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  أ

  پيشگفتار

هيه تابسته اين استاندارد / دستورالعمل به منظور استفاده خصوصي در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فرعي و  -١

 شده است .

ي اختصاصي و در مورد نيازها (IPS)شركت ملي گاز ايران در مورد نيازهاي عمومي از استانداردهاي وزارت نفت   -٢

 فاده مي نمايد .است (IGS)از استانداردهاي اختصاصي خود 

خش توسط كميته هاي تخصصي استاندارد متشكل از كارشناسان ب (IGS)استانداردهاي شركت ملي گاز ايران   -٣

ه ان ) بهاي مختلف و يا مشاور تهيه مي شود و توسط شوراي استاندارد ( منتخب هيئت مديره شركت ملي گاز اير

 تصويب مي رسند .

ربوط به متخصصي  –از كليه منابع شناخته شده استانداردي ، اطالعات فني  (IGS)در تنظيم متن استانداردهاي   -٤

ن و رشناساصنايع گاز دنيا، مشخصات فني توليدات سازندگان معتبر جهاني و نيز از نتيجه تحقيقات و تجربيات كا

ي داخل ليداتمتخصصان داخلي بر حسب مورد استفاده مي شود . همچنين به منظور استفاده از هر چه بيشتر از تو

 قابليت هاي سازندگان داخلي نيز مورد توجه قرار  مي گيرد .

 رار مي گيرد قدر اختيار واحدها و كاربران  )CD(و يا لوح فشرده  *استانداردها از طريق پايگاه اينترنتي شركت  -٥

اني قرار روز رسسال يكبار و يا در صورت ضرورت زودتر ، مورد بازنگري و ب ٥استانداردها به طور متوسط هر   -٦

 مي گيرند . بنابراين كاربران بايد هميشه آخرين نگارش را مورد استفاده قرار دهند .

رت در صو وهر گونه نظر و يا پيشنهاد اصالح در مورد استانداردها مورد استقبال و بررسي قرار خواهد گرفت   -٧

  تائيد ، استاندارد مربوطه نيز مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت .

  عاريف عموميت

  از تعاريف و اصطالحات زير استفاده ميشود. (IGS)درمتن استانداردهاي 

 اشد .بو يا شركتهاي فرعي وابسته مي  "شركت ملي گاز ايران  "): منظور از شركت  COMPANY(       "شركت" -١

ت سبت به شرك: به فرد يا موسسه اي اطالق مي گردد كه تعهدي را ن)  SUPPLIER / VENDOR" (  فروشنده " -٢

 .تقبل نموده است

ابسته مي ويا شركتهاي فرعي و  "شركت ملي گاز ايران  ") : منظور از خريدار :   PURCHASER(      “ خريدار “ -٣

 باشد 

٤- " SHALL" . در مواردي بكار برده مي شود كه انجام خواسته مورد نظراجباري است : 

٥-   "SHOULD " :  اري است نجام خواسته مورد نظر ترجيحي و درعين حال اختيدر مواردي بكار برده مي شود كه ا 

٦-  "MAY   : "كار به شكل مورد بحث نيز قابل قبول مي باشد . در مواردي بكار برده مي شود كه انجام 

  )nigc igs@nigc.ir(، آدرس الكترونيكي  )http://igs.nigc.ir(*آدرس اينتر نتي 
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 هدف و دامنه كاربرد . ١

  .شده است در حال بهره برداري تهيهانتقال گاز اين دستورالعمل به منظور نگهداري و تعميرات پوشش خطوط لوله 

 منابع  . ٢

Cathodic Protection Part 1: Code of Practice for Land 
and   Marine Applications (Formerly CP 1021)   

BS-7361-1(1991)       2.1 

Cathodic protection of pipeline transportation 
systems  

ISO-15589-1(2003)  2.2 

 Preparation of Steel Substrates Before 
Application of Paints and Related Products-Group A: 
Visual Assessment of Surface Cleanliness-Part A3: 
Preparation  

ISO-8501-3(2002)  2.3 

Preparation of Steel Substrates Before Application of 
Paints and Related Products - Tests for Surface 
Cleanliness–Part 3: Assessment of Dust on Steel 
Surface  

ISO-8502-3(2000)  2.4 

Preparation of Steel Substrates Before Application of 
Paints and Related Products-Surface Roughness 
Characteristics of Blast-Cleaned Steel Substrate  

ISO-8503-2 Amd 1(1995)  2.5  

Replica Tape Method for the determination of the 
surface profile  

ISO-8503-5(2003)  2.6 

Bitumen Based Coating Material: Medium Grade  IGS-M-TP-011-2(1)1999  2.7 

Bitumen Based Coating Material: Hard Grade.  IGS-M-TP-011-1(1)1997  2.8 

Polymer Modified Bitumen Membrane Part 2    IGS-M-TP-016(2)2012  2.9 

3 Ply Co-Extruded Plastic Tape for Field Joint and 
Rehabilitation of Steel Pipeline  

IGS-M-TP-014-2-C(2) 
2008  

2.10 

Heat Shrinkable Sleeve System (Hot Melt Adhesive) 
for Service Temperature up to 80 C  

IGS-M-TP-014-3(2) 2016  2.11 

Hand Applied Two-Layer Bituminous Tape System 
(Hot Melt Adhesive) APE (HOT) (Part 5)  

IGS-M-TP-014-5    1389  2.12 
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Heat Shrinkable Sleeve System (Hot Melt Adhesive) 
for Service Temperature up to 60 C  

IGS-M-TP-014-6(1) 2016  2.13 

Heat Shrinkable Sleeve System (mastic Adhesive) for 
Service Temperature up to 50 C  

IGS-M-TP-014-7(1) 2016  2.14 

External Liquid Polyurethane Coating for 
Rehabilitation and Repair of Buried Steel Pipelines , 
Coating of Field joints , Buried Steel Piping and New 
Coating of Valves  

IGS-M-TP-020(2) 1394  2.15 

Mixed Metal Oxide (MMO) Coated Titanium Anode  IGS-M-TP-022   2010  2.16 

Cold-Applied Outer-Layer Tape for Buried Steel 
Pipelines  

IGS-M-TP-025  1388  2.17 

External Dual Layer Fusion Bonded Epoxy Coating for   
                   Line Pipe  

IGS-M-TP-026  1391  2.18 

External Liquid Epoxy Coating for Rehabilitation and 
Repair of Buried Steel Pipelines, Bends, Field Joints 
,Valves and Fittings  

IGS-M-TP-027  1392  2.19 

Insulating Joints  IGS-M-PL-006(2)  1393  2.20 

Ball Valves , Class 600 , Part 3  IGS-M-PL-010-3   1389   2.21 

Recommended Practice for Selection of Suitable 
External Coatings for Underground Buried Gas 
Pipeline  

IGS-R-TP-024   2008  2.22 

Hand-applied petrolatum tape and primer  IPS-M-TP-317    1386  2.23 

Cathodic protection  IPS-C-TP-820    1386  2.24 

 Protective coatings for buried and submerged 
steel structures  

IPS-E-TP-270    1386  2.25 

Electrochemical protection  IPS-E-TP-820  1386  2.26 

Cathodic protection parts, Impressed Current Anodes, 
Carbonaceous Backfill for Impressed Current Anodes, 
Galvanic Anodes for Underground Applications, 
Bracelet Type Galvanic Anode  

IPS-M-TP-750 1386  2.27 

Control of external corrosion on underground or NACE-SP0169 2002  2.28 
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submerged metallic piping systems  

Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects 
on Metallic Structures and Corrosion Control Systems  

NACE-RP0177  2000  2.29 

Measurement techniques related to criteria for 
cathodic protection on underground or submerged 
metallic piping systems.  

NACE-TM0497 1997  2.30  

Steel-Cased Pipeline Practices  NACE-RP0200  2000  2.31 

The use of coupons for cathodic protection 
monitoring application  

NACE-RP0104   2004  2.32 

Standard Recommended Practice Pipeline External 
Corrosion Direct Assessment Methodology  

NACE-RP0502   2002  2.33 

High-Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coatings  NACE-RP0274  1998  2.34 

Field Application of Bonded Tape Coatings for External 
Repair, Rehabilitation, and Weld Joints on Buried 
Metal Pipelines  

NACE-SP0109  2009  2.35 

Solvent Cleaning (Steel Structures Painting Manual, 
Ch2 - Surface Preparation Specs.)  

SSPC-SP-1  2004  2.36 

Hand Tool Cleaning (Steel Structures Painting Manual, 
Chap. 2 - Surface Preparation Specs.)  

SSPC-SP-2   1982  2.37 

Power Tool Cleaning (Steel Structures Painting 
Manual, Chap. 2 - Surface Preparation Specs.)  

SSPC-SP-3  1982  2.38 

Near-White Metal Blast Cleaning NACE No.2 (Steel 
Structures Painting Manual, Chap. 2 - Surface 
Preparation Specs.)  

SSPC-SP-10  2010  2.39 

Recommended Practice for Grounding of Industrial 
and Commercial Power Systems IEEE Green Book; 
Correction Sheet  

IEEE-142  2007  2.40 
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 تعاريف و اصطالحات . ٣

 يق آند بهالكترون ها از طر گيرد.رد اكسيد شدن قرار ميالكترودي در سلول الكتروشيميايي كه مو: )Anode(آند

  شوند.كابل مدار خارجي وارد مي

ل طريق كاب باشد. الكترون ها ازالكترودي در سلول الكترو شيميايي كه واكنش اصلي آن احيا مي: )Cathode(كاتد

  شوند. مدار خارجي به كاتد وارد مي

ريب چسبندگي بين پوشش و سطح پوشش داده شده بر اثر تخ :)Cathodic Disbandment(جدايش كاتدي

  هاي كاتدي.محصوالت واكنش

 سازه فلزي و يا خطوط لوله با كاتدروشي جهت كاهش خوردگي سطح  :)Cathodic Protection(حفاظت كاتدي

  نمودن سازه فلزي در سلول الكتروشيميايي.

  تيجه واكنش با محيط خود.تخريب يك ماده(معموال يك فلز) در ن :)Corrosion(خوردگي

  لكترود.جريان ورودي و يا خروجي از واحد سطح ا :)Current Density(دانسيته جريان

ن روشي كه شامل تهيه اطالعاتي در مورد نحوه توزيع جريا ):Electrical Surveyنقشه برداري الكتريكي(

سطح گي ط الكتروشيميايي منجر به خوردتوان نتيجه گرفت كه جزئيات شرايالكتريكي مي باشد و بر اساس آن مي

  فلزي خواهد شد يا خير.

ريان جيك جسم رسانا جهت برقراري ارتباط با الكتروليت به نحوي كه منجر به انتقال  :)Electrode(الكترود

  گردد.

- مياجرت باشد كه در يك ميدان الكتريكي مههايي ميماده شيميايي كه شامل يونيك  :)Electrolyte(الكتروليت

لزي و ازه هاي فباشد كه در اطراف و در تماس با سمي در اين استاندارد منظور از الكتروليت، خاك و يا  آبيكنند. 

  خطوط لوله مدفون هستند.

  ميزان ولتاژ دو سر يك مقاومت مطابق با قانون اهم.  ):IR Drop/Voltage Dropافت مقاومتي(

حت ت) آن Open Circuit Potentialودي كه پتانسيل مدار باز (الكتر :)Reference Electrode(الكترود مرجع

  گيرد.رار ميقشرايط مشابه اندازه گيري ثابت است و به منظور اندازه گيري پتانسيل بين الكترودها مورد استفاده 

ارد ند وجرياني كه از طريق مسير مداراهاي بيگانه كه از قبل وجود داشته ا :)Stray Current(جريان سرگردان

   شود.الكترود مي

  باشد.يك سازه فلزي كه از اجزائي كه تحت حفاظت كاتدي هستند نمي سازه بيگانه:

يت كه لكترولاختالف پتانسيل بين يك سازه فلزي و يا خط لوله مدفون و ا پتانسيل لوله نسبت به الكتروليت(خاك):

  ود. شاندازه گيري مي در تماس با الكتروليت توسط يه الكترود مرجع
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دستگاهي جهت قطع و وصل كردن جريان سيستم حفاظت ): Current Interrupterقطع و وصل كننده جريان(

  اي. كاتدي به منظور اندازه گيري پتانسيل در حالت خاموش لحظه

ACVG (Alternating Current Voltage Gradient)  : روشي جهت اندازه گيري تغيير شدت نشتي جريان

  خط لوله جهت مشخص نمودن نقاط معيوب پوشش. در طول و اطراف

DCVG (Direct Current Voltage Gradient)  اندازه گيري گراديان ولتاژ الكتريكي خاك : روشي جهت

  در طول مسير و اطراف خط لوله جهت مشخص نمودن نقاط معيوب پوشش. 

CIPS (Close Interval Potential Survey)  :صل نسيل بين لوله و خاك در فواروشي جهت اندازه گيري پتا

  طولي معيني از خط لوله. 

PCM (Pipeline Current Mapping) جريان  و كاهش اندازه گيري و ترسيم نقشه توزيع : روشي جهت

   حفاظت كاتدي در شبكه خطوط لوله. 

 ودن خطوطاستفاده شده جهت ارزيابي نمهاي روشتجهيزات و  :)Indirect Inspection(بازرسي غير مستقيم

 ، منافذخوردگي فعال هايعيوب، مشخصه محل زمين(بدون حفاري) جهت مشخص نمودن سطح از رويمدفون لوله 

   غير عادي. مواردو يا ديگر  پوشش

  .فاريبازرسي و اندازه گيري از روي سطح لوله پس از انجام عمليات ح): Direct Inspectionبازرسي مستقيم(

 مدت زمان الزم به منظور خشك شدن پوشش يا: )Dry to Touch(دن اثر انگشتهمراه با باقي مانخشك شدن 

سطح  پرايمر بر روي سطح لوله به طوريكه با لمس انگشت، پوشش به سطح انگشت نچسبد ولي اثر انگشت بر روي

  پوشش باقي بماند.

و  ي شيمياييمدت زمان الزم به منظور تكميل فرآيندها ):Dry to Handle/Full Cure(كامل خشك شدن

  . كه پس از آن انجام تست هاي مخرب و نيمه مخرب مجاز خواهد بود پوشش و خشك شدن كامل آن فيزيكي

 خطوط لوله در حين بهره برداري:  نگهداري . ٤

كر شده هاي پوششي مورد استفاده در خطوط لوله تحت بهره برداري ذمرور مختصري بر انواع سيستم ١در پيوست 

دهاي ، توسط واحهاي در حال بهره برداريها و لولهبه منظور صيانت از عايق بايدو كارهايي كه  عمده اقداماتاست. 

