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H2Sآزمایشگاه 

آزمونانجاممنظوربهکانکسیاازمایشگاهیمحیطیکدرH2Sهایتستآزمایشگاه
proofوHICهای ringراراستقجهتامنمحیطیکهاستشدهساختهوطراحیشکلیبه

.کندمیایجادتستتجهیزاتوهودنفرات،

 x 300 (W) x 240 (L) 600کانکس با کف سرامیک و دیواره از جنس ساندویچ پنل با ابعاد حدودی •

(H) cm 
.H2Sدارای بدنه مقاوم به خوردگی •
.دارای مکان قرار گیری کپسول وهود•
H2S.دارای درب دو الیه به منظور کاهش مخاطرات کار با گاز •
.ثانیه10دارای سیستم تهویه قدرتمند اضطراری با امکان تخلیه کل هوای کانکس در کمتر از •
.حداکثر هوا بندی ممکن برای جلوگیری از خروج گازهای سمی•
.  با امکان دستور دهی به شیر برقی و سیستم تهویه هوا در شرایط اضطراری H2Sدارای سنسور•
.دارای شیر برقی به منظور قطع سریع جریان گاز در صورت نشتی•
.NaOHدارای سیستم خنثی ساز با کمک •
.دارای سیستم مانیتورینگ از راه دور داخل هود و داخل کانکس•
.دارای سیستم فعالسازی اضطراری از راه دور و دستی•
. به شکل دو ماسک تمام صورتH2Sدارای دو ماسک مناسب برای کار در محیط •
(.کیلویی2) برای اطفا حریق CO2دارای کپسول •
.دارای سینک و میز به منظور آماده سازی نمونه ها و شستشوی نمونه ها•
.H2Sدارای سیستم لوله کشی استیل برای •
.کلیه شیرها و اتصاالت از جنس فوالد ضد زنگ•

مشخصات فنی
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HIC testآزمون خوردگی هیدروژنی                                               

وطخطولولهخطوطمقاومتبررسیمنظوربههیدروژنیترکبهحساسیتیاHICآزمون
معرضدرآزمایشهاینمونه.گرددمیاستفاده(HIC)هیدروژنیهایترکبهفشارتحت
دستگاه.گیرندمیقرارمداومH2Sگازجریانباسانتیگراددرجه25دمایدرمحلولیک
NACEاستانداردبامطابقHICتست TM0284دستگاه.استشدهساختهوطراحی
یکوخروجییکدارایکهباشدمیشفافگالسپلکسیجنسازمکعبیکHICآزمون
.باشدمیH2Sتخلیهوتزریقمنظوربهورودی

کامالکآکریلیگالسپلکسیجنسازمکعبیبدنه•
(L)30حدودیابعادباشفاف x 30(W) x

23(H)cm
بندهواوبندآبکامال•
.H2Sخروجیوورودیدارای•
.ورودیفشارتنظیممنظوربهسنجفشاردارای•
.بطریدرونمایعتخلیهشیردارای•
ردعبوریگازنرخکنترلمنظوربهفلومتردارای•

.HICهایآزمون
وtrapمنظوربههوابندکامالمحفظهیکدارای•

.H2Sسازیخنثی
ابقمطتستمنظوربهنمونهتگهدارندهپایهدارای•

.استاندارد
4پایهدارای• point bend testاستاندرادبامطابق

NACE TM0177

استانداردمشخصات فنی
NACE TM0284

کاربردها
شتنتحتموادخوردگیرفتاربررسی❑
محیطدرموادخوردگیرفتاربررسی❑

هیدروژنسولفیدحاوی
هیدروژنیترکبهموادمقاومتبررسی❑
محیطدرموادخواصتغییربررسی❑

خورندهبسیار
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آزمون

sulfideموادتنشتحتخوردگیبهمقاومتبررسیمنظوربهعمومارینگپروف stress

corrosionحاویهایمحیطH2Sاهدستگاین.شودمیاستفادهخورندهبسیارهایمحیطو
NACEاستانداردبامطابق TM0177کمدقیق،روشیآزموناین.استشدهساختهوطراحی
میهیدروژنسولفیدگازحاویمحیطدرنمونهیکتستامکانوسریعانجامقابلیتباهزینه،
uniaxialمحورهتککششیثابتنیرویاعمالامکاندستگاهاین.باشد tensileمحیطدرو

سپسوتهگرفقرارکششتحتمشخصیتنشتانمونهتستایندر.کندمیفراهمراخورنده
ازنشکنفافششیشهازدستگاهبدنهجنس.شودمیبررسیمادهرفتاربرخورندهمحیطتاثیر
.باشدمیگازخروجیوورودیدارایدستگاهوباشدمیاکریلیکجنس

ظور دارای رینک فلزی یک تکه و بسیار دقیق به من•
.75،000psiاعمال تنش تا 

یک بدنه استوانه ای از جنس پلکسی گالس آکریل•
کامال شفاف 

کامال آب بند و هوا بند•
.H2Sدارای ورودی و خروجی •
.دارای سیستم اعالم زمان شکست قطعه•
و trapدارای یک محفظه کامال هوابند به منظور •

.H2Sخنثی سازی 
.deflectionدارای ریز سنج به منظور تعیین دقیق •

مشخصات فنی
NACE TM0177استاندارد

کاربردها
تنشتحتموادخوردگیرفتاربررسی❑
محیطدرموادخوردگیرفتاربررسی❑

هیدروژنسولفیدحاوی
هیدروژنیترکبهموادمقاومتبررسی❑
یاربسمحیطدرموادخواصتغییربررسی❑

خورنده
رفتاربراستاتیکتنشاثربررسی❑

موادخوردگی
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فیوم هود

HICهایآزمونانجاممنظوربهH2SحاویمحیطدرکاربرایمناسبH2Sهودفیوم

proofو ringمیسهایگازحداقلیخروجامکانکهاستشدهساختهوطراحیشکلیبه
دارایبوده،خوردگیبهمقاومکامالوPVCازهودبدنهجنس.کندمیایجادراH2Sمانند

ایطشردرگازجریانسریعقطعامکاندارایوسمیگازهایخطراعالممنظوربهH2Sسنسور
𝐿ازاستعبارتهودحدودیابعاد.باشدمینشتی × 𝑤 × ℎ170×50×110(cm).

110حدودیابعادباPVCجنسازبدنه• (L) x 50

(W) x 170 (H) cm
لپنهمراهبهاستیلکامالکشیلولهسیستمدارای•

شیرهاوهافلومتر
خروجازجلوگیریبرایممکنبندیهواحداکثر•

.سمیگازهای
دردهیآالرممنظوربهپرتابلH2Sسنسوردارای•

.نشتیایجادصورت
.گازخروجمنظوربهاگزوزدارای•
رودیوباگازتخلیهمنظوربههوامکشسیستمدارای•

.فازتکبرق
.NaOHکمکباH2Sاولیهسازخنثیسیستمدارای•
ستتمحلولاشباعبرایاشباعپیشمنبعیکدارای•

proofوHICچمبرداخلبهتزریقازقبل ring.

مشخصات فنی


