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کوپن خوردگی                           

دریخوردگنرخبررسیدرمتداولوقیمتارزانبسیارروشیخوردگیهایکوپنازاستفاده
محلدرگیخوردنرختعیینامکانباالییبسیاردقتباکهباشدمیگازونفتآب،تجهیزات

امکانخوردگی،نرختعیینمنظوربهگذاریکوپنازاستفادهآنبرعالوه.کنندمیفراهمرا
واولینصنعتمیراببنیاندانششرکت.کندمیفراهمنیزراخوردگیمکانیزمنوعتعیین

هایجنسباوسفارشیواستانداردابعاددرخوردگیهایکوپنانواعکنندهتولیدتنها
.باشدمیایراندرمختلف

ارکاثروشدهساختهپانچوسردکاربدونهایکوپن•
.شودمیبردهبینازحرارتیعملیاتباآنهارویسرد

VCIخوردگیضدبندیبستهدرهاکوپن• bagبسته
.استشدهبندی

سریالشمارهومتریالکدحکدارایهاکوپنهمه•
.باشندمیتایی4فردبهمنحصر

میبندیبستهووزناعشاررقم4تاهاکوپنکلیه•
.شوند

ردهچند)درخواستیویکنواختزبریباهاکوپن•
.شوندمیسازیآماده(زبری

مشخصات فنی

➢:هااستاندارد ASTM G31

➢ ASTM G4

➢ NACE RP0497

➢ NACE TM0169

➢ NACE 1D182

کاربردها
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ینتعیوخوردگیرفتارسازیشبیه❑
.موادخوردگینرخ

طشرایدرموادخوردگیرفتاربررسی❑
.لولهواقعی

واقعیشرایطدرتستامکان❑
.محیطی
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انواع کوپن ها

(Strip Coupon)کوپن نواری•

(Rod Coupon)کوپن میله ای•

(Disk Coupon) کوپن دیسکی•

(Flush Disk)کوپن دیسکی فالش•

(Scale Coupon)کوپن رسوب •

کوپن خوردگی اتمسفری•

کوپن ویل تست•

کوپن رتیتینگ کیج•

کوپن های انحنا دار•

کوپن با کاربرد خاص•

❖Carbon Steel (C1010, C1018, etc.)

❖Alloy steel (API 5L, N80, L80, ASTM A106,

etc.)

❖Stainless steel (SS304, SS316, Duplex, etc.)

❖Copper alloy (CDA110, CDA443, CDA 706)

❖Aluminum alloy (AL1100, 7075, 6061, etc.)

❖Titanium alloy ( pure, Ti6Al4V, etc.)

Grit blast 
• 0.6 to 1.4 𝝁𝒎

Double disk
• 0.2 to 0.6 𝝁𝒎

Polished
• Below 0.2 𝝁𝒎
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کوپن خوردگی                                                                 

کوپن خوردگی نواری
strip corrosion coupon

برایدمواربیشتردرکهاستکوپننوعترینمرسوم
وپنکازنوعاین.رودمیکاربهخوردگینرخبررسی

وپنکسایربامقایسهدرراتماسسطحبیشترینها
دگیخورمکانیزمزیاد،تماسسطحبدلیلوداشتهها
دهمشاهقابلبیشتریوضوحباوزنکاهشمیرانو

:ازاستعبارتمعمولشکلبهآنابعاد.است
.I76ابعادبااینچینیمدر3هایکوپن× 12

3)میلیمتر1.6× × Τ1 2 × Τ1 این.(اینچ16
نصبجهتسوراخیکدارایهاکوپن

هدارندهنگرویگیریقرارمنظوربهاینسولیتور
آزمونجهتمفیدتماسدرسطحوبوده

.باشدمی𝑚𝑚22180حدوددرخوردگی
.IIابعادبااینچی1در3هایکوپن

73 × 22 × 2)میلیمتر3.2 Τ7 8 × Τ7 8
× Τ1 خاسوردودارایهاکوپناین.(اینچ8

ریگیقرارمنظوربهاینسولیتورنصبجهت
مفیدتماسدرسطحوبودهنگهدارندهروی

𝑚𝑚23535حدوددرخوردگیآزمونجهت
.باشدمی

.IIIابعادبااینچی6هایکوپن
6)میلیمتر3.2×22×152 × Τ7 8 × Τ1 8

خاسوردودارایهاکوپناینمعموال.(اینچ
ریگیقرارمنظوربهاینسولیتورنصبجهت
مفیدتماسدرسطحوبودهنگهدارندهروی

730𝑚𝑚2حدوددرخوردگیآزمونجهت

.باشدمی
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کوپن خوردگی دیسکی
Disk coupon

کتحرسازیشبیهمنظوربههاکوپنازنوعاین
میقراراستفادهموردهالولهدیوارهدرسیال
ø31.8×3.2ازاستعبارتآنهاابعادوگیرند

