

دادهشده (اگر کاربرد داشته باشد)

کاهش در سطح حفاظتشده (کمینه بهصورت یک ناحیه پخ شده بعد از کویل القایی/کفشک
فشاری باید محافظت شود)
تغییر بیش از  9%در فرکانس تایید شده

عملیات حرارتی درز جوش و

کاهش در زمان نگهداری

سیستم خنک کاری

کاهش در دمای خروجی تایید شده بهاندازه بیش از 38 °C
تغییر در سیستم خنک کاری
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ص 9 -پیوست پ (الزامی) «نحوه اقدام برای ناپیوستگیها و عیوب سطحی»
پ2-2-
اضافه شود:

این زیربند و جدول پ 3-بهصورت زیر اضافه شود:
تمام نواحی سنگزنی شده دستکم با شیب  1به  3و بهطور مالیم و با استفاده از روشهای سنگزنی
قابلقبول مطابق با جدول پ 3-باشد.
جدول پ 9-فرایندهای سنگزنی قابلقبول
مرحله تولید

لوله SMLS

لوله درزدار

قبل از فشار هیدرو استاتیک

سنباده چتری یا سنگ دستی

---

بعد از فشار هیدرو استاتیک

سنباده چتری (سنگزنی تزئینی)

---

قبل از انبساط

--

سنباده چتری یا سنگ دستی

قبل از انبساط

--

سنباده چتری (سنگزنی تزئینی)

b

 aسنگزنی تزئینی مانند دیسک با اندازه دانه  # 388یا سنباده چتری .بررسی ضخامت لوله بعد از سنگزنی تزئینی موردنیاز نیست.
 bتعمیر خط جوش  :HFWسنگزنی نرم خارجی مجاز است.
سنگزنی نرم داخلی باید فقط محدود به حذف زائده جوش باشد.

ضخامت لوله باید بعد از سنگزنی نرم بررسی شود.

پ9-2-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
پس از سایش ،پاکسازی کامل عیوب باید بهوسیله آزمون ذرات مغناطیسی روش خشک یا تر بهصورت
تشریح شده و مطابق با استانداردهای  ASTM E709یا  ISO 10893-5و بهوسیله روش  NDTکه عیب را
شناسایی میکند از قبیل آزمون فراصوت خودکار یا بازرسی الکترومغناطیس ) (EMIتصدیق شود.
پس از سنگزنی  ،IDباید از آزمون ذرات مغناطیسی یا مایع نافذ جهت تصدیق حذف کامل عیوب استفاده
شود:
الف-اگر آزمون ذرات مغناطیسی یا مایع نافذ در  IDقابلاجرا نباشد ،آزمون فراصوت خودکار یا دستی
( EMIدر صورت قابلاعمال بودن) میتواند برای اطمینان از حذف کامل عیوب استفاده شود.
ب -هرگونه روش اجرایی آزمون فراصوت برای تصدیق حذف عیوب بهوسیله سنگزنی  IDباید در دسترس
خریدار برای بررسی و تایید ارائه شود.
اندازهگیریهای ضخامت لوله باید در نواحی سنگزنی شده بهوسیله فراصوتی انجام و نتایج ثبت شوند.
ضخامت در ناحیه سنگزنی شده باید مطابق با زیربند  2-1-33-5باشد ،با این وجود رواداری های منفی
برای قطر و خارج از گردی بودن (به زیربند  3-1-33-5مراجعه شود) نباید در ناحیه سنگزنی شده اعمال
شوند.
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پ 4-تعمیر عیوب بهوسیله جوشکاری
پ9-4-

اضافه شود:
موارد زیر در ادامه به این زیر بند اضافه شود:
درزهای جوش دارای ترک نباید بهوسیله جوشکاری تعمیر شوند .بخشی از لوله که دارای ترک است باید
بریده شود .پذیرش لوله باقیمانده باید بر اساس الزامات طول باشد.
داخل لوله بهعنوان یک فضای بسته بوده و تعمیرات داخل لوله میتواند زمانی مجاز باشد که روشهای
اجرایی دسترسی ایمن در محل وجود داشته باشد .پس از تعمیرات داخل باید بازرسی چشمی انجام شود.
تعمیرات توقف و شروع مجدد قوس داخل در لوله  SAWاگر بازرسی چشمی (زائده برداری در صورت نیاز)
بتواند بهصورت ایمن انجام شود ،مجاز است ،مگر اینکه مورد دیگری بهوسیله خریدار مشخصشده باشد.
تعمیر درز جوش لوله  HFWبهوسیله جوشکاری مجاز نیست.
پ2-4-
اضافه شود:

پاراگراف زیر در ادامه این زیربند اضافه شود:
تمام تعمیرات باید قبل از انبساط سرد (در صورت وجود) و آزمون هیدرواستاتیک انجام شود.
پ9-4-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
طول کل نواحی تعمیر شده در جوش لوله  SAWباید کوچکتر و مساوی 9 %طول کل جوش باشد .مگر
اینکه مورد دیگری بهوسیله خریدار مشخصشده باشد ،تعمیرات جوش باید محدود به چهار نقطه به ازای هر
لوله و با بیشینه طول هریک ( 198 mm)31/4inباشند.
پ4-4-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
تعمیرات باید دستکم ( 288 mm)9/5inاز یکدیگر فاصله داشته باشد .هر تعمیر باید با دستکم  2پاس با
طول کمینه ( 98 mm)2 inانجام شود.
تعمیر جوشکاری در فاصله ( 295 mm)38inاز هر انتهای لوله مجاز نمیباشد.
پ5-4-
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اضافه شود:

پاراگراف زیر به این زیربند اضافه شود:
جوشکار باید مطابق با بند ت 1-تاییدصالحیت شود .خواص جوش تعمیری باید الزامات مشخصشده برای
درز جوش طولی را برآورده کند.
پ6-4-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
سطح خارجی جوش تعمیری باید تا حصول ظاهری یکنواخت و امتزاجی مالیم با فلز پایه ،سنگزنی شود.
هر ناحیه تعمیر شده باید بهصورت 388 %بهوسیله آزمون فراصوت و آزمون ذرات مغناطیسی بازرسی شود.
چنانچه خریدار مشخص کرده باشد ،آزمون پرتونگاری تکمیلی نیز باید انجام شود.
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ص 4 -پیوست ت (الزامی) روش اجرایی تعمیر با جوشکاری
ت 9-کلیات
ت2-9 -

حذف شود:
مورد ب موجود در این زیربند حذف شود:
ت4-9 -

جایگزین شود:
پاراگراف موجود حذف و با مورد زیر جایگزین شود:
جوشهای آزمون باید بر روی لوله ایجاد شوند.
ت 2-تایید روش تعمیر جوش
ت 9 -2-کلیات
ت9-9-2-
اضافه شود:

پاراگراف و موارد زیر به این زیربند اضافه شود:
 WPSجوشکاری تعمیری باید بهصورت زیر تایید صالحیت شود.
الف -یک تعمیر جزئی (کمینه تعمیر  ،)2/1 tمشابه یک عیب در خط ذوب؛
ب-یک تعمیر کمعمق با دستکم دو پاس جوش ،مشابه عیب در پنجه جوش؛
پ-تعمیرات چندگانه.
تعمیرات کل ضخامت مجاز نمیباشد.
جوشکاری تعمیری باید به یک روش واقعگرایانه که شرایط تعمیر مورد ارزیابی را شبیهسازی کند تایید
صالحیت شود .هر تعمیری باید دستکم شامل پیش حرارت دهی تا  388°Cباشد ،مگر اینکه آزمون تایید
صالحیت نشان دهد که دمای باالتری نیاز است.
عیوب درز جوش ممکن است بهوسیله سنگزنی حذف و توسط جوشکارهای دارای تایید صالحیت با
استفاده از یک  WPSاز قبل تایید شده ،تعمیر شود.
ت 2-2-متغیرهای اساسی
اضافه شود:
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مورد  9به مورد پ این زیربند اضافه شود:
 -9در صورت توافق برای استفاده از الکترودی با استحکام پایینتر از فلز پایه ،تغییر در شماره سری ساخت
الکترود( 3هر سری ساخت باید بهصورت مجزا آزمون شود)
ت 9-2-آزمونهای خواص مکانیکی
ت4-4-9-2-
جایگزین شود:

موارد موجود حذف و با عبارت زیر جایگزین شود:
کمینه میانگین انرژی جذبشده (مجموعه متشکل از  1قطعهآزمون) برای هر جوش تعمیری و HAZ

مربوطه نباید کمتر از مقدار مشخصشده در زیربند  4-5برای درز جوش لوله و  HAZباشد .دمای آزمون
باید مشابه آنچه برای فلز جوش و  HAZالزام شده باشد.
اضافه شود:
زیربند ت 9-5-1-2-به شرح زیر اضافه شود:
ت5-4-9-2-

نمونهبرداری آزمونههای  CVNباید مطابق با شکل ت 2-برای تعمیر جزئی ضخامت انجام شود .تعمیرات
جزئی در محل نمونهبرداری میتواند توسط خریدار موردپذیرش قرار گیرد.
دمای آزمون و معیار پذیرش باید مشابه آنچه برای جوش لوله تعمیر شده و  HAZالزام شده ،باشد (به
زیربند  4-5مراجعه شود).

1- Batch number of the electrode
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راهنما:
 Aخط مرکزی فلز جوش
 Bخط ذوب جوش تعمیری با فلز پایه و خط ذوب جوش تعمیری و جوش اصلی

 Cخط ذوب (+2 mm)8/84in
شکل ت 2-موقعیت نمونهبرداری آزمونه چارپی تعمیرات جزئی

اضافه شود:
زیر بندهای ت 9-1-2-و ت 9-1-2-به شرح زیر اضافه شود:
ت 5-9-2-آزمون سختی سنجی

اگر آزمون سختی سنجی ) (HV10برای جوش طولی مشخصشده باشد ،این آزمون باید در هر تعمیر جوش
طولی نیز انجام شود.
تعداد و موقعیت نقاط سختی سنجی باید مطابق با شکل ت 1-و ت 5-باشد.
حد پذیرش باید بر اساس زیربند  39-5یا پیوستهای قابلاعمال مشخصشده بهوسیله خریدار باشد.

شکل ت 9-نقاط سختی سنجی در تعمیرات جزئی
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شکل ت 4-نقاط سختی سنجی در تعمیر گرده جوش
ت 6-9-2-آزمون CTOD

اگر آزمون  CTODبهوسیله خریدار مشخصشده باشد ،تایید کیفیت جوش تعمیری باید توسط آزمون
 CTODمشابه جوش اصلی انجام شود ،بهجز اینکه نمونههای دارای شکاف سطحی باید از فلز جوش و هر
دو  HAZ( HAZبین جوش تعمیری/فلز پایه و جوش تعمیری/جوش اصلی) تهیه شود.
نمونه شکاف دار جایگزین نیز میتواند با اخذ تایید از خریدار ،توسط سازنده پیشنهاد شود.
مهم -مطابق با زیربند پ 2-5-لبه ناحیه تعمیرات جوش نباید بیش از ( 1/2 mm)8/329inدر فلز پایه (به
شکل پ 3-مراجعه شود) پیشروی کند.
ت 9-تایید صالحیت عملکرد کارکنان جوشکاری
ت 9-9-تایید صالحیت
ت 9 -9-9-کلیات
اضافه شود:

پاراگراف زیر در ادامه به این زیربند اضافه شود:
کاربرهای دستگاههای جوشکاری خودکار میتوانند مطابق با استاندارد  ]62[ ISO 14732تایید صالحیت
شوند.
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ص  5-پیوست ث (الزامی) بازرسی غیر مخرب برای لولههایی که الزم نیست الزامات پیوستهای ح ،د یا
ژ را برآورده سازد
ث9-9-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با پاراگراف زیر جایگزین شود:
سازنده باید دارای کارکنان سطح  1بهعنوان مسئول برای کلیه فعالیتهای  NDTباشد .کارکنان فراصوتی
سطح  1باید در طول فرایند ساخت جهت تماس در دسترس باشند .کلیه مشخصات فنی و روشهای اجرایی
 NDTسازنده/تأمینکننده باید بهوضوح همراه با تاریخ به تأیید شخص سطح  NDT 1برسد .در صورت لزوم،
سازنده باید شماره صالحیت و تاریخ انقضاء گواهینامه شخص سطح  NDT 1را برای خریدار یا بازرس ارائه
کند.
مهم -ارزیابی عالئم و نتایج آزمونها باید تنها توسط کارکنان سطح  2یا سطح  1انجام شود.

ث9-9-9-
جایگزین شود:

پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
تمام ( )388 ٪طول ،کل ضخامت و عرض درز جوش و  HAZلولههای درزدار باید برای یافتن ناپیوستگیها
مطابق با جدول ث 3-و به شرح زیر به روش غیر مخرب بازرسی شود .آزمون فراصوتی باید مطابق با
استاندارد  ،ISO 10893-11بهعنوان الزامات تکمیلی برای این پیوست انجام شود.
3

مهم -آزمون فراصوتی باید با استفاده از تجهیزات خودکار با روشهای معمولی یا آرایه فازی انجام شود .روشهای آزمون
فراصوتی با استفاده از تجهیزات  TOFDو  EMATفقط باید با توافق کتبی خریدار و بر اساس یک برنامه تایید صالحیت
خاص و موردپذیرش خریدار مورداستفاده قرار گیرد.

مهم  -9آزمون فراصوتی دستی بهعنوان جایگزین یا جایگزینی برای  AUTمجاز نیست.
مهم  -2اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،بازرسی درز جوش با پرتونگاری اشعه ایکس به همراه آزمون فراصوتی دستی
میتواند مجاز باشد.
2

مهم - 9در صورت ثبت نتایج آزمون ،پرتونگاری آنالین (در زمان واقعی/پویا ) قابلقبول است.

ث2-9-9-
جایگزین شود:

1 -Phase Array
2 -Real-time/Dynamic
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پاراگراف موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
تمام ( )388%طول و محیط لولههای  SMLSباید بهوسیله  NDTخودکار (برای ناپیوستگیهای عرضی،
طولی و زاویهدار) مطابق با جدول ث 2-مورد آزمون قرار گیرد.
مگر در مواردی که از طرف خریدار مشخصشده باشد ،استانداردهای کاربردی برای آزمونها عبارتاند از:
 ، ISO 10893-2آزمون خودکار جریان گردابی؛
 ISO 10893-5بازرسی ذرات مغناطیسی؛ و
 ،ISO 10893-10آزمون فراصوتی خودکار برای ناپیوستگیهای طولی و عرضی.
جایگزین شود:
جدول زیر با جدول ث 3-جایگزین شود:
جدول ث 9-بازرسی غیر مخرب درز جوش لوله
روشهای بازرسی غیر مخرب

نوع درز جوش
الکترومغناطیسی
 HFWبرای t> 6mm
 HFWبرایt ≥6mm
SAW

b

a

پرتونگاری

فراصوت

کاربردی نیست

یک روش یا ترکیبی از روشها موردنیاز است
کاربردی نیست

الزامی است

کاربردی نیست

c

الزامی است

a

خط جوش انتهای لوله ممکن است نیاز به بازرسی تکمیلی داشته باشد( .به زیربند ث 2-1-مراجعه شود)

b

روش  EMIقابلقبول ،باید توسط خریدار تایید شود.

کاربردی نیست
d

الزامی است

 cآزمونی که مقررشده روی خط جوش دو انتها که بر اساس توافق سازنده و خریدار باید اجرا شود ممکن است با آزمون پرتونگاری جایگزین شود
 dدستکم در انتهای لوله موردنیاز است.

جایگزین شود:
جدول زیر با جدول ث 2-جایگزین شود:
جدول ث -2-بازرسی غیر مخرب بدنه لوله SMLS
روشهای بازرسی غیر مخرب

مورد
ضخامت

الکترومغناطیس

فراصوت

ذرات مغناطیسی
(میدان حلقوی)

لوله  PSL 2هر رده

>6mm

≤6mm

یک روش یا ترکیبی از روشها الزم است
قابلاستفاده نیست

ث9 -9-9-

جایگزین شود:
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موارد این زیربند حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
الف -در لوله بدون درز ،توصیه میشود  NDTپس از هیدرواستاتیک انجام شود .اگر الزام دیگری توسط
خریدار مشخص نشده باشد ،بازرسی غیر مخرب لوله  SMLSدستکم بعد از هر بار عملیات حرارتی و
انبساط سرد ،اگر کاربرد داشته باشد ،انجام شود ،اما ممکن است قبل از برشکاری ،پخزنی و اندازه کردن
صورت گیرد؛
ب -در لوله درزدار NDT،باید پس از آزمون هیدرواستاتیک انجام شود .باید توجه نمود که بازرسی غیر
مخرب الزم در درزهای جوش لوله انبساط سرد شده ،پس از انبساط سرد انجام شود؛
ج -در لوله NDT، SAWباید پس از آزمون هیدرواستاتیک و هرگونه عملیات اندازه کردن انجام شود.
ث 2-9-بازرسی انتهای لوله -لولههای درزدار

اضافه شود:
عنوان زیربند ث 3-2-1-اضافه شود:
ث 9-2-9-انتهای بازرسی نشده

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
در درز جوش انتهای لوله ،در صورت استفاده از بازرسی AUTیا  EMIبرای تحقق الزامات زیربند ث-3-1-
 ،3طول جوش پوشش داده نشده بهوسیله بازرسی خودکار تا بیشینه ( ،189 mm )32inباید با استفاده از
همان پارامترهای بازرسی ،که در زیربند ث 3-3-1-مشخصشده است ،بهوسیله موارد زیر مورد بازرسی قرار
گیرد:
 آزمون فراصوت با استفاده از سیستم خودکار یا نیمهخودکار دیگر؛ یا -آزمون فراصوت دستی). (MUT

در صورت پذیرش کتبی قبلی از طرف خریدار ،استفاده از  MUTباید فقط برای بازرسی درز جوشهای
انتهایی بازرسی نشده استفاده شود .روبش باید با استفاده از پراپ های موجبرشی مناسب از هر دو جهت
محیطی انجام گیرد .زاویه پراب موجبرشی باید برای اطمینان از پوشش کامل جوش و  HAZانتخاب شود.
بهطور جایگزین ،انتهای بازرسی نشده لولهها بهوسیله فراصوتی خودکار با شرایط زیر باید بریده شوند:
الف -جوش انتهایی بازرسی فراصوتی خودکار نشده نباید بیشتر از ( 189 mm )32inباشد.
ب -برش انتهای لوله بازرسی فراصوتی خودکار نشده ،الزام سازنده را برای انجام بازرسی پرتونگاری )(RT

ازجوش انتهایی ،برطرف نمیکند (به زیربند ث 2-2-1-مراجعه شود).
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پ -برش انتهای لوله بازرسی فراصوتی خودکار نشده ،الزام سازنده را برای انجام بازرسی فراصوتی انتهای
لوله برطرف نمیکند (به زیربندهای ث 1-2-1-و ث 5-2-1-مراجعه شود).
ت -در مواردی که معیارهای پذیرش آزمون فراصوت بحرانیتری در انتهای لوله ،نسبت به الباقی لوله ،اعمال
شود ،بعد از بریدن انتها در لولههای بازرسی فراصوتی خودکار نشده ،باید این معیارهای پذیرش بحرانی،
در انتهای جدید لوله نیز اعمال شود.
ث -سوابق مطابق با زیربند ث 5-9-باید ثبت و نگهداری شوند.
اضافه شود:
عنوان زیربند ث 2-2-1-اضافه شود:
ث 2-2-9-پرتونگاری جوش انتهای لوله

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
در لوله  ،SAWجوش در هر انتهای لوله در کمینه فاصله ( 288 mm )4inباید به روش پرتونگاری بازرسی
شود .نتایج این بازرسی باید در فیلم و یا بهوسیله روش تصویربرداری دیگری ثبت شود.
اگر الزام دیگری از طرف خریدار مشخص نشده باشد ،باید ناحیه مورد پرتونگاری با استفاده از آزمون فراصوت
نیز بازرسی شود (به زیربند ث 3-2-1-مراجعه شود) که بهعنوان روش بازرسی اصلی است .پذیرش نهایی
باید بهوسیله آزمون فراصوت باشد .پرتونگاری نباید برای پذیرش عیوب آزمون فراصوت استفاده شود.
اگر عیبی با هر روش  NDTتشخیص داده شود ،باید بهعنوان مردود در نظر گرفته شود.
مهم -بازرسی پرتونگاری باید با اشعه ایکس باشد مگر اینکه توسط خریدار مورد دیگری تعیینشده باشد.