  تخصصي و بهره بردارها در مناطق عملياتي انجام شود به شرح ذيل دسته بندي شده است:  

  بررسي گزارشات دوره اي:تهيه و   ١-٤

ي وله هاو ل انتقال اي حفاظت كاتدي، پوشش خطوط لولههبه منظور بررسي و ارزيابي مطلوب وضعيت كيفي ايستگاه

   الذكر به تجهيزات و خطوط لوله فوق بايدهاي ارسال و دريافت توپك مدفون تاسيسات تقويت فشار گاز و ايستگاه
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ل طول سا ، مورد بازديد و ارزيابي قرار گيرند و درمربوطهصورت دوره اي و منظم در طول سال توسط كارشناسان 

توسط  تهيه گردد. اين گزارشات ضمن بررسي اي مطابق برنامه زمان بندي ذكر شده در جدول ذيلشات دورهگزار

  . دگيرقرار مي و اظهار نظر مناطق، توسط بازرسي فني ستاد شركت انتقال گاز نيز مورد بررسي كارشناسان

  

 نحوه ارسال گزارش عنوان گزارش

 ماهانه هاي حفاظت كاتديگزارش بازديد ايستگاه

 ماه ) ٦دوره( هر ٢ گزارش اندازه گيري اختالف پتانسيل لوله نسبت به خاك خطوط لوله منطقه

 گزارش اندازه گيري اختالف پتانسيل لوله نسبت به خاك مربوط به لوله هاي

 هاي ارسال و دريافت توپكمدفون تاسيسات تقويت فشار گاز و ايستگاه
 ماه ) ٣دوره ( هر٤ 

  

  هاي حفاظت كاتدي:هاي يكسوكننده ايستگاهمبدلدستگاه گيري و تنظيم زارش اندازهگ   ١-١-٤

سي ارش برربه صورت ماهانه توسط بهره برداران مناطق تهيه و تنظيم گردد. هدف از تهيه اين گز بايداين گزارش 

د. باشمي) مربوطهنيز بسترهاي آندي مبدل يكسوكننده و  هايدستگاهسيستم هاي حفاظت كاتدي(صحت عملكرد 

  بررسي و تنظيم دستگاه مبدل يكسوكننده توجه به موارد ذيل ضروري است: زماندر 

 اندازه گيري دقيق ولتاژ و جريان خروجي دستگاه -

 هاي روشن و خاموش اندازه گيري پتانسيل نقطه تزريق ايستگاه در حالت -

 كنترل سطح روغن دستگاه مبدل يكسو كننده -

 ل دستگاه مبدل يكسوكننده كنترل وضعيت سيليكاژ -

 ولتاژ در خروجي دستگاه مبدل يكسوكننده  Rippleكنترل ميزان و  ACاندازه گيري ميزان ولتاژ  -

   آورده شده است. ٣فرم مربوط به گزارش ماهانه تنظيم دستگاه هاي مبدل يكسوكننده در پيوست شماره 
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 : به خاكگيري اختالف پتانسيل لوله نسبت گزارش اندازه   ٢-١-٤

اتدي كسيستم حفاظت عملكرد مناسب به منظور پايش دقيق خطوط لوله انتقال گاز و اطمينان از سالمت پوشش و 

ه زماني شش در باز) خطوط لوله، T.Pگيري(اختالف پتانسيل لوله نسبت به خاك كليه نقاط اندازه بايدخطوط لوله، 

به  له نسبتايت موارد ذيل در زمان اندازه گيري پتانسيل لوگيري و گزارش گردد. رعاندازه )دوبار در سالماهه(

  باشد:خاك ضروري مي

فاظت هاي حايستگاه دمحل انشعاب، تعدا  اطالعات كلي مربوط به خط لوله (سايز و طول خط لوله،ثبت  -

 كاتدي، نوع پوشش و تاريخ اندازه گيري)

 روشن ثبت اختالف پتانسيل لوله نسبت خاك در حالتاندازه گيري و  -

وله لاندازه گيري و ثبت اختالف پتانسيل لوله نسبت خاك در حالت خاموش لحظه اي ( در خصوص خطوط  -

 د)وجود دار در كل ايستگاه هاي حفاظت كاتدي موثر در آن، جريانهم زمان اي كه امكان قطع و وصل 

 لوله نسبت خاك  ACاندازه گيري و ثبت اختالف پتانسيل  -

 ) °Cي محيط (اندازه گيري و ثبت دما -

 ثبت زمان اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك -

 : ثبت كليه اطالعات موجود در مسير خط لوله از جمله  -

  محل ايستگاه حفاظت كاتدي -١

  ميزان جريان و ولتاژ خروجي دستگاههاي مبدل يكسو كننده  -٢

  حفاظت كاتدييستگاههاي پتانسيل نقطه تزريق در حالت هاي روشن و خاموش لحظه اي در كليه ا -٣

  اندازه گيري و ثبت پتانسيل غالف نسبت به خاك در محل هاي عبور لوله از داخل غالف -٤

  يگانه اندازه گيري و ثبت پتانسيل لوله نسبت به خاك در محل هاي تقاطع خط لوله با خطوط لوله ب -٥

ي زه گيرند هاي فدا شونده و اندانصب آ اندازه گيري و ثبت پتانسيل لوله نسبت به خاك در محل هاي -٦

  جريان مصرفي. 

      ثبت كليه عوارض موجود در مسير خط لوله -٧

 ٤ماره فرم مربوط به گزارش شش ماهه اندازه گيري اختالف پتانسيل لوله نسبت به خاك خطوط لوله در پيوست ش

  آورده شده است. 
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(تاسيسات ارسال و دريافت توپكايستگاههاي خاك هاي مدفون در گيري پتانسيل لولهگزارش اندازه  ٣-١-٤

  :تقويت فشار روزميني)

 فت توپكهاي ارسال و دريااطمينان از سالمت پوشش و وضعيت حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون ايستگاهبه منظور 

ول ه در طهبه صورت چهار دوره سه ما بايد لوله هاي ياد شده، اختالف پتانسيل با تاسيسات تقويت فشار روزميني

-روري ميضگيري و گزارش گردد. رعايت موارد ذيل در زمان اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك سال اندازه

  باشد:

  الف) سيستم حفاظت كاتدي از نوع جريان اعمالي :

 اندازه گيري و ثبت ميزان جريان و ولتاژ خروجي دستگاه مبدل يكسو كننده -

  اتديكحفاظت   ه تزريق در حالت هاي روشن و خاموش لحظه اي ايستگاه اندازه گيري و ثبت پتانسيل نقط -

 و خاموش لحظه اي روشن هاي  ثبت اختالف پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالتاندازه گيري و  -

  موجود )IJاتصال عايقي(كليه هاي قبل و بعد پتانسيلو ثبت گيري اندازه -

  موجود )IJعايقي(ليه فلنج هاي كهاي قبل و بعد پتانسيلو ثبت گيري اندازه -

 )IJ Tester) موجود با استفاده از دستگاه تست اتصاالت عايقي (IJاطمينان از عملكرد كليه اتصال عايقي( -

هاي  ت فلنجبا استفاده از دستگاه تس اطمينان از ايزوله شدن كليه خطوط روزميني و زيرزميني نسبت به هم -

 )Flange Testerعايقي (

 لوله نسبت به خاك از طريق كوپن اندازه گيري( در صورت وجود )پتانسيل اندازه گيري  -

  ب) سيستم حفاظت كاتدي از نوع فدا شونده : 

 اندازه گيري و ثبت اختالف پتانسيل لوله نسبت به خاك  -

 ) موجود IJهاي قبل و بعد كليه اتصال عايقي(گيري و ثبت پتانسيل اندازه -

 ) موجود IJي قبل و بعد كليه فلنج هاي عايقي(هاگيري و ثبت پتانسيل اندازه -

 )IJ Tester) موجود با استفاده از دستگاه تست اتصاالت عايقي (IJاطمينان از عملكرد كليه اتصال عايقي( -

 

هاي  ت فلنجاطمينان از ايزوله شدن كليه خطوط روزميني و زيرزميني نسبت به هم با استفاده از دستگاه تس -

 )Flange Testerعايقي (

 

 اندازه گيري ميزان جريان خروجي هر يك از آند هاي فدا شونده -
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افت هاي تقويت فشار و ارسال و دريهاي مدفون در خاك ايستگاهگيري پتانسيل لوله گزارش اندازه ٤-١-٤

  توپك:

 وارسال  هاي تقويت فشار وبه منظور اطمينان از سالمت پوشش و وضعيت حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون ايستگاه

 وگيري زهبه صورت چهار دوره سه ماهه در طول سال اندا بايد، اختالف پتانسيل اين خطوط مربوطه  دريافت توپك

  باشد:گزارش گردد. رعايت موارد ذيل در زمان اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك ضروري مي

 دل يكسو كنندهاندازه گيري و ثبت ميزان جريان و ولتاژ خروجي دستگاه (هاي) مب -

اي) اندازه گيري و ثبت پتانسيل (هاي) نقطه تزريق در حالت هاي روشن و خاموش لحظه اي ايستگاه (ه -

  حفاظت كاتدي

 اندازه گيري و ثبت اختالف پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت هاي  روشن و خاموش لحظه اي -

 ) موجود IJ(هاي قبل و بعد كليه اتصال عايقيگيري و ثبت پتانسيل اندازه -

 ) موجود IJهاي قبل و بعد كليه فلنج هاي عايقي(گيري و ثبت پتانسيل اندازه -

 )IJ Tester) موجود با استفاده از دستگاه تست اتصاالت عايقي (IJاطمينان از عملكرد كليه اتصال عايقي( -

ي لنج هافدستگاه تست اطمينان از ايزوله شدن كليه خطوط روزميني و زيرزميني نسبت به هم با استفاده از  -

 )Flange Testerعايقي (

 اندازه گيري ميزان جريان خروجي هر يك از آند هاي فدا شونده(در صورت وجود) -

 اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك از طريق كوپن اندازه گيري(در صورت وجود) -

 :خطوط لوله مدفون و تاسيسات زيرزميني حفاظت كاتديسيستم    ٤-٢

نصب  به منظورذكر شده است.  ٢يلي مربوط به سيستم حفاظت كاتدي و انواع بستر آندي در پيوست توضيحات تكم

يست شده گردد كه در ذيل لسيستم هاي حفاظت كاتدي ، از نقشه هاي اجرايي استفاده ميآندها و و راه اندازي 

  است:

 نده جرياندر خصوص نصب دستگاه مبدل يكسو كن IPS-D-TP-701نقشه اجرايي استاندارد  -

 نصب آندهاي عموديدر خصوص  IPS-D-TP-705نقشه اجرايي استاندارد  -

 نصب آندهاي افقي در خصوص IPS-D-TP-706نقشه اجرايي استاندارد  -

 آبي –نصب آند با بستر چاهي  در خصوص IPS-D-TP-707نقشه اجرايي استاندارد  -

 خشك –ر چاهي نصب آند با بست در خصوص IPS-D-TP-713نقشه اجرايي استاندارد  -
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 )Clusterنصب آند منيزيوم خوشه اي( در خصوص IPS-D-TP-711نقشه اجرايي استاندارد  -

 )Ribbonنصب آند منيزيوم تسمه اي( در خصوص IPS-D-TP-714نقشه اجرايي استاندارد  -

  :لوله نسبت به خاك نحوه اندازه گيري اختالف پتانسيل ١-٢-٤

يم فاظت كاتدي، در سرويس بودن دستگاه مبدل يكسو كننده و تنظپس از اطمينان از صحت عملكرد مدار ح

اط اندازه روي نق هاي مدفون نسبت به خاك ازاقدام به اندازه گيري و قرائت پتانسيل لوله بايدپتانسيل نقطه تزريق، 

ه شده لوله نسبت به خاك در ذيل اشار وسائل مورد نياز جهت اندازه گيري پتانسيل. ) نمودTest Pointگيري(

   .است

  اندازه گيري پتانسيل در حالت روشن:  -

  مولتي متر با مقاومت داخلي باالتر ازMΩيا پتانسيومتر ١٠ 

 سولفات مس -الكترود مرجع مس 

 سيم ارتباطي مناسب 

  آب 

  اندازه گيري پتانسيل در حالت روشن و خاموش لحظه اي همراه با ثبت داده ها:  -

 )دستگاه قطع و وصل كننده جريانCurrent Interrupter( 

 دستگاه ثبات پتانسيل با قابليت تنظيم زمان تاخير)Data Logger(  

 سولفات مس -الكترود مرجع مس 

 سيم ارتباطي مناسب 

  آب 

انجام مي  4Cuso-Cuكه با استفاده از مولتي متر و الكترود مرجع  ،دقت اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك

 گردد : مي ، با رعايت نكات ذيل حاصلشود

  نزديك تر كردن هر چه بيشتر الكترود مرجع به لوله 
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 اطمينان از فشرده بودن خاك در محل قرار گرفتن الكترود مرجع 

 ريختن آب كافي در محل قرار گرفتن الكترود مرجع بر روي خاك  

  استفاده از سيم مناسب (بهترين سيم بر اساس استانداردIEEE 142  ) سيم افشان ،Fine strand (  و با

 )) مي باشد AWG14(  ١٠ mm² قطر

 استفاده از دستگاه اندازه گيري با مقاومت داخلي باال 

  يسيوس درجه سيل(به ازاي هر مانند دماپتانسيل لوله نسبت به خاك لحاظ نمودن اثرات محيطي بر قرائت

- هش ميان پتانسيل كابر ميزان پتانسيل افزايش و در صورت كاهش دما، ميز mV 0.9افزايش دما تقريبا 

 )يابد

  

  پتانسيل لوله نسبت به خاك پس از لحاظ نمودن اثر دما (بر حسب ميلي ولت)   :

  پتانسيل لوله نسبت به خاك پس از لحاظ نمودن اثر دما (بر حسب ميلي ولت)   :

  يوس)(بر حسب درجه سليس ٢١ C°نسبت به اختالف دما    :

  مقادير قابل اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك در نقاط اندازه گيري :   ٢-٢-٤

در  بايدله يري پتانسيل لوله نسبت به خاك و ارزيابي وضعيت حفاظت كاتدي خط لوبه هنگام اندازه گدر حالت كلي 

  زير را اندازه گيري نمود:  ) مواردT.Pنقاط اندازه گيري(

 )ON Potentialت به خاك در حالت روشن(پتانسيل لوله نسب -

 )Instantaneous Off Potentialاي( پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت خاموش لحظه -

 (در صورت نياز))Natural Potentialپتانسيل طبيعي لوله نسبت به خاك( -

 )AC Currentميزان جريان متناوب القا شده بر روي خط لوله( -
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  ): ON Potentialدر حالت روشن ( اندازه گيري پتانسيل ٤-٢-٢-١

  دادن  وپس از حصول اطمينان از در سرويس بودن دستگاه مبدل يكسو كننده، تنظيم پتانسيل نقطه تزريق

زه ل اندازمان الزم جهت تثبيت پتانسيل و جريان حفاظتي، پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت روشن قاب

 گيري بوده و معتبر مي باشد. 

 يزان كه م آيدبدست مي در حالت روشن، زماني حفاظت كاتدي لوله مدفون ميزان قابل قبولط براي يك خ

 در نظر گرفته شود.  ) آن محدودهIR drop( ناشي از افت ولتاژ خطاي

 ): Instantaneous Offاي( اندازه گيري پتانسيل در حالت خاموش لحظه  ٤-٢-٢-٢

ا خاموش و روشن كردن دستگاه مبدل يكسوكننده ب اي،هاي اندازه گيري پتانسيل خاموش لحظهيكي از روش

  ردد: گرعايت  بايدباشد. در هنگام استفاده از اين روش، موارد زير استفاده از قطع و وصل كننده جريان مي

 ريزه و يل پالپتانسيل لوله نسبت به خاك كه بالفاصله بعد از قطع جريان اندازه گيري مي شود، مجموع پتانس

اظت براي وجود حف مطمئني نشانگرتواند ميرا در سطح مشترك سازه نشان مي دهد و پتانسيل خوردگي 

 باشد. كاتدي مناسب 

 تاژناشي از افت ول با اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت خاموش لحظه اي، ميزان خطاي 

)IRdrop( تانسيل يزه و پن مجموع پتانسيل پالر، كامال قابل صرفه نظر كردن بوده و پتانسيل اندازه گيري شده، هما

 . مي باشد طبيعي

 اي امكان ايجاد پرش (در زمان برداشتن اعداد در اندازه گيري پتانسيل حالت خاموش لحظهSpike ،(

 دي استبالفاصله بعد از قطع جريان حفاظت كاتدي كه حاصل از اثر القايي خط لوله و سيستم حفاظت كات

ين زمان نيازمند تعي ايدر حالت خاموش لحظه ي پتانسيل لوله نسبت به خاكاندازه گير. لذا وجود دارد

  مناسب جهت قرائت صحيح مي باشد.  تاخير

  ثانيه و  يليم ٥٠٠كمتر از  بايدزمان تاخير  توجه به نوع و وضعيت پوشش و مقاومت زمين،در خطوط لوله با

 ثانيه باشد)  ٥/٠كمتر از با استفاده از تجهيزات مناسب تعيين گردد.(اين زمان بايد 

 در نظر گرفته شود. ١به  ٤مي بايست  خاموش) زمان روشن بهزمان (قطع به وصل جريان نسبت زمان  

  در صورت استفاده از چند ايستگاه حفاظت كاتدي براي تامين جريان مورد نياز جهت پالريزاسيون، جريان

  ) قطع و وصل گردند. Synchronizeمزمان(هاي مبدل يكسوكننده مي بايست بطور هحفاظتي در دستگاه
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 ) اندازه گيري پتانسيل به منظور حذف خطاي زمان پرشSpike،( ه ثبت مي بايست با استفاده از  دستگا

 بر حسب زمان بدست آيد.  )Data Logger(كننده پتانسيل

 ا لحاظ ب ب زماناندازه گيري پتانسيل حالت خاموش لحظه اي با استفاده از دستگاه ثبات پتانسيل بر حس

 زمان تاخيرمناسب صحيح ترين اندازه گيري را بدست مي آورد. 