تماسموثرسطح.(اینچ1.25ø×1/8)میلیمتر
وسطوباشدمی1700𝑚𝑚2هاکوپنایندر

اخسورکردنبستوبازسهولتمنظوربهآنها
تمسیسازفازیچندهایسیستمدر.استشده
تفادهاسمختلففازهایبررسیبرایکوپنیچند
شودمی

کوپن خوردگی فالش دیسک
Flush Disk coupon

یماستفادههاییمکاندرهاکوپنازدستهاین
ادهاستفتواننمیمعمولهایکوپنازکهشوند
غیرخطدرونجریاندرتداخلایجادوکرد
ستاعبارتآنهااستانداردابعاد.استقبولقابل

.(اینچ1.25ø×1/8)میلیمترø31.8×3.2از
1500هاکوپنایندرتماسموثرسطح

𝑚𝑚2باشدمی.
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کوپن خوردگی                                                                 

کوپن خوردگی میله ای
Rod coupon

ردوباشندمیایاستوانههاکوپنازنوعاین
اینزا.شوندمیپیچکوپننگهدارندهداخل
مدتطوالنیهایتستشرایطدرهاکوپن

دچنصورتبهمعمولشکلبهوشدهاستفاده
مونهنامکاننصبنحوهاین.شوندمینصبتایی

میفراهمرامشخصزمانیهایبازهدرگیری
ازاستعبارتهاکوپنایناستانداردابعاد.کند

ø6.3×101.3میلیمتر(4×¼øاینچ).درسطح
درخوردگیآزمونجهتمفیدتماس
.باشدمی2109𝑚𝑚2حدود
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کوپن خوردگی اتمسفری
Atmospheric Corrosion 

وبررسیمنظوربههاکوپنازنوعاین
وردممواداتمسفریخوردگیرفتارمونیتورینگ

هانکوپازدستهاینبه.گیرندمیقراراستفاده
CLIMATتتخکوپندستهدودروشدهگفته

(Flat panel)استانداردباASTM G50به
رویسیمواتمسفریخوردگیبررسیمنظور

wire)پیچ on bolt)استانداردباASTM
G116گالوانیکخوردگیبررسیمنظوربه

.شوندمیساختهوطراحیاتمسفری

کوپن خوردگی 
اسکیل

Scale coupon

سوباترنوعوسرعتبررسیبرایعمومارسوبهایکوپنیاکوپناسکیل
دروبرستشکیلاحتمالکهمیشوداستفادههاییلولهدرشدهتشکیل

مانزتعیینمنظوربهرسوبهایکوپناطالعاتازمیتوان.داردوجودآنها
کالسدودرهاکوپنازنوعاین.نموداستفادهنیزرانیتوپکتانیازمورد
rodوstripکوپنتجهیزاتبهبستگیآنهاتهیهنوعوشوندمیتولید

وراخسحالتدودرهاکوپنازنوعاین.داردکنندهاستفادهشرکتگذاری
باردیفدودرسوراخ9ثابت،قطردر.دارندوجودمتغیروثابتقطربادار

ردیفدودارایکوپندوم،حالتدر.دارددوجومیلیمتر3ثابتقطر
رهقطرعمومیشکلبهکهباشندمیردیفهردرسوراخششباسوراخ
.باشدمیمیلیمتر0/5حداقلوکوپنپهنای%30حداکثرسوراخ
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        Special purpose couponکوپن با کاربرد خاص

دهشساختهشدهطراحیخریدارنیازبهتوجهباهاکوپناین
جملهاز.گیرندمیقراراستفادهموردخاصشرایطدرواند

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیهاکوپناینترینمرسوم
حیطمتاثیربررسیمنظوربه:خوردهجوشدیسکیکوپن❖

.جوشمحلدرخورنده
mesh)متخلخلهایکوپن❖ coupon)منظوربه

باهاییسوراخهاکوپنایندر.رسوباترشدبررسی
برایمناسبمحیطیتاشودمیایجادمتفاوتقطرهای

امکانهاکوپنازنوعاین.گرددفراهمرسوباترشد
.کندمیمشخصرالولهدرگذاریرسوباهمیتبررسی

stressed)استرستحتهایکوپن❖ coupon)به
.اریبارگذشرایطدرکوپنخوردگیرفتاربررسیمنظور

دشومیاستفادههاییمکاندرهاکوپنازدستهایناز
.داردوجود(SCC)خوردگیتنشتحتترکاحتمالکه
Cشکلبههایکوپناین shapeواندشدهطراحی