اضافه شود:
عنوان زیربند ث 1-2-1-اضافه شود:
ث 9-2-9-فراصوتی برای بررسی تورق

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
آزمون فراصوت باید مطابق با استاندارد  ISO 10893-8یا مطابق با یک استاندارد معادل موردتوافق
(بهعنوانمثال  ASTM A578و ،( ASTM A435برای تأیید اینکه تمام محیط هر دو انتهای لوله عاری از
ناپیوستگی الیهای بزرگتر از ( 9/5 mm )8/29inدر جهت محیطی است ،انجام گیرد.
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روبش باید در فاصلهای به طول [( ]1/9t + 29 mm )8/54inیا ( 98 mm )2 inاز لبه پخ یا لبه لوله در سطح
خارجی آن ،هرکدام که بزرگتر است ،انجام شود.
آزمون فراصوت انتهای لوله باید بر روی سطح خارجی و قبل از پخزنی انجام شود .اگر خریدار مشخص کرده
باشد ،آزمون فراصوت ممکن است بعد از پخزنی ،بر روی سطح داخلی لوله انجام شود و به دنبال آن آزمون
ذرات مغناطیسی (با یک روش مناسب برای ناپیوستگی الیهای بهعنوانمثال بهصورت شعاعی در سرتاسر
ضخامت) برای پیدا کردن عیوب الیهای در هر دو سطح پخ لوله مطابق با استانداردهای  ISO 10893-5یا
 ASTM E709انجام شود ،سطوح پخی نیز باید عاری از این عالئم باشد.
بررسی تورق انتهای لوله ممکن است با استفاده از  MUTانجام شود.
مهم  -درصورتیکه خریدار مشخص کند ،مجاز است فاصله روبش بزرگتری درخواست شود.
اضافه شود:
زیربندهای ث 5-2-1-و ث 9-2-1-به شرح زیر اضافه شود:
ث 4-2-9-محیط انتهای لوله SAW

آزمون فراصوت برای تأیید عاری بودن هر انتهای لوله از ترکخوردگی در سرتاسر ضخامت در جهت محور به
فاصله کمینه ( ،98 mm )2inاستفاده شود .روبش باید در هر دو جهت محیطی با استفاده از پراپ موجبرشی
مناسب (زاویه پراب  59درجه توصیه میشود) انجام شود .برای تعیین سطح مرجع قابلپذیرش باید از
شکافهای محوری  N5در سطوح داخل و خارج استفاده شود .هیچ ترکی مجاز نیست.
ث 5-2-9-آزمون ذرات مغناطیسی انتهای لوله

درصورتیکه خریدار مشخص کند ،آزمون ذرات مغناطیسی پخ  /سطح انتهای لوله باید همراه با آزمون
فراصوت برای تشخیص ناپیوستگی الیهای (سایر ناپیوستگیهای درخواست شده توسط خریدار) ،مطابق با
ISO 10893-5یا  ASTM E709انجام شود .سطح انتهایی باید عاری از عالئم باشد.
ث 9-9-بازرسی انتهای لوله  -لولهSMLS

اضافه شود:
عنوان زیربند ث 3-1-1-اضافه شود:
ث 9-9-9-انتهای بازرسی نشده

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
طول انتهای لوله که در حین  AUTبدنه لوله تا بیشینه ( ،189 mm )32inکه مورد بازرسی قرار نمیگیرد
(به زیربند ث 3-2-1-مراجعه شود) توسط یک سیستم جایگزین ، AUTسیستم  SAUTیا سیستم  MUTبا
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استفاده از پراپهای زاویهای و پارامترهای بازرسی مطابق با زیربند ث ، 2-3-1-باید بازرسی شود .روبش
باید در هر دو جهت محیطی با استفاده از پراب موجبرشی مناسب انجام شود (زاویه پراب  59 °توصیه
میشود).
مهم -در صورت پذیرش کتبی قبلی از طرف خریدار ،استفاده از  MUTباید فقط برای بازرسی درز جوشهای انتهایی بازرسی
نشده استفاده شود .روبش باید با استفاده از پراپ های موجبرشی مناسب از هر دو جهت محیطی انجام گیرد.

بهطور جایگزین ،انتهای بازرسی نشده لولهها بهوسیله فراصوتی خودکار با شرایط زیر باید بریده شوند:
الف -انتهای لوله بازرسی نشده باید بر اساس شواهد مستند توسط سازنده تعیین و تأیید شوند.
ب -در مواردی که معیارهای پذیرش آزمون فراصوت بحرانیتری در انتهای لوله ،نسبت به مابقی لوله ،اعمال
شود ،بعد از بریدن انتها در لولههای بازرسی فراصوتی خودکار نشده ،باید این معیارهای پذیرش بحرانی،
در انتهای جدید لوله نیز اعمال شود.
پ -برش انتهای لوله بازرسی فراصوتی خودکار نشده ،الزام سازنده را برای انجام بازرسی فراصوتی انتهای
لوله برطرف نمیکند (به زیربند ث 2-1-1-مراجعه شود).
ت -سوابق مطابق با زیربند ث 5-9-باید ثبت و نگهداری شوند.
اضافه شود:
عنوان زیربند ث 2-1-1-اضافه شود:
ث 2-9-9-آزمون فراصوتی برای بررسی تورق

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
در لولههای  SMLSنیز زیربند ث 1-2-1-در نظر گرفته شود.
اضافه شود:
زیربند ث 1-1-1-به شرح زیر اضافه شود:
ث 9-9-9-آزمون ذرات مغناطیسی سطح انتهای لوله

در لولههای  SMLSنیز زیربند ث 9-2-1-در نظر گرفته شود.
ث9-2-4-

جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و با موارد زیر جایگزین شود:
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اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،چگالی فیلم پرتونگاری برای درز جوش باید بین  2و 1
و در فلز پایه بین  2و  1/9باشد .نمایشگر فیلم 3باید در محدوده چگالی مورداستفاده دارای تائیدیه باشد.
ث 6-4-عیوب یافته شده در بازرسی پرتونگاری
اضافه شود:

موارد به شرح زیر در ادامه به این زیربند اضافه شود:
درجایی که عالئم مشکوک بهوسیله آزمون فراصوت ثبتشده اما در آزمون مجدد ،بهوسیله آزمون پرتونگاری
تشخیص داده نشدهاند ،ناحیه موردنظر باید تحت آزمون فراصوت تکمیلی قرار گیرد .اگر آزمون فراصوت
تکمیلی عالئم را بهعنوان عالئم صحیح و مرتبط تأیید کند (نه به دلیل ویژگیهای هندسی یا شرایط تماسی
پراب) ،عالئم آزمون فراصوت باید بهعنوان عیب طبقهبندیشده و مردود شود.
ث 5-بازرسی فراصوتی و الکترومغناطیسی

ث3-3-9-
اضافه شود:

موارد به شرح زیر در ادامه به این زیربند اضافه شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد:
الف -درصورتیکه مشخص نمودن خریدار ،صالحیت سیستم باید مطابق با پیوست  1بررسی شود.
ب -سیستم  NDTباید قادر باشد ناپیوستگیهای مشخصشده توسط خریدار را آشکار سازد و بهطورکلی،
قادر به نشان دادن ناپیوستگیهای محوری و محیطی (در صورت کاربرد) در سطوح داخلی و خارجی و
بدنه لوله شامل تورق و جدایش باشد .اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،سیستم  NDTباید قابلیت
تشخیص ناپیوستگیهای زاویهدار را داشته باشد.
پ -تجهیزات باید قادر به عالمتگذاری محل ناپیوستگی با اسپری رنگ خودکار بوده و یا در صورت توافق،
یک سامانه باقابلیت ثبت موقعیت ناپیوستگی در نقشههای بازرسی نیز میتواند موردپذیرش باشد .اگر
الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،هر چهار ساعت یکبار ،نازل اسپری رنگ باید
تمیزکاری شود.
ت -سامانههای روبش  AUTورق یا نوار (کالف) باید قادر به پوشش  388 %سطح و ضخامت کامل ورق/
نوار (کالف) باشند.

1 -Film viewer
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ث -سامانههای رویش  AUTدرز جوش یا بدنه لوله باید قادر به پوشش  388 %در یک پاس پیوسته باشند.
این سطح پوشش باید شامل عمق و عرض کامل درز و  HAZلوله درزدار ( HAZلولهها دستکم
( 1 mm )8/32 inدر نظر گرفته شود) باشد .مگر در مواردی که توسط خریدار مشخصشده باشد،
پوشش بازرسی میتواند با چند کالسکه 3باهم یا جداگانه انجام شود.
ج -در لولههای بدون درز ،پوشش بازرسی باید شامل سطوح داخلی و خارجی و ضخامت کامل لوله باشد.
چ -در لوله درزدار ،یک سیستم روبش خودکار جهت قرارگیری صحیح پراپ ها با توجه به خط وسط جوش
استفاده شود که از دقت موقعیتی ( ± 2 mm )8/84 inیا بهتر برخوردار باشد.
ح -هر عالمتی باالتر از حد شاخص باید بهطور خودکار روی سطح لوله نشانهگذاری شود.
اضافه شود:
عنوان زیربند ث 2-3-9-اضافه شود:
ث 2-9-5-پوشش بازرسی درز جوش
جایگزین شود:

زیربند موجود حذف و با مورد زیر جایگزین شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،در لولههای درزدار ،تجهیزات باید قادر به انجام بازرسی
طول کل جوش (بهاستثناء جوش انتهای لوله ،که بهطور مجزا مورد بازرسیSAUT ، AUTیا  MUTهرکدام
که کاربرد دارد ،قرار میگیرد) و کل ضخامت ناحیه جوش به شرح زیر باشند:
الف -در  ،HFWناحیه جوش (شامل درز جوش و ) HAZبهعالوه کمینه ( 3/9 mm )8/891 inاز فلز پایه در
هر طرف ناحیه جوش؛
ب -در  ،SAWسطح جوش (شامل درز جوش و ) HAZبهعالوه کمینه ( 3/9 mm )8/891 inاز فلز پایه در
هر طرف ناحیه جوش.
مهم -دقت دستگاه ردیابی جوش باید در نظر گرفته شود.
اضافه شود:

زیربندهای ث 1-3-9-و ث 5-3-9-به شرح زیر اضافه شود:
ث 9-9-5-آزمون MUT

تجهیزات  MUTفقط برای موارد زیر استفاده میشود:

1 -Multiple Carriages
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الف -بازرسی لبهها و انتهای ورق  AUTنشده؛
ب-در صورت پذیرش کتبی قبلی خریدار ،بازرسی انتهای لوله  AUTنشده؛
پ -تائید عالئم ثبتشده بهوسیلهAUT؛ و
ت -تائید رد یا قبول عالئم.
مهم -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،حد شاخص مورداستفاده در  MUTباید معادل حد شاخص AUT

بوده و سرعت روبش  MUTنباید بیش از ( 398 mm/s )9in/sباشد.
مهم -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد MUT،برای تشخیص ناپیوستگیهای الیهای باید مطابق با
3

 10893-9 ISOپیوست الف انجام شود و باید از پرابهای مبدل دوگانه استفاده شود.
ث4-9-5-پرابهای مورداستفاده برایAUT

پرابهای مورداستفاده برای  AUTباید:
الف -حساسیت و پوشش روبش موردنیاز را برآورده نمایند.
ب-دارای برگه فنی پراب نشاندهنده سازنده ،نوع ،زاویه موج ،ابعاد ،توزیع فرکانس و تمرکز باشد؛
پ -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،پرابهای زاویهای استفادهشده در آزمون فراصوت
درز جوش ،باید دارای برگههای فنی نشاندهنده پروفیل موج عمودی  dB -9باشند و
ت -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،پرابهای نرمال باید دارای برگههای فنی
نشاندهنده پروفیل موج جانبی  dB -9باشند.
ث 2-5-مشخصات لولههای کالیبراسیون بازرسی فراصوت و الکترومغناطیس
ث9-2-5-
اضافه شود:

متن زیر بعد از یادآوری اضافه شود:
طراحی و جنس شاخص مرجع باید قبل از استفاده ،با خریدار توافق شود.
ث2-2-5-
جایگزین شود:

متن موجود حذف و متن زیر جایگزین شود:
شاخص مرجع میتواند هرگونه طول معمولی که سازنده تعیین نموده و خریدار تائید نماید ،داشته باشد.
1 -Dual Transducer Probe
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اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،شاخصهای مرجع مورداستفاده برای نمایش پویای
(آنالین) و تکرارپذیری آزمون ،باید دارای طول کامل یک لوله باشند.
ث9-2-5-
جایگزین شود:

جدول زیر جایگزین جدول ث 9-شود:
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جدول ث -7-آشکارسازهای مرجع
آشکارسازهای مرجع

مورد
مکان شکاف

جهت شکاف

خارجی

داخلی

طولی

a

ابعاد شکاف

عرضی

عمق

c

طول

قطر سوراخ

d

عرض

ایجادشده در

%

(بیشینه)
)mm(in

(بیشینه)
)mm(in

راستای شعاعی

5,0

)50 (2,0

)1,0 (0,040

f

)50 (2,0

b

)mm(in
درزHFW
g

درزSAW
لوله SMLS

e.i

e.i

i

ضروری

ضروری

e

e

ضروری

ضروری

e

e

h

ضروری

ضروری

h

5,0

)50 (2,0

5,0

)1,0 (0,040
)1,0 (0,040

i

)1,6 (0,063
)1,6 (0,063

f
j

)1,6 (0,063

یادآوری  -9شکافها راستگوشه یا بهصورت  Uشکل میباشند.

یادآوری  -2در بازرسی الکترومغناطیسی ،شاخص مرجع باید دارای شکافهای داخلی ،خارجی و یک سوراخ با شعاع خاص باشد( .به زیربند ث 5-1-9-مراجعه شود)
a

نیازی به قرار دادن شاخصهای مرجع در جوش نیست.

b

قطر سوراخهای ایجادشده بر اساس اندازههای مته استاندارد باشد .اگر از شکاف بهعنوان شاخص مردودی استفاده شود ،سوراخ الزم نیست...

c

عمق بر اساس درصدی از ضخامت میباشد و نیازی نیست که کمتر از ( 8/1mm )8/832inعمق داشته باشد .رواداری عمق  ± 39 %عمق شکاف مشخصشده است یا (± 8/89mm )8/882in
هرکدام که بزرگتر است.

d

تمام طول باید دارای عمق کامل باشد

e

اگر از شکاف برای ایجاد شاخص مردودی استفاده شود ،الزم است.

f

بنا به اختیار سازنده و بهشرط مشخص شدن توسط خریدار ،ممکن است شکاف  N10یا سوراخ به قطر ()8/329in

 1/2mmممکن است مورداستفاده قرار گیرد (به جدول ث 4-برای حدود قابلپذیرش

مراجعه شود)
g

با اختیار سازنده و بهشرط مشخص شدن توسط خریدار ،در درز جوش ، SAWشاخص مردودی میتواند با استفاده از شکافهای لبه جوش یا سوراخهای شعاعی لبه جوش ایجاد شود.

h

با اختیار سازنده و بهشرط مشخص شدن توسط خریدار ،شکافها میتوانند در جهت و زاویهای که یافتن عیوب پیشبینیشده را ،تسهیل میکند ،ایجاد شوند.

i

در صورت مشخص شدن توسط خریدار ،شاخص مرجع باید دارای شکافهای داخلی ،خارجی و یک سوراخ شعاعی باشد.

j

اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،قطر سوراخ شعاعی میتواند ( 1/2mm )8/329inباشد

ث5-2-5-
اضافه شود:
موارد به شرح زیر به این زیر بند اضافه شود:
بازرسی چشمی و ابعادی باید بر روی هر شاخص مرجع انجامشده و نتایج در یک گزارش رسمی یا
گواهینامه گنجانده شود که نشاندهنده انطباق با الزامات فنی مربوط است.
ممکن است از روشهای  NDTبرای تهیه اطالعات تکمیلی استفاده شود.
دستکم موارد زیر بهعنوان نیاز ذکر شود:
الف -شناسه گزارش ،تاریخ ،نام خریدار ،نام و امضاء مجاز؛
ب-شاخص مرجع :شناسه ،طول ،قطر ،ضخامت ،جنس ،روش اجرایی و پروفیل جوش (بهطور مناسب)،
مشخصات پروفیل سطح روبش و موقعیت شاخصهای مرجع؛
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پ -شکاف : N5 / N10طول ،عرض ،عمق ،زاویه و سطح مقطع؛
ت RDH(-سوراخ شعاعی) :قطر ،موقعیت ،زاویهها در دو صفحه عمود؛
ث -اگر ( FBHسوراخ کف تخت) توسط خریدار برای جوش مشخصشده باشد :قطر ،عمق سوراخ ،فاصله
کف سوراخ تا سطح بازرسی ،موقعیت انتهای سوراخ نسبت به خط ذوب ،زاویهها در دو صفحه عمود و
تایید تخت و عمود بودن انتهای سوراخ؛
ج -اگر ( FBHسوراخ کف تخت) توسط خریدار برای ورق  /نوار (کالف) مشخصشده باشد :قطر ،عمق
سوراخ ،فاصله کف سوراخ تا سطح بازرسی ،زاویهها در دو صفحه عمود و تایید تخت و عمود بودن
انتهای سوراخ؛
چ -اگر ( SDHسوراخ جانبی) توسط خریدار مشخصشده باشد :قطر ،عمق سوراخ ،فاصله تا سطح ،موقعیت،
زاویه در دو صفحه.
ث9-5-5-
جایگزین شود:

جدول زیر جایگزین جدول ث 4-شود:
جدول ث-8-حد پذیرش
مورد

نوع شکاف

جوش SAWیا تعمیری

N5

اندازه سوراخ

)1,6 (0,063

(بیشینه)
٪
100

b

b

33

جوش EW

N5

)1,6 (0,063

c

100

لولهSMLS

N5

)1,6 (0,063

c

100

N10

b

حد پذیرش

)3,2 (0,125

a

a

بهعنوان درصدی از عالئم ایجادشده توسط شاخص مرجع بیانشده است .شاخص مردودی ،نباید از حد مجاز مربوطه بیشتر شود( .به زیربند ث1-9-
مراجعه شود)
در صورت تائید و سفارش توسط خریدار.

c

در صورت مشخص شدن توسط خریدار ،اندازه سوراخ میتواند  1/2 mmباشد.

b

اضافه شود:
زیربند ث 4-9-به شرح زیر اضافه شود:
9

ث 8-5-بازرسی آزمون فراصوت برای شناسایی ترکهای تأخیری هیدروژنی (ترکهای شورون)

1 -Chevron cracks
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در صورت مشخص نمودن خریدار ،در  MPQTو حین تولید ،بازرسی  MUTبرای بررسی ترکهای تأخیری
هیدروژنی )(DHCباید مطابق با روش اجرایی مشخصی انجام شود .در صورت توافق با خریدار ممکن است از
 ،AUTاستفاده شود .روش اجرایی  AUTو لولههای مرجع باید مورد تائید خریدار باشند .هنگام استفاده از
 ،AUTشاخصهای مرجع مناسبی ،برای اطمینان از پوشش بازرسی 388 %جوش ،باید به کار گرفته شوند.
مهم  -9این بازرسی محدود به لولههای  SAWبوده و مکان و جهتگیری مورد انتظار  DHCدر شکل ث 3-نشان دادهشده
است.

شکل ث 9-مکان و جهت مورد انتظار DHC
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مهم  -2اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،یک لوله در هر تغییر نوبتکاری یا  2 %لولههای تولید روزانه،
هرکدام بیشتر است ،جهت بررسی انتخاب شود.
مهم  388 % -9درز جوش باید  54 hپس از آزمون هیدرواستاتیک بازرسی شود.