  .لحاظ نمودن زمان تاخير نامناسب سبب ايجاد خطا در اندازه گيري مي گردد 

با  هپالريز اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالتاي، روش ديگر در اندازه گيري پتانسيل خاموش لحظه

   موارد زير رعايت شوند: بايدباشد. به منظور استفاده از اين روش پن اندازه گيري مياستفاده از كو

 ص در گيري بهترين روش براي اطمينان از وجود پتانسيل حفاظتي علي الخصو استفاده از كوپن اندازه

ر دباشد. يمپالريزه اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت تاسيسات تقويت فشار گاز به منظور 

مان ، كامال قابل صرفه نظر كردن بوده و پتانسيل اندازه گيري شده، هIRdropميزان خطاي اين روش 

  .باشدمي طبيعيمجموع پتانسيل پالريزه و پتانسيل 

  ضعيت وبا توجه به شرايط مختلف از قبيل مقاومت و جنس خاك، ميزان رطوبت، دما، چگالي جريان و نيز

ترين هاي مختلفي نصب گردند. بهتوانند در مكانگيري ميهاي اندازهفون، كوپنپوشش خطوط لوله مد

دون بباشد كه پوشش خط لوله ضعيف بوده و يا لوله هايي ميمكان براي نصب كوپن اندازه گيري مكان

 پوشش در خاك مدفون است. 

  هاي مندرج در استاندارد مطابق روش بايدنصب كوپن اندازه گيريNACE-RP-0104  ير زو همانند شكل

 انجام گردد. 
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  نحوه نصب و در سرويس قرار دادن كوپن اندازه گيري 

  صل وهاي قطع و هاي حفاظت كاتدي جريان اعمالي كاربرد داشته و نياز به دستگاهدر سيستماين روش

  ) ندارد.Current Interrupterكننده جريان(

 توسط كليد مغناطيسي تعبيه شده بالفاصله بعد از قطع جريان زه، پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت پالري

مجموع پتانسيل پالريزه و پتانسيل خوردگي را در سطح مشترك بوده كه اندازه گيري در جعبه اتصال قابل 

  . دهدسازه نشان مي
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 ):Natural Potentialاندازه گيري پتانسيل طبيعي لوله نسبت به خاك( ٤-٢-٢-٣

يكي ن الكترنسبت به خاك بيان كننده سطح پتانسيلي از لوله مي باشد كه بدون هيچگونه جرياپتانسيل طبيعي لوله 

يل شروحه ذمموارد  بايدقبل از اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت طبيعي . در خاك قرار گرفته است

  مد نظر قرار گيرند: 

دي شود كه فاقد هرگونه سيستم حفاظت كات در صورتي كه خط لوله جديداالحداث باشد، اطمينان حاصل -

 موقت و يا دائمي (در حال بهره برداري) مي باشد.

 ارج ازنسبت به خ بايددر صورتي كه خط لوله در حال بهره برداري با سيستم حفاظت كاتدي دائمي باشد،  -

ا تل نمود ساعت، اطمينان حاص ٧٢هاي حفاظت كاتدي موجود، حداقل به مدت سرويس بودن تمامي سيستم

 پتانسيل پالريزه شده برروي خط لوله به طور كامل تخليه گردد.

وله لا خطوط اطمينان حاصل شود كه كليه نقاط اتصال ب بايددر هنگام اندازه گيري پتانسيل طبيعي خط لوله  -

 به خط ) قطع و جدا بوده، به طوريكه هيچگونه جريان حفاظتيElectrical bondingموازي و يا متقاطع (

 بور وارد نمي شود.لوله مذ

ار اثيرگذاطمينان حاصل گردد كه كليه بسترهاي آندي خطوط لوله مجاور كه بر روي خط لوله مذبور ت بايد -

 باشند، از سرويس خارج گرديده اند.مي

قاومت با توجه به م در صورتي كه اعداد اندازه گيري شده پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت طبيعي -

رزيابي امورد  بايدباشند، نقاط ياد شده ولت) مي -٢٠/٠تا  -٥٥/٠خارج از محدوده معمول ( ،الكتروليت

   بيشتر قرار گيرند و عوامل موثر در افزايش و يا كاهش پتانسيل شناسايي گردند.

  ):AC Currentاندازه گيري جريان متناوب القا شده بر روي خط لوله(   ٤-٢-٢-٤

بر  يشار قوحاصل از خطوط انتقال شبكه توزيع برق ف جريان متناوب القا شده به علت تاثير منفي و خطاي ناشي از

اين  بايد، در مقادير اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك در حالت هاي روشن و خاموش لحظه اي لوله روي خط

   گيرد.  جريان نيز در اندازه گيري پتانسيل خط لوله نسبت به خاك مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار

  معيار حفاظت كاتدي: ٤-٢-٣

د پايين ح معياردو حفاظت از خطوط لوله در مقابل خوردگي و زوال پوشش به منظور در سيستم هاي حفاظت كاتدي  

  به شرح ذيل تعريف شده است: و حد باالي پتانسيل 
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 معيار حفاظت كاتدي بر اساس حد پايين:  ٤-٢-٣-١

اعمال  بر روي سازهبايد تانسيلي كه براي حفاظت كاتدي مطلوب معيار حد پايين عبارت است از كمترين ميزان پ

ر دكلي،  به طور نمود. اعمال پتانسيل هاي كمتر از اين معيار منجر به افزايش احتمال خوردگي سازه خواهد شد.

  شد. خطا در قرائت خواهداندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك موارد مشروحه ذيل مي تواند سبب ايجاد 

  آند هاي گالوانيك با اتصال مستقيم و غير قابل دسترسي و ناشناخته به سازه متصل شده باشند.  -١

 د نظر،تداخل جريان سرگردان ناشي از سيستم هاي حفاظت كاتدي و منابع جريان غريبه و موثر بر سازه مور -٢

  سيستم قطار شهري، منابع جريان غريبه ناشي از تجهيزات معدن و ...

  جريانات القايي ناشي از سيستم هاي الكتريكي با ولتاژ باالوجود  -٣

  ميلي ولت در حالت روشن ( -٨٥٠معيارON   :(  

ك خط براي ي در زمان استفاده از اين معيار .بيشترين كاربرد را براي تعيين ميزان حفاظت كاتدي دارد اين معيار

بولي از قتوان گفت كه ميزان قابل مي) IRdropي خطاافت ولتاژ در مدار( ميزان با در نظر گرفتنلوله مدفون، 

  آيد.حفاظت كاتدي بدست مي

  در استفاده از معيار فوق، موارد ذيل بايد درنظر گرفته شود:

  )IRdropاندازه گيري يا محاسبه افت ولتاژ( -١

  بررسي تاريخچه كارايي سيستم حفاظت كاتدي -٢

  ط اطرافبراورد خواص فيزيكي و الكتريكي لوله و محي -٣

  از طريق :تعيين شواهدي دال بر وجود خوردگي در خط لوله  -٤

  بررسي تاريخچه نشتيالف) 

نتايج پيگراني  )، از طريق بررسيMetal Lossب) صحه گذاري بر وجود نقاط كاهش ضخامت لوله(

  هوشمند، حفاري و مشاهده مستقيم 
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دگي به لحاظ شرايط خورن ،وجود عيب پوششو تعيين وضعيت نقاط لوله بررسي نتايج ازريابي پوشش ج) 

  تعيين كفايت سطح حفاظت كاتدي به صورت تجربي.الكتروليت و  

   IRdropپتانسيل خاموش لحظه اي + خطاي  =پتانسيل روشن 

  ميلي ولت در حالت خاموش لحظه اي ( -٨٥٠معيارInstantaneous Off:(  

  .ميلي ولت بدست مي آيد -٨٥٠ان حداقل حفاظت كاتدي كافي با تامين پتانسيل پالريزه به ميز

) به منظور حذف افت ولتاژ سيستم حفاظت كاتدي(خطاي Interrupter(از دستگاه قطع و وصل كننده جريان

IRdrop  .در هنگام اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك استفاده مي گردد (  

م )، مدت زمان خاموش بودن سيستDepolarizationايجاد عدم پالريزاسيون خط لوله(به منظور جلوگيري از 

 حفاظت كاتدي، بايد محدود باشد تا اندازه گيري دقيق حاصل گردد. مدت زمان خاموش بودن سيستم حفاظت

ائت از خطاي در قرالبته زمان قطع جريان بايد به اندازه اي طوالني باشد كه ثانيه است.  ٣كاتدي عموما كمتر از 

 ٥٠٠ر عموما اين زمان حداكثبوده، ليكن  ظر كرد. اندازه زماني خطاي پرش متفاوت) بتوان صرف نSpikeپرش( 

     ميلي ثانيه است. 

سيون برابر است با حاصل جمع پتانسيل خوردگي(پتانسيل طبيعي) و پتانسيل پالريزا پتانسيل خاموش لحظه اي

  . كاتدي

تانسيل پبه صورت  ،شوداندازه گيري مي ،نابع جريان موثربالفاصله بعد از قطع كليه م و “ مستقيماكه  پتانسيل پالريزه

  . خاموش لحظه اي قابل استناد مي باشد

  پتانسيل پالريزاسيون + پتانسيل طبيعي =پتانسيل خاموش لحظه اي 

  ميلي ولت پالريزاسيون ( ١٠٠معيارPolarization Decay Or Formation :(  

ريان ججريان مصرفي و دانسيته لخت يا پوشش بسيار ضعيف باشد، سازه  قابل استناد است كه زمانياين معيار 

لكتريكي اميلي ولت در حالت خاموش لحظه اي براي سازه محقق نشود (مقاومت  -٨٥٠معيار و يا  بسيار باال باشد

 فيت پوشش) با پوشش هاي متنوع و كيCongested Areaتاسيسات مجتمع (از اين معيار در . خاك بسيار باال باشد)

  نيز مي توان استفاده نمود. مختلف

  



 IGS-O-TP-001(0)  ١٣٩٦ماه  دي   شركت ملي گاز ايران

١٨ 

 

انسيل تدا بايد پتميلي ولت پالريزاسيون، با اطمينان از تخليه كامل پتانسيل خط لوله ، اب ١٠٠براي رسيدن به معيار 

حالت  پس از در سرويس قرار دادن سيستم حفاظت كاتدي و اطمينان از تثبيت پتانسيل. طبيعي را اندازه گرفت

يل پتانس حاصل تفريق. الت خاموش لحظه اي با رعايت كليه موارد اشاره شده اندازه گيري گرددروشن ، پتانسيل ح

  ميلي ولت بيشتر باشد.  ١٠٠حالت خاموش لحظه اي و پتانسيل طبيعي بايد از 

 معيار حفاظت كاتدي بر اساس حد باال:  ٤-٢-٣-٢

-ISO 15589راساس استاندارد جهاني در حالت خاموش لحظه اي(بز پتانسيل لوله نسبت به خاك حداكثر ميزان مجا

و براي  ولت -٢/١ براي پوشش هاي قيرينسبت به الكترود مرجع مس/ سولفات مس ، مالحظات بهره برداري ) و1

. پتانسيل حالت روشن سازه هاي زير زميني و لوله هاي مدفون تعيين گرديده است ولت -١/١ساير پوشش ها 

و به عنوان معيار معتبر براي حد باالي حفاظت كاتدي در نظر گرفته نمي خطاهاي زيادي در اندازه گيري دارند 

  شوند. 

  جريان هاي مزاحم: ٤-٢-٤

شود. جريان جريان مزاحم به جريان الكتريكي گويند كه از طريق يك منبع بيگانه به سمت خطوط لوله منتشر مي

جريان هاي متداخل استاتيك شدت و  توان به دو دسته استاتيك و ديناميك تقسيم بندي نمود.هاي مزاحم را مي

 High Voltage) جريان مستقيم ولتاژ باال(Earthingباتري خانه راه آهن، سيستم هاي زمين(مسير ثابتي دارند. 

Direct Current سيستم هاي حفاظت كاتدي خطوط بيگانه و ... در گروه جريان هاي متداخل استاتيك قرار مي ، (

يناميك شدت و مسير الكتروليتي متغيري دارند و شامل تجهيزات جوشكاري، سيستم جريان هاي متداخل د. گيرند

  و حتي جريان هاي سرگردان ناشي از ميدان مغناطيسي زمين مي باشند. ) DCهاي راه آهن جريان مستقيم(

يكي از مهمترين اقدامات در طراحي و نگهداري سيستم حفاظت كاتدي خطوط لوله، مشخص كردن در مجموع، 

  د. باشميو ارائه راه حلي براي رفع تاثير منفي آن  Cell to Cellريان هاي مزاحم با استفاده از روش ج

  DCتداخل  ٤-٢-٤-١

مات زير مي باشد كه براي رفع تاثير منفي آن از اقدا، مجاورت با خطوط بيگانه مي DCجريان هاي  منابعيكي از 

  توان بهره جست: 

 . اه مبدل يكسو كننده مشترك به منظور حفاظتباند كردن دو خط و استفاده از دستگ -

 استفاده از مقاومت متغير در محل باند كردن و يا ورودي جريان مزاحم. -
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 ). Double Coatاستفاده از پوشش مضاعف( -

 استفاده از آندهاي فدا شونده بين دو خط. -

 ايزوله كردن دو خط از يكديگر. -

  ACالقاي  ٤-٢-٤-٢

رق فشار بر روي خطوط لوله، مجاورت خطوط لوله با خطوط انتقال ب ACيان يكي از متداول ترين موارد القاي جر

لت هاي گردد ارقام پتانسيل لوله نسبت به خاك در حابر روي خط لوله منجر مي ACوجود جريان  .باشدقوي مي

 ه) به صورت دقيق و صحيح از روي نقاط اندازInstantaneous Off) و خاموش لحظه اي(ON Potentialروشن(

ايد ب. لذا دو همچنين مي تواند اثرات منفي در سيستم حفاظت كاتدي به همراه داشته باش ) قرائت نگردندT.Pگيري(

   تمهيدات مناسبي درنظر گرفته شود.  ACاثر القاي جريان به منظور رفع 

 بازرسي پوشش: ٤-٣

دارد كار ذكر شده در استان . فرآيندباشدمي NACE SP 0502-2008وش اجراي بازرسي پوشش بر اساس استاندارد ر

 ارفرماكهاي اجرائي، مذكور، مبناي اجراي بازرسي پوشش خواهد بود، مگر در مواردي كه به دليل مسائل و محدوديت

قيم به دو صورت مستذكر نمايد. ارزيابي پوشش  شرايط خصوصي پيمان ارزيابي پوششروش ديگري را به صراحت در 

ي شامل روش ها روش غير مستقيمتوسط در ابتدا خطوط لوله گاز  رزيابي پوششا .دگيرانجام ميو غير مستقيم 

DCVG  ،CIPS ،C-SCAN  ،PCM  وACVG بررسي مستقيم از طريق حفاري نقاط  پذيرد و سپسصورت مي

   شود.انجام مي  NACE SP 0502-2008استاندارد در  بر اساس معيارهاي تعريف شده مشخص شده

 :)Assessment Indirect(مستقيمغير ارزيابي    ٤-٣-١

،  DCVG  ،CIPS ،C-SCAN  روش هاي مختلفي براي ارزيابي پوشش وجود دارد كه در اين ميان روش هاي

PCM باشند. روش مي ترمتداولC-SCAN  يمبر مبناي اتالف جريان متناوب در عيوب پوشش به ارزيابي پوشش -

ده با شاس اختالف پتانسيل جريان مستقيم اندازه گيري بر اس CIPSو  DCVGهاي پردازد. اصول ارزيابي در روش

قيم الزم هاي غير مستقبل از شروع عمليات بررسي پوشش لوله به روش مجموعباشد. در استفاده از نيم پيل ها مي

 ،وله يابلتوسط دستگاه  ارزيابيابتدا كل محدوده مورد ، ها و انشعابات خطوط جهت تعيين موقعيت دقيق لولهاست 

   يابي گردد. لهلو
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 ):Direct Assessmentمستقيم(ارزيابي   ٤-٣-٢

ستقيم مزيابي بعد از اتمام ارزيابي وضعيت پوشش  به روش غير مستقيم و تحليل نتايج حاصل از آن، بايد نسبت به ار

ط و . انتخاب نقاوداز طريق حفاري و بررسي مستقيم اقدام نم  NACE SP 0502-2008استاندارد ٥بر اساس بخش 

 موقعيت آنها جهت سونداژ و حفاري بر اساس نتايج بدست آمده از بررسي پوشش خط با دستگاه هاي مختلف،

ور با هماهنگي امو سوابق حفاظت كاتدي خط و همچنين عوامل و شرايطي محيطي موجود بوده و توسط كارفرما 

  بازرسي فني شركت انتقال گاز تعيين خواهد شد.