ASTMهایاستانداردبامطابق G38وASTM G58
.اندشدهساخته

residual)باقیماندهتنشباکوپن❖ stress):ایندر
یمایجادباقیماندهتنشسردکارباهاکوپنازدسته
عهقطخوردگیرویبرسختی/نرمیتاثیرمیزانتاشود
.گیردقرارمطالعهمورد

یبررسمنظوربههاکوپنازنوعاین:منحنیهایکوپن❖
وشدهاستفادهزنیاسیدهایمحیطدرخوردگیرفتار
.باشندمیانحنادارای
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منظوربههولدرهاازایناز
هایکوپننگهداری
دراینچی6یا3خوردگی

ادهاستفنظارتموردمنطقه
قسمتبههولدر.شودمی

هولدر نواری

رزوهباچپییکوسیلهبهپالگسالیدپایین
ی،نوارهولدرکوپن.شودمیمتصلچپگرد
شکلبهراکوپندویایکنصبامکان

.کندمیفراهمهمزمان

هولدر دیسکی

اههولدرکوپنازنوعاین
بهنسبتزیادیمزایای

مرسومنواریهولدرهای
:دارند

درارخوردگیهایکوپنکهنیستنیازی(1)
.دادقرارسیالمسیرجریان

خطدیوارسطوحدررابیشتریسطوحآنها(2)
وپنکبرنظارتتوانندمیودهندمینشانلوله
عملیاتدردخالتبدونراخوردگیهای

.دهندانجامرانیتوپک

هولدر چند دیسکی
6قطرباهایلولهبرایهولدرهاازنوعایناز

3بررسیانامکوشودمیاستفادهبیشتریاواینچ
.دکننمیفراهملولهقطررامختلفارتفاع
:اههولدرازنوعاینازاستفادهمزایای

،جریانباموازیذاتیجهت
فاعارتیکدربیشترسطح
وبیشترتعدادلوله،خاص
ن،کوپمتریالنوعدرتنوع

مسیستدرترسادهنظارت
.فازیچندهای

(چند نواری) هولدر لدر
امکان(جفت3)نوارششخوردگیهایکوپن
اعارتفدروهمزمانشکلبهراکوپن6تامانیتور
کیکمکبافقطولولهقطرازمختلفهای

بهولدرهکوپن.کندمیفراهمفیتینگاکسس
وسیلهبهپالگسالیدپایینقسمت
متصلچپگردرزوهباپیچیک
.شودمی

کوپن هولدر                                             
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کوپن هولدر                         

باکارورمنظبهوشودمیاستفادهخطرویخوردگیکوپنقرارگیریجهتبههولدرکوپن
طراحیوپن،کتعدادو(خطپایینیامیانهباال،)خطدرگیریقرارمکانبهتوجهباکوپنانواع

stainlessزنگضدفوالدجنسازهولدرکوپن.شودمیساختهو steelوشدهساخته
.باشدمیپالگسالیدبهاتصالمنظوربهچپرزوهباحفرهیکدارای

انواع کوپن هولدر

:هااستاندارد
➢ ASTM G31

➢ ASTM G1

➢ ASTM G4

➢ NACE RP0497

➢ NACE TM0169

➢ NACE 1D182

کوپن هولدر نواری➢
کوپن هولدر دیسکی➢
کوپن هولدر چند دیسکی➢
(چند نواری)کوپن هولدر لدر➢
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strip Coupon Holderکوپن هولدر نواری 

هولدرکوپننوعترینمرسومنواریهولدرکوپن

اینچ6یا2،3نواریهایکوپنکردنمعلقجهت

هنگهدارندپایهعنوانبههولدرکوپن.باشندمی

بهردگچپپیچیکوسیلهبهوکندمیعملکوپن

solid)پالگسالید plug)نوعاین.شودمیمتصل

top)خطباالینوعسهدرهولدرهاکوپناز of

(line،خطمیانه(middle of line)خطپایینو

( bottom of line)کوپنهر.استشدهطراحی

کوپنعدددونگهداریتوانزمانهردرهولدر

کوپن.باشدمیدارارااینچ6یا2،3نواری

صنعتمیرابشرکتتوسطشدهساختههولدرهای

ساختهSS316زنگضداستیلازیکپارچهشکلبه

یهاشرکتتجهیزاتوهاکوپنباکارامکانوشده

.باشندمیدارارامختلف

کوپن هولدر نواری                   
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کوپن هولدر                                             
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کوپن هولدر دیسکی
HolderDisk Coupon

باجهتهمدیسکیکوپنعمومیحالتدر
نهمیبهومی گیردقرارلولهدرونسیالجریان
مینایجادخللینوعهیچجریانمسیردردلیل
کتوپعملیاتدرهولدرهاکوپنازنوعاین.کند
مکاناونمی کنندایجادسیستمدراختاللیرانی

top)خطباالیارتفاعسهدرکوپننصب of
line)،خطمیانه(middle of line)پایینو
bottomof)خط line)دروکردهفراهمرا
رادیسکیکوپنعددیکنگهداریتوانزمانهر
.باشدمیدارا