ث 6-بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

ث2-9-6-
جایگزین شود:
زیربند موجود حذف و متن زیر جایگزین شود:
ناپیوستگیهای سطحی آشکارشده با بازرسی ذرات مغناطیسی باید موردبررسی ،طبقهبندی قرارگرفته و
مطابق با زیربند  9-38-5در مورد آنها اقدام شود.
ث 2-6-تجهیزات

اضافه شود:
پاراگراف زیر به این زیربند اضافه شود:
مغناطیس کردن باید در دو جهت عمود برای بدنه لوله و دستکم در یکجهت (برای عیوب محیطی) برای
پخ انتهای لوله انجام شود.
اضافه شود:
زیربند ث 5-9-به شرح زیر اضافه شود:
ث 4-6-آزمون ذرات مغناطیسی درز جوش طولیSAW

اگر توسط خریدار مشخصشده باشد در  MPQTو حین تولید ،کل درز جوش یک شاخه لوله در هر نوبت
باید دستکم  54 hبعد از جوشکاری بازرسی شود.
مهم  -9آزمون ذرات مغناطیسی باید مطابق با استاندارد  ASTM E709انجام شود.

مهم  -2در لوله با قطر بزرگتر و مساوی ( 985/9 mm )25 inکل جوش داخلی باید آزمون ذرات مغناطیسی شود.
مهم  -9عالئم بزرگتر از ( 1/2 mm )8/329 inدر هر جهتی باید بهعنوان عیب طبقهبندی شوند.
مهم  - 4ترکها قابلقبول نیستند.
ث4-7-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
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اندازهگیریها باید دستکم سه بار در  5 hاز هر نوبت در هر دو انتهای لوله انجام شود.
ث6-7-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،باید چهار قرائت تقریباً 58 °و از هم جدای محیطی در
هر دو انتهای لوله انجام شود .میانگین چهار قرائت با گوس سنج اثر هال باید کمتر از ( 2 mT)28Gsباشد و
هیچکدام نباید از ( 2/9 mT)29Gsبیشتر شود .در صورت توافق میتوان از دیگر دستگاهها با حدود پذیرش
معادل ،استفاده نمود.
اضافه شود:
""SMLSبهعنوان بند ث 4-اضافه شود:
ث 8-ناپیوستگیهای الیهای در بدنه لولههای  SAW ، EW،HFWوSMLS

ث9-8-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
در لوله ، HFWبرای بررسی اینکه بدنه لوله عاری از ناپیوستگیهای الیهای بزرگتر از موارد مجاز زیر است
باید از بازرسی فراصوتی استفاده شود:
الف -مطابق با استاندارد (ISO 10893-9اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،سطح پذیرش
 ) U2اگر بازرسی قبل از تولید لوله انجام شود ،یا
ب  -مطابق با استاندارد( ISO 10893-8اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،سطح پذیرش
 ) U2اگر بازرسی بعد از تولید لوله و جوشکاری درز لوله انجام شود.
مهم  -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،پوشش بازرسی دستکم باید 98 %سطح نوار (کالف) یا بدنه لوله
باشد .بنا به تشخیص خریدار ،پوشش بازرسی میتواند تا  388 %سطح نوار (کالف) یا بدنه لوله افزایش یابد.

ث2-8-
جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
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در لولههای  ،SAWاز بازرسی فراصوتی باید برای تأیید اینکه نوار /ورق (بدنه لوله) عاری از عیوب الیهای
بزرگتر از موارد مجاز در استاندارد  ISO 10893-9با سطح پذیرش U2است ،به کار گرفته میشود.
مهم  -9اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،پوشش بازرسی دستکم باید 98 %سطح نوار /ورق یا بدنه لوله
باشد .بنا به تشخیص خریدار ،پوشش بازرسی میتواند تا  388%سطح نوار /ورق یا بدنه لوله افزایش یابد.
مهم  -2در صورت مشخص نمودن خریدار ،مطابق با استاندارد  ISO 10893-8با سطح پذیرش  ،U2باید برای بازرسی بعد
از جوشکاری درز در نظر گرفته شود.

اضافه شود:
زیربند ث 1-4-به شرح زیر اضافه شود:
ث9-8-

در لولههای  ،SMLSاز بازرسی فراصوتی باید برای تأیید اینکه بدنه لوله عاری از عیوب الیهای بزرگتر از
موارد مجاز مطابق با استاندارد  ISO 10893-9با سطح پذیرش  U2است ،به کار گرفته شود.
مهم  - 9اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،پوشش بازرسی دستکم باید  98%سطح بدنه لوله باشد .بنا به
تشخیص خریدار ،پوشش بازرسی میتواند تا  388%سطح بدنه لوله افزایش یابد.
مهم  - 2در صورت مشخص نمودن خریدار ،میتوان از استاندارد  ISO 10893-8با سطح پذیرش  U1استفاده نمود.
مهم  -9مطابق با جدول ث 2-میتوان از  EMTبرای ضخامت مشخصشده کمتر از  9 mmاستفاده نمود.

جایگزین شود:
عنوان زیربند و متن زیربند جایگزین شود:
ث 1-ناپیوستگی الیهای در لبههای طولی تسمه  /ورق یا درز جوش لولههای  HFWوSAW

در لولههای  HFWو  ،SAWباید از بازرسی فراصوتی برای تأیید عاری بودن از عیوب الیهای بزرگتر از موارد
مجاز زیر ،پهنای کمینه [ ( ]1/ 9t + 29 mm )8/54 inیا ( ،98 mm )2 inهرکدام که بزرگتر است ،در
امتداد لبههای نوار /ورق یا در امتداد هر طرف درز جوش لوله انجام شود:
الف -مطابق با استاندارد  ISO 10893-9با سطح پذیرش  ،U2اگر بازرسی قبل از شکلدهی لوله انجام شود،
یا؛
ب -مطابق با استاندارد ISO 10893-8با سطح پذیرش  ،U2اگر بازرسی بعد از جوشکاری درز لوله انجام
شود.
مهم  -9پوشش بازرسی باید 388 %سطح ناحیه باشد.
مهم  -2در صورت مشخص نمودن خریدار ،آزمون فراصوت برای تشخیص ناپیوستگیهای الیهای ،باید هم بر روی ورق و هم
در امتداد درز جوش لوله انجام شود.
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اضافه شود:

بندهای ث 33-و ث 32-و زیربند های ث ،3-33-ث ،2-33-ث 3-2-33-و ث 2-2-33-اضافه شود:
ث 99-اندازهگیری ضخامت
ث 9-99-لولههای بدون درز

در لولههای  ،SMLSاندازهگیری کامل ضخامت محیطی با آزمون فراصوتی باید مطابق با استانداردهای
 ISO 10893-12یا  ASTM E114برای تأیید انطباق با کمینه ضخامت مجاز انجام شود .پوشش بازرسی باید
دستکم 29 %سطح لوله باشد.
مهم  -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،اندازهگیری ضخامت فراصوتی دستی باید در فاصله تقریبی ()2 in
 98 mmاز هر انتهای لوله و دستکم در چهار موقعیت محیطی که 58 °از هم فاصلهدارند ،انجام شود.

ث 2-99-لولههای درزدار
ث 9-2-99-اندازهگیری ضخامت ورق فوالدی

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،ضخامت دیواره باید دستکم در  5مکان بافاصله تقریب ًا
مساوی درروی یک خط مستقیم در وسط و لبههای ورق (دوازده نقطه اندازهگیری در هر ورق) اندازهگیری
شود.
اندازهگیری ضخامت ورق فوالدی باید بهگونهای باشد که کمینه و بیشینه ضخامت لولههای تولیدشده رعایت
شود.
ث 2-2-99-اندازهگیری ضخامت دیواره لوله

در لوله  ،SAWاگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،اندازهگیری ضخامت با روش فراصوتی
دستی باید تقریباً در فاصله ( 98 mm )2 inاز هر انتهای لوله و دستکم در سهنقطه ( 28 mm )8/95 inاز
لبه درز جوش) در دو طرف درز جوش ( و ناحیه مقابل درز جوش) نه اندازهگیری در هر لوله( ،انجام شود.
مهم -اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،وقتی اندازهگیری ضخامت ورق فوالدی انجامنشده باشد ،اندازهگیری ضخامت با
روش فراصوتی دستی ،دستکم در وسط هر لوله نیز باید مانند ضخامت سنجی انتهای لوله انجام شود.

در لوله  ،HFWاگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،اندازهگیری ضخامت با روش فراصوتی
دستی باید تقریباً در فاصله ( 98 mm )2 inاز هر انتهای لوله و دستکم در سهنقطه ( 28 mm )8/95 inاز لبه
درز جوش (در دو طرف درز جوش) و ناحیه مقابل درز جوش ،انجام شود.
مهم  -اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،اندازهگیری ضخامت با روش فراصوتی دستی ،توصیه میگردد دستکم در وسط
هر لوله نیز مانند ضخامت سنجی انتهای لوله انجام شود.

ث 92-کالیبراسیون ،بررسیهای کنترلی و نگهداری
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تجهیزات ،مواد مصرفی و فرایندهای  NDTباید تحت یک سیستم مستند کالیبراسیون متداول ،بررسیهای
کنترلی و نگهداری قرار داشته باشند.
مهم -تجهیزات  NDTباید دستکم هر  5 hیکبار در هر نوبتکاری کالیبره شوند.
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ص 6-پیوست ح (الزامی) لوله  PSL 2برای استفاده در سرویس ترش
ح 9-مقدمه

اضافه شود:
موارد زیر به این زیربند اضافه شود:
مواد تهیهشده مطابق این پیوست باید با استانداردهای NACE MR0175 / ISO 15156مطابقت داشته
باشد .در هرکجا اختالفی در الزامات وجود داشته باشد ،الزام سختگیرانهتر باید اعمال شود لولههایی که
عمداً از جنس فوالد مقاوم در برابر  HICساخته نشده باشند ،حتی اگر آزمونهای بعدی  HICرا هم پشت
سر گذاشته باشد ،نباید مورداستفاده قرار گیرد.
در لولههایی که برای سرویس ترش سفارش داده میشود در صورت بروز اختالف بین بندهای قسمت دوم در
این استاندارد و الزامات این پیوست ،سختگیرانهترین موارد در الزامات اعمال میشود.
ح 9-ساخت
ح9-2-9-

اضافه شود:
متن زیر در ادامه پاراگراف اضافه شود:
همه لولهها باید مطابق با روش اجرایی که واجد شرایط الزامات پیوست ب ،همراه با آزمونهای اضافی که در
این پیوست مشخصشده است ،تولید شوند (به جدول ح 1-مراجعه شود( .عالوه بر الزامات زیربند  1-1-4و
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
 -3آزمون چاپ گوگرد باید برای فوالد مورداستفاده در ساخت لوله برای آشکارسازی جدایش و توزیع
ناخالصی گوگرد انجام شود تا از یکنواختی محصوالت اطمینان حاصل شود .نتایج آزمون نباید جدایشی را
نشان دهد .اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد .فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه در
هر پنج شماره ذوب یا شماره شارژ (هرکدام قابلاستفاده باشد) با شرایط تولید یکسان ،باشد.
 -2فلز پایه باید دارای درجهبندی ناخالصی بر اساس روش  Dاز استاندارد  ]41[ ASTM E45باشد برای
همه نوع آخال ضخیم و نازک (به عبارتی آخال نوع  C ،B ،Aو  )Dتوصیه میگردد شدتی باالتر از شدت1
در نظر گرفته نشود.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه در هر پنج
شماره ذوب یا شماره شارژ (هرکدام قابلاستفاده باشد) با شرایط تولید یکسان ،باشد.
 -1فوالد مورداستفاده در ساخت لوله ،باید در موقعیتهای  3/5 tو  3/2 tجهت ساختار نواری (فریت یا
پرلیت /مارتنزیت) موردبررسی قرار گیرد .معیار پذیرش باید بین سازنده و خریدار موردتوافق باشد ،توصیه
میشود عدم وجود ساختار نواری در نظر گرفته شود .اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد،

192

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه در هر پنج شماره ذوب یا شماره شارژ (هرکدام قابلاستفاده باشد)
با شرایط تولید یکسان ،باشد.
 -5فوالد مورداستفاده در ساخت لوله ازنظر کربن و تفکیک کاربیدها نباید ساختار نواری داشته باشد .اگر
الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه در هر پنج شماره
ذوب یا شماره شارژ (هرکدام قابلاستفاده باشد) با شرایط تولید یکسان ،باشد.
 -9اندازهگیری میزان نواری یا جهتگیری ریزساختار (آزمونهای مکانیکی دوطرفه در صورت نیاز خریدار)
برای لولههای بدون درز و درزدار نیز باید پس از طی مراحل نهایی فرایندهای مکانیکی و حرارتی ساخت
لوله ،برای اطمینان از دستیابی به معیارهای پذیرش که مطابق با الزامات مربوط به لولههای مورد سفارش
انجام شود.
ح2-2-9-

اضافه شود:
متن زیر در ادامه پاراگراف اضافه شود:
میزان گاز اکسیژن ،هیدروژن و نیتروژن موجود در فوالد مذاب باید بهصورت آنالین بررسی (و مستند) شود
و به ترتیب برابر یا کمتر از  2ppm ،29ppmو  48ppmباشند .فرکانس بازرسی باید دستکم یک نمونه در
هر شماره ذوب با شرایط تولید یکسان ،باشد.
ح9-2-9-
جایگزین شود:
متن زیر جایگزین پاراگراف شود:

عملیات کنترل شکل ناخالصیها باید روی فوالد مذاب انجام شود .روشی (بهعنوانمثال بررسی متالوگرافی)
ممکن است بین خریدار و سازنده توافق شود تا اثربخشی کنترل شکل ناخالصیها ارزیابی شود.
ح 9-9-ساخت لوله
ح 9-9-9-لولهSMLS
جایگزین شود:
متن زیر جایگزین پاراگراف شود:

اگر خریدار مشخص کند ،لوله  SMLSباید از فوالد ریختهگری پیوسته (ریختهگری رشتهای) یا شمش
فوالدی ساخته شود .در صورت استفاده از روش تمامکاری سرد ،این موضوع باید در سند بازرسی بیان شود.
ح 2-9-9-لوله درزدار
ح9-2-9-9-
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جایگزین شود:
متن زیر جایگزین پاراگراف موجود شود:

کالف و ورق مورداستفاده در ساخت لوله درزدار باید از نورد کردن تختالهای ریختهگری پیوسته یا
ریختهگری تحتفشار ساخته شود .لوله باید  SAWH،SAWLیا  HFWباشد.
ح2-2-9-9-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
در لوله ، HFWلبههای کالف یا ورق باید ماشینکاری یا فرزکاری شوند.
3

مهم  -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،برش با گیوتین مجاز نمیباشد.

ح4-2-9-9-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
در لوله  ،HFWکالف و ورقها باید به روش بازرسی فراصوتی ازنظر ناپیوستگیهای صفحهای یا آسیبهای
مکانیکی مطابق با بند ذ ،5-قبل یا بعد از بریدن کالف یا ورق بررسی شود ،یا اینکه کل بدنه لوله تمامشده
باید مورد بازرسی قرار گیرد ازجمله بازرسی فراصوتی.
ح5-2-9-9-
جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:

جوشهای انتهایی روی نوار  /ورق مجاز نیستند.
ح6-2-9-9-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
خالجوش متناوب روی شیار  SAWLنباید استفاده شود.
اضافه شود:
زیربند ح 9-2-1-1-به شرح زیر اضافه شود:
1-Permitted
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ح7-2-9-9-

در صورت مشخص نمودن خریدار ،مواد مصرفی جوشکاری باید مطابق با بند ص 5-باشند.
اضافه شود:
عنوان زیربند و متن زیربند ح 5-1-اضافه شود:
ح 4-9-اندازه کردن سرد و انبساط سرد

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،نسبت اندازه کردن باید برای ده شاخه لوله در هر نوبت
(بهطور مساوی در طول تولید توزیع میشود) و یا تولید هر  38شاخه لوله در نوبت ،هرکدام که بیشتر باشد
و همچنین در لوله MPQTکه برای صالحیت  MPSاستفادهشده ،ثبت شود.
ح 4-معیارهای پذیرش
ح 9-4-ترکیب شیمیایی
ح9-9-4-
جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:

در لوله  PSL 2با ( t≤ 29 mm )8/545 inترکیب شیمیایی برای ردههای استاندارد باید مطابق با همه
الزامات زیربند  2-5و با جدول ح 3-اصالح شود .در صورت اختالف بین آنها ،برای لولههایی که برای
سرویس ترش سفارش داده میشوند ،سختگیرانهترین الزامات باید اعمال شود.
سطح کیفی لوله باید مطابق جدول ح 3-باشد و از یک حرف یا حروف که رده را مشخص نموده و دارای
پسوندی شامل یکی از حروف )Q ،Nیا  (Mکه بیانکننده شرایط تحویل (نوع عملیات حرارتی) و حرف دوم
) (Sکه شرایط سرویس را مشخص میکند ،تشکیلشده باشد.
مهم  - 9پانوشتهای « »e« ،»dو « »hاز جدول ح 3-مجاز نیستند مگر اینکه خریدار مشخص نموده باشد.
مهم  -2پانوشتهای « »j« ،»i« ،»fو « »kاز جدول ح 3-باید انجام شود ،اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده

باشد.
مهم  -9در صورت بروز اختالف بین الزامات شیمیایی این استاندارد و مواد شیمیایی موردنیاز این پیوست ،الزامات این پیوست
باید انجام شود.

ح2-9-4-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
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در لوله  PSL 2با ( ، t>29 mm )8/545 inترکیب شیمیایی باید طبق توافق خریدار باشد ،در صورت لزوم
این پیوست و الزامات جدول ح 3-اصالح خواهد شد.
ح 2-4-خواص کششی

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
خواص کششی باید مطابق با زیربند  1-5و جدول ح 2-باشد.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،بیشینه نسبت  Rm0.5 /Rtدر جدول ح ،2-برای ردههای
لوله از  Bتا  X65باید به  8/58تغییر یابد.
در جدول ح 2-به پانوشت « »eمورد زیر اضافهشده است:
کمینه درصد ازدیاد طول مشخصشده ،Af ،نباید کمتر از 28 %باشد.
پانوشت « »fبه جدول ح 2-اضافهشده است.
« »fاگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،مقادیر اندازهگیری شده استحکام تسلیم نباید بیش
از  328مگا پاسکال ،از کمینه مقادیری که در جدول ح 2-مشخصشده است ،بیشتر باشد.
ح 9-4-آزمون HIC / SWC

اضافه شود:
موارد به شرح زیر در ادامه پاراگراف دوم اضافه شود:
مهم  -9اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،تشخیص  HICباید بهوسیله آزمون فراصوتی انجام شود.
مهم  -2در صورت مشخص نمودن خریدار ،ارزیابی  HICباید با آزمون فراصوتی انجامشده و موارد زیر باید در نظر گرفته
شود:

 -3حدود نسبت شدت ترک ،نسبت طول ترک و نسبت ضخامت ترک باید روی هر مقطع لوله اعمال شود.
 -2معیار پذیرش جایگزین (که توسط خریدار مشخص میشود) باید اعمال شود.
 -1نسبت سطح ترک ) (CARبرابر با  9 %بیشینه سطح نمونه ،در هر نمونه باشد CAR .باید شامل تمامی
ترکها و تمامی تورقهایی که همراه یا بدون ترک باشند ،میشود.
 -5خسارات حاصل از عواملی که ظاهر آن مربوط ترکخوردگی به ناشی از فشار هیدروژن میباشند مانند
تاولزدگی ،ترکهای مستقیم و پلکانی باید اندازهگیری و گزارش شوند.
ح 4-4-آزمون سختی

جایگزین شود:
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متن زیر جایگزین متن موجود شود:
آزمونههایی سختی سنجی شدهاند (به زیر بند ح 1-9-مراجعه شود) که سختی در بدنه لوله ،جوش و HAZ

باید کمتر یا مساوی با  298HV10یا ( 22HRC )98/9 HR 39Nباشد.
ح 5-4-آزمون SSC

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
پس از خارج کردن آزمونههای ( SSCبه زیربند ح 2-1-9-مراجعه شود) از محیط آزمون ،سطح آزمونه که
قبالً تحت کشش قرارگرفته ،باید با بزرگنمایی  X100با میکروسکوپ قدرت کم 3بررسی شود .بروز هرگونه
ترک یا شکافهای سطحی یا شکستگی روی سطح کششی آزمونه موجب شکست آن میشود مگر اینکه
بتوان اثبات کرد که این موارد درنتیجه SSCنمیباشند.
مهم  -9تنها باید ترکهای SSCیا ترک ناشی از هیدروژن جهتگیری شده تحت تنش ( )SOHICارزیابی و بررسی شوند.
مهم  -2در صورت مشخص نمودن خریدار ،باید نتایج آزمون مطابق با استاندارد ، NACE TM 0316 SEC9ارزیابی شوند.
اضافه شود:

