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  چكيده

از اين رو همواره تهديد . يكي از فوالدهاي پرمصرف، در صنعت نفت و گاز دنيا بشمار مي رودAPI-X70 فوالد خط لوله
در تحقيق حاضر، يافته ها، از بررسي آزمايشگاهي ارتباط . خوردگي تنشي سولفيدي در اين فوالد از اهميت بااليي برخوردار است

ماده اوليه، يك ورق . فته استرشكل گ H2Sت به خوردگي تنشي در محيط اندازه دانه نهايي شكل گرفته در اين فوالد با مقاوم
. فوالدي تهيه شده با نورد ترمومكانيكال، كه با كمك عمليات حرارتي نرماله و آنيل اندازه دانه نهايي آن تغيير كرده، مي باشد

سپس با بررسي . بوده است) آزمون چهار نقطه با بار ثابت( NACE TM0177روش اجرايي آزمون خوردگي طبق استاندارد 
مقطع شكست نمونه ها قبل و بعد از قرارگيري در محلول خورنده، چگونگي تاثير اندازه دانه نهايي بر ميزان رشد ترك سطحي و 

شده و با توجه به مطالعات و طبق شواهد و آزمايشات انجام . عمقي در نمونه هاي آزمايشي و عوامل موثر بر آن ارزيابي شده است
بررسيهاي انجام گرفته در اين زمينه مشخص شد كه با افزايش اندازه دانه در نمونه فوالدي استحكام باال، و با ثابت بودن محيط 

همچنين در يك محيط خورنده سولفيدي، . در سطح تنش برابر، تركي كه در سطح قطعه ايجاد شده، بزرگتر مي باشد خورنده،
ترك گذاري و جوانه زني ترك در يك نمونه با اندازه دانه بزرگتر زودتر . هيدروژن به شبكه فوالد با رشد دانه بيشتر مي شودنفوذ 

 .آغاز مي شود و از سطح شروع شده و تا شكست نمونه در عمق به جلو مي رود
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