     جمع آوري و بررسي نتايج: ٤-٤

 ري نهاييگي مستقيم، اين امكان را بدست مي دهد كه تصميم هاي غيرمستقيم وارزيابينتايج بدست آمده از بررسي 

به  منتجگيري اين تصميم .اتخاذ گردد خوردگي لحاظوضعيت لوله از  همچنينو در مورد وضعيت پوشش خط لوله 

     شود: يكي از مراحل زير مي

 تعميرات لوله -

 تعميرات پوشش -

 تعويض پوشش -

  دستورالعمل به چگونگي تعميرات پوشش اشاره خواهد شد. اين  ادامه در

 تعميرات پوشش. ٥

 حفاري: -٥-١

 اند باكس)جمع آوري ماركرها و جعبه هاي اتصال(بابتدا اقدام به  بايد پس از صدور مجوز خاكبرداري و حفاري -١

نار كداشت و ودر، بيل مكانيكي) اقدام به بربا استفاده از ماشين آالت (ل نموده و سپسموجود بر روي خط لوله 

  .ودمتري از محور خط لوله نم ١٠زدن خاك  گرده ماهي  روي خط لوله تا فاصله 

اه ز دستگبا استفاده اپس از تسطيح و قبل از هر مرحله خاكبرداري، مسير خط لوله جهت تعيين محل دقيق لوله  -٢

  .گرددين به صورت دستي سونداژ و فاصله لوله تا سطح زممشخص شده بايد لوله ياب 

 د.يدقت الزم به منظور تخريب حداقل مسير بعمل آ ،در مناطقي كه جاده سرويس شن ريزي شده است -٣

جهت  ايمني كار جوانب و با در نظر گرفتن كليهماينده ايمني در حضور نبايد عمليات حفاري و خاكبرداري  -٤

 .دانجام گرد HSE جراي الزامات و رويه هاي مديريتا دستورالعملمطابق با  جلوگيري از خطرات احتمالي

  



 IGS-O-TP-001(0)  ١٣٩٦ماه  دي   شركت ملي گاز ايران

٢١ 

  

و  نبوده به علت گاز دار بودن لوله و جلوگيري از وارد شدن تنش به آن، حفاري كانالها بصورت پيوسته مجاز -٥

ي حفار ي كه توسط بازرسي فني مشخص مي شود،بصورت زوج و فرد به تناوب در حداكثر طولبايد كانال ها 

  د.گرد

زش دي از ريبه فاصله مناسب از لبه كانال دپو شود تا در حين عمليات بعبايد عمليات خاكبرداري  خاك حاصل از -٦

  خاك به درون كانال جلوگيري گردد.

  در هنگام حفاري توسط بيل مكانيكي نصب ضربه گير الستيكي الزامي است. -٧

ي بزرگتر از نتيمتر براي لوله هاسا ١٢٥طرفين لوله هر كدام به فاصله حداقل بايد به منظور خاكبرداري ابتدا  -٨

ه به كمك بيل سانتيمتر زير لول ٧٠از جدار لوله و به مقدار  ٣٦"سانتيمتر براي لوله هاي تا  ١٠٠و حداقل  ٣٦"

ن مكانيكي حفاري گرديده؛ سپس زير لوله بصورت دستي خاكبرداري گردد. پس از حفركانال جداره و كف آ

  . از هرگونه سنگ، كلوخ، ريشه درختان يا هرگونه شيئي زائد باشدپرداخت گردد؛ بطوري كه عاري بايد 

(چكش ) يا پيكورباديبا استفاده از وسايل دستي (چكش بايد حفاري و گودبرداري در زمين هاي سنگي  -٩

  در طرفين و زير لوله به ابعاد ذكر شده در بند فوق انجام گردد.  هيدروليكي)

ر شده با پمتري، زير لوله با بالشتك از نوع گوني  ١٥در فاصله هاي بايد منظور جلوگيري از خيزش لوله ه ب -١٠

  ماسه بادي ساپورت گذاري گردد.

د، در ت بگذرهرگاه مسير خط لوله از زمين هاي باتالقي و يا زمينهايي كه سطح آبهاي زيرزميني در آنها باالس -١١

وپمپ  ا، كفراژهنال از قبيل بست ها، حائل كليه وسائل و لوازم نگهداري ديوارهاي كابايد اينگونه موارد همواره 

ح اهش سطك نياز به در صورت هاي لجن كش وآب و غيره آماده بوده كه در زمان احتياج از آنها استفاده گردد.

متري  ٥٠الزمست آبهاي تخليه شده را به فاصله حداقل   گردد وآبهاي زيرزميني از پمپ هاي مكنده استفاده 

  .داده شودكه به زمين هاي كشاورزي لطمه اي وارد نشود، انتقال  جاده سرويس و نيز محلي

پس از  ه وشدخارج  از كانالبايد در صورت وجود وزنه هاي بتني روي خط لوله در حين خاكبرداري، وزنه ها  -١٢

  . وده شداندبدون صدمه رساندن به پوشش لوله، به جاي خود بازگر ،اعمال پوشش آنها را با احتياط و دقت كامل 

در  ،دتانداربه منظور جلوگيري از تخريب پوشش به واسطه وزنه هاي بتني، الزم است دو اليه راكشيلد مطابق اس -١٣

  محل قرار گرفتن وزنه ها، دور لوله پيچيده شود.

احسن  به نحوبايد تعويض پوشش و خاكريزي روي آن تعمير يا كانال هاي حفاري شده تا زمان اتمام عمليات  -١٤

 نگهداري شوند. 
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  بازرسي از كانال حفاري شده -٥-١-١

م با فر مطابق بايدبه منظور بررسي وضعيت پوشش خط لوله پس از انجام عمليات حفاري، بازرس و يا ناظر اجرايي 

  موارد و آزمون هاي خواسته شده را انجام داده و فرم مربوطه را تكميل نمايد.  ،٦پيوست 

 تعميرات پوشش  و عمليات آماده سازي سطح -٥-٢

ذف حنيز  و و ايجاد زبري ه سازي سطح عملياتي است كه بر روي سطح فلز به منظور برداشتن اليه اي از سطحآماد 

هاي سطحي براي اعمال پوشش بكار مي رود. وجود هرگونه آلودگي بر روي سطح فلز باعث عدم آلودگي

غن، ، اكسيدهاي سطحي، روهر نوع آلودگي سطحي اعم از زنگبايد چسبندگي پوشش به سطح فلز خواهند شد لذا 

وله، گريس و ... در خالل عمليات آماده سازي سطح از روي سطح فلز حذف گردند. پس از اطمينان از سالمت ل

با يكي از  ،ي(پوششي)عايقسيستم و نوع  عمليات تميزكاري و زنگ زدايي، بسته به اندازه سطح مورد نياز عايقكاري

  روش هاي زير انجام مي گردد:  

  هاي دستي :روش  -٥-٢-١

  باشد:شيوه زير قابل اجرا مي ٢اين روش به 

   ) SSPC-SP-2(مطابق با استاندارد St2 تا درجه تميزي روش آماده سازي سطح با استفاده از برس دستي -١

  )SSPC-SP-3(مطابق با استاندارد  St3تا درجه تميزي روش آماده سازي سطح با استفاده از برس برقي  -٢

  : با استفاده از برس دستي آماده سازي سطح  -

ا جدا رهاي اكسيدي، زنگ، رنگ و ديگر مواد سست چسبيده به سطح فلز توان پوستهبا استفاده از برس دستي مي

از سطح  نها رانمود. در صورتيكه هر يك از مواد ياد شده به سطح فلز كامال چسبيده باشند، با اين پروسه نميتوان آ

ك ي، زنگ، رنگ و پوشش هنگامي چسبيده به سطح به حساب مي آيند كه بوسيله يهاي اكسيدجدا نمود. پوسته

-امي ميير الزچاقوي كند نتوان آنها را از سطح جدا نمود. در هنگام عمليات تميز كاري با برس دستي رعايت موارد ز

  باشد:

ها، يل روغنهاي سطحي از قبيكليه آلودگ SSPC-SP-1مطابق با استاندارد  بايدقبل از تميزكاري با برس دستي،  -١

  وند.شهاي شيميايي از سطح فلز جدا هاي سطحي با استفاده از روشهاي ذوب قابل حل و نمكگريس ها، سرباره

 ده و ياسطح فلز با زدن برس نرم، هواي خشك فشربايد بعد از تميزكاري با برس دستي و قبل از اعمال پوشش  -٢

  مكش تميز گردد. 
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  هاي زنگ بايد با اعمال فشار به سطح همراه باشد .ي براي حذف پوستهبرس دست  -٣

 ي سست،هاهاي دستي و موارد مشابه كه نياز به اعمال فشار ندارند، جهت جدا كردن زنگاز سوهان، خراشنده -٤

  هاي سست ميتوان استفاده نمود.هاي نچسبيده به سطح، پوسته هاي اكسيدي و رنگزنگ

  ابزارهاي خراشنده بايد دقت شود كه به سطح فلز آسيبي وارد نشود . در استفاده از -٥

التر بري بازهاي برس بايد كامال صاف و بدون هيچگونه خميدگي باشد، زيرا خميدگي منجر به صيقلي يا كليه سيم -٦

  دهد.  از حد استاندارد شده و چسبندگي پرايمر به لوله را كاهش مي

  توان استفاده نمود. مي St2يدن تا معيار درجه تميزي سطح از برس دستي به منظور رس -٧

  آماده سازي سطح با استفاده از برس برقي:   -

 ازنها را و بوسيله يك چاقوي كند نتوان آبه سطح فلز چسبيده باشد پوسته هاي اكسيدي ، زنگ ، رنگ در صورتيكه 

  نمود. تفاده به منظور آماده سازي سطح اساز برس برقي بايد ، جدا نمود سطح 

حظه قرار مورد مالبايد موارد ذيل  SSPC–SP3مطابق با استاندارد  برس برقيروش تميز كاري با  در هنگام عمليات

  گيرند:

ها، بيل روغن هاي سطحي از ق كليه آلودگي SSPC-SP-1مطابق با استاندارد  بايدقبل از تميزكاري با برس برقي،  -١

  شوند. هاي شيميايي از سطح فلز جداهاي سطحي با استفاده از روشل حل و نمكهاي ذوب قابها، سربارهگريس 

 ده و ياسطح فلز با زدن برس نرم، هواي خشك فشربايد بعد از تميزكاري با برس برقي و قبل از اعمال پوشش  -٢

  مكش تميز گردد. 

هاي ست، زنگ محكم، زنگهاي زنگ ساز ابزارهاي چرخشي يا ابزارهاي فشاري برقي براي حذف پوسته  -٣

  هاي جوش استفاده مي شود.هاي سست و همچنين سربارههاي اكسيدي، رنگنچسبيده به سطح، پوسته

  سطح فلز در اثر آماده سازي سطح با استفاده از ابزارهاي برقي، نبايد داراي اثر داغي گردد. -٤

  د استفاده كرد.ها نبايهاي تيز و لبهاز ابزارهاي برقي جهت تميزكاري گوشه -٥

   در استفاده از ابزارهاي خراشنده برقي بايد دقت شود به سطح فلز آسيبي وارد نشود. -٦

  باشد. مجاز مي St3به منظور رسيدن تا معيار درجه تميزي سطح  برقي تنهابرس  استفاده از -٧

  : )Blasting(روش هاي پاششي -٥-٢-٢

ينده بوده كه در آن ذرات سا SSPC–SP 10ا استاندارد هاي پاششي يكي از شيوه آماده سازي سطح مطابق بروش

 و شار باالكنند. ذرات ممكن است توسط هواي فشرده با فبطور مستقيم با سرعت باال به سطح سازه فلزي برخورد مي

  يا روش پرتابي با نيروي گريز از مركز توسط يك چرخ گردون به سمت سازه برخورد نمايد.
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ا، ها از جمله روغن، گريس، گرد و خاك، پوسته هاي اكسيدي، زنگ، پوشش، اكسيدهدر اين روش كليه آلودگي

ذف حبايد محصوالت خوردگي و ديگر مواد خارجي، بطوريكه بدون بزرگ نمايي (چشم غير مسلح) قابل ديدن باشد 

ز ردد. فلگيز ميتم "فلز نزديك به سفيد"سطح فلز در اثر برخورد شديد مواد تميزكاري تا حد  گردند، تا حدي كه

ش ال پوشنزديك به سفيد اصطالحا به سطحي از فلز با رنگ سفيد مايل به خاكستري و كمي زبر كه آماده براي اعم

 كسيدهاياشود. اين سطح با چشم غير مسلح نبايد داراي هيچگونه مواد خارجي و ناهمواري حاصل از باشد گفته مي

 قرار نظر ردهاي پاششي مودر هنگام استفاده از روشبايد زير موارد  .فلزي، رنگ و يا باقيمانده پوشش قبلي باشد

  د: وگرفته ش

اني وي انسكليه اصول و مقررات ايمني به منظور جلوگيري از ايجاد خطرات آتش سوزي، انفجار و صدمات به نير  -١

  رعايت گردد. بايدبا استفاده از وسايل حفاظت فردي از جمله كاله ايمني، عينك ايمني، ماسك و... 

ز قبيل اهاي سطحي كليه آلودگي SSPC-SP-1مطابق با استاندارد  بايدهاي پاششي، قبل از تميزكاري با روش  -٢

فلز جدا  هاي شيميايي از سطحهاي سطحي با استفاده از روشهاي ذوب قابل حل و نمكها، گريس ها، سربارهروغن

  شوند.

ه و بود %٨٥بايست كمتر از ) ميRelative humidity)، رطوبت نسبي(Blastingدر زمان آماده سازي سطح(  -٣

بايست درجه حرارت سطح لوله مي
cباالتر از نقطه شبنم( ٣dew point و نيز باالتر از (

cقبل از  باشد.  ٥

 پيوست ردموجود  جدولفاده از دستگاه رطوبت سنج و نقطه شبنم با است دماي نسبت به تعيينبايد تميزكاري سطح ، 

طح فلز درجه حرارت سبايد  اندازه گيري گردد بلكه درجه حرارت محيط نبايد اقدام گردد. متذكر مي گردد كه ٥

  .شوداندازه گيري 

تاندارد اسمطابق با   ½ SA 2سطح لوله بايد تا حد درجه  در روش پاششي بر اساس استاندارد شركت ملي گاز،  -٤

ISO 8501-1 .و طبق مشخصات فني سازنده مواد پوششي تميز و زبر گردد  

ع از نو وشن مورد استفاده در سند بالست بايد گوشه دار، دانه بندي شده، خشك، بدون گرد و خاك و آلودگي   -٥

جدد از ماستفاده  اينچ باشد. ١:٢٠تا  ١:١٦داراي محدوده قطر  BS 7079سيليس خالص باشد و بر اساس استاندارد 

  شن مصرفي به لحاظ آلوده شدن با پرايمر (موجود بر روي سطح لوله) مجاز نمي باشد.

 ها، درصورت تطابق كامل باجهت تميزكاري سطح لولهCopper Refinery Slag) استفاده از سرباره مس( -٦

  باشد.بالمانع مي  SSPC-AB1و   BS EN ISO 11126-3مشخصات مندرج در استانداردهاي 

 ردموا از جمله( ISO 8503 و ISO 8501 ،  ISO  8502رعايت كامل كليه الزامات مندرج در استانداردهاي -٧

و زبري سطح  ½ SA 2ساعت پس از تميز كاري سطح، حصول اطمينان از درجه تميزي  ٢اعمال پوشش حداكثر 

  . ضروري مي باشدمورد نياز سيستم پوششي مورد كاربرد) 
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شد. در بابال مانع مي ½ SA 2ها تا رسيدن به معيار درجه تميزي پاششي، استفاده از ساير ساينده در روش -٨

   صورت استفاده از ساير ساينده ها، بايد كليه الزامات كه توسط سازنده توصيه گرديده رعايت شود.  