عنوان زیربند و متن ح 9-5-به شرح زیر اضافه شود:
ح 6-4-چقرمگی شکست

اگر خریدار در سفارش خرید مشخص نموده باشد ،باید آزمون  CTODتکمیلی در محیط مشخصشده در
سفارش خریدار نیز انجام شود.
سازنده باید یک روش اجرایی برای انجام آزمون  CTODرا جهت بررسی و تأیید ،به خریدار ارسال کند.
ح 5-شرایط ،ناپیوستگیها و عیوب سطحی
ح2-5-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:

در لوله درزدار ،نقطه سخت باید بهعنوان یک عیب دستهبندی شود ،به شرطی که سختی آن بر مبنای هر
قطر اثر ،از  22HRC ،298HV10یا  258HBWفراتر باشد .لولههایی که دارای چنین نقصهایی هستند
باید مطابق با موردهای «ب» و «پ» بند پ 1-اصالح شوند.
1-Low- power
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ح 7-بازرسی
جایگزین شود:
جدول زیر جایگزین جدول ح 1-شود:
جدول ح – 9-تناوب بازرسی
تناوب بازرسی

نوع بازرسی
آزمون سختی سنجی لوله با (D<984 mm )28 in

نوع لوله
SMLS,HFW,SAWL

آزمون سختی سنجی لوله با (D≥984 mm )28 in

SMLS,HFW,SAWL

آزمون سختی سنجی نقاط سخت در لوله درزدار

HFW,SAWL

آزمون سختی سنجی درز جوش طولی لوله درزدار

HFW,SAWL

هر نقطه سخت یافت شده در داخل یا خارج
لوله.
یکبار در هر واحد آزمون ولی نه بیش از 98
a
شاخه لوله با همان نسبت انبساط سرد مشابه

آزمون متالوگرافی برای ارزیابی ساختار نواری و ناخالصی

SMLS,HFW,SAWL

قطر لوله و خارج از گردی بودن

SMLS,HFW,SAWL

بهجز در مواردی که از طرف خریدار
مشخصشده باشد ،باید در هر پنج ذوب یکبار
انجام شود.
کل لولهها

بازرسی غیر مخرب
آزمون HIC

SMLS,HFW,SAWL
SMLS,HFW,SAWL

آزمونSSC

SMLS,HFW,SAWL

مطابق پیوست ذ
بهجز در مواردی که توسط خریدار بهطور
دیگری مشخصشده باشد ،یک آزمون برای هر
سه ذوب اول اعمال میشود .پسازآن ،نباید
کمتر از یک آزمون برای هر ده شماره ذوب
انجام شود
بهجز در مواردی که توسط خریدار بهطور
دیگری مشخصشده باشد ،یک آزمون برای هر
لوله ارائهشده برای آزمون صالحیت مراحل
تولید (.)MPQT
اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،یک
آزمون برای هر سه ذوب اولیه ؛ پسازآن ،نباید
کمتر از یک آزمون در هر ده شماره ذوب از
فوالد انجام شود

یکمرتبه در مجموعه آزمون نماینده بیشینه
 388شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان
یکمرتبه در مجموعه آزمون نماینده بیشینه 98
a
شاخه لوله با نسبت انبساط سرد یکسان
a

 aنسبت انبساط سرد توسط سازنده مشخص می شود و عبارت است از قطر خارجی یا محیط قبل و بعد از انبساط و یک افزایش یا کاهش نسبت انبساط سرد بیشتر از 8/882
نیازمند انجام آزمونهای جدید میباشد.

ح 2 -7-نمونهها و آزمونههای آزمونهای مکانیکی و تکنولوژی
ح 9-2-7-کلیات
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اضافه شود:

زیر بند ح 1-3-2-9-به شرح زیر اضافه شود:
ح9-9-2-7-

برای آزمون  HICو  ،SSCباید نقشههای دقیق نمونهبرداری آزمونههای  MPQTو تولید توسط سازنده صادر
و بهعنوان بخشی از  MPSبرای تأیید به خریدار ارسال شود .این نقشهها باید شامل:
الف -موقعیت نمونه را (در جهت طول ،در جهت محیطی و در ضخامت لوله) دقیقاً مشخص شود؛ و
ب -برای هر نمونه آزمون شده یک شماره شناسایی منحصربهفرد بدهید.
ح 2-2-7-نمونه برای آزمونهایHIC / SWC

اضافه شود:
متن زیر در ادامه پاراگراف اضافه شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،موارد زیر در نظر گرفته شود:
در لولههای SMLSباید از هر لوله آزمون سه سری نمونه سه آزمونه گرفته شود به این شرح :یک مجموعه
برش دادهشده از فلز پایه موازی با جهت نورد که هر سه محل 328 °بافاصله داشته باشند.
(یعنی328 ° 1در یکفاصله مساوی نسبت به هم برابر با  5آزمونه).
در لولههای درزدار ،از هر لوله آزمون سه مجموعه آزمونه باید به شرح زیر گرفته شود:
الف -یک مجموعه سه آزمونه بهطور عرضی از جوش طولی گرفته شود.
در ، HFWسری آزمونه باید موازی با جوش در ناحیه جوش لوله  HFWنمونهبرداری شود .جوش باید تقریباً
در مرکز آزمونهها قرار بگیرد.
ب -دو مجموعه از فلز پایه موازی با جهت نورد برش دادهشده :یکی در 58 °و دیگری در 348 °نسبت به
جوش.
پ-برای آزمون ، MPQTدو مجموعه اضافی :یکی در انتهای لوله (سروته ورق پایه) باید آزمون شود.
ح 9-2-7-نمونهها و آزمونه برای آزمونSSC

ح9-9-2-7-

اضافه شود:
متن زیر در ادامه پاراگراف اضافه شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
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در لولههای ، SMLSباید از هر لوله آزمون سه سری سه آزمونه گرفته شود به این شرح :یک سری برش
دادهشده از فلز پایه موازی با جهت نورد که هر سه محل 328 °باهم فاصله داشته باشند 328 ° 1( .در
یکفاصله مساوی نسبت به هم برابر با  5آزمونه).
در لولههای درزدار ،از هر لوله آزمون سه سری آزمونه باید به شرح زیر گرفته شود:
الف -یک مجموعه سه آزمونه بهطور عرضی از جوش طولی گرفته شود.
در ، HFWمجموعه آزمونه باید موازی با جوش در ناحیه جوش لوله  HFWنمونهبرداری شود .جوش باید
تقریباً در مرکز آزمونهها قرار بگیرد.
ب -دو مجموعه از فلز پایه موازی با جهت نورد برش دادهشده :یکی در 58 °و دیگری در 348 °نسبت به
جوش.
پ -برای آزمون ، MPQTدو مجموعه اضافی :یکی در انتهای لوله (سروته ورق اصلی) باید آزمون شود.
ح2-9-2-7-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین پاراگراف موجود شود:
آزمونههای آزمون  SSCبه روش خمش چهار نقطهای باید دارای طول بزرگتر و مساوی
( × 339 mm )5/9 inعرض ( × 39 mm )8/95 inو ضخامت ( 9 mm )8/2 inباشد .در لوله درزدار ،آزمونه
باید دارای جوش طولی (مارپیچ) در وسط آن باشد و آزمونه باید بهصورت عرضی نسبت به درز جوش تهیه
شود( .به راهنمای مورد ب و پ شکل  9مراجعه شود) .در لوله بدون درز ،جهت نمونه باید نسبت به بدنه
لوله بهصورت طولی باشد (به راهنمای مورد الف شکل  9مراجعه شود) .در صورت توافق ،ممکن است
نمونهها تخت کاری شوند .اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،نمونهها ،باید از سطح داخلی
لوله ماشینکاری شوند.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،موارد زیر در نظر گرفته شود:
الف-هر نمونه باید دارای ابعاد 339 mm )5/9 in( :تا ( 358 mm )9/93 inطول 39 mm )8/95 in( ،عرض
( 9 mm )8/2 inضخامت باشد.
ب -فقط از نمونههای عاری از عیوب باید استفاده شود .صرفنظر از ضخامت لوله  ،tسری نمونهها باید تا
حد ممکن از سطح در تماس با مایعات حاوی ( H2Sسطح داخلی یا خارجی) ،با کمترین عمق
ماشینکاری موردنیاز برای به دست آوردن سطوح تخت ،برش داده شوند.
پ -اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،تمامی سطوح پس از ماشینکاری باید تا کیفیت
سطح سمباده  988پولیش شوند .شمارهگذاری نمونهها باید به یک روش پذیرفتهشده انجام شود.
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ت -در صورت درخواست خریدار ،نمونههای آزمون باید بهطور مستقیم در تماس با سیال شرایط اصلی قرار
داده شوند ،بدون آمادهسازی سطحی (به استاندارد  NACE TM 0316مراجعه شود)

ث -اگر یک رینگ آزمون کامل توسط خریدار مشخص شود ،نمونه آزمون و نمونه مرجع آن باید مطابق با
استاندارد  ]56[ BS8701ساخته شود.
ح 4-2-7-نمونههای سختی سنجی

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین پاراگراف موجود شود:
نمونههای سختی سنجی باید از انتهای لولههای انتخابشده و در لولههای درزدار ،هر نمونه باید شامل
بخشی از جوش طولی در مرکز آن باشد (به شکل ح 3-مراجعه شود).
جایگزین شود:
جدول زیر جایگزین جدول ح 5 -شود:
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جدول ح 4-تعداد ،جهت و موقعیت آزمونهها در آزمونههای سختی
نوع لوله

موقعیت نمونه

b,a

تعداد ،جهت و موقعیت آزمونهها در آزمونههای سختی
قطر خارجی مشخصشده
D
)mm (in.

b

SMLS

SAWL/HFW

بدنه لوله

)< 508 (20.000
4T

)≥508(20.000
4T

درز جوش

1W

1W

بدنه لوله

3T

3T

 aآزمونهها باید با یکدیگر  58درجه فاصله داشته باشند (همه چهار ربع لوله انتخابی).
 bبرای توضیح در مورد نمادهای مورداستفاده در تعیین جهت و موقعیت ،به شکل  9این استاندارد مراجعه شود.

ح 9-7-روشهای آزمون
ح 9-9-7-آزمون HIC / SWC

ح2-9-9-7-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین پاراگراف موجود شود:
آزمونهای  HICو  SWCباید در محیطی مطابق با استاندارد  ،NACE TM0284محلول  Aانجام شود.
چنانچه در  MPSآورده نشده باشد ،سازنده باید جزئیات روش اجرای آزمون  HICرا تهیه و برای تأیید آن را
به خریدار ارسال کند .این روش باید دستکم شامل:
الف -توضیحی از تنظیمات/تجهیزات آزمون  HICموردنیاز (شماتیک موردنیاز) ارائه شود؛
ب -خلوص نمکها و  H2Sمورداستفاده در محلول آزمون؛
پ -روش اجرایی دقیق که آزمون را شرح میدهد؛
ت -آمادهسازی متالوگرافیکی و ارزیابی نمونههای .HIC

ح9-9-9-7-

اضافه شود:
متن زیر بعد از مورد پ اضافه شود:
اگر توسط خریدار بر اساس شرایط سرویس مشخصشده باشد ،ممکن است از این زیربند استفاده شود.
ح4-9-9-7-

جایگزین شود:
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متن زیر جایگزین پاراگراف موجود شود:
مقادیر نسبت طول ترک ،نسبت ضخامت ترک و نسبت حساسیت به ترک باید گزارش شود.
تصاویر مقاطع حکاکی شده و حکاکی نشده مربوط به هرگونه ترک قابل گزارش ،باید در بزرگنمایی مناسب
گزارش شود.
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،عالوه بر الزامات استاندارد  ،NACE TM 0284دادههای
زیر باید در گزارش سازنده برای هر شماره ذوب آزمون شده و جهت تایید خریدار ارائه شود:
الف -نتایج درصد  CARبرای هر نمونه (اگر آزمون فراصوت توسط خریدار مشخصشده باشد)؛
ب -موقعیت و ابعاد نمونهها در لوله آزمون شده؛
پ-کلیه توضیحات مربوطه (در صورت لزوم) و نظرات نتیجهگیری شده؛
ت-هرگونه عیب باید توسط سازنده مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و علت نقص مشخص و بهصورت شفاف
به خریدار اعالم شود؛
ث -در آزمونهای لوله ، HFWبخشهایی که دارای درز جوش هستند باید ازنظر متالوگرافی در بزرگنمایی
دستکم  388برابر بهمنظور تشخیص هرگونه شواهدی در مورد ترکخوردگی در جوش در جهت
ضخامت بررسیشده و کلیه چنین عالئمی ،گزارش شود؛
ج -عالئم روی خط جوش نباید طول تجمعی بیش از ( 8/9 mm )8/82 inدر راستای ضخامت داشته باشد.
اضافه شود:
زیربندهای ح 9-3-1-9-و ح 9-3-1-9-به شرح زیر اضافه شود:
ح5-9-9-7-

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
مقطع زنی اولیه (بعد از آزمون ،حذف پوستههای سطحی و رسوبات) ،آزمونه با استفاده از روش AUT

غوطهوری ،مطابق با استاندارد  ،NACE TM0284پیوست  Aآزمون شود .در غیر این صورت با توافق
خریدار ،تمام سطوح باریک و عرضها باید روبش شوند CAR .هر سطح روبش شده باید محاسبه و گزارش
شود.
مقطع زنی اضافی باید در بزرگترین نشانه  AUTانجام شود .تصاویر باید مطابق با زیربند ح 5-3-1-9-در
گزارش درج شوند.
نسبت حساسیت به ترک ،نسبت طول ترک و نسبت ضخامت ترک برای هر مقطع باید گزارش شود .معیار
پذیرش نیز باید در مورد این مقطع زنی اضافی قابلاعمال باشد.
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سازنده باید یک روش اجرایی دقیق آزمون  HICو روش  AUTرا برای خریدار جهت تایید ارسال کند.
ح6-9-9-7-

امکانات آزمایشگاهی برای انجام آزمون باید توسط خریدار تایید شود.
ح 2-9-7-آزمون SSC

ح9-2-9-7-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
مگر در مواردی که از طرف خریدار مشخصشده باشد ،آزمون  SSCباید مطابق با زیربندهای ح-3-2-1-9-
 3تا ح 9-3-2-1-9-انجام شود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربندهای ح 3-3-2-1-9-تا ح 9-3-2-1-9-اضافه شود:
ح 9-9-2-9-7-کلیات

آزمونهای  SSCباید با استفاده از روش خمش  5نقطه انجام شود (روش  Bاز نشریه  EFC16یا استاندارد
.)0316 NACE TM
بهاستثناء نوع آزمونه (بدون سوراخ) و روش خمش (خمش  5نقطهای) ،همه موارد مقررات مربوط به روشB

از استاندارد  NACE TM0177باید اعمال شود.
سازنده باید بر اساس این مشخصات ،یک روش اجرایی آزمون کامالً دقیق پیشنهادی را تهیهکرده و قبل از
آزمون آن را برای تأیید به خریدار ارسال کند.
ح 2-9-2-9-7-الزامات آزمون

نمونههای کششی استوانهای باید مطابق با  ASTM A370در فلز پایه و موازی با محور لوله نمونهبرداری
شود .آزمونه آزمون کششی باید تا حد امکان به محلی که  SSCنزدیک است ،نمونهبرداری شوند.
متعاقباً یک آزمون کشش انجام و استحکام تسلیم قراردادی  8/9 %و استحکام نهایی باید ثبت شود.
کمترین مقدار استحکام تسلیم باید بهعنوان مرجع برای استحکام تسلیم واقعی در نظر گرفته شود.
استحکام تسلیم واقعی فلز پایه باید مرجع محاسبه سطح تنش در آزمونهای  SSCقرار گیرد .اندازهگیری
تنش اعمالی باید با استفاده از یک ساعت اندیکاتور یا روش خمشی انجام شود .در صورت استفاده از روش
خمشی ،باید با استفاده از ساعت اندیکاتور با دقت ( 8/83 mm )8/8885 inاندازهگیری شود.
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نمونههای آزمونهای مجزای دیگری باید بریدهشده و برای آزمونهای اضافی در دسترس باشند( .در مواقعی
که آزمون مردود شود).
ح 9-9-2-9-7-تنظیمات آزمون

اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،ترتیب آزمون و بارگذاری آزمونهها باید مطابق با پیوست
 2از نشریه  EFC:2009یا مطابق با استانداردهای  ASTM G39یا  ISO 7539-2باشد.
غلتکهای داخلی یا خارجی باید از موادی ساخته شوند که هنگامیکه تحت بارگذاری پایدار قرار دارند دچار
خزش نشده (مانند میلههای شیشهای یا سرامیکی) و از تشکیل جفت گالوانیکی با نمونه جلوگیری شود.
فشار اعمالشده به آزمونها باید مطابق با زیربند ح 9-3-2-1-9-تنظیم شود.
ح 4-9-2-9-7-شرایط آزمون

محلول آزمون باید محلول  Aآزمون  NACEباشد (به استاندارد ملی ایران شماره  5229-3مراجعه شود).
سازنده باید اطمینان حاصل کند که اشباع سازی ظرف مدت یک ساعت حاصل میشود.
غلظت سولفید هیدروژن موجود در محلول باید در ابتدا و انتهای آزمون با استفاده از روش تیتراسیون ید
اندازهگیری شود.
 pHمحلول باید در ابتدا و انتهای آزمون ثبت و نگهداری شود.
فشار جزئی  H2Sباید یکبار باشد.
آزمونهها باید تا  48 %استحکام تسلیم واقعی یا  58 %استحکام تسلیم مشخصشده لوله ،هرکدام که بزرگتر
است ،تحت تنش قرار گیرند.
مهم  -اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،آزمونهای  SSCمیتواند در  58 %استحکام تسلیم واقعی انجام شود.

مدتزمان آزمون باید دستکم  18روز باشد (.)928h
ح 5-9-2-9-7-گزارش دهی

در پایان آزمون ،سازنده باید یک گزارش آزمونی شامل اطالعات زیر ارائه دهد:
-3اندازهگیری تنش واقعی اعمالشده (کرنشسنج و غیره)؛
-2نتایج مجزای هر نمونه آزمون شده به ازای هر سری ،به همراه تصاویر میکروسکوپی (در صورت کاربرد)؛
-1نوع محلول استفادهشده برای آزمونها  pHمحلول در ابتدا ،انتهای آزمون ،مدتزمان آزمون در
محلولهای  EFCچاپ  39غلظت سولفید هیدروژن در ابتدا و انتهای آزمون؛
-5موقعیت و ابعاد نمونهها؛
-9گواهینامههای کارخانه سازنده مواد آزمون شده که حاوی ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی کامل باشد؛
-9مشخصات روش اجرایی آزمون؛
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 -9نتایج و تفاسیر مربوطه (در صورت لزوم) یا اطالعات نتیجهگیری شده؛
 -4هرگونه آزمون مردود شده باید توسط سازنده تجزیهوتحلیل شده و دالیل مردودی در گزارش توضیح
داده شود.
ح 9-9-7-سختی سنجی

اضافه شود:
متن زیر به این زیر بند اضافه شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،در لولههای ساختهشده از ورقها یا کالفهایی با فرایند
ترمودینامیکی کنترلشده تولیدشدهاند ،یک ردیف سختی سنجی درست نزدیک به سطحی که در تماس با
سیال فرایند ترش قرار دارد ،موردنیاز است .معیار پذیرش باید مطابق با زیربند ح 5-5-باشد .هیچیک از
مقادیر سختی سنجی شده نباید از معیار پذیرش مشخصشده در زیربند ح 5-5-بیشتر باشد.
مهم  -9اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،در آزمونهای بدنه لوله و فلز اصلی مقادیر سختی سنجی شده مجزایی که از
حد پذیرش اعمالشده بیشتر باشد ،ممکن است قابلقبول نباشند.
مهم  -2اگر توسط خریدار مشخصشده باشد ،نقاط اثر سختی سنجی باید مطابق با شکلهای  4 ،9و  5باشد.
ح 5-7-آزمونهای HIC/SWC

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
چنانچه هرگونه آزمون  HIC/SWCحین تولید مردود شود ،لوله مربوطه باید کنار گذاشته شود .اگر الزام
دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،آزمون مجدد باید بهصورت زیر باشد:
-3یک آزمون مجدد باید روی دو لوله مختلف از همان واحد آزمون انجام شود.
 -2بهشرط آنکه هر دو آزمون مذکور نتایج قابل قبولی داشته باشند ،آن واحد آزمون باید موردقبول واقع
شود.
-1چنانچه یک یا هر دو لوله حین آزمون مجدد مردود شوند ،کل واحد آزمون باید کنار گذاشته شوند.
لولههای ساختهشده قبل و بعد از واحد آزمون کنار گذاشتهشده باید برحسب واحد آزمون یا شماره ذوب،
بسته به نتیجه تحلیل آسیب ریشهای صورت گرفته ( )RCAمشخصشده در زیربند ح ،5-3-1-9-باید
آزمون مجدد شوند.
الف -در هر واحد آزمون /ذوب پشت سر هم قبلی باید دو لوله آزمون شود تا موقعی که نتایج دو لوله آزمون
شده در سه واحد آزمون /ذوب پشت سر هم معیارها را برآورده کند.