کوپن هولدر لدر نواری و دیسکی 
Strip/disk ladder Holder

کوپنگیریقرارمکان6دارایلدرهولدرکوپن
8ازرباالتهایلولهبرایوبودهدیسکییانواری
هارهولدکوپنازنوعاین.شودمیاستفادهاینچ

top)خطباالیارتفاعسهدرکوپننصبامکان
of line)،خطمیانه(middle of line)و

bottomof)خطپایین line)شکلبهرا
بررسیامکاننتیجهدر.کندمیفراهمهمزمان

شکلبهفازیچندهایجریاندرخطکل
.گرددمیایجادهمزمان
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کوپن هولدر                                             
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solidرویمهره▪ plug،نیستند،سوارخطرویخوردگیمانیتورتجهیزاتکهزمانیکهمی کندایجادراامکاناین
.بماندهوابندکامالپالگ،سالیدنتیجهدرو.گیردقرارخودمحلدرپکینگپرایمری

به عهدهرانشت بندیوظیفهاولیهپکینگازبعدکهشدهقلمدادثانویهبندنشتواقعدرتجهیز،اینرویاورینگ▪
.می کندجلوگیریآنبدنهرزوه هایباسیالتماسازو.استداشته

سالید پالگ                                                                            
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مییگذارکوپنسیستمداخلیاجزایازیکیپالگسالید
عملفیتینگاکسسبندنشتعنوانبهواقعدرکهباشد

از.شودحفظکوپننصبمکاندرخطفشارتامی کند،
انامکوشدهمتصلکوپنهولدربهتجهیزایندیگرسوی
نایاز.می کندفراهمرتریوربوسیلهراکوپنخروجوورود

،هاهولدرکوپنمختلفانواعنگهداریمنظوربهتجهیز،
سالید.می شوداستفادهنمونه گیریتجهیزاتوپروب ها

ارفشتحملامکانصنعت،میرابشرکتساختپالگ های
دلیلبه همینومی باشددارارابار41.4یاpsi6000تا

فراهمراخطجریانقطعبدونکوپننصبامکان
:باشدمیزیرجزء5دارایپالگسالیدهر.می کنند

.Iپالگسالیدبدنهsolid plug body))جنساز
SS316.

.IIاولیهپکینگ(primary packing)جنساز
PTFE 25% glass fill.

.IIIاورینگ( O-ring)جنسازViton.
.IVپیچوپالگسالیدمهره(solid plug nut with

.(set screw
.Vلولهپالگ(pipe plug).
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رویاریگذکوپناجزایترینحیاتیازیکیفیتینگکسسا
طراحیشکلیبهتجهیزاین.می شودمحسوبلولهخط

جوشدائمیشکلبهمخزنیالولهخطرویکهمی شود
باراکوپننصبامکانو.می شودداده

فراهمگازجریانقطعنیازبهبدون(retriever)رتریورکمک
رامنایبرداریکوپنوگذاریکوپنامکانتجهیزاین.می کند
خروجیاگازنشتبهمربوطمخاطراتازهمچنینکرده،فراهم

.می کندجلوگیریجریانعبورزماندرخطازکنندهممانعت
flare)ولدفلرنوع weld)ازنوعمرسوم ترینتجهیز،این

باهکاستنحویبهقطعهاینطراحینحوه.می باشداتصاالت
جوشابلولهرویراحتیبهتاباشد،داشتههمخونیلولهشعاع

اماستحککهاستشکلیبهقطعهضخامت.می شودمتصل
محددهو6000psiتافشاردرکاربرایکافی

صورتدر.می کندفراهمراسانتیگراددرجه-40تا205دمایی
NACEاستاندرادبامنطبقمتریالازترشگازمحیطوجود

MR0175می شوداستفاده.
AISIازدماییعادیشرایطدر ASTMو1018 A105درو

ASTMازپاییندمایشرایط A350LF2استفاده
بنصمنظوربهفیتینگاکسسبیرونیقسمت.می شود
اینچی3رزوهدارایرترویربکارگیریزماندرولوسرویس
فادهاست.گرددفراهمآنرویتجهیزاتنصبامکانتامی باشد،

protective))محافظکاوراز coverاکسسباالیدر
تینگفیاکسسرزوهوتجهیزاتازحفاظتمنظوربهفیتینگ

.می شودتوصیهشدتبه
زوهررویوفیتینگاکسسازحفاظتمنظوربهمحافظکاور

درشدههساختکاورهای.شودمینصبفیتینگاکسسبیرونی
heavy)کارسختنوعازصنعتمیرابشرکت duty)وبوده

ASTMکربنیفوالدجنساز A105می شوندساخته.