ش چشمي مطابق كنترل وضعيت زبري سطح بعد از عمليات تميزكاري سطح مي بايست بر اساس دو رو -٩

ندازه گيري او يا با استفاده از وسايل اندازه گيري انجام و ثبت گردد.  ISO  8501-2و  ISO 8501-1استانداردهاي

مطابق   Replica tapeيا با استفاده از نوار موسوم به با استفاده از وسائل اندازه گيري (ديجيتال يا آنالوگ) و

د بايو دستورالعمل سازنده مواد پوششي انجام گردد. زبري سطح   ISO 8503-5و  ISO 8503-2 استانداردهاي

  باشد.  متناسب با نوع سيستم پوششي و دستورالعمل سازنده

 بر ساعت بمترمكع ١/٧شود، بايد تأمين كننده مداوم هوايي با دبي كمپرسوري كه در اين عمليات استفاده مي -١٠

هاي دگيفاده در عمليات تميزكاري سطح بايد عاري از هرگونه آلوباشد. همچنين هواي مورد است ١٠٠  PSIو فشار

ز عدم وجود امطمئن استفاده نمود. اطمينان )TRAP(هاي تله بايست از فيلتر يا آب يا روغن بوده و بدين منظور مي

آب و روغن در هواي خروجي از كمپرسور، توسط قرار دادن يك پارچه تميز و سفيد و خشك در مسير هواي 

اي وجي قابل كنترل است. اگر پارچه بعد از قرار دادن در مسير هواي خروجي همچنان خشك و سفيد بود هوخر

وغن جداكننده ربايد باشد. در غير اين صورت، اگر پارچه كثيف شد روغن در جريان هواست و  خروجي تميز مي

  بايد چك شود.چك شود و اگر پارچه مرطوب شد، هوا داراي رطوبت است و جداكننده رطوبت 

ه و ر گرفتبايست قبل از انجام عمليات آماده سازي سطح مورد بازرسي قرادستگاه پاشش و متعلقات مربوطه مي -١١

  محفظه، شيلنگ و نازل آن فاقد هرگونه آلودگي و چربي باشد. 

 ي بر روياو به وسيله چسباندن چسب شيشه ISO 8502-3سنجش ميزان آلودگي غبار بر اساس استاندارد  -١٢

  گيرد.لوله و كندن آن و چسباندن بر روي صفحه كاغذ سفيد رنگ و مقايسه چشمي آن صورت مي

  هاي محلول: هاي ناشي از چربي، روغن و نمكشيميايي جهت حذف آلودگي روش   ٣-٢-٥

ده مشاهباشد و در صورت  هاي محلولسطح تميز شده بايد عاري از هر گونه آلودگي روغن، گريس، چربي و نمك

   بر اساس روش ذيل بر طرف گردد:بايد 

  آلودگي چربي و روغن:   -

 با حالل sspc-sp1در صورت وجود هرگونه آلودگي مانند روغن و چربي، سطح مي بايست براساس استاندارد  

ه جدا هاي سنگين روي سطح توسط كاردك از سطح لولمناسب تميز شود. بدين صورت كه ابتدا بايد روغن يا گريس

متيل ( MEKهايي مانند بنزين بدون سرب، تولوئن يا گردند. سپس سطح لوله توسط پارچه يا برس آغشته به حالل

راي از بتوان اتيل كتون) پاك شود. براي تميز كردن نهايي از حالل و پارچه يا برس تميز استفاده گردد، همچنين مي

   ربي وچر سطح لوله استفاده كرد. در صورتيكه اثرات هاي هيدروكلروكربني بها از اسپري حاللبين بردن چربي
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ددا ها، عمليات تميزكاري سطح مجروغن مشاهده گردد مي بايست پس از انجام تميزكاري و از بين بردن چربي

  تكرار گردد.

  تميز كردن سطح از نمك هاي محلول:   -

 اندازه SCM 400توسط دستگاه يد باهاي محلول روي سطح لوله پس از عمليات آماده سازي سطح، ميزان نمك

بعمل  طبق مراحل زير رفع آلودگيبايد بيشتر باشد   micrograms/Cm² 2گيري گردد. در صورتيكه مقدار آن از 

  آيد.

  شستشو گردد. psi 200توسط آب با مشخصات ذيل با فشار بايد ) سطح آلوده  ١

  

  

  مشخصات آب

  )ppmرات(نيت  )ppmسولفات(  )ppmكلرايد(  نمك هاي محلول

 10≥ 40≥ 10≥  مقدار مجاز

  

آثار  درجه سانتيگراد كامال خشك گردد. در صورت وجود ٦٠تا  ٤٥با حرارت بايد ) پس از شستشو، سطح لوله  ٢

  مجددا عمليات آماده سازي سطح انجام گردد.بايد زنگ، سطح لوله 

 SCM 400مجددا توسط دستگاه بايد هاي محلول بر روي سطح لوله ) پس از خشك شدن سطح، ميزان نمك ٣

ينصورت اباشد، مورد تائيد است در غير   micrograms/Cm² 2اندازه گيري گردد. در صورتيكه مقدار آن كمتر از

  تكرار گردد.بايد مراحل فوق 

 : انواع پوشش -تعميرات پوشش    ٣-٥

دول ذيل جتعميرات و تعويض پوشش، هاي بكار رفته در خطوط لوله انتقال گاز جهت با توجه به تنوع و تعدد پوشش

ورد تواند به عنوان راهنماي انتخاب پوشش جهت تعميرات و يا تعويض پوشش خطوط لوله و نيز سرجوش ها ممي

  استفاده قرار گيرد. 
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  پوشش اصلي خط لوله           
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    پوشش تعميرات جزئي

  ■  ■  ■            )LEاپوكسي مايع(
            ■  ■  ■  ده)ش(قير پايه نفتي اصالح  نوار قير پايه نفتي اصالح شده

  ■  ■  ■            پلي يورتان
        ■  ■       3plyنوار سرد پالستيكي 

            ■  ■  ■  نوار سرد پالستيكي دواليه پايه قيري
Melt Stick / Filler&Patch(HSS)        ■          

  

    تعويض پوشش

  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  اپوكسي مايع
  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  پلي يورتان

            ■  ■  ■  نوار سرد دستي دواليه پايه قيري
  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 3plyستي نوار سرد د

  

    پوشش سرجوش ها

          ■        * )Heat Shrinkable Sleeve(هاي حرارتي انقباضيغالف
FBE                ■  

  ■  ■  ■           اپوكسي مايع
  ■  ■  ■           پلي يورتان

            ■  ■  ■ نوار قير پايه نفتي اصالح شده
            ■  ■  ■  نوار سرد دستي دواليه پايه قيري

        ■  ■       3plyد دستي نوار سر
   .رجوع شود) ٤بند  ٣٦در صورتي كه لوله گازدار باشد، نمي توان از اين پوشش استفاده نمود(به صفحه * 
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  ):Hand applied two layer bituminous tapeنفتي ( پايه نوار دستي دو اليه قير    ١-٣-٥

صورت  ي سرجوش و يا تعميرات نقاط معيوب پوشش كه بهدستي دو اليه قير نفتي به منظور عايقكار سرد از نوار

. به اده نمودتوان استفاند ميهاي قير پايه ذغال سنگي و قير پايه نفتي، ايجاد شدهمحيطي در خطوط لوله با پوشش

  باشد: منظور استفاده از نوارهاي دستي دواليه قير نفتي، رعايت موارد ذيل الزامي مي

 بق باو مطاحل سرجوش با استفاده از روش پاششي (ترجيحا با ساينده از نوع مسباره) آماده سازي سطح در م -١

به پوشش  انجام گردد. به منظور افزايش ميزان چسبندگي نوار دستي دواليه قير نفتي ٦,٢,٢موارد مندرج در بند 

هنگام  ف زبر گردد. درسانتيمتر از هر طر ٥بر روي پوشش اصلي در اطراف محل سرجوش در حدود بايد اصلي لوله 

  نوار رويي از سطح پوشش موجود در اطراف سرجوش، برداشته شود. بايد زبر نمودن 

بايد تدا جهت تعميرات عيوب محيطي پوشش استفاده شود، اب نفتي قير اليه دو دستي در صورتيكه از عايق نوار -٢

ز اروي سطح لوله برداشته شده و پس  پوشش در اطراف محل عيب تا رسيدن به پوشش سالم، به صورت محيطي از

ي ماندن درجه (به منظور عدم باق ٤٥سانتيمتر و با زاويه حدود  ٥/٢پخ نمودن پوشش موجود روي لوله به ميزان 

ره) ع مسباهرگونه حباب هوا در زير عايق)، آماده سازي سطح با استفاده از روش پاششي (ترجيحا با ساينده از نو

وشش ر روي پببايد افزايش ميزان چسبندگي نوار دستي دواليه قير نفتي به پوشش اصلي لوله،  انجام گردد. به منظور

ي از سطح نوار رويبايد سانتيمتر از هر طرف زبر گردد. در هنگام زبر نمودن  ٥اصلي در اطراف محل عيب در حدود 

  پوشش موجود برداشته شود. 

يغ تدر صورت نياز به برداشت پوشش قديمي، اين عمليات بصورت دستي با استفاده از چكش برنجي، كاردك،  -٣

 د تماميسعي گردبايد موكت بري و هرگونه ابزار يا تجهيزات مشابه با احتياط الزم، صورت گيرد و حتي االمكان 

جمع  سطح در مدت زمان كمتري انجام گردد.زوائد، توسط برشكاري و كاردك برطرف شود تا عمليات آماده سازي 

  ست. آوري ضايعات حاصل از اين عمليات و حمل آنها به مكاني بالمانع از نظر قانوني و زيست محيطي الزامي

بايد  بعد از عمليات تميزكاري سطح لوله و اطمينان از مناسب بودن درجه زبري و تميزي سطح لوله، پوشش  -٤

  لوله اعمال گردد. توسط افراد مجرب به سطح 

  پرايمر مربوطه را كامالً  هم مي زنيم تا محلول پرايمر يكنواخت و بدون ته نشين باشد.  -٥

ود(در شسطح مورد عايقكاري به منظور از بين بردن رطوبت احتمالي، توسط شعله مستقيم مشعل، پيش گرم مي  -٦

  صورت نياز).  

  كنترل گردد: بايد رت زير قبل از پرايمر زني، شرايط محيطي به صو  -٧

  بيشتر از نقطه شبنم هوا   ٣ °c لوله درجه حرارت سطح يا ٥ °cالف)  درجه حرارت محيط بيشتر از 

  % ٨٥)  رطوبت هوا كمتر از ب
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  ) عدم وجود گرد وغبار و رطوبت  ج

  ٥ °cتا  ٤٥ °c) درجه حرارت اعمال: د

ه به اي صادرا به تشخيص بازرسي فني و مطابق با دستورالعمل هنقاط داراي خوردگي بايد بنقبل از پرايمر زني   -٨

فاده رت استوسيله ماده پركننده استحكام بخش و يا ماستيك و با كاردك پر و تسطيح گردد. الزم به ذكر است در صو

 از مواد پركننده استحكام بخش، لوله هاي فوق بعد از گذشت حداقل يك ساعت پرايمرزني شوند و در صورت

اده شده ده استفپس از پرايمر زني، از ماستيك از جنس بوتيل رابر براي پر كردن نقاط ياد ش بايدفاده از ماستيك است

  . و با كاردك تسطيح گردد.  

خامت عمليات پرايمرزني توسط ماله غلطكي دستي يا برس مويي مناسب بر روي كل سطح مورد عايقكاري با ض  -٩

(نحوه اعمال طوري باشد كه خشك شدن پرايمر به ورت يكنواخت انجام گرددون و به صميكر ٥٠خشك حداكثر 

يد باالل صورت يكنواخت باشد). پس از پايان عمليات پرايمرزني درب قوطي پرايمر جهت جلوگيري از تبخير مواد ح

 بسته شود.                                                                                

شده را  ر اعمالاعمال نوار قيري بالفاصله پس از پرايمر زني و هنگامي مجاز خواهد بود كه اگر با انگشت پرايم  -١٠

  .)Dry to Tuoch(اثر انگشت بر روي پرايمر باقي بماند و ثانيا لمس كنيم، اوال پرايمر به انگشت نچسبد

وجود در م هايو نيز لبه با قوس زياد ش طولي لوله از ماستيك قيري براي پر كردن فضاي خالي در طرفين جو  -١١

 بايد استفاده نمود.     ،صورتيكه اطراف محل عايقكاري كونيك نباشد

با اعمال تنش  همچنين ) را جدا كرده وRelease Paperدر هنگام اعمال نوار دواليه قيري، اليه پالستيكي نوار (  -١٢

سم جه اوال هيچگونه حباب هوا، چين و چروك بر روي پوشش و يا ثابت بر روي سطح لوله اعمال گردد، بطوريك

يد دقت با رعايت گردد. همچنين %٥٠خارجي در زير پوشش باقي نماند، و ثانيا در دورهاي بعدي همپوشاني بصورت 

ز عرض اگردد كه نوار بايد به صورت كامال كشيده شده بر روي سطح لوله اعمال شود بطوريكه حداكثر نيم درصد 

  گردد).  ستفاده. (ترجيحا براي نوار پيچي از دستگاه ماشين نوارپيچي دستي انوار در اثر كشيده شدن نوار كاسته شود

زمايش ، بعد از نوارپيچي خط لوله با نوار دستي دو اليه قير نفتي، آ NACE RP  0274طبق استاندارد   -١٣ 

ا وارپيچي بنبعمل آمده و بالفاصله پس از آن، بايد خشك، منفذياب پوشش از نوع  كاليبره شده منفذيابي با دستگاه

م سطوح پوشش (و ترجيحا با دستگاه ماشين نوار پيچي) انجام شود. تما سانتيمتر ٢,٥نوار سفيد رويي با هم پوشاني 

بق تحت ولتاژهاي محاسبه شده مطا 300mm/sمنفذ ياب با سرعت حداكثر  كاليبره شده شده بايد توسط دستگاه

  ل ذيل و يا با استفاده از جدول زير مورد بازرسي قرار گيرد.فرمو

Testing voltage= 7900  
  =Tمتوسط ضخامت پوشش بر حسب ميليمتر
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  هاي مختلف پوششجدول: حداقل ولتاژ آزمايش منفذيابي براي ضخامت

  ضخامت پوشش  ولتاژ آزمايش

(mils) (mm) 
٥  ٢٠  ٦٠٠٠/.  

٨  ٣١  ٧٠٠٠/.  

٦/١  ٦٢  ١٠٠٠٠  

٤/٢  ٩٤  ١٢٠٠٠  

٢/٣  ١٢٥  ١٤٠٠٠  

٤  ١٥٦  ١٦٠٠٠  

  

 باشد.  سانتيمتر مي ٥حداقل همپوشاني نوار دو اليه قيري با پوشش اصلي لوله، از طرفين محل عايقكاري   -١٤

و ها مت انتهاي افقي قسجهت جلو گيري از جدا شدن نوار دو اليه قيري از سطح در اثر فشارهاي خاك، در لوله  -١٥

 ابتداي نوار بايد رو به پايين باشد.

رويي  وي نوارردر مناطق سنگي و يا نقاطي كه نياز بيشتري به محافظت مكانيكي دارند، از نوارهاي راكشيلد بر   -١٦

  استفاده گردد. اين نوارها بوسيله كمربندهاي مخصوص بسته مي شوند.  

داشته بربايد در محل عايقكاري، اين وزنه ها  )Set on Weight(هاي بتني وزن افزايدر صورت وجود وزنه  -١٧

  شده و پس از انجام تعميرات پوشش و راكشيلدبندي، مجددا در محل قبلي مستقر گردند.