199

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

ب -لولههایی که پس از کنار گذاشتن واحد آزمون فوق تولیدشدهاند ،دو لوله در هر واحد آزمون /ذوب
بعدی باید مورد آزمون قرار گیرد تا موقعی که نتایج دو لوله آزمون شده در سه واحد آزمون /ذوب پشت
سر هم معیارها را برآورده کند.
در صورت امکان ،فرایند مجدد باید مطابق با آنچه در زیربند  33-2-38تعریفشده ،باشد.
مهم  -اگر تحلیل آسیب ریشهای ( )RCAمواد اولیه را عامل عیب بیان کند ،فرکانس آزمون مجدد بر اساس ذوب ممکن
است مناسبتر باشد.

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ح 9-9-به شرح زیر اضافه شود:
ح 6-7-آزمون مجدد SSC

چنانچه  SSCبهعنوان یک آزمون تولید مشخصشده باشد (به جدول ح 1-مراجعه شود) .اگر الزام دیگری
توسط خریدار مشخص نشده باشد ،آزمون مجدد باید مطابق با روش اجرایی و معیار زیر انجام شود:
الف  -اگر هر آزمون  SSCمردود شود ،لوله مربوطه باید کنار گذاشته شود و یک آزمون مجدد روی دو لوله
متفاوت از همان واحد آزمون انجام شود.
ب -اگر هر دو آزمون تایید باشد ،کل واحد آزمون ممکن است با بازنگری و تایید خریدار موردپذیرش واقع
شود.
پ -اگر یکی یا هر دو لوله حین آزمون مجدد  SSCمردود شوند ،تمام لولههای تولیدشده قبلی و لولههای
تولیدی بعدی تا موقعیکه آزمون موفقی داشته باشند ،باید کنار گذاشته شوند.
در مورد مردودی ،باید بهوسیله بررسیهای میکروسکوپی و متالوگرافی تحلیل آسیب ریشهای انجام شود.
تختال مربوطه باید شناساییشده و لولههای ساختهشده از محصول قبل و بعدازآن واحد آزمون ،باید بهمنظور
ترخیص محصول آزمون شوند .این مورد باید در مورد زیربند ح 9-9-نیز انجام شود.
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ص 7-پیوست ذ (الزامی) بازرسی غیر مخرب لوله مورداستفاده در شرایط محیطترش ،فراساحلی
و/یا سرویس نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی
ذ 9-مقدمه

اضافه شود:
متن زیر در ادامه پاراگراف اضافه شود:
در صورت اختالف بین پیوست ث و الزامات این پیوست ،سختترین شرایط برای لولههای سفارش دادهشده
برای سرویس ترش ،فراساحل یا نیازمند ظرفیت کرنش پالستیک طولی باید استفاده شود
ذ 2-الزامات و معیارهای عمومی بازرسی غیر مخرب
ذ9-9-2-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
در لولههای با (t ≥ 9 mm )8/359 inبازرسی فراصوتی با سامانههای خودکار  /نیمهخودکار مطابق با
استاندارد  ISO 10893-8یا روش فراصوتی دستی ،مطابق با استاندارد  ISO 10893-8 annex A: 2011باید
دستکم با پهنای [( ]1/9 t + 29 mm )8/54 inیا ( ،388 mm )1/55 inهرکدام بزرگتر است ،در هر دو
انتهای لوله جهت تائید اطمینان از نبود عیوب الیهای ،مورداستفاده قرار گیرد .آزمون فراصوت انتهای لوله
باید از سطح خارج و قبل از پخزنی انجام شود.
مهم -اگر خریدار مشخص کرده باشد ،آزمون فراصوت ممکن است بعد از پخزنی ،بر روی سطح داخلی لوله انجام شود و به
دنبال آن آزمون ذرات مغناطیسی (با یک روش مناسب برای ناپیوستگی الیهای بهعنوانمثال بهصورت شعاعی در سرتاسر
ضخامت) برای پیدا کردن عیوب الیهای در هر دو سطح پخ لوله مطابق با استانداردهای  ISO 10893-5یا ASTM E709
انجام شود ،سطوح پخی نیز باید عاری از این عالئم باشد.

ذ4-9-2 -

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
درصورتیکه خریدار مشخص کند ،آزمون ذرات مغناطیسی پخ  /سطح انتهای لوله باید همراه با آزمون
فراصوت برای تشخیص ناپیوستگی الیهای ،مطابق با استانداردهای  ISO 10893-5یا  ASTM E709انجام
شود .سطح انتهایی باید عاری از عالئم باشد.
ذ 2-2-لوله مشکوک

ذ4-2-2-
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جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
هنگام انجام اصالح ،برداشتن کامل عیب باید با بازرسی چشمی محل و با روش  NDTمطابق با زیر بند
پ 1-2-تأیید شود.
ذ 9 -بازرسی غیر مخرب لولهSMLS

جایگزین شود:
عنوان و زیربند ذ 3-1-با متن زیر جایگزین میشود:
ذ 9-9-بازرسی فراصوتی برای ناپیوستگیهای طولی و عرضی

کل بدنه لوله  SMLSباید برای تشخیص ناپیوستگی طولی و عرضی مطابق با استاندارد  ISO 10893-10یا
استاندارد  ASTM E213بازرسی فراصوتی شود .حدود پذیرش برای چنین بازرسی باید مطابق با استاندارد
 ،ISO 10893-10سطح پذیرش  U2 / Cباشد.
ذ 2-9-عیوب الیهای در بدنه لوله

ذ9-2-9-
جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
در سرویس ترش ،تورقهای مجزا یا تجمع تورقها که از معیارهای پذیرش سرویس ترش دادهشده در جدول
ذ 3-بیشتر شود ،باید بهعنوان عیب طبقهبندی شود .تطابق با چنین الزاماتی باید با بازرسی فراصوتی مطابق
با استانداردهای ( ISO 10893-8: 2011به جزء زیربند  ،ASTM A435 ،)4-2یا  ASTM A578مورد تائید
قرار گیرد.
مگر در مواردی که توسط خریدار بهطور دیگری مشخصشده باشد ،پوشش بازرسی خودکار باید388 %
سطح لوله باشد.
ذ2-2-9-
جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
در سرویس فراساحلی و سرویسهای نیازمند کرنش پالستیک طولی ،تورقهای مجزا یا تجمع تورقها که از
معیارهای جدول ذ 3-بیشتر شود ،باید بهعنوان عیب طبقهبندی شود .تطابق با چنین الزاماتی باید با بازرسی
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فراصوتی مطابق با استانداردهای ( ISO 10893-8: 2011به جزء زیربند  ،ASTM A435 ،)4-2یا
 A578 ASTMمورد تائید قرار گیرد.
مگر در مواردی که توسط خریدار بهطور دیگری مشخصشده باشد ،پوشش بازرسی خودکار باید 388 %
سطح لوله باشد.
ذ 9-9-اندازهگیری ضخامت با روش فراصوتی

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
برای کلیه لولهها ،اندازهگیری ضخامت با روش فراصوتی باید دستکم مطابق با بند ث 32-انجام شود.
مهم -برای اندازهگیری ضخامت به روش فراصوتی لولههای بدون درز ،پوشش بازرسی باید 388 %سطح لوله باشد.
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جدول ذ -9-حدود پذیرش برای ناپیوستگیهای الیهای
بیشینه ناپیوستگی تکی

شرایط
بهرهبرداری

مساحت
)mm 2 (in 2

فراساحلی و سرویس
کرنش پالستیک طولی

)1 000 (1,6

ترش

)100 (0,16

ترش یا فراساحلی یا
سرویس کرنش
پالستیک طولی

)100 (0,16

کمینه اندازه ناپیوستگی در نظر گرفتهشده

طول
مساحت
طول
2
2
)mm (in
) mm (in
)mm (in
بدنه لوله (صفحه/بدنه ورق)
)35 (1,4
)300 (0,5
معین نشده
است
)5 (0,2
)30 (0,05

بیشینه چگالی تراکم

a

عرض
)mm (in
)8(0,3

)5 (0,2

10
به ازاء 1,0 m (3,3 ft) × 1,0 m
b
)(3,3 ftمربع]
5
[به ازاء 500 mm (1,6 ft) ×500
c
)mm (1,6 ftمربع]

d

لبههای ورق/نوار یا سطوح نزدیک به درز جوش
)10(0,4
)20 (0,8

-

3
[به ازاء )1,0 m (3,3 ftطول]

مهم  -9برای یک ناپیوستگی با ابعاد بزرگتر از کمینه اندازه ناپیوستگی مشخصشده ،باید برای تمامی حالتها ی کمینه مساحت ،کمینه طول و کمینه پهنا مقررشده برای بدنه
لوله یا (تسمه یا ورق) فراتر رفته باشد.
مهم -2بهمنظور مشخص کردن وسعت نقاط مشکوک ،سطوح مشکوک نزدیک به هم که بافاصله کمتر از کوچکتر دو محور کوچک سطوح باید بهعنوان یک سطح در نظر گرفته
شود .با محدودۀ کمتر از دو (عیب) جداگانه ،باید یک محدوده تلقی شود.
a

تعداد ناپیوستگیها کوچکتر از بیشینه و بزرگتر از کمینه اندازه ناپیوستگی.

b

برای لولههای با قطر خارجی کمتر از ( 121/5mm )32/199inیا نوار  /ورق با عرض کمتر از ( ،3888mm )15/5inبیشینه چگالی تراکم عیوب تا ( 3m2 )38/4 ft2خواهد
بود.

 cبرای لولههای با قطر خارجی کمتر از ( 394/1mm )9/929inیا نوار  /ورق با عرض کمتر از ( ،988mm )35/9inبیشینه چگالی تراکم عیوب تا ( 8/29m2 )2/9 ft2خواهد بود.
d

بیشینه سطح دارای ناپیوستگی در لبهها برابر با حاصلضرب بیشینه طول ناپیوستگی ،درحالیکه طول ناپیوستگی موازی با لبهها ی فلز و ابعادی عرضی دارند ،یک ناپیوستگی،

مشروط به آنکه یا طول یا ابعاد عرضی آن فراتر از حد مشخصشده باشد ،ناپیوستگی بزرگتر ،محسوب میشود.

ذ 4-بازرسی غیر مخرب لولهHFW

ذ 9-4-بازرسی غیر مخرب درز جوش

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،طول کامل درز جوش باید برای تشخیص
ناپیوستگیهای طولی ،با محدودههای پذیرش مطابق با یکی از موارد زیر بازرسی فراصوتی شود:
الف -استاندارد  ISO 10893-11با سطح پذیرش U2 / U2H؛
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ب -استاندارد  ISO 10893-10با سطح پذیرش ( :U2اگر خریدار مشخص نموده باشد ،سطح پذیرش) U2؛
پ -استاندارد .ASTM E273
مهم -موردهای مربوط به پیوست ث باید در نظر گرفته شود.

ذ 2-4-ناپیوستگیهای الیهای در بدنه لوله

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
بدنه لوله یا نوار /ورق باید برای تشخیص ناپیوستگیهای الیهای مطابق با استانداردISO 10893-8:2011

(بهجز زیربند  )2-4یا استاندارد  ،ISO 10893-9به ترتیب ،با توجه به حدود پذیرش برای کاربریهای
مربوطه که در جدول ذ 3-آورده شده است ،بازرسی فراصوتی شود .اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص
نشده باشد ،در هنگام بازرسی خودکار باید پوشش دهی 388 %از سطح لوله باشد (به بند ث 4-مراجعه
شود).
ذ 9-4-ناپیوستگیهای الیهای در لبههای نوار  /ورق یا نواحی نزدیک درز جوش

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
لبههای نوار (کالف) /ورق یا نواحی مجاور درز جوش باید دستکم در یک عرض
[( ]1/9 t + 29 mm )8/54 inیا ( ،98 mm )3/59 inهرکدام بزرگتر باشد ،برای تشخیص ناپیوستگیهای
الیهای ،مطابق با استانداردهای  ISO 10893-9یا  ISO 10893-8به ترتیب ،با توجه به حدود پذیرش برای
کاربریهای مربوطه که در جدول ذ 3-آورده شده است ،بازرسی فراصوتی شود .اگر الزام دیگری توسط
خریدار مشخص نشده باشد ،در هنگام بازرسی خودکار باید پوشش دهی 388 %از سطح لوله باشد.
( به بند ث 5-مراجعه شود)
ذ 4-4-بازرسی غیر مخرب تکمیلی

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،بدنه لوله  HFWباید برای تشخیص ناپیوستگیهای
طولی با استفاده از روش فراصوتی مطابق با استاندارد  ،ISO 10893-10سطح پذیرش ( U2 / Cاگر توسط
خریدار مشخصشده باشد ،سطح پذیرش  )U3 / Cیا استاندارد  )ASTM E213بازرسی شود.
مهم  -اگر خریدار الزام کرده باشد ،روش نشت شار مطابق با استاندارد  ISO 10893-3با سطح پذیرش ( F2اگر توسط
خریدار مشخصشده باشد ،سطح پذیرش  )F3یا استاندارد  ASTM E570ممکن است استفاده شود.
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ذ 5-بازرسی غیر مخرب لولهSAW

ذ 9-5-بازرسی فراصوتی برای ناپیوستگیهای طولی و عرضی در درزهای جوش
ذ9-9-5-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین مورد پ شود:
پ -سازنده باید از سطح پذیرش  U2و شیارهای داخلی و خارجی با زوایای قائم نسبت به جوشی که در
مرکز شیارهای مذکور قرار دارد ،استفاده کند .در این حالت باید گردههای داخلی و خارجی جوش در
دو طرف شیارهای مرجع تا سطح لوله مجاور سنگزنی شوند .شیارها باید به میزان کافی از همدیگر در
جهت طولی و نسبت به گرده جوش باقیمانده فاصله داشته باشند تا سیگنالهای فراصوتی مجزا و
قابلتفکیکی به دست آید .سیگنال دریافتی با شدت کامل از هرکدام از شیارها باید مبنای تنظیم آالرم
تجهیز قرار گیرد.
ذ 2-5-ناپیوستگیهای الیهای در بدنه لوله و لبههای نوار /ورق
ذ9-2-5-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
بدنه لوله یا نوار /ورق باید برای تشخیص ناپیوستگیهای الیهای مطابق با استانداردهای  ISO 10893-9به
ترتیب ،با توجه به حدود پذیرش برای شرایط سرویسهای مربوطه که در جدول ذ 3-آورده شده
است ،بازرسی فراصوتی شود .اگر الزام دیگری توسط خریدار مشخص نشده باشد ،در هنگام بازرسی خودکار
باید پوشش دهی 388 %از سطح لوله باشد (به بند ث 4-مراجعه شود).
ذ2-2-5-

جایگزین شود:
متن زیر جایگزین متن موجود شود:
لبههای نوار /ورق باید دستکم با عرض [( ]1/9 t + 29 mm )8/54 inیا ( ،98 mm )3/59 inهرکدام بیشتر
باشد ،برای تشخیص ناپیوستگی الیهای مطابق با استاندارد  ISO 10893-9و محدوده پذیرش دادهشده در
جدول ذ 3-برای لبههای نوار  /ورق یا نواحی مجاور درز جوش بازرسی فراصوتی شود( .به بند ث 5-مراجعه
شود).
ذ 9-5-بازرسی غیر مخرب درز جوش در نواحی تعمیری یا انتهای درز جوش

جایگزین شود:
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متن زیر جایگزین متن موجود شود:
برای طولی از درز جوش انتهای لوله که بازرسی فراصوتی خودکار نمیشود و همچنین نواحی تعمیری درز
جوش (به بند پ 5-مراجعه شود) باید به شرح زیر اقدام شود:
الف -بازرسی فراصوتی دستی یا نیمهخودکار همراه با پارامترها و حساسیتهای بازرسی مطابق با زیربند
ذ 3-3-9-و بازرسی پرتونگاری مطابق با بند ث 5-باید برای تشخیص ناپیوستگیهای طولی ،استفاده
شود.
ب -بازرسی فراصوتی دستی یا نیمهخودکار همراه با پارامترها و حساسیتهای بازرسی مطابق با زیربند
ذ 3-3-9-و بازرسی پرتونگاری مطابق با بند ث 5-باید برای تشخیص ناپیوستگیهای عرضی ،استفاده
شود.
برای بازرسی اولتراسونیک دستی ،سرعت روبش توصیه میشود کوچکتر یا مساوی (398 mm/s)9in/s
باشد.
اضافه شود:
زیربند ذ 9-9 -و ذ 9-به شرح زیر اضافه شود:
ذ 5-5-ناپیوستگیهای الیهای در لبههای ورق  /کالف یا نواحی مجاور درز جوش

لبههای نوار /ورق یا نواحی مجاور درز جوش باید دستکم با عرض [( ]1/9 t + 29 mm )8/54 inیا
( ،98 mm )3/59 inهرکدام بیشتر باشد ،برای تشخیص ناپیوستگی الیهای به ترتیب مطابق با استانداردهای
ISO 10893-9یا  ISO 10893-8و محدوده پذیرش دادهشده در جدول ذ 3-برای لبههای نوار /ورق یا نواحی
مجاور درز جوش بازرسی فراصوتی شود( .به بند ث 5-مراجعه شود).
ذ 6-بازرسی سطح ورق برای الیههای سطحی سخت

اگر توسط خریدار مشخصشده باشد:
سطح ورقهای نورد شده بهصورت ترمومکانیکی که در تماس با سرویس ترش خواهند بود ،باید برای
تشخیص الیههای سطحی سخت احتمالی بازرسی شوند.
روش اجرایی ، NDTتأیید روش  NDTو روش اجرایی تایید صالحیت باید موردقبول خریدار باشند.
تجهیزات (بهعنوانمثال روش جریان گردابی) باید مورد تایید خریدار باشد.
اگر توافق دیگری نباشد ،نواحی کور باید توسط دستگاه سختی سنجی قابلحمل و با یک الگوی شبکهای
بازرسی شود.

3

ابعاد شبکه باید در مرحله  MPSموردتوافق قرار گیرد .بهطور جایگزین نواحی کور باید بریده شوند.
1-Grid pattern
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سازنده باید جزئیات روش بازرسی شامل مراحل بازرسی و ارزیابی نواحی کور را جهت بررسی و تایید به
خریدار ارائه کند.
افزایش سختی به دلیل شکلدهی سرد و پیر کرنشی ،در صورت کاربرد باید در نظر گرفته شود .این افزایش
سختی باید توسط سازنده مکتوب شود و میتواند بهعنوان معیار بیشینه سختی قابلقبول ورق تعریف شود.
این مقدار سختی سطحی اندازهگیری شده در ورق نباید از  228 HVیا دیگر معیار پذیرش مورد تأیید
خریدار بیشتر شود.
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اضافه شود:
عنوان بند ص 4-اضافه شود:
ص 8 -مواد مصرفی جوشکاری

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-4-اضافه شود:
ص 9-8-کلیات
مهم -زیربندهای ص ،4-ص ،5-ص ،38-ص 33-و ص 32-جنبه آگاهیدهنده دارند و الزامی نمیباشد.

روشهای سازنده مربوط به ذخیرهسازی ،جابجایی ،خشککردن ،بازیافت و قابلیت ردیابی مواد مصرفی منوط
به بررسی و پذیرش خریدار است .سازنده باید شواهدی برای استفاده طوالنی و موفقیتآمیز از ترکیب
پیشنهادی مواد مصرفی جوشکاری در کاربردهای مشابه ،در جهت رضایت خریدار ارائه دهد.
مواد مصرفی جوشکاری باید مطابق با توصیههای کتبی تأمینکننده انبارش و جابجایی شوند.
مواد مصرفی جوشکاری باید مطابق با استانداردهای  ]48[ AWS A5,01یا  ]38[ ASME BPVCبخش II

قسمت  C SFA A5,01باشد و توسط تأمینکننده موردقبول خریدار تأمین شود.
سطح آزمونها باید مطابق با برنامه  )Schedule 1( 3باشد که در  ]48[ AWS A5,01مشخصشده است.
اگر الزام دیگری در  LPMDSمشخص نشده باشد ،همه مواد مصرفی جوشکاری باید بهطور جداگانه
نشانهگذاری شده و با گواهی بازرسی نوع  3,1مطابق با استاندارد  EN 10204برای هر سری تهیه شوند .فلز
جوش انباشتهشده نباید دارای هیدروژن قابلانتشار بیشتر از مقدار  9 mmدر  388gفلز جوش در شرایط
تولید باشد که مطابق با استاندارد  ]61[ ISO 3690آزمون شده است .آزمون میزان هیدروژن باید در حین
فرایند بستهبندی انجام شود و مقدار واقعی آن در گزارش آزمون مواد تایید شده ،مشخص شود.
اگر در  LPMDSمشخصشده باشد ،مواد مصرفی جوشکاری و روشهایی که باعث ایجاد رسوب جوش حاوی
بیش از 3 %کسر وزنی نیکل شود قابلقبول نیست.
رسوبهای جوش باید مطابق با استاندارد  ISO 15156برای مواد مصرفی جوشکاری در لولههای  SAWکه
برای سرویس ترش سفارش دادهشدهاند.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-4-اضافه شود:
ص 2-8-مواد مصرفی در جوشکاری قوس به روش گاز محافظ GMAW
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الکترود توپر باید مطابق با الزامات استانداردهای  ]52[ AWS A5,18یا  ]54[ AWS A5,28بوده و بر اساس
استاندارد  ]48[ Lot Class S3 AWS A5,01تولید شود.
محافظ گاز باید مطابق با الزامات استاندارد  ]55[ AWS A5.32باشد.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 1-4-اضافه شود:
ص 9-8-مواد مصرفی SAW

مواد مصرفی  SAWباید مطابق با الزامات استانداردهای  ]51[ AWS A5,17یا  ]53[ AWS A5,23بوده و
الکترود توپر و پودر بر اساس  Lot Class S3و استاندارد ]48[ Lot Class F2 AWS A5,01تولید شود.
سازنده باید یک روش ویژه برای مدیریت مصرف پودر صادر کند .این روش باید شامل کلیه مراحل از خرید
پودر تا مرحله «قبل از استفاده» باشد.
این رویه باید جهت بررسی برای خریدار ارسال شود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-1-4-اضافه شود:
ص 9-9-8-تهیه پودر

در زمان بستهبندی پودر ،مقدار نفوذ هیدروژن در جوش  SAWباید کمتر از  9 mmدر  388gرسوب جوش
باشد ،یک نمونه از هر سری پودر گرفته شود.
در هنگام دریافت اولین محموله پودر ،اندازه دانه پودر باید در هر بسته بررسی شود .اندازه دانه ثبتشده باید
مطابق با توصیه سازنده پودر باشد .در صورت ثبت هرگونه انحراف ،پودر باید مردود شود.
بستهبندی قابلقبول باید:
 بشکههای پالستیکی سفت /فلزی با واشر الستیکی برای سختی باالتر؛ کیسههای پلیمری دوالیه پرس شده؛ کیسههای پلیاتیلن  PEHD-AL-PEHDپرس شده.بستهبندی باید بهگونهای طراحیشده باشد که تضمین کند در مدتزمان انبارش برای کمینه یک سال مقدار
رطوبت قابلتوجهی را جذب نکند.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-1-4-اضافه شود:
ص 2-9-8-هیدروژن نفوذی ،آزمون میزان رطوبت
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ارزیابی نفوذ هیدروژن ممکن است از طریق اندازهگیری رطوبت انجام شود ،هنگامیکه شواهدی از تطبیق
پودری که قرار است استفاده شود با دادههای ایجادشده قبلی قابلقبول ،توسط سازنده پودر ارائه شود.

3

این منحنی تطبیق باید بر اساس آزمونهای مقایسهای قبلی هیدروژن نفوذی در مقابل رطوبت پودر باشد.
بیشینه میزان رطوبت باید 8/81 %باشد مگر اینکه رقم باالتری از طریق منحنیهای تطبیق قابل توجیه باشد.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-2-1-2-اضافه شود:
ص 9-2- 9-8-شرایط آزمون

میزان رطوبت باید مطابق با استاندارد  ]47[ AWS A4.4Mبا روش « کارل فیشر» یا با استفاده از تجهیزات
معادل آن و موردپذیرش خریدار اندازهگیری شود.
برای آزمون هیدروژن نفوذی یا اندازهگیری رطوبت ،قبل از آزمون ،خشککردن و هرگونه گرمایش اولیه
نمونه پودر ،صرفنظر از راهنمایی استاندارد کاربردی ،نباید انجام شود.
آزمون اندازهگیری رطوبت باید در کمینه  542°Cانجام شود .گاز حامل باید حاوی کمینه 38 %اکسیژن
باشد.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-2-1-4-اضافه شود
ص 2-2- 9-8-نتایج آزمون

نتایج هیدروژن نفوذی یا اندازهگیری رطوبت باید در گواهینامه  3,1پودر برای هر بسته گزارش شود .شرایط
آزمون طبق این پیوست باید در گواهی تأیید شود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 1-1-4-اضافه شود
ص 9-9-8-انبارش پودر

پودر باید در اتاقی با درجه حرارت و رطوبت کنترلشده انبارش شود.
مقادیر درجه حرارت و رطوبت نسبی حاصل باید بهطور دائم حفظ شود بهطوریکه مطابق با توصیههای
سازنده آن باشد.

1-Correlation
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بیشینه مدتزمان نگهداری باید یک سال بعد از تاریخ بستهبندی باشد .پس از گذشت یک سال از انبارش،
بررسی میزان نفوذپذیری هیدروژن /رطوبت موردنیاز است.
پودر مرطوب یا نمدار نباید استفاده شود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 5-1-4-اضافه شود:
ص 4-9-8-سیستم حملونقل و جابجایی پودر

بشکهها /کیسهها باید قبل از استفاده از پودر بررسیشده که آسیبدیده نباشند.
تمام پودرها باید قبل از استفاده خشکشده و در قیف دستگاه جوش ریخته شوند .دمای قیف باید بین
 328°Cو  398°Cحفظ شود.
تغذیه پودر از قیف باید بهوسیله نیروی جاذبه باشد .اگر از هوای تحتفشار برای انتقال پودر استفاده شود،
هوا باید خشک و بدون روغن باشد.
سازنده باید مبنای مدیریت پودر را در صورت وقفه یا توقف در جوش توضیح دهد.
درصورتیکه سازنده نتواند دالیل توجیهپذیری ارائه کند ،در صورت توقف جوشکاری:
الف -بیش از  ،2 hسامانه تغذیه پاییندست قیف باید قبل از شروع جوش تخلیه شوند؛
ب -بیش از  ،32 hپودر باقیمانده ذخیرهشده در قیف باید جدا شوند.
3

مهم  -پودر اغلب در آون میانی با دمای  398 °Cذخیره میشود تا از کاهش دمای پودر در قیف دستگاه جوش در حین
شارژ شدن پودر جدید جلوگیری شود.

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 9-1-4-اضافه شود:
ص 5-9-8-بازیافت پودر

در هنگام بازیافت پودر ،سازنده باید نشان دهد که این کارخانه دارای سیستم بازیافت مناسب پودر است:
الف -سیستم بازیابی پودر دستکم باید مجهز به مکش خأل برای جمعآوری پودر اضافی استفادهنشده از
درز جوش باشد؛
ب -پودر بازیافتی باید با غربال کردن و جداکننده مغناطیسی پردازش شود؛
پ -توزیع اندازه پودر بازیافتی باید با رواداری ± 9 %پودر تازه باشد؛

1-Intermediate oven
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ت -تناوب آزمون اندازه پودر باید با بررسی میزان رطوبت مطابقت داشته باشد؛
ث -استفاده از سرباره خردشده یا بازیافتی ،یا ترکیب سرباره خردشده یا بازیافتی با پودر تازه مجاز نیست.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-9-1-4-اضافه شود:
ص 9-5-9-8-بررسی میزان رطوبت

در صورت بازیافت پودر ،سازنده باید سیستم مدیریت پودر ،خشک بودن پودر در نقطهجوش را تضمین کند:
الف -پودر باید در محل جوشکاری ،نمونهبرداری شده و در شروع تولید بررسی شود و سپس یکبار در هر
نوبتکاری برای جوشکاری داخلی و خارجی انجام شود .تمام خطوط جوش باید بهطور متوالی آزمون
شوند؛
ب -بازرس میتواند زمان نمونهبرداری را تعیین کند؛
پ -روش و نتایج آزمون باید مطابق با زیربند ص 2-1-38-باشد؛
ت -این روش باید شامل طرحی از مدیریت پودر باشد و دمای آون های مورداستفاده برای خشک شدن
مجدد را مشخص کند.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 5-4-اضافه شود:
ص 4-8-مواد مصرفی SMAW

الکترودهای پوششدار باید مطابق با الزامات استانداردهای  ]49[ AWS A5,1یا  ]50[ AWS A5,5باشند که
بر اساس ]48[ Lot Class C5 AWS A5,01تولید شوند و در ظروف دربسته و آببند شده غیرقابل نفوذ
تأمین شود .الکترودهای با پوشش سلولزی نباید استفاده شود.
اضافه شود:
عنوان و متن بند ص 5-اضافه شود:
ص 1-آزمون جوشپذیری
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-5-اضافه شود:
ص 9-1-مقدمه

148

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911

هدف از آزمون جوشپذیری ،تأیید خصوصیات قابلقبول در  HAZجوش است .سازنده باید توجه داشته
باشد که آزمونهای جوشپذیری ،آزمونهای پذیرش لولهها هستند و تا زمانی که با موفقیت انجام نشوند،
لولهها مورد تأیید نمیباشند.
آزمونهای جوشپذیری باید توسط سازنده لوله یا یک تأمینکننده مورد تأیید و تحت مسئولیت آنها انجام
شود.
در شرایطی که خریدار مجوز استفاده از دادههای آزمونهای جوشپذیری قبلی را بهجای آزمون جدید را
میدهد ،مواد استفادهشده در آزمونهای جوشپذیری قبلی باید ازنظر رده و مراحل تولید با لوله یکسان بوده و
دارای قطر ،ضخامت و ترکیب شیمیایی مشابه باشند (در محدوده ترکیب شیمیایی قابلاستفاده و رواداریهای
مرتبط).
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-5-اضافه شود:
ص 2-1-مواد آزمون جوشپذیری

مواد اولیه لوله باید مطابق با روش تأیید ساخت (به پیوست ب مراجعه شود) و در محدوده مشخصشده (به
بند ب 9 -مراجعه شود) تولید شوند.
آزمونهای جوشپذیری باید برای هر رده از فوالد ،اندازه لوله و فوالد استفادهشده در لولههای ساختهشده در
اولین مرحله تولید انجام شود.
در صورت تایید خریدار گروهبندی ابعاد لوله ممکن است مجاز باشد ،اما دستکم ،این لولهها با بیشترین
ضخامت باید آزمون شوند.
مواد باید از لولههای نهایی تولیدشده ،انتخاب شوند.
لولهها باید از حد باالی محدوده ترکیب شیمیایی انتخاب شوند ،بهعنوانمثال کمتر از 8/82 %از بیشینه
مقدار کربن معادل CEPcm ،CEIIW،نباشد.
خریدار باید تجزیهوتحلیل ذوب فوالد یا لولههای مورداستفاده در آزمونهای جوشپذیری را بپذیرد.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 1 -5-اضافه شود:
ص 9-1-مشخصات روش جوشکاری)(WPS

قبل از جوشکاری ،سازنده باید  pWPSرا با کمینه موارد زیر ارائه کند:
الف-جزئیات مواد مصرفی جوشکاری ،نوع فرایند ،پارامترهای جوشکاری و غیره؛
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ب -پیشنهادهایی در مورد ابعاد رینگ لوله (طول) بهگونهای که شرایط جوشکاری واقعی را نشان دهد؛
پ -جزئیات کامل هندسه پخ جوش؛
ت -جوشها باید ازیکطرف سطح خارجی لوله باشند؛
ث -موقعیتهای جوشکاری ،محدوده حرارت ورودی جوشکاری؛
ج -رینگهای آزمونهای جوشپذیری باید از انتهای لوله نمونهبرداری شود.
تا زمانی که پیشنهادهای سازنده توسط خریدار پذیرفته نشود ،هیچ آزمون جوشکاری نباید انجام شود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-1-5-اضافه شود:
ص 9-9-1-آزمون جوشها

برای هر آزمون دستکم باید یک جوش کامل لببهلب تولید شود.
فرایندهای جوشکاری برای آزمونهای جوشپذیری باید توسط سازنده مطابق با روش ریسه کردن لوله
پیشنهاد شود (بهعنوانمثال  SMAW ،CMT ،STT ،m-GMAW ،P-GMAW ،P-GTAWو .)SAW
آزمونههای آزمون باید با یک شیار  Vشکل تهیه شوند .آزمونههای آزمون باید یکطرفه با زاویه صفر درجه
باشند .آزمونها باید با دو سطح حرارت ورودی جوشکاری به شرح زیر انجام شوند:
الف -حرارت ورودی جوشکاری کم ( )8/59 kJ/mm ≤ HI≥8/99 kJ / mmبا بیشینه دمای پیش گرم
 98°Cو درجه حرارت پاس میانی کمتر از

.298°C

ب -حرارت ورودی جوشکاری باال ( )8/59 kJ/mm ≤ HI≥8/99 kJ / mmبا درجه حرارت پیش گرم و
دمای عبور بیش از.298°C
 HAZموقعی بهاندازه کافی مستقیم تلقی میشود که عالئم مشخصشده برای ایجاد شیار نمونه چقرمگی
شکست که توسط ماشینکاری انجام میشود ،دستکم 99 %طول مشخصشده در دوسوم مرکزی ضخامت
نمونه در بازه ( 8/9 mm )8/82 inاز خط ذوب قرار داشته باشد.
مهم  99% -9طول مشخصشده نیاز به پیوستگی ندارد .خط ذوب باید جزئی از فلز جوش در نظر گرفته و در تعیین درصد
نمونه  HAZدر نظر گرفته نشده باشد.

فاصله زمانی بین پاس ریشه و نهایی باید  39 minبدون درنظرگرفتن پیش گرم در طی آن باشد.
مهم - 2توصیه میشود روشهای مهره گذاری جوش بهگونهای باشد که در 98 %میانی ضخامت 29 %،فلز جوش مجاور خط
ذوب در سمت گونیای طرح اتصال دارای ساختار ستونی ریز نشده باشد.

اضافه شود:
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عنوان زیربند ص 2-1-5-اضافه شود:
ص 2-9-1-آزمون و بازرسی

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-2-1-5-اضافه شود:
ص 9-2-9-1-آزمون غیر مخرب
آزمون جوش باید بهوسیله بازرسی چشمی ،ذرات مغناطیسی و آزمون فراصوت یا پرتونگاری با اشعه X

بررسی شود.
جوش باید قبل از ارسال برای نمونهگیری ،معیار پذیرش کد ساخت ویژه پروژه را برآورده سازد.
کد ساخت پروژه باید در  LPMDSمشخص شود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-2-1-5-اضافه شود:
ص 2-2-9-1-آزمون مکانیکی

آزمونهای که به دلیل عیوب جوشکاری مردود میشوند ،نامعتبر بوده و آزمون مجدد با پذیرش خریدار مجاز
خواهد بود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-2-2-1-5-اضافه شود:
ص 9-2-2-9-1-آزمون کششی

برای کسب اطالعات باید یک آزمون کششی متقاطع از جوش انجام شود.
مهم -خرابی در فلز جوش نباید در نظر گرفته شود .هدف از این آزمون جمعآوری اطالعات مربوط به عملکرد  HAZاست.

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-2-2-1-5-اضافه شود:
ص 2-2-2-9-1-آزمون چارپی

برای جوشکاری در موقعیت  ،5Gباید مجموعهای از آزمونهها در موقعیتهای ساعت  1 ،32و  9بهصورت
عرضی نسبت به جهت جوش ،برش داده شوند .در سایر موقعیتهای جوشکاری ( 1Gیا  )2Gاز دونقطه
مقابل باید نمونهبرداری شود.
هر مجموعه باید از سه آزمونه تشکیل شود.
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شیارها باید در وسط ضخامت و در سمت گونیای طرح اتصال مطابق با شکل ص 5-قرار بگیرند.
عالوه بر این ،در لولههای درزدار ،مجموعهای از آزمونههای چارپی باید از تقاطع درز جوش طولی و محیطی
گرفتهشده و محل شیار به سمت درز طولی گسترش یابد.
دمای آزمون و معیار پذیرش باید مطابق با زیربند  4-5یا پیوست مربوطه باشد .شرایط آزمون جایگزین و
معیارهای پذیرش ممکن است در  LPMDSمشخص شود.
در صورت مشخص شدن در  ،LPMDSباید برای هر مکان آزمون یک منحنی انتقال انجام شود.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 1-2-2-1-5-اضافه شود:
ص 9-2-2-9-1-آزمون CTOD

آزمونههای  CTODباید از آزمونههای آزمون ورودی جوشکاری با حرارت کم و زیاد استفاده شود.
مجموعهای از آزمونهها باید در موقعیتهای ساعت  32و  9برای موقعیت جوش  5Gبریدهشده و در میانه
ضخامت قرار بگیرند .در هر مجموعه ،سه آزمونه باید برش داده و آزمون شوند .برای سایر موقعیتهای
جوشکاری ( 1Gیا  )2Gباید نمونهای از آزمونههای  CTODفقط از یک مکان گرفته شود.
باید از آزمونههای  SENB B×2Bاستفاده شود .شیارها باید در سمت گونیای طرح اتصال به شرح زیر باشد:
الف -در  HAZدانهدرشت ( - )CGHAZکه بهوسیله متالوگرافی مشخص میشود.
ب -در ( 2 mm )8/84 inاز خط جوش  -که بهوسیله متالوگرافی مشخص میشود.
برای اطمینان از نمونهبرداری از مناطق موردنیاز ،مقطع زدن نمونههای  CTODباید پس از انجام آزمون
انجام شود .ماکروگرافیهای قبل و بعد از آزمون باید ارائه شود تا نشان دهد که الزامات نمونهگیری برآورده
شده است.
آزمون  CTODباید مطابق با استانداردهای  ISO 15653و  ISO 12135انجام شود.
درجه حرارت و معیارهای آزمون  CTODباید در پیوست مربوطه یا در  LPMDSتعریف شوند.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 5-2-2-1-5-اضافه شود:
ص 4-2-2-9-1-بررسی ماکروگرافی و سختی سنجی به روش ویکرز

سه آزمونه در هر یک از موقعیتهای ساعت  1 ،32و  9برای موقعیت جوش  5Gباید استخراج شود.
برای سایر موقعیتهای جوشکاری ( 1Gیا  )2Gباید نمونهای از آزمونههای ماکروگرافی از دو مکان گرفته
شود:
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الف -در لوله  348درجه از هم فاصله داشته باشد؛ و
ب -در ورق کمینه فاصله ( 188 mm )32 inاز یکدیگر داشته باشند.
برای سطح مقطع ماکروگرافی فوق ،بررسی سختی  HV10مطابق با شکل ص 2-9-انجام خواهد شد.
اگر در  LPMDSمشخص نشده باشد ،معیارهای پذیرش باید مطابق با این پیوست قابلاجرا باشد.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 5-5-اضافه شود:
ص 4-1-گزارش دهی