وشش )، پوشش جديد بايد تا محل همپوشاني با پC.C.Wدر محل هايي كه داراي پوشش مسلح بتني مي باشد(  -١٨

له ر جلوگيري از ايجاد جدايش پوشش در محل همپوشاني و تماس سطح لومسلح بتني تعويض گردد. سپس به منظو

د اعمال سانتيمتر در محل همپوشاني، بر روي پوشش جدي ٣٠با الكتروليت ، پوشش مسلح بتني بايد به طول حداقل 

  گردد.    

  )Modified Bitumen Enamel Membrane: (نوار قير پايه نفتي اصالح شده   ٢-٣-٥

ر هاي قيعايق به منظور عايقكاري سرجوش و يا تعميرات نقاط معيوب پوشش كه در خطوط لوله با پوششاز اين نوع 

تعميرات  وب پوشش،با توجه به ابعاد عيتوان استفاده نمود. پايه نفتي و قير پايه نفتي اصالح شده ايجاد شده اند، مي

  انتخاب گردند: بايد روش زير  سهآن توسط يكي از 

م كردن ، مي توان با گرباشد  به اندازه يك حباب يا حفره ريز داخل پوششابعاد عيب پوشش در صورتيكه  -

 ردر صورت وجود نوامحل حفره و ماليدن كاردك گرم شده در محل آسيب ديده اقدام به تعمير نمود. 
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ار با چسباندن يك تكه كوچك از نو پس از برداشتن نوار رويي در محل عيب مي توان )Outerرويي(  -

 تعميراتي قير پايه نفتي اصالح شده در محل آسيب ديده اقدام به تعمير نمود. 

 متر ازدر صورتيكه عيب پوشش به گونه اي باشد كه قسمتي از سطح فلز نمايان شده باشد ولي ابعاد آن ك -

يده و دسيب آ يك چهارم محيط لوله باشد، از نوار تعميراتي قير پايه نفتي اصالح شده به اندازه ابعاد قسمت

 همپوشاني از هر طرف جهت تعميرات استفاده شود. سانتيمتر  ٢,٥با در نظر گرفتن 

لوله  و همچنين عمق آن طوري باشد كه سطح يك چهارم محيط لولهدر صورتيكه ابعاد عيب پوشش بيشتر از  -

  شود. استفاده از نوار قير پايه نفتي اصالح شده به صورت محيطي بايد مشخص باشد،

  الزامي است: قير پايه نفتي اصالح شده ت موارد زير به منظور استفاده از نوارهاي رعاي

نجام ا ٦,٢,٢و مطابق با موارد مندرج در بند آماده سازي سطح در محل سرجوش با استفاده از روش پاششي   -١

 ٥ در حدودبايد اطراف محل عيب  ،گردد. به منظور افزايش ميزان چسبندگي پوشش اعمالي به پوشش اصلي لوله

وكش ر( رويي نواربايد سانتيمتر زبر گردد. در صورتيكه پوشش اصلي لوله قير پايه نفتي باشد، در هنگام زبر نمودن 

  از سطح پوشش برداشته شود.  پلي پروپيلن)

بايد ا ابتد جهت تعميرات عيوب محيطي پوشش استفاده شود،نوار قير پايه نفتي اصالح شده در صورتيكه از عايق   -٢

لوله  ) به صورت محيطي، از روي سطحنوار قير پايه نفتي اصالح شدهپوشش در اطراف محل عيب (متناسب با عرض 

جه (به در ٤٥و با زاويه حدود  سانتيمتر ٥/٢برداشته شده و پس از پخ نمودن پوشش موجود روي لوله به ميزان 

شي وش پاشماده سازي سطح در محل عيب با استفاده از ر، آمنظور عدم باقي ماندن هرگونه حباب هوا در زير عايق)

بايد ر سانتيمت ٥انجام گردد. به منظور افزايش ميزان چسبندگي پوشش اصلي لوله در اطراف محل عيب، در حدود 

ش سطح پوش نوار رويي ازبايد زبر گردد. در صورتيكه پوشش اصلي لوله قير پايه نفتي باشد، در هنگام زبر نمودن 

  برداشته شود. موجود 

ري و در صورت نياز به برداشت پوشش قديمي، اين عمليات بصورت دستي با استفاده از كاردك، تيغ موكت ب  -٣

ط ائد، توسسعي گردد تمامي زوبايد هرگونه ابزار يا تجهيزات مشابه با احتياط الزم، صورت گيرد و حتي االمكان 

ازي سطح در مدت زمان كمتري انجام گردد. جمع آوري برشكاري و كاردك برطرف شود تا عمليات آماده س

  ضايعات حاصل از اين عمليات و حمل آنها به مكاني بالمانع از نظر قانوني و زيست محيطي الزاميست. 

 پرايمر مربوطه را  كامال هم مي زنيم تا محلول پرايمر يكنواخت و بدون ته نشين باشد.  -٤

  .كنيميماز بين بردن رطوبت احتمالي، توسط شعله مستقيم مشعل، پيش گرم  سطح مورد عايقكاري را به منظور  -٥

  كنترل گردد:بايد قبل از پرايمر زني، شرايط محيطي به صورت زير   -٦

  بيشتر از نقطه شبنم هوا  ٣ °c لوله درجه حرارت سطح يا ٥ °cالف)  درجه حرارت محيط بيشتر از 

  % ٨٥)  رطوبت هوا كمتر از ب
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  جود گرد وغبار ) عدم وج

به ميكرون( ٣٥تا  ٣٠پرايمر را توسط برس مويي بر روي كل سطح مورد عايقكاري، با ضخامت خشك معادل   -٧

كنيم(نحوه اعمال طوري باشد كه خشك شدن پرايمر به صورت صورت تقريبي) بصورت يكنواخت اعمال مي

  يكنواخت باشد).

 Dry to(شده پرايمر به دست نچسبد اعمالبه سطح پرايمر خشك شدن پرايمر زماني است كه با دست زدن   -٨

Touch .( با توجه به اينكه خشك شدن پرايمر وابسته به دماي محيط مي باشد، لذا زمان خاصي براي آن در نظر

  شود. گرفته نمي

ار قير نو، ه)ند(و يا مطابق با زمان پيشنهاد شده در دستورالعمل سازپس از اطمينان از خشك شدن پرايمر اعمالي  -٩

ني) در طول برش سانتيمتر (جهت ايجاد همپوشا ١٠را به اندازه دور لوله (محيط لوله) به اضافه پايه نفتي اصالح شده 

رار گيرد. قسانتيمتر از هر طرف روي پوشش قبلي لوله  ٥كنيم كه حداقل داده و عرض نوار را نيز طوري انتخاب مي

  سمت بيرون باشد.بايد دقت شود پشت نوار هميشه به 

را  ريده شدهعايق ب سمتدر دو مرحله بر روي لوله چسبانده مي شود. ابتدا يك قير پايه نفتي اصالح شده نوار   -١٠

ط وله بپيچد و وسلوله) چسبانيده تا مابقي نوار بتواند به صورت آزادانه روي ل ١٢با حرارت كم به باالي لوله (ساعت 

  لوله) قرار گيرد. ٦ت نوار عايقي در زير لوله (ساع

ق را سپس عاي را به طول نصف نوار روي يك رولر آلومينيومي پيچيده ونوار قير پايه نفتي اصالح شده سر آزاد   -١١

يم تا حدي لوله، بطوريكه وسط عايق زير محور لوله قرار گيرد) توسط شعله مستق ٦از موقعيت زير لوله (در ساعت 

طرفين  آنگاه با فشار دست (حركت دست از وسط نوار به سمت ون كامال ذوب شود تا اليه رويي آدهيم حرارت مي

  .ازنده)لعمل س(مطابق دستوراآن) نوار را برروي لوله مي چسبانيم بصورتيكه مواد ذوب شده از كنار عايق بيرون بزند

نده نوار وقتي اليه چسبدهيم، سپس توسط شعله مستقيم محل بين لوله و نوار را بصورت يكنواخت حرارت مي  -١٢ 

ه و ار مشاهداز طرفين نو مواد مذابچسبانيم بطوريكه همزمان خروج ذوب گرديد رول نوار را بازكرده و به لوله مي

عمال ل تا اهمواره در طول مدت چسباندن نوار، مقداري بيتوسيل مذاب بين نوار ممبرين و لوله جاري باشد. اين عم

  يابد.لوله) ادامه مي ١٢در قسمت بااليي لوله (ساعت ه نوار قير پايه نفتي اصالح شد

ز توان ايمهاي هوا از زير نوار عايقي و نيز جلوگيري از ايجاد هر گونه چروك به منظور خارج ساختن حباب  -١٣

  يك رولر دستي استفاده نمود. 

بيشتري  با دقت عملبايد كاري هاي پخ داده شده پوشش، عايقهاي طولي و محيطي لوله و نيز لبهدر محل جوش -١٤

  انجام گردد.  
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ود، بتصل شده سر نوار ممبرين را كه از قبل با حرارت كم به لوله مبايد به منظور عايقكاري سمت ديگر، ابتدا  -١٥

 طوريكهبآزاد نموده و سپس با پيچاندن نوار به دور رولر آلومينيومي، عمليات را مشابه روش فوق ادامه داد، 

  اتفاق بيفتد. ١٢ني انتها و ابتداي عايق در محدوده ساعت همپوشا

عمالي اي عايق هااز كنارهبايد ) مقداري از مواد چسبنده (بيتوسيل پس از چسبيدن نوار عايقي بر روي سطح لوله، -١٦

طح سله هم لو هاي نوار با استفاده از شعله مستقيم وكاردك با پوشش اصليلبهبايد بيرون زده شده باشد. در نهايت 

  گردد.

واي كامال يكنواخت، مناسب و فاقد هرگونه حباب هبايد پوشش اعمالي (پس از سرد شدن) به لحاظ ظاهري  -١٧

  محبوس در زير پوشش، سوختگي، جمع شدگي، ترك، سوراخ و ... باشد. 

ولت  وكيل ٥ تاژي معادلمنفذياب پوشش با ول كاليبره شده با استفاده از دستگاهبايد پوشش اعمالي قبل از دفن  -١٨

با دستگاه  وجود عيب يكهدر صورت كيلوولت) مورد ارزيابي قرار گيرد. ٢٠ميليمتر ضخامت عايق(حداكثر ١به ازاء هر 

 راتي و باتعمي نوار قير پايه نفتي اصالح شدهبا استفاده از بايد نقاط معيوب پوشش منفذ ياب پوشش محرز گردد، 

  مير گردد.  تعمربوطه  رعايت دستور العمل

شش )، پوشش جديد بايد تا محل همپوشاني با پوC.C.Wدر محل هايي كه داراي پوشش مسلح بتني مي باشد( -١٩

له مسلح بتني تعويض گردد. سپس به منظور جلوگيري از ايجاد جدايش پوشش در محل همپوشاني و تماس سطح لو

د اعمال تيمتر در محل همپوشاني، بر روي پوشش جديسان ٣٠با الكتروليت ، پوشش مسلح بتني بايد به طول حداقل 

  گردد.    

  

  )Modified Bitumen Enamel Patchتعميراتي : ( نوار قير پايه نفتي اصالح شده   ٣-٣-٥

ايه قير پ از اين نوع عايق به منظور تعميرات نقاط معيوب پوشش در خطوط لوله با پوشش هاي قير پايه نفتي و

   رعايت شوند:بايد وان استفاده نمود. موارد زير در هنگام استفاده از اين نوار نفتي اصالح شده مي ت

هاي با استفاده از يكي از روش ST3تا رسيدن به معيار معادل  آماده سازي سطح در محل عيب پوشش -١

طراف ر ادستي(ترجيحا با روش برس برقي) انجام شده و به منظور افزايش ميزان چسبندگي به پوشش اصلي لوله د

 ر هنگام زبرزبر گردد. در صورتيكه پوشش اصلي لوله قير پايه نفتي باشد، دبايد سانتيمتر  ٢,٥در حدود  محل عيب،

  از سطح پوشش برداشته شود.       ( روكش پلي پروپيلن) نوار روييبايد نمودن 

 نشين باشد.هزنيم تا محلول پرايمر يكنواخت و بدون تپرايمر مربوطه را  كامال  هم مي  -٢

  كنيم.يگرم مسطح مورد عايقكاري را به منظور از بين بردن رطوبت احتمالي، توسط شعله مستقيم مشعل، پيش  -٣

  كنترل گردد:بايد قبل از پرايمر زني، شرايط محيطي به صورت زير   -٤
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  هوا بيشتر از نقطه شبنم  ٣ °cدرجه حرارت سطح  يا ٥ °cالف) درجه حرارت محيط بيشتر از 

  % ٨٥)  رطوبت هوا كمتر از ب

  ) عدم وجود گرد وغبار ج

 پرايمر را توسط برس مويي (يا در صورت امكان بوسيله اسپري) بر روي كل سطح مورد عايقكاري بصورت -٥

باشد  طوريبايد كنيم. (نحوه اعمال ميكرون (به صورت تقريبي)، اعمال مي ٢٠يكنواخت و با ضخامت خشك معادل 

  ن پرايمر به صورت يكنواخت باشد)كه خشك شد

ه به خشك شدن پرايمر زماني است كه با دست زدن به سطح پرايمر اعمال شده پرايمر به دست نچسبد(با توج -٦

  .شود)باشد، لذا زمان خاصي براي آن در نظر گرفته نمياينكه خشك شدن پرايمر وابسته به دماي محيط مي

ه بعيب،  را متناسب با سطح نوار قير پايه نفتي اصالح شدهر اعمالي، ورق پس از اطمينان از خشك شدن پرايم -٧

  .شودا تهيه سانتيمتر (به منظور ايجاد همپوشاني) بزرگتر باشد، انتخاب ي ٥اي كه از هر طرف عيب، حداقل اندازه

ل اطراف مح كنيم تا حدي كه پوشش اصلي لوله درگرم ميسپس توسط شعله مستقيم مشعل، سطح عيب را پيش -٨

  عيب، در آستانه ذوب قرار گيرد.

ا رباشد) ي(معموال قسمت پشت داراي پالستيك نازك و يا ورق فويل مقير پايه نفتي اصالح شده  نوارقسمت پشت  -٩

  دهيم تا اليه رويي آن كامال ذوب شود. به صورت يكنواخت به اندازه اي حرارت مي

ويي قسمت ر و از دادهرا روي محل عيب قرار ار قير پايه نفتي اصالح شده نوبالفاصله بعد از مرحله فوق، ورق  -١٠

خليه ر ورق تتا كامال به سطح لوله بچسبد و هواي موجود در زي داده شودبوسيله رولر، كاردك يا دستكش، ورق فشار 

  گردد. 

مالي عايق اع هاياز كنارهيد بانوار عايقي بر روي سطح لوله، مقداري از مواد چسبنده (بيتوسيل)  اعمالپس از  -١١

ايق را با عه نوار قير پايه نفتي اصالح شدهاي ورق وسيله شعله مستقيم و كاردك لبهه بيرون زده شده باشد. سپس ب

  .گرددسطح  اوليه هم

واي كامال يكنواخت، مناسب و فاقد هرگونه حباب هبايد پوشش اعمالي (پس از سرد شدن) به لحاظ ظاهري  -١٢

  زير پوشش، سوختگي، جمع شدگي، ترك، سوراخ و ... باشد.   محبوس در

 ١ه ازاء هر بكيلوولت  ٥با استفاده از دستگاه منفذياب پوشش با ولتاژي معادل بايد پوشش اعمالي قبل از دفن  -١٣

  كيلوولت) مورد ارزيابي قرار گيرد.   ٢٠ميليمتر ضخامت عايق (حداكثر 
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  ) 3PLY Co-Extruded Plastic Tapeخود ممزوج (  نوار پالستيكي سه ال  ٤-٣-٥

و يا  ه اليهاز نوار پالستيكي سه ال خود ممزوج به منظور عايقكاري سرجوش در خطوط لوله با پوشش پلي اتيلن س

تفاده گام استعميرات نقاط معيوب پوشش در خطوط لوله با پوشش نوار سرد، مي توان استفاده نمود. موارد زير در هن

  رعايت شوند: بايد نوار  از اين

جام ان ٦,٢,٢و مطابق با موارد مندرج در بند  آماده سازي سطح در محل سرجوش با استفاده از روش پاششي -١

ل گردد. به منظور افزايش ميزان چسبندگي بر روي پوشش اصلي لوله (پلي اتيلن سه اليه) در اطراف مح

 دد. زبر گربايد سانتيمتر  ١٠سرجوش، سطح پوشش در حدود 

وشش در پبايد پالستيكي سه ال خود ممزوج جهت تعميرات عيوب استفاده شود، ابتدا  در صورتيكه از عايق نوار -٢

 ده ازبا استفا اطراف محل عيب تا رسيدن به پوشش سالم، از روي سطح لوله برداشته شده و آماده سازي سطح

هاي آماده سازي سطح دستي نيز انجام گردد(در صورت كوچك بودن عيب استفاده از روشروش پاششي 

  بالمانع است). 