پس از اتمام برنامه آزمون ،سازنده باید نتایج و گزارش نهایی را برای خریدار ارسال کند.
گزارش نهایی دستکم ،باید شامل موارد زیر باشد:
الف -مشخصات روش جوشکاری؛
ب -سوابق صالحیت سنجی؛
پ -گواهینامههای کارخانه مواد اولیه مورداستفاده در لوله؛
ت -نتایج آزمون  NDTو مکانیکی (ازجمله هرگونه خرابی)؛
ث -هر آزمون دیگری که با خریدار توافق شده باشد؛
ج -هرگونه تصویر ،ماکروگرافی و میکروگرافی الزم (در صورت کاربرد)؛ و
چ -تفسیر نتایج و نتیجهگیریهای سازنده ،ازجمله توصیههایی برای جوشکاری لولهها در محل نصب.
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راهنما:
 1در منطقه درشتدانه  -HAZباید با متالوگرافی تعیین شود
2

در فاصله  2 mmاز خط ذوب

3

در فاصله  9 mmاز خط ذوب

ص 9-5-موقعیت آزمون چارپی

ص 2-5-موقعیت تورفتگی سختی
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اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 38-اضافه شود:
ص  90-صالحیت سنجی آزمونهای غیر مخرب در کارخانههای ورق/کالف ولوله

صالحیت سنجی باید نشاندهنده توانایی کارخانه برای انجام رضایتبخش الزامات این بند و همه
استانداردهایی که بیانشدهاند ،باشد .صالحیت سنجی انجامشده به مدت  5سال معتبر است مگر اینکه
تغییری در اجزای ساختاری ،نرمافزار یا سختافزار تجهیزات به وجود آید .خریدار میتواند درخواست تکرار
صالحیت سنجی را برای یک پروژه خاص بدهد ،این موضوع باید در  MPSمشخصشده باشد .فرایند
صالحیت سنجی روشهای اجرایی و تجهیزات آزمونهای غیر مخرب کارخانه باید مطابق با آنچه در ادامه
آمده است ،انجام شود.
اضافه شود:
متن زیربند ص 3-38-اضافه شود:
ص 9-90-سازنده باید قبل از شروع ارزیابی ،اطالعات به شرح زیر را برای بررسی توسط خریدار و توافق
ارسال کند:
الف -دامنه صالحیت سنجی موردنیاز به شرح زیر است:
 -3بهروزرسانی دامنه صالحیت سنجی موجود و گسترش آن به دامنه صالحیت سنجی جدید.
 -2سرویس سیال :شامل سرویسهای معمولی ،ترش یا فراساحلی ،ارزیابی باید بر اساس سختگیرانهترین
الزامات و بر اساس توان سازنده صورت پذیرد.
 -1نوع لولهها (روشهای ساخت مانند  ،)SMLS ،HFW ،SAWجنسها ،ردهها.
 -5برای هر نوع لوله :محدودههای قطر و ضخامت که صالحیت سنجی برای آنها در نظر گرفتهشده است.
 -9برای ورق/کالف :جنسها ،ردهها و محدودههای طول ،عرض و ضخامت.
 -9روشها و تنظیمات حد آستانه مستند شده برای آزمونهای غیر مخرب بهکار گرفتهشده.
ب -روشهای اجرایی مکتوب برای آزمونهای غیر مخرب شامل روشهای در تطابق با دامنه ارزیابی (و
برای آزمون فراصوت و  ،EMIشاخصهای مرجع).
پ -طراحی شاخصهای مرجع آزمون فراصوت و .EMI
ت -گزارش بازرسی چشمی و ابعادی برای شاخصهای مرجع آزمون فراصوت و .EMI

ث -تشریح جزئیات طراحی تجهیزات و هرگونه مطالعات توان سنجی که سازنده ممکن است بر تجهیزات
انجام داده باشد.
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اضافه شود:
عنوان زیربند ص 2-38-اضافه شود:
ص 2-90-الزامات خاص روش آزمونهای غیر مخرب در حین ارزیابی صالحیت سنجی

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-2-38-اضافه شود:
ص 9-2-90-الزامات کلی

ارزیابی صالحیت سنجی باید شامل (و نه لزوماً محدود به) موارد زیر باشد:
الف -نمایش دهی عملی هرگونه روش آزمونهای غیر مخرب به کار گرفتهشده برجوشها ،لولهها و
ورق/کالف (هرکدام که کاربرد دارد)؛
ب -کالیبراسیون ،بررسیهای مربوط به کنترل و نگهداری؛
پ -صالحیت و گواهینامه کارکنان مربوط به آزمونهای غیر مخرب؛
ت -اجزای مربوط به سامانه کیفی و مدیریت تجاری آزمونهای غیر مخرب.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-2-38-اضافه شود:
ص 2-2-90-نمایش دهی عملی

پارامترهای بازرسی باید بر یک مبنای منفرد صالحیت سنجی شوند؛ این موضوع بدان معنی است که برای
سامانههایی که بیش از یک پیکربندی استفاده مینمایند ،هر آرایه مبدل 3باید بهطور منفرد صالحیت سنجی
شده و در یک طرح روبش و روش عملیاتی استاندارد ،مستندسازی شود .برای کارخانههای  HFWکه آزمون
فراصوتی خودکار بر کل بدنه را انجام میدهند ،سامانه آزمون فراصوتی خودکار لبه کالف ،نیاز به صالحیت
سنجی ندارد.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-2-2-38-اضافه شود:
ص 9-2-2-90-آزمون فراصوتی خودکار برای ورق/کالف

نمایش دهی عملی باید بر یک یا چند شاخص مرجع (در توافق با خریدار) در محدوده ضخامت باقابلیت
ساخت انجام شود و باید شامل:

1-Transducer Array
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الف -تنظیمات تجهیزات؛
ب -استانداردسازی استاتیکی و دینامیکی؛
3

1

2

پ -موقعیتهای درگاه برای عیوب و ماده واسط  ،نسبت  S/N؛

ت -گستره پوشش بازرسی؛
ث -شناسایی همه بازتابندههای مرجع 5موردنیاز؛
ج -آزمون تکرارپذیری؛
چ -تنظیمات حد آستانه مستند شده.
عالوه بر اینها ،دستکم یک ورق تولیدشده باید در تنظیمات تولید روبش شود تا نشان داده شود که
پوشش بازرسی 388 %قابلدستیابی است.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-3-2-2-38-اضافه شود:
ص 9-9-2-2-90-آزمونهای تکرارپذیری

الف -آزمون تکرارپذیری باید بهطور پویا و با استفاده از همان مجموعه نقاله 9و در بیشینه سرعت روبش
(جابجایی در طول و مقطع )9که در حین تولید استفاده میشود ،انجام شود.
ب -نشانههای بهدستآمده از تمام بازتابندههای مرجع باید در یک شدت دامنه 9مناسب تنظیم شوند تا
امکان ضبط و اندازهگیری ارتفاع آن بهطورمعمول  48 %FSH1±9درصد باشد (بهعبارتیدیگر درجایی
که یک سامانه  AUTفقط میتواند شدت دامنهها را تا  388 %FSHاندازهگیری کند ،هر نشانهای بیشتر
از 388 %باشد ،نامعتبر است).
پ -ده آزمون باید انجام شود.

1- Gate Positions
2- Coupling
3- Signal-to-noise ratio
4- Reference reflectors
5- Conveyor assembly
6- Travel and/or cross-head
7- Amplitude
8- Full Screen Height
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ت -نتایج آزمون تکرارپذیری زمانی قابلقبول در نظر گرفته میشوند که شدت دامنه هیچ نشانهای از
بازتابنده مرجع ،بیش از  ± 29درصد از مقدار میانگین (رواداری های دسیبل ( )3dBمعادل که توسط
خریدار مشخص میشوند) انحراف نداشته باشد.
ث -اطالعاتی که در ادامه آمده است باید ثبت شود:
 -3روش اجرایی مکتوب؛
 -2جزئیات و ابعاد شاخصهای مرجع؛
 -1تجهیزات مورداستفاده شامل نوع پرابها ،فرکانسها و ابعاد؛
 -5ثبت روبش ،2بهصورت کاغذی یا دیجیتالی هرکدام که کاربرد دارد؛
 -9برای هر کانال :1پرابهای مورداستفاده ،جهت روبش ،موقعیتها و شناسههای بازتابندههای مرجع ،شدت
دامنههای نشانهها (بهطور دیجیتالی ثبتشده)؛
5

 -9شدت دامنههای نشانهها برای همه بازتابندههای مرجع باید بهعنوان درصدی از ارتفاع در صفحهنمایش
یا درصدی از ارتفاع در نمودار( 9در صورت کاربرد) ،یا دسیبلها ،با استفاده از یک روش دیجیتالی
خودکار همچون یک مشخصشده ارسالی دیجیتالی 9تا دستکم یک رقم اعشار (بهعنوانمثال 43/9%
نباید به  42 %گرد شود) ثبت شود؛

 -9شدت دامنههای نشانهها برای همه کانالها و همه بازتابندههای مرجع باید برای محاسبه مقادیر میانگین
و کمینه و بیشینه انحراف از مقادیر میانگین ،در یک صفحه گسترده تهیهشده توسط ارزیاب ،وارد شوند.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-2-2-38-اضافه شود:
ص AUT 2-2-2-90-برای لولههای  SAW ،HFWو SMLS

نمایش دهی عملی باید بر یک یا چند شاخص مرجع در محدوده ضخامت و قطر باقابلیت ساخت انجام شود
و باید شامل:
الف -تنظیمات تجهیزات؛
ب -استانداردسازی استاتیکی (اگر کاربرد داشته باشد) و دینامیکی؛

1- Decibels
2- C-Scan
3- Channel
4- Screen Height
5- Chart Height
6- Digital Export Feature
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پ -موقعیتهای درگاه برای عیوب و ماده واسط ،نسبت S/N؛

ت -شناسایی همه بازتابندههای مرجع؛
ث -آزمون تکرارپذیری؛
ج -گستره پوشش بازرسی؛
چ -دقت و تداوم سامانه ردیابی درز جوش؛
ح -تنظیمات حد آستانه مستند شده.
اضافه شود:
متن زیربند ص 3-2-2-2-38-اضافه شود:
ص9-2-2-2-90-

تعداد و ابعاد لوله/شاخصهای مرجع باید مطابق با آنچه در ادامه آمده است تعیین شود:
الف -برای ( t≥2mm )8/59 inیک شاخص مرجع با کوچکترین ضخامت و کوچکترین قطر باید صالحیت
سنجی شود.
ب -برای ( t >2 mm )8/59 inیک شاخص مرجع با بزرگترین ضخامت و بزرگترین قطر باید صالحیت سنجی
شود.
اضافه شود:
متن زیربند ص 2-2-2-2-38-اضافه شود:
ص2-2-2-2-90-

برای آزمون تکرارپذیری ،آنچه در ادامه آمده است ،باید به کار گرفته شود:
الف -آزمون تکرارپذیری باید بهطور پویا و با استفاده از همان مجموعه نقاله و در بیشینه سرعت روبش (جابجایی در
طول و مقطع) که در حین تولید استفاده میشود ،انجام شود.

ب -نشانههای بهدستآمده از تمام بازتابندههای مرجع باید در یک شدت دامنه مناسب تنظیم شوند تا امکان ضبط
و اندازهگیری ارتفاع آن بهطورمعمول 48 % FSH ±9 %باشد (بهعبارتیدیگر درجایی که یک سامانه  AUTفقط
میتواند شدت دامنهها را تا  388 % FSHاندازهگیری کند ،هر نشانهای بیشتر از  388%باشد ،نامعتبر است).
پ 38 -آزمون بدون وقفه و در جهت روبهجلو و بدون هیچگونه تنظیم تجهیزات ،باید انجام شود .هرگونه وقفه یا
تنظیمات ،نتایج را نامعتبر میسازد.
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ت -اگر در  MPSتوسط خریدار مشخصشده باشد ،ده آزمون بدون وقفه و در جهت معکوس (پس از چرخاندن
کامل شاخص مرجع) و بدون هیچگونه تنظیم تجهیزات ،باید انجام شود .هرگونه وقفه یا تنظیمات ،نتایج را
نامعتبر میسازد.
ث -برای تجهیزات با مجموعه سرهای چرخان 28 ،3حرکت آزمون 2باید در کل تکمیل شود که شامل  9حرکت
آزمون در هر موقعیت زاویهای لوله (( 8°صفر) 348 °،58 °،و )298°میباشد که لوله بعد از هر سری از 9
حرکت آزمون ،میچرخد.
ج -نتایج آزمون تکرارپذیری زمانی قابلقبول در نظر گرفته میشوند که شدت دامنه هیچ نشانهای از بازتابنده
مرجع ،بیش از ± 29 %از مقدار میانگین (رواداری های دسیبل ( )dBمعادل که توسط خریدار مشخص
میشوند) انحراف نداشته باشد.
چ -اطالعاتی که در ادامه آمده است باید ثبت شود:
 -3روش اجرایی مکتوب.
 -2جزئیات و ابعاد شاخصهای مرجع.
 -1تجهیزات مورداستفاده شامل نوع پرابها ،فرکانسها و ابعاد.
 -5ثبت نمودار ،بهصورت کاغذی یا دیجیتالی هرکدام که کاربرد دارد.
 -9برای هر شماره روبش :کانال ،پرابهای مورداستفاده ،جهت روبش ،موقعیتها و شناسههای بازتابندههای
مرجع ،شدت دامنههای نشانهها (بهطور دیجیتالی ثبتشده).
 -9شدت دامنههای نشانهها برای همه بازتابندههای مرجع باید بهعنوان درصدی از ارتفاع در صفحهنمایش یا
درصدی از ارتفاع در نمودار (در صورت کاربرد) ،یا دسیبلها ،با استفاده از یک روش دیجیتالی خودکار
همچون یک مشخصه ارسالی دیجیتالی تا دستکم یک رقم اعشار (بهعنوانمثال  43/9%نباید به42 %
گرد شود) ثبت شود.
 -9شدت دامنههای نشانهها برای همه کانالها و همه بازتابندههای مرجع باید برای محاسبه مقادیر
میانگین و کمینه و بیشینه انحراف از مقادیر میانگین ،در یک صفحه گسترده تهیهشده توسط ارزیاب،
وارد شوند.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 1-2-2-38-اضافه شود:

-3
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ص EMI 9-2-2-90-برای لولههای درزدار و بدون درز

نمایش دهی عملی باید بر یک یا چند شاخص مرجع (در توافق با خریدار) انجام شود و باید شامل:
الف -تنظیمات تجهیزات.

ب -استانداردسازی استاتیکی (اگر کاربرد داشته باشد) و دینامیکی.
پ -موقعیتهای درگاه برای عیوب ،نسبت .S/N

ت -شناسایی همه بازتابندههای مرجع.
ث -گستره پوشش بازرسی.
ج -آزمون تکرارپذیری.
چ -بهکارگیری یک یا چند لوله تولیدشده یا جایگزین مناسب که توسط خریدار مشخصشده باشد.
ح -تنظیمات حد آستانه مستند شده.

اضافه شود:
متن زیربند ص 3-1-2-2-38-اضافه شود:
ص9-9-2-2-90-

تعداد و ابعاد لوله/شاخصهای مرجع باید مطابق با آنچه در ادامه آمده است تعیین شود:
یک شاخص مرجع بهعنوان نماینده یک محدوده از قطر و ضخامت که موردقبول خریدار است ،باید صالحیت
سنجی شود.
اضافه شود:
متن زیربند ص 2-1-2-2-38-اضافه شود:
ص2-9-2-2-90-

برای آزمون تکرارپذیری ،آنچه در ادامه آمده است باید از یکجهت روی شاخص مرجع انجام شود:
الف -باید بهطور پویا و با استفاده از همان مجموعه نقاله و در بیشینه سرعت روبش (جابجایی در طول و
مقطع) که در حین تولید استفاده میشود ،انجام شود.
ب -نشانههای بهدستآمده از تمام بازتابندههای مرجع باید در یک شدت دامنه مناسب تنظیم شوند تا
امکان ضبط و اندازهگیری ارتفاع آن بهطورمعمول  48% FSH ±9 %باشد (بهعبارتیدیگر درجایی که
یک سامانه  EMIفقط میتواند شدت دامنهها را تا  388 % FSHاندازهگیری کند ،هر نشانهای بیشتر از%
 388باشد ،نامعتبر است).
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پ -ده آزمون بدون وقفه و هیچگونه تنظیم تجهیزات ،باید انجام شود .هرگونه وقفه یا تنظیمات ،نتایج را
نامعتبر میسازد.
ت -نتایج آزمون تکرارپذیری زمانی قابلقبول در نظر گرفته میشوند که شدت دامنه هیچ نشانهای از
بازتابنده مرجع ،بیش از ± 29 %از مقدار میانگین (رواداری های دسیبل ( )dBمعادل که توسط خریدار
مشخص میشوند) انحراف نداشته باشد.
ث -اطالعاتی که در ادامه آمده است باید ثبت شود:
 -3روش اجرایی مکتوب؛
 -2جزئیات و ابعاد شاخصهای مرجع؛
 -1تجهیزات مورداستفاده شامل نوع پرابها ،فرکانسها و ابعاد؛
 -5ثبت نمودار ،بهصورت کاغذی یا دیجیتالی هرکدام که کاربرد دارد؛
 -9برای هر شماره روبش :کانال ،پرابهای مورداستفاده ،جهت روبش ،موقعیتها و شناسههای بازتابندههای
مرجع ،شدت دامنههای نشانهها (بهطور دیجیتالی ثبتشده)؛
 -9شدت دامنههای نشانهها برای همه بازتابندههای مرجع باید بهعنوان درصدی از ارتفاع در صفحهنمایش یا
درصدی از ارتفاع در نمودار (در صورت کاربرد) ،با استفاده از یک روش پیوسته تا دستکم یک رقم
اعشار (بهعنوانمثال  43/9%نباید به  42 %گرد شود) ثبت شود؛
 -9شدت دامنههای نشانهها برای همه کانالها و همه بازتابندههای مرجع باید برای محاسبه مقادیر میانگین
و کمینه و بیشینه انحراف از مقادیر میانگین ،در یک صفحه گسترده تهیهشده توسط ارزیاب ،وارد شوند.
اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 33-اضافه شود:
ص 99-الزامات روش اجرایی برای آزمونهای غیر مخرب

سازنده باید یک روش اجرایی برای هرکدام از روشهای آزمونهای غیر مخرب شامل توضیحات مربوط به
فرایندها و تجهیزات بازرسی مورداستفاده ،تهیه کند .روشهای آزمونهای غیر مخرب چندگانه نباید در یک
روش اجرای ادغام شوند .روشهای اجرایی باید به زبان انگلیسی و شامل دستکم جزئیات بیانشده در
جداولی که در ادامه آمده است ،باشد و برای بررسی و اخذ پذیرش از خریدار قبل از صالحیت سنجی انجام
آزمونهای غیر مخرب توسط سازنده یا قبل از تولید ،در اختیار خریدار قرار گیرند.
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جدول ص 9-99-آزمون فراصوتی
دامنه کاربرد

کارکنان
مرحله ساخت
شرایط سطحی
روشهای بازرسی
تجهیزات

کالیبراسیون
استانداردسازی

شکل محصول (بهعنوانمثال ورق/کالف ،لوله ،انتهای لوله ،جوش و غیره)
رده جنس و مشخصات فنی آن
ابعاد (ورق/کالف :طول ،عرض ،ضخامت  -لوله :طول ،قطر ،ضخامت)
پوشش بازرسی موردنیاز ،حدود گستره بازرسی
فرایند جوشکاری (اگر کاربرد دارد)
آمادهسازی جوش (نقشههای نشاندهنده ابعاد و زاویههای آمادهسازی جوش)
مرجع مشخصات فنی و دیگر استانداردهای مربوطه
الزامات تایید صالحیت
نمایش دهی عملکرد -اگر نیاز باشد
مرحلهای از ساخت که در آن آزمون فراصوت باید انجام شود بهعنوانمثال برای درز جوش طولی
لولههای درزدار ،بعد از هیدرواستاتیک انجام شود.
شرایط و آمادهسازی سطوح برای روبش
پروفیل سطوح روبش
خودکار ،نیمهخودکار یا دستی
روبش در حالت تماسی یا غوطهوری
سامانه :مشخصه سازنده ،تعداد کانالها ،مشخصه و ویرایش برنامه کامپیوتری
تشریح امکانات و جهات روبش و چیدمان پرابها
پراب ها :تعداد ،سازنده ،نوع ،زاویه موج ،فرکانس ،تک یا دو کریستالِ ،ابعاد اجزا ،تعداد و چیدمان
اجزا در پراب ،تمرکز ،داده برگهای پراب
شاخصهای مرجع :مشخصه ،توضیحات و نقشههای نشاندهنده ابعاد همه بازتابندههای مرجع
(نوع ،ابعاد ،موقعیت در صفحه و عمق) ،گواهینامههای بازرسی برای آنها .ویژگیهای صوتی
بازتابندههای مرجع.
نمونههای کالیبراسیون
ماده واسط و نحوه اعمال آن
ردیابی درز جوش
کالیبراسیون ،بررسیهای کنترلی و نگهداری
محدوده کالیبراسیون
تنظیمات حساسیت
نسبت S/N
3

معیارهای ثبت (ارتفاع درگاه عیب ،نقاط شروع و طول آنها)
روش پایش ماده واسط (با ارتفاع درگاه ماده واسط ،نقاط شروع و طول آنها)
ردیابی درز جوش و دقت آن

1- Record Levels
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ادامه جدول ص 9-99-آزمون فراصوتی
پارامترهای بازرسی

تشریح عملیات
اصول هدایت و کنترل
جهات روبش نسبت به محور محصول
بیشینه سرعت حرکت محصول و پراب
نقشه روبش
برای درز جوشهای  HFWو  :SAWنقشههای روبش مجزا و نشاندهنده  -9دسیبل
پروفیل صوت و انحراف پراب از معیار تعیینشده ،نسبت به موقعیتهای بازتابندههای
مرجع ،نقشههای روبش رویهم نشاندهنده ترکیب روبشها .نقشههای روبش باید با
استفاده از نرمافزار تهیه شوند و نشان دهند که 388 %پوشش بازرسی عمق و عرض به
دست میآید.