ري و در صورت نياز به برداشت پوشش قديمي، اين عمليات بصورت دستي با استفاده از كاردك، تيغ موكت ب  -٣

وسط زوائد ت سعي گردد تماميبايد هرگونه ابزار يا تجهيزات مشابه با احتياط الزم، صورت گيرد و حتي االمكان 

 رطرف شود تا عمليات آماده سازي سطح در مدت زمان كمتري انجام گردد. جمع آوريبرشكاري و كاردك ب

  . ضايعات حاصل از اين عمليات و حمل آنها به مكاني بالمانع از نظر قانوني و زيست محيطي الزاميست

ايد ب بعد از عمليات تميزكاري سطح لوله و اطمينان از مناسب بودن درجه زبري و تميزي سطح لوله، پوشش  -٤

  توسط افراد مجرب به سطح لوله اعمال گردد. 

  زنيم تا محلول پرايمر يكنواخت و بدون ته نشين باشد.پرايمر مربوطه را كامال  هم مي  -٥

در (شودسطح مورد عايقكاري به منظور از بين بردن رطوبت احتمالي، توسط شعله مستقيم مشعل، پيش گرم   -٦

   . صورت نياز)

  كنترل گردد:بايد يط محيطي به صورت زير قبل از پرايمر زني، شرا  -٧

  بيشتر از نقطه شبنم هوا   ٣ °c لوله درجه حرارت سطح يا ٥ °cالف)  درجه حرارت محيط بيشتر از 

  % ٨٥)  رطوبت هوا كمتر از ب

  ) عدم وجود گرد وغبار ج

  ٥ °cتا  ٤٥ °c) درجه حرارت اعمال : د

ه ب ي صادرهو مطابق با دستورالعمل ها ا به تشخيص بازرسي فنيبنبايد قبل از پرايمر زني نقاط داراي خوردگي  -٨

 صورت  د. الزم به ذكر است دربا كاردك پر و تسطيح گرد ماده پركننده استحكام بخش و يا ماستيك و وسيله
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 درد و لوله هاي فوق بعد از گذشت حداقل يك ساعت پرايمرزني شون استفاده از مواد پركننده استحكام بخش، -٩

ده اط ياد شپس از پرايمر زني، از ماستيك از جنس بوتيل رابر براي پر كردن نق بايداستفاده از ماستيك صورت 

 استفاده شده و با كاردك تسطيح گردد.  

خامت عمليات پرايمرزني توسط ماله غلطكي دستي يا برس مويي مناسب بر روي كل سطح مورد عايقكاري با ض -١٠

(نحوه اعمال طوري باشد كه خشك شدن پرايمر يكنواخت انجام گرددون و به صورت ميكر ٥٠خشك حداكثر 

واد مبه صورت يكنواخت باشد). پس از پايان عمليات پرايمرزني درب قوطي پرايمر جهت جلوگيري از تبخير 

           بسته شود.                                                                      بايد حالل 

ه طور برايمر پل نوار پالستيكي سه ال خود ممزوج بالفاصله پس از پرايمرزني و هنگامي مجاز خواهد بود كه اعما -١١

 .اولويت دارد) و پرايمر (زمان پيشنهادي سازنده نواركامل خشك شده باشد

ي پل از ماستيك با جنس بوتيل رابر براي پر كردن فضاي خالي در طرفين جوش طولي لوله و نيز لبه پوشش -١٢

 ر نقاط، و يا جهت تسطيح نمودن سطح لوله داتيلن سه اليه، در صورتيكه اطراف محل عايقكاري كونيك نباشد

 بايد استفاده نمود.     داراي خوردگي

ه سازي ميليمتر، پس از برداشتن پوشش در ناحيه معيوب و آماد ٧٦به منظور تعميرات عيوب با حداكثر طول  -١٣

بيشتر به  ترسانتيم ١٠ با در نظر گرفتنيك تكه نوار به اندازه محيط لوله  بايد سطح مطابق موارد مشروحه فوق،

نه اي به گو جدا نمود. پس از اعمال پرايمر بر روي محل عيب، نوار را به دور محل عيب پيچيده منظور همپوشاني

ز باال به ايي نوار الوله قرار گيرد و قسمت انته ٣تا  ٩سانتيمتر در بين ساعت  ١٠كه قسمت داراي همپوشاني 

 گفته مي شود). Cigaretteسمت پايين باشد(به اين نوع پيچيدن نوار در اصطالح 

ميليمتر باشد، پس از برداشت پوشش در ناحيه معيوب و آماده  ٧٦در صورتيكه ابعاد عيوب پوشش بزرگتر از  -١٤

 Spiralگردد(به صورت  انجام %٥٠نوار پيچي با همپوشاني  بايدسازي سطح مطابق موارد مشروحه فوق، 

Wrapping همچنين حداقل همپوشاني نوار پالستيكي سه ال خود ممزوج با پوشش اصلي لوله، از طرفين محل .(

 سانتيمتر باشد.  ١٠عايقكاري 

رده و نوار ) را جدا كRelease Paperدر هنگام اعمال نوار پالستيكي سه ال خود ممزوج، اليه پالستيكي نوار ( -١٥

نه هيچگو كامال كشيده شده و با اعمال تنش ثابت بر روي سطح لوله اعمال گردد، بطوريكه اوال بايد به صورت

بعدي  چين و چروك بر روي پوشش و يا حباب هوا و جسم خارجي در زير پوشش باقي نماند، ثانيا  در دورهاي

ه حداكثر نيم رعايت گردد. همچنين ميزان كشش نوار بايد طوري تنظيم گردد ك  %50همپوشاني بصورت

وار ندرصد از عرض نوار در اثر كشيده شدن نوار كاسته شود(ترجيحا دستگاه ماشين نوار پيچي دستي براي 

 پيچي استفاده گردد). 
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وع نمنفذياب پوشش از  كاليبره شده آزمايش منفذيابي با دستگاه) Inner Wrapپس از اعمال نواز زيري( -١٦

يچي با ، نوارپپس از آنعمل آمده و بالفاصله ه ب ٦,٣,١بخش  ١٣بند  مطابق با موارد مطروحه دربايد خشك، 

  ) انجام شود. با دستگاه ماشين نوار پيچيو ترجيحا (سانتيمتر  ٢,٥نوار سفيد رويي با همپوشاني 

ي هاي افقي خاك، در لولههااز سطح در اثر فشارخود ممزوج  از جدا شدن نوار پالستيكي سه الجهت جلو گيري  -١٧

يقكاري ام عانجرايزرها) جهت ادر لوله هاي مورب و عمودي (نتها و ابتداي نوار بايد رو به پايين بوده و قسمت ا

 باشد .از باال به پايين 

ر رويي وي نوادر مناطق سنگي و يا نقاطي كه نياز بيشتري به محافظت مكانيكي دارند، از نوارهاي راكشيلد بر ر -١٨

 مربندهاي مخصوص بسته مي شوند.  . اين نوار ها بوسيله كاستفاده گردد

داشته بربايد در محل عايقكاري، اين وزنه ها  )Set on Weight(در صورت وجود وزنه هاي بتني وزن افزاي -١٩

 در محل قبلي مستقر گردند. پوشش و  راكشيلدبندي مجددا پس از انجام تعميرات شده

مراجعه  ٧نياز جهت تعميرات عيوب به پيوست به منظور محاسبه تعداد رول نوار و ميزان ليتر پرايمر مورد  -٢٠

 شود. 

شش )، پوشش جديد بايد تا محل همپوشاني با پوC.C.Wدر محل هايي كه داراي پوشش مسلح بتني مي باشد( -٢١

 مسلح بتني تعويض گردد. سپس به منظور جلوگيري از ايجاد جدايش پوشش در محل همپوشاني و تماس سطح

وشش پسانتيمتر در محل همپوشاني، بر روي  ٣٠بتني بايد به طول حداقل  لوله با الكتروليت ، پوشش مسلح

 جديد اعمال گردد.    

  )3Layer Poly Ethyleneپلي اتيلن سه اليه (   ٥-٣-٥

  دد: گردر پوشش پلي اتيلن سه اليه، بر اساس نوع و ابعاد عيوب، تعميرات پوشش به صورت زير دسته بندي مي

  ):PE melt stickماستيك شمعي ( -١

وريكه ميليمتر باشد، بط ٥/١سانتيمتر مربع و عمق آن حداكثر  ٥در صورتيكه ابعاد عيب پوشش كمتر از  -

  سطح لوله مشخص نباشد، از ماستيك شمعي جهت ترميم پوشش استفاده مي شود.

 نهر گوهابتدا بوسيله برس سيمي محل مورد نظر تميز گردد، بطوريكه سطح پوشش عالوه بر زبر شدن، فاقد  -

  آلودگي، خاك، شن و... باشد.

  پوشش اصلي لوله در محل عيب، توسط شعله مستقيم، پيش گرم گردد. -

  به حالت خميري (نه ذوب كامل) درآيد.  حرارت داده تاماستيك شمعي  -

، را بر روي محل مورد نظر اعمال كرده و بوسيله كاردك و حرارت خميري شكلماستيك شمعي نرم شده  -

 .سطح پوشش صاف گردد
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  ) Repair patch) + نوار تعميري (Filler masticماستيك خميري ( -٢

ق آن سانتيمتر باشد و عم ١٠اكثر سانتيمتر مربع و طول حد ١٠٠تر از در صورتيكه ابعاد عيب پوشش كم -

  شود.باشد ، از ماستيك خميري و نوار تعميري استفاده مينطوري باشد كه سطح لوله مشخص 

نگ، زر گونه همحل مورد نظر تميز گردد، بطوريكه عالوه بر تميزي سطح لوله از  نيكيابزار مكاابتدا بوسيله  -

  سانتيمتر از اطراف عيب، زبر گردد. ١٠آلودگي و ... ، سطح پوشش اصلي لوله نيز به فاصله 

  ، به صورتيكه در محل عيب پوشش ، با پوشش اصلي هم سطح گردد.ماستيك خميري را  اعمال -

با  وخميري را پيش گرم كرده و سپس نوار تعميري را به اندازه مورد نياز بريده محل اعمال ماستيك  -

 استفاده از شعله مستقيم قسمت داخلي نوار گرم گردد. 

  پس از مشاهده يك اليه ذوبي روي نوار ، نوار بريده شده بر روي محل مورد نظر چسبانده شود. -

ه مشاهد  نموده تا حدي كه مواد مذاب در لبه هاي آنتوسط رولر و كاردك بر روي نوار تعميري فشار وارد  -

  شده و هيچگونه هوايي در زير نوار باقي نماند. 

باشد ، به به صورت موضعي ) Disbondingدر صورتيكه عايق اصلي لوله داراي عيب جدايش پوشش ( -

از يد باخاك ، ) و عدم جدايش آن در اثر فشار Repair patchمنظور اطمينان از چسبندگي نوار تعميري (

 ١٠و به عرض حداقل  %٥٠) ، با هم پوشاني 3PLYنوار پيچي با يك اليه نوار پالستيكي خود ممزوج (

    سانتيمتر بيشتر از عرض نوار تعميري ، به صورت محيطي بر روي پوشش اصلي لوله استفاده گردد. 

   

+  )Outer Wrapار رويي(نو ) +Repair patchتعميري ( ) + نوارFiller masticماستيك خميري ( -٣

  راكشيلد

عمق آن  وسانتيمتر باشد  ١٠سانتيمتر مربع و طول بيشتر از  ١٠٠صورتيكه ابعاد عيب پوشش بزرگتر از در  -

يري و از ماستيك خم ، ٦,٢,٢ مطابق بند طوري باشد كه سطح لوله مشخص باشد، پس از عمليات زنگ زدايي

 د استفاده مي شود.نوار تعميري به همراه نوار رويي و راكشيل

 ١٠ و به اندازه سانتيمتر ٢,٥ نوار رويي با همپوشاني روش اجرايي انجام گرديده و در ادامه ٢مطابق بند ابتدا  -

 سانتيمتر در اطراف محل عيب به صورت محيطي پيچيده و سپس نوار راكشيلد بر روي آن قرار خواهد

 گرفت. 

بايست مي ،گرديده باشدبه صورت موضعي  )Disbondingكه پوشش اصلي لوله دچار جدايش( در صورتي -

شته در ابتدا پوشش پلي اتيلن تا محدوده اي كه داراي چسبندگي مناسب مي باشد به صورت محيطي بردا

 ديده و انجام گر ٦,٢,٢آماده سازي سطح با استفاده از روش پاششي مطابق با موارد مندرج در بند شده و 
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شاني + نوار رويي با همپو %٥٠جهت نوار زيري با همپوشاني  3plyر+ نوار از سيستم پوششي پرايمسپس  -

 يك اينچ + نوار راكشيلد استفاده گردد.

) پوشش اصلي لوله به صورت Disbondingدر صورتي كه پس از بررسي عيبي محرز گردد كه جدايش( -

وشش طمينان از اينكه پباشد، در صورت اطمينان از عدم نفوذ آب و خاك به زير پوشش و نيز ا گسترده

ر جهت نوا 3plyاز سيستم پوششي پرايمر+ نوار  بايداصلي جز عيب مذكور داراي عيوب ديگري نباشد، 

 گردد. + نوار رويي با همپوشاني يك اينچ + نوار راكشيلد در محل عيب استفاده %٥٠زيري با همپوشاني 

وشش جديد بايد تا محل همپوشاني با )، پC.C.Wدر محل هايي كه داراي پوشش مسلح بتني مي باشد( -

 پوشش مسلح بتني تعويض گردد. سپس به منظور جلوگيري از ايجاد جدايش پوشش در محل همپوشاني و 

اني، بر سانتيمتر در محل همپوش ٣٠تماس سطح لوله با الكتروليت ، پوشش مسلح بتني بايد به طول حداقل  -

  روي پوشش جديد اعمال گردد.    

  ) :Heat Shrinkable Sleeve( حرارتي ) + نوار انقباضFiller mastic( ماستيك خميري -٤

انيا ثنكته مهم: سيستم پوششي فوق در صورتي قابل اجراست كه اوال جريان گاز درون لوله صفر بوده و  -

 ) نشده باشد.Disbondingپوشش اصلي لوله دچار جدايش(

ن بيش از سانتيمتر مربع و طول آ ١٠٠ع و كمتر ازسانتيمتر مرب ٥٠در صورتيكه ابعاد عيب پوشش بيشتر از  -

، از سانتيمتر باشد و همچنين عمق آن طوري باشد كه سطح لوله مشخص باشد ٣٠سانتيمتر و حد اكثر  ١٠

  ماستيك خميري و نوار انقباضي حرارتي استفاده مي شود.

 ٥ي (حرارت ر از نوار انقباضيابتدا بوسيله برس سيمي محل مورد نظر و به ابعاد دور لوله و عرض كمي بيشت -

  سانتيمتر از طرفين ) تميز گردد.

ونه گتميز كاري گردد ، بطوريكه سطح لوله فاقد هر بايد توسط برس برقي سطح لوله در محل عيب پوشش  -

شتر از عرض سانتيمتر بي ٥زنگ ، آلودگي و ... باشد. همچنين ابعادي از پوشش اصلي لوله به اندازه حداقل 

  زبر گردد. بايد اضي حرارتي نوار انقب

ماستيك خميري در محل بدون پوشش اعمال  گردد، بصورتيكه پوشش اعمالي ، با پوشش اصلي هم سطح  -

  گردد. 