جدول مرجع

مختصات جدول
تعداد کانال و روبش
مشخصه پراب ،نوع و جهات روبش
انواع بازتابندههای مرجع ،مشخصه ها و موقعیتها

معیار پذیرش

تفسیر ،ارزیابی و معیار پذیرش

گزارش دهی

مشخصه و ویرایش روش اجرایی

(دستکم شامل این موارد کاربرد :مشخصه ،تشریح و ابعاد
همه تجهیزات مورداستفاده
باشد)
نتایج :قبول یا مردود
برای همه روبشها ،معیار مرجع اولیه مورداستفاده
موقعیت ،عمق و اندازه همه ناپیوستگیهایی که از معیار ثبت بیشتر نشود و همه عیوب
تاریخ و ساعت بازرسی
نام اپراتور مسئول انجام آزمون فراصوت
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جدول ص 2-99-آزمون مایع نافذ

مرحله ساخت

شکل محصول (بهعنوانمثال لوله ،جوش و پخی و غیره)
رده جنس و مشخصات فنی آن
ابعاد (لوله ،طول ،قطر ،ضخامت)
پوشش بازرسی موردنیاز
فرایند جوشکاری (اگر کاربرد دارد)
مرجع مشخصات فنی و دیگر استانداردهای مربوطه
الزامات تایید صالحیت
نمایش دهی عملکرد -اگر نیاز باشد
مرحلهای از ساخت که در آن آزمون مایع نافذ باید انجام شود

شرایط سطحی

شرایط و آمادهسازی سطوحی که نیازمند بازرسی هستند

روشهای بازرسی

روش تمیزکاری
روش اعمال مایع نافذ
روش حذف مایع نافذ اضافی
روش خشک نمودن سطح
روش اعمال آشکارساز

دامنه کاربرد

کارکنان

ایجاد تضاد رنگ یا فلورسنت

3

تجهیزات و
مصرف شوندهها

سازنده تجهیزات و مشخصه مصرف شوندهها (تمیزکننده ،مایع نافذ ،پاککننده و آشکارساز)
الزامات برای گواهی تطابق مصرف شوندهها (محدودیتهای گوگردی و هالوژنها)
المپ فرابنفش ،زمانسنج ،نمونههای سنجش حساسیت و غیره
نمونههای نشاندهنده عملکرد  -اگر موردنیاز باشد
کالیبراسیون ،بررسیهای کنترلی و نگهداری

پارامترهای بازرسی

تشریح فرایند
زمانهای مجاز برای هر مرحله از فرایند
شدت نور سفید یا المپ فرابنفش
محدودیتهای دمای بهکارگیری
تنظیم مدتزمان فرایند اگر حدود دمای پایینی یا باالیی از حد بگذرد
تفسیر ،ارزیابی و معیار پذیرش

کالیبراسیون

معیار پذیرش

مشخصه و ویرایش روش اجرایی
گزارش دهی
(دستکم شامل این کاربرد :مشخصه ،تشریح و ابعاد
همه تجهیزات مورداستفاده و مصرف شوندهها
موارد باشد)
نتایج :قبول یا مردود
موقعیت و اندازه همه عیوب
تاریخ و ساعت بازرسی
نام اپراتور مسئول انجام آزمون مایع نافذ

1- Fluorescent
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جدول ص 9-99-آزمون ذرات مغناطیسی

مرحله ساخت

شکل محصول (بهعنوانمثال لوله ،جوش و پخی و غیره)
رده جنس و مشخصات فنی آن
ابعاد (لوله ،طول ،قطر ،ضخامت)
پوشش بازرسی موردنیاز
فرایند جوشکاری (اگر کاربرد دارد)
مرجع مشخصات فنی و دیگر استانداردهای مربوطه
الزامات تایید صالحیت
نمایش دهی عملکرد -اگر نیاز باشد
مرحلهای از ساخت که در آن آزمون ذرات مغناطیسی باید انجام شود

شرایط سطحی

شرایط و آمادهسازی سطوحی که نیازمند بازرسی هستند

روشهای بازرسی

روشها و جهتهای مغناطیس کردن
نوع و آمپر جریان مغناطیس کننده
ایجاد تضاد رنگ یا فلورسنت

تجهیزات و

سازنده تجهیزات و نوع و مشخصه تولیدکننده میدان مغناطیسی (یوک های جریان مستقیم

مصرف شوندهها

مجاز به استفاده نیستند)
سازنده و مشخصه مصرف شوندهها (مایع تمیزکننده ،ذرات مغناطیسیتر یا خشک و ایجادکننده
تضاد (برای آشکارسازی))

دامنه کاربرد

کارکنان

3

2

المپ فرابنفش ،میدان مماسی سنج  ،آشکارساز شار مغناطیسی و مغناطیس باقیمانده
نمونه وزنی برای یوک
نمونههای نشاندهنده عملکرد  -اگر موردنیاز باشد
کالیبراسیون ،بررسیهای کنترلی و نگهداری
AC

کالیبراسیون
پارامترهای بازرسی

تشریح فرایند
برگ خریدهای کویل های مغناطیسی
روشهای تمیزکاری
روش مغناطیس کردن و روش اعمال ذرات مغناطیسی -پیوسته یا بهصورت باقیمانده

1

شدت نور یا المپ فرابنفش
محدوده قدرت میدان مماسی موردنیاز ( -)kA/mکمینه و بیشینه
حدود غلظت جوهر

معیار پذیرش

5

محدودیتهای دمای بهکارگیری
تنظیم مدتزمان فرایند اگر حدود دما از حد بگذرد
تفسیر ،ارزیابی و معیار پذیرش

1- Yokes
2- Tangential field meter
3- Residual
4- Ink concentration
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ادامه جدول ص 9-99-آزمون ذرات مغناطیسی
مشخصه و ویرایش روش اجرایی

گزارش دهی
(دستکم
موارد باشد)

شامل

این کاربرد :مشخصشده ،تشریح و ابعاد
همه تجهیزات مورداستفاده و مصرف شوندهها
نتایج :قبول یا مردود
موقعیت و اندازه همه عیوب
تاریخ و ساعت بازرسی
نام اپراتور مسئول انجام آزمون ذرات مغناطیسی
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جدول ص 4-99-آزمون الکترومغناطیسی

مرحله ساخت

شکل محصول (بهعنوانمثال لوله  ،SMLSلوله  ،HFWدرز جوش )HFW
رده جنس و مشخصات فنی آن
ابعاد (لوله ،طول ،قطر ،ضخامت)
پوشش بازرسی موردنیاز
فرایند جوشکاری (اگر کاربرد دارد)
مرجع مشخصات فنی و دیگر استانداردهای مربوطه
الزامات تایید صالحیت
نمایش دهی عملکرد -اگر نیاز باشد
مرحلهای از ساخت که در آن  EMIباید انجام شود

شرایط سطحی

شرایط و آمادهسازی سطوحی که نیازمند بازرسی هستند

دامنه کاربرد

کارکنان

روشهای بازرسی
تجهیزات

کالیبراسیون
استانداردسازی
پارامترهای بازرسی

3

روش بازرسی :دیفرانسیلی یا مطلق یا ترکیب هر دو
روش روبش :خودکار یا دستی
سازنده ،نوع و مشخصه تجهیزات EMI
سازنده ،نوع ،مشخصه ،اندازه و چیدمان پراب
شاخصهای مرجع :مشخصه و توضیحات همه بازتابندههای مرجع
کالیبراسیون ،بررسیهای کنترلی و نگهداری
تنظیمات حساسیت
معیارهای ثبت (ارتفاع درگاه عیب ،نقاط شروع و طول آنها)
تشریح فرایند
جهت روبش نسبت به محور محصول
تنظیمات فرکانسها و ولتاژها
کمینه نرخ دیجیتالی

معیار پذیرش

2

1

بیشینه سرعت حرکت محصول و پراب
تفسیر ،ارزیابی و معیار پذیرش

مشخصه و ویرایش روش اجرایی
گزارش دهی
(دستکم شامل این موارد کاربرد :مشخصه ،تشریح و ابعاد
همه تجهیزات مورداستفاده و مصرف شوندهها
باشد)
نتایج :قبول یا مردود
جهت روبش نسبت به محور محصول
موقعیت و اندازه همه عیوب
تاریخ و ساعت بازرسی
نام اپراتور مسئول انجام EMI

1- Differential
2- Absolute
3- Digitization Rate

588

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 8888چاپ اول) :سال 9911
جدول ص 5-99-آزمون پرتونگاری
دامنه کاربرد

کارکنان
مرحله ساخت
شرایط سطحی
روشهای بازرسی

تجهیزات

شکل محصول (بهعنوانمثال درز جوش طولی لوله؛ انتهای درز جوش لوله)
رده جنس و مشخصات فنی آن
ابعاد (لوله :طول ،قطر ،ضخامت)
پوشش بازرسی موردنیاز
فرایند جوشکاری
آمادهسازی جوش (نقشههای نشاندهنده ابعاد و زاویههای آمادهسازی جوش)
مرجع مشخصات فنی و دیگر استانداردهای مربوطه
الزامات تایید صالحیت
نمایش دهی عملکرد -اگر نیاز باشد
مرحله ای از ساخت که در آن آزمون پرتونگاری باید انجام شود؛ بهعنوانمثال برای درز جوش
طولی لولههای درزدار ،بعد از هیدرواستاتیک انجام شود.
شرایط و آمادهسازی سطوحی که نیازمند بازرسی هستند
فیلمهای پرتونگاری معمولی یا دیجیتالی
تک دیواره یا دو دیواره ،منبع تابش داخل یا خارج ،فیلم یا آشکارساز داخل یا خارج
ظاهرسازی فیلم :خودکار یا دستی
چیدمان تجهیزات
3

مجموعه اشعه ایکس  :سازنده ،نوع و مشخصه تجهیزات ،بیشینه آمپر و ولتاژ ،اندازه کانونی
2

تولیدکننده اشعه ایکس  :سازنده ،نوع ،مشخصه و بیشینه ولتاژ
1

فیلم :نام تجاری  ،مشخصه و سایز
ظاهرساز فیلم :سازنده ،نوع و مشخصشده
سامانه تنظیم منبع تابش ،فیلم و آشکارساز
5

صفحه تشدیدکننده تابش
آشکارساز دیجیتالی :سازنده ،نوع ،مشخصه ،ابعاد و تعداد پیکسل
9

صفحه تصویربرداری  :نوع ،ابعاد و میزان تفکیک

9

9

4

روبش گر صفحه تصویربرداری  :سازنده ،نوع و مشخصه ،میزان تفکیک
5

نمایشگر فیلم  :اندازه ،بیشینه چگالی قابلخواندن
نمایشگر دیجیتالی :سازنده ،نوع ،مشخصه ،اندازه .توانایی در روشنایی ،سایه ،شدت نور ،تعداد پیکسل
شاخصهای کیفیت تصویر

1- X-Ray set
2- X-Ray generator
3- Brand
4- Intensifying screen
5- Pixel
6- Imaging plate
7- Resolution
8- Imaging plate scanner
9- Film viewer
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ادامه جدول ص 5-99-آزمون پرتونگاری
کالیبراسیون ،بررسیهای کنترلی و نگهداری

کالیبراسیون

برای پرتونگاری دیجیتالی :مطابق با استاندارد  ISO 10893-7به همراه بررسی آرشیو تصاویر
پارامترهای بازرسی

فاصله منبع تابش و فیلم/آشکارساز ،فاصله شیء و فیلم/آشکارساز ،عدم تیزی هندسی

3

زاویه بین خط مرکز تابش نسبت به خط مرکز جوش
بیشینه ولتاژ مجاز نسبت به ضخامت مورد نفوذ پرتو
همپوشانی تابشهای متوالی
موقعیت فیلم/آشکارساز/صفحه تصویربرداری ،شاخص کیفیت تصویر ،حروف مشخصشده

2
1

برای پرتونگاری دیجیتال :دستهبندی کیفیت تصویر ،محدودهی مجاز میزان سایه و تضاد ،
5

الزامات برای میزان تفکیک فضایی و نسبت سیگنال به نویز

9

موقعیت و درجه حساسیت شاخص کیفیت تصویر
شرایط انبارش فیلمهای پرتودهی شده و نشده .آرشیو سازی فیلمهای دیجیتالی
معیار پذیرش

تفسیر ،ارزیابی و معیار پذیرش

گزارش دهی

مشخصه و ویرایش روش اجرایی

(دستکم

شامل

موارد باشد)

این کاربرد :مشخصه ،تشریح و ابعاد
همه تجهیزات مورداستفاده
نتایج :قبول یا مردود
موقعیت و اندازه همه عیوب
تاریخ و ساعت بازرسی
نام اپراتور مسئول انجام پرتونگاری و مفسر

اضافه شود:
عنوان بند ص 32-اضافه شود:
ص 92-کمینه الزامات برای سفارش ورق/کالف ترش

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 3-32-اضافه شود:
ص 9-92-کلیات

سازنده لوله باید مطابق با آنچه در ادامه آمده ،اطالعات الزم را تهیه کند:
الف -الزامات فوالدسازی:

1- Geometric unsharpness
2- Identification letters
3- Contrast
4- Spatial resolution
5- Signal to noise ratio
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 -3کوره الکتریکی یا اکسیژنی -قلیایی3؛
 -2عملیات اکسیژن زدایی؛
 -1گاز زدایی تحت خأل؛
 -5عملیات آرگون زنی در مذاب؛
 -9سولفور زدایی؛
 -9اصالح اندازه ،شکل و توزیع آخالهای اکسیدی و سولفید منگنزی؛
 -9نواری بودن ساختار؛
 -4ریزدانه بودن ساختار؛
 -5کامالً کشته بودن فوالد.
ب -مشخصات روش اجرایی ساخت (:)MPS

 -3استانداردهای مرجع؛
 -2ابعاد و رواداری ها شامل عرض ،طول ،ضخامت ،میزان تخت بودن ،گونیا بودن و میزان انحنای ورق2؛
 -1ترکیب شیمیایی و رده تختال؛
 -5مراحل فرایند ساخت؛
 -9شمارهگذاری و ردیابی تختال؛
 -9سامانه بارگیری و شارژ تختال؛
 -9عملیات حرارتی تختال؛
 -4سامانه پوسته زدایی تختال؛
 -5فرایند نورد ورق/کالف؛
-38عملیات حرارتی ورق/کالف؛
 -33سطح پوشش و روش بازرسی ورق/کالف؛
 -32بارگیری ورق/کالف.
پ -برنامه کنترل کیفی ( / )QCPبرنامه آزمون و بازرسی (:)ITP

 -3بازرسی چشمی؛
 -2آزمونهای خواص فیزیکی؛
 -1آزمونهای خواص مکانیکی؛
 -5آزمونهای خوردگی؛
 -9عالمتگذاری و بارگیری؛
 -9ردیابی؛
 -9فعالیت و تناوب کاری بازرس.
6- Basic Oxygen
1- Camber of plate
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جدول ص 9-92-کمینه موارد بررسی کنترل کیفی برای ورق/کالف بر اساس الزامات سفارش
ردیف

نوع فعالیت موردبررسی

3

مشخصات روش اجرایی ساخت برای تختال

2

مشخصات روش اجرایی ساخت برای ورق/کالف

1

آنالیز جدایش و چاپ گوگرد برای تختال

5

بازرسی چشمی

9

بازرسی ابعادی

9

ارزیابی فراصوتی

9

آنالیز شیمایی ذوب و محصول

4

آزمون کشش

5

آزمون ضربه

38

آزمون DWT

33

آزمون سختی

32

آزمون CTOD

31

متالوگرافی (آخال ،ساختار نواری ،اندازه دانه و)...

35

آزمونهای خوردگی ( SSCو )HIC

39

عالمتگذاری

39

مدارک ساخت و گزارشهای آزمون

39

روش اجرایی حمل

34

گواهینامه ساخت

اضافه شود:
عنوان و متن زیربند ص 2-32-اضافه شود:
ص 2-92-اطالعات تکمیلی

 -3سازنده لوله بهطور کامل مسئول کیفیت ورق/کالف میباشد.
 -2سازنده لوله باید یک کتابچه نهایی در مورد ساخت ورق/کالف و آزمونهای مربوط به آن تهیه کند.
 -1همه تختالها باید شماره ذوب و شماره مشخصشده داشته باشند.
 -5همه تختالها باید قبل از تبدیل به ورق شدن ،از جنبه کنترل ابعادی و مشخصات فنی بازرسی شوند.
 -9هر دو لبه ورقها باید برای عیوب و ناپیوستگیهای سطحی بازرسی شوند.
 -9هر دو لبه ورقها باید برای ترک ،تورق ،سوراخ و بهوسیله آزمون فراصوتی بازرسی شوند.
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 -9در صورت درخواست خریدار ،لبههای طولی ورقها باید بریده شود.
 -4همه ورقها باید مطابق با استاندارد  AIAG-B13عالمتگذاری شوند .عالمتگذاری باید دستکم شامل:
نام تجاری سازنده ،جنس ،شماره ذوب ،مشخصه ورق ،شرایط تحویل (نوع عملیات حرارتی) ،ابعاد ،وزن،
نوع سرویس و تاریخ تولید باشد.
 -5تعمیر با جوشکاری مجاز نیست.
 -38همه مراحل ساخت باید قابلردیابی باشند.
 -33همه نتایج آزمون باید مطابق با استاندارد موردقبول خریدار باشند.
 -32شرکت بازرسی شخص ثالث باید گواهی بازرسی برای ساخت ورق/کالف را تهیه کند.
 -31اگر خریدار مشخص کند ،حمل ورق/کالف باید تحت نظارت بازرس شخص ثالث باشد.

1- Automotive Industry Action Group
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پیوست ض
(آگاهیدهنده)
تغییرات اعمالشده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبع
 -9زیربندهای  99-3-1تا  98-3-1اضافه شده است.
 -2زیربندهای  99-2تا  ،389-2در مراجع الزامی اضافهشده است.
 -9زیربند  5-1با عنوان سرنامها اضافهشده و تعدادی از واژههای بهکاررفته در زیربند  1-1به این زیـر بنـد
منتقلشده است.
 -4پیوست ص )الزامی( الزامات تکمیلی ساخت لولههای  PSL 2مورداستفاده در صنعت نفت کشور به ایـن
استاندارد اضافهشده است.
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