  گردد. سطح لوله توسط شعله مستقيم، پيش گرم  -

ر در سانتيمت ٥در راستاي عرض و  سانتيمتر ٥/١هر دو طرف به ميزان از نوار انقباضي حرارتي يك سر  -

تدا ده، اب، بطوريكه لبه هاي داراي گوشه هاي بريده شبريده شده تاي طول به صورت مثلث قائم الزاويهراس

بر  ،لوله ٢الي  ١٠در فاصله ساعت سانتيمتر  ٥گرفته و سر ديگر نوار با هم پوشاني حداقل  روي لوله قرار

 روي نوار زيري قرار گيرد. 
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صلي ارارت داده و با دست داراي دستكش آنرا برروي پوشش به آرامي لبه ي داخلي قسمت همپوشاني را ح -

 لوله فشار داده شود.

ه، ) را پس از حرارت دادن ، بر روي محل همپوشاني نوار قرار دادClosure Patchداخل قسمت وصله ( -

ام ر اين هنگ) بيفتد و بطرف پايين فشار داده شود. د(وصله Closure Patchبطوريكه لبه انتهايي نوار، وسط 

 از نوار در هر طرف وصله  بايد حرارت داده شود. سانتيمتر ٢,٥و حداكثر  صرفا بخش وصله

 ) از يك طرف به آرامي شروع شده و به طرف ديگر ادامه يابد. Closure Patchحرارت دادن وصله ( -

حكم م همزمان با دست داراي دستكش به طرف پايين فشار داده شود تا اطمينان حاصل شود كه به خوبي و

 ار و دن، تادبه نوار انقباضي حرارتي چسبيده و هواي احتمالي زير آن  خارج گردد. در حين و بعد از حرارت 

ا ديده ) حداقل گرما الزم رClosure Patchگردد و نشانه ي اين است كه وصله (پود آن قابل مشاهده مي

 است.

 و بزرگتر از دو نصاب استفاده شود. ١٦"براي لوله هاي  -

 ارت دادن توسط شعله مستقيم و به صورت يكنواخت از مركز نوار انقباضي حرارتي آغاز و بصورتحر -

رحال ابد. ديعرضي و محيطي ، به طور ثابت ادامه يابد. سپس حرارت دادن از مركز نوار تا انتهاي آن ادامه 

گه مود بر نوار نحرارت دادن سطح نوار بايد صاف و بدون چين و چروك گردد. شعله نبايد به صورت ع

ه مال شدداشته شود، اما بايد به منظور جمع شدن جهت داده شود ، بطوريكه حرارت به سمت طرفين عايق اع

 تا ضمن چسبيدن نوار به سطح لوله هوا از طرفين عايق خارج گردد.

كم ه و مححرارت دادن را به طرف ديگر نوار نيز ادامه داده تا اطمينان حاصل شود كه كل نوار حرارت ديد -

 در حين حرارت دادن محو شود.بايد به لوله چسبيده است. چين و چروك هاي نوار انقباضي 

 ت كردنزير پوشش و نيز يكنواخ يفورا بعد از جمع شدن نوار انقباضي حرارتي به منظور خارج ساختن هوا -

سمت طرفين  سطح پوشش از غلطك مناسب استفاده  شود. غلطك زدن از وسط نوار (روي محل جوش) به

  انجام گردد.

 از طرفين نوار بيرون زده شود. بايد زدن مقداري از چسب نوار  كپس از غلط -

در  قابل اجراست كه جريان گاز درون لوله صفر باشد يعيوبتوجه : سيستم پوششي فوق در صورتي براي  -

+  %٥٠ا همپوشاني جهت نوار زيري ب 3plyاز سيستم پوششي پرايمر + نوار  بايدغير اينصورت بجاي آن 

   نوار رويي با همپوشاني يك اينچ + نوار راكشيلد استفاده گردد.

 ها : جهت عايق كاري سرجوش )Heat Shrikable Sleeve(نوار انقباضي حرارتي -٥

فر صجريان گاز درون لوله اوال سيستم پوششي فوق در صورتي براي سرجوش قابل اجراست كه نكته مهم:  -

 .) نشده باشدDisbondingلي لوله دچار جدايش(بوده و ثانيا پوشش اص
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شد و يا جريان گاز داخل لوله صفر نبا بوده) Disbondingدر صورتيكه پوشش اصلي لوله دچار جدايش( -

وشاني يك + نوار رويي با همپ %٥٠جهت نوار زيري با همپوشاني  3plyاز سيستم پوششي پرايمر+ نوار  بايد

  جوش استفاده گردد.اينچ + نوار راكشيلد در محل سر

د و مطابق با موار  ½ SA2آماده سازي سطح در محل سرجوش با استفاده از روش پاششي تا سطح تميزي -

ي اتيلن ش اصلي لوله (پلانجام گردد. به منظور افزايش ميزان چسبندگي بر روي پوش ٦,٢,٢مندرج در بند 

ش  زبر گردد . بخ بايدسانتيمتر  ٥ ) در اطراف محل سرجوش ، سطح پوشش اصلي لوله در حدودسه اليه

شكيل تو طوري حرارت داده شود كه از ها تميز از همه ي آلودگيبايد فوالدي سرجوش و پوشش مجاور آن 

 .(مطابق دستور العمل كارخانه سازنده نوار)گردد اكسيد سطحي آني جلوگيري

 ١٥زاويه  سرجوش ترجيحاً تاپوشش مجاور  ،اگر پوشش اصلي لوله بصورت كارخانه اي داراي پخ نباشد -

  ) پخ زده شود. درجه ٣٠درجه (حداكثر 

يه جام و كلدقيقا مطابق دستورالعمل سازنده انبايد اعمال نوار انقباضي حرارتي جهت عايق كاري سرجوش ها  -

  شرايط ارائه شده در دستور العمل رعايت گردد.  

 پلي يورتان تعميرات پوشش   ٦-٣-٥

هوا،  وشش داراي عيوبي ظاهري از جمله آثار تاول، اليه اليه شدن، ترك، چروك، حبابدر صورتيكه بخشي از پ

ت ) و يا نرسيدن به ضخامOff Ratioحفره، سخت نشدن كامل پوشش به دليل عدم رعايت نسبت تركيب مناسب (

  دد.  ده گراستفا مناسب باشد، بايد از مواد پوشش پلي يورتان به منظور تعميرات آن با رعايت موارد مشروحه ذيل

  :)Brush Gradeبا استفاده از مواد سرد( تعميرات -٥-٣-٦-١

 وششيطبق دستورالعمل سازنده مواد پبايد  سانتيمتر مربع باشد ١٠٠٠در صورتي كه ابعاد عيب پوشش حداكثر 

  گردد.نسبت به تعمير عيب اقدام  ،موارد مشروحه ذيل رعايتو با  )Brush Gradeسرد(

ته مي سانتيمتر باشد، مجموعا به عنوان يك عيب در نظر گرف ٤ه بين دو عيب مجاور كمتر از نكته: در صورتي كه فاصل

  شود. 

 برداشته تا سطح فلز فرز انگشتي و يا ابزار دستيتوسط بايد پوشش سطوحي كه مورد تعمير قرار مي گيرد؛  -١

 ود.ش

 )(بدون پوششنمايانبع سانتيمتر مر ١٦٠سطح فلز بيش از  ،درصورتي كه پس از برداشتن پوشش معيوب -٢

 بند ) مطابق با موارد مندرج درBlastingگردد، به منظور آماده سازي سطح بايد از روش هاي پاششي(
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نظور مستي به استفاده گردد. اگر ابعاد سطح نمايان شده كمتر از مقدار مذكور باشد مي توان از روش هاي د ٦,٢,٢ 

 استفاده نمود. ٦,٢,١ند آماده سازي سطح مطابق با موارد مندرج در ب

- ناسب شيببه وسيله ابزار مسانتيمتر زبر و همچنين لبه هاي آن بايد  ٤سطح پوشش مجاور بايد به ميزان  -٣

 گردد. دار

 د.و تكه هاي جدا شده پوشش، بوسيله كمپرسور هوا يا بوسيله يك پارچه تميز، پاك شو گرد و غبار -٤

اعمال يت ابلقسرد با پلي يورتان مواد  Bو  Aاز اجزاء  نده مواد)(مطابق دستورالعمل سازبه ميزان متناسب حجمي -٥

ر محل دكاردك  مخلوط نموده و به وسيله برس يا به دقت برداشته و كامال (Brush grade) با برس يا كاردك

 سانتيمتر بر روي پوشش سالم، اعمال گردد. ٤ مورد نظر تا ضخامت مناسب با همپوشاني

آزمايش  IGS-M-TP-020بر اساس استاندارد پلي يورتان  ،)curingشش (بعد از سخت شدن كامل پو -٦

  انجام گردد.توسط دستگاه كاليبره شده ترجيحا به وسيله برس سيمي  منفذيابي

  :  )Hot Applied(پوشش با استفاده از مواد گرمتعميرات  -٥-٣-٦-٢

پمپ ايرلس  با استفاده از بايد از مواد گرم باشد، سانتيمتر مربع ١٠٠٠بزرگتر از  عيب ابعاددر صورتيكه  -

 ات پوشش انجامموارد مشروحه ذيل تعمير ) با رعايتHand Gun Sprayدستگاه پاشش دستي( دوجزئي و

  گردد.

  مشخص كردن محدوده مورد نياز به تعميرات به لحاظ ظاهري   -١

  بررسي وضعيت پوشش اطراف ناحيه عيب و تعيين محدوده مورد نياز به تعمير -٢

  هب با استفاده از روش هاي پاششي يا ابزار هاي دستي و رسيدن به سطح لولبرداشتن پوشش معيو -٣

  سانتيمتر ٥زبر نمودن پوشش اطراف محل عيب تا حداقل فاصله  -٤

 و با رعايت با استفاده از پمپ ايرلس دوجزئي و دستگاه پاشش دستياعمال پوشش به روش گرم و  -٥

 .تا رسيدن به ضخامت مناسب سانتيمتر ٥همپوشاني با پوشش قبلي حداقل به ميزان 
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در صورتيكه بخشي از پوشش با كمبود ضخامت روبرو شود موارد مشروحه ذيل جهت تامين ضخامت  -٦

   پوشش تا ميزان مورد نياز بايد در نظر گرفته شود:

يه الف) در صورتيكه افزايش ضخامت بالفاصله پس از عمليات اعمال پوشش و يا در محدوده زماني توص

 مت موردسازنده باشد، نياز به زبر كردن پوشش اعمالي نبوده و پاشش بايد صرفا تا تامين ضخاشده توسط 

  ) انجام شود.Hand Gun Sprayنياز با استفاده از پمپ ايرلس دوجزئي و دستگاه پاشش دستي(

ب) در صورتيكه افزايش ضخامت پس از مدت زمان توصيه شده توسط سازنده مواد پوششي يا پس از پخت 

سانتي متر  ١٠) باشد، ابتدا بايد پوشش اعمالي در محدوده مورد نظر، به همراه حداقل Curingامل پوشش(ك

از اطراف آن با مواد ساينده، زبر شده و پس از تميز كاري محدوده مذكور، پوشش با استفاده از مواد گرم 

 Hand Gunگاه پاشش دستي(پلي يورتان تا ضخامت مورد نياز با استفاده از پمپ ايرلس دوجزئي و دست

Spray  .اعمال گردد (  

آزمايش  IGS-M-TP-020)، بر اساس استاندارد پلي يورتان curingبعد از سخت شدن كامل پوشش ( -٧

  منفذيابي توسط دستگاه كاليبره شده انجام گردد.

ه مودن (Sleeve)در خصوص تعمير و اعمال پوشش نقاطي كه كارفرما اقدام به نصب غالف هاي تقويتي  -٨

ا بتناسب ماست، بايد فاصله بين غالف هاي تقويتي و لبه هاي محيطي غالف ها را ابتدا با مواد پركننده 

ان ي يورتپوشش اصلي لوله پر نموده و پس از پخ نمودن لبه هاي پوشش، اقدام به اعمال پوشش با مواد پل

نده نمود. مواد پركن )Hand Gun Sprayبا استفاده از پمپ ايرلس دوجزئي و دستگاه پاشش دستي( گرم

   مذكور ترجيحا از همان شركت توليد كننده مواد پوشش اصلي تامين گردد.

 )، پوشش جديد بايد تا محل همپوشاني باC.C.Wدر محل هايي كه داراي پوشش مسلح بتني مي باشد( -٩

مپوشاني و پوشش مسلح بتني تعويض گردد. سپس به منظور جلوگيري از ايجاد جدايش پوشش در محل ه

شاني، بر سانتيمتر در محل همپو ٣٠تماس سطح لوله با الكتروليت ، پوشش مسلح بتني بايد به طول حداقل 

  روي پوشش جديد اعمال گردد.
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 اپوكسي مايع :پوشش  با استفاده ازتعميرات  -٥-٣-٧

 يا اپوكسي پودري) و Liquid FBE)، اپوكسي مايع(PUپلي يورتان( از نوع در صورتي كه پوشش اصلي لوله

ي از بخش ) باشد، بايد از اين روش به منظور تعميرات عيوب پوشش استفاده نمود.اگرDual Layer FBEدواليه(

   ن كاملپوشش داراي عيوبي ظاهري از جمله آثار تاول، اليه اليه شدن، ترك، چروك، حباب هوا، حفره، سخت نشد

) و يا نرسيدن به ضخامت مناسب باشد، بايد Off Ratioپوشش به دليل عدم رعايت نسبت تركيب مناسب (

  گردد.   انجامتعميرات آن با رعايت موارد مشروحه ذيل 

  ):Brush Gradeبا استفاده از مواد سرد( جزئي تعميرات  ٥-٣-٧-١

وششي سانتيمتر مربع باشد بايد طبق دستورالعمل سازنده مواد پ ١٠٠٠در صورتي كه ابعاد عيب پوشش حداكثر 

  ) و با رعايت موارد مشروحه ذيل، نسبت به تعمير عيب اقدام گردد.Brush Gradeسرد(

ته مي سانتيمتر باشد، مجموعا به عنوان يك عيب در نظر گرف ٤نكته: در صورتي كه فاصله بين دو عيب مجاور كمتر از 

  شود. 

شته بردا ح فلزپوشش سطوحي كه مورد تعمير قرار مي گيرد؛ بايد توسط فرز انگشتي و يا ابزار دستي تا سط -١

 شود.

ش) سانتيمتر مربع نمايان(بدون پوش ١٦٠سطح فلز بيش از  ،درصورتي كه پس از برداشتن پوشش معيوب -٢

بند  ) مطابق با موارد مندرج درBlastingهاي پاششي(گردد، به منظور آماده سازي سطح بايد از روش

اي دستي همذكور باشد مي توان از روش استفاده گردد. اگر ابعاد سطح نمايان شده كمتر از مقدار  ٦,٢,٢

 استفاده نمود. ٦,٢,١به منظور آماده سازي سطح مطابق با موارد مندرج در بند 

 سانتيمتر زبر و همچنين لبه هاي آن بايد كونيك گردد. ٤سطح پوشش مجاور بايد به ميزان  -٣

 د.ارچه تميز، پاك شوگرد و غبار و تكه هاي جدا شده پوشش، بوسيله كمپرسور هوا يا بوسيله يك پ -٤

د با سردو جزئي  اپوكسيمواد  Bو  Aاز اجزاء  (طبق دستورالعمل سازنده مواد)به ميزان متناسب حجمي -٥

يله برس يا به دقت برداشته و كامال مخلوط نموده و به وس (Brush grade) اعمال با برس يا كاردكيت قابل

، ) بر روي پوشش سالمin 1سانتيمتر ( ٥/٢ كاردك در محل مورد نظر تا ضخامت مناسب با همپوشاني

 اعمال گردد.
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سيله و)، آزمايش منفذيابي توسط دستگاه كاليبره شده ترجيحا به curingكامل پوشش ( سخت شدن بعد از -٦

 برس سيمي انجام گردد.

  تعميرات كلي :  ٢-٧-٣-٥

دستگاه  وده از پمپ ايرلس باشد، بايد با استفا سانتيمتر مربع ١٠٠٠بزرگتر از  عيب ابعادكه  صورتيدر  -

  ) با رعايت موارد مشروحه ذيل تعميرات پوشش انجام گردد.Hand Gun Sprayپاشش دستي(

  مشخص كردن محدوده مورد نياز به تعميرات به لحاظ ظاهري  -١

  بررسي وضعيت پوشش اطراف ناحيه عيب و تعيين محدوده مورد نياز به تعمير -٢

  وش هاي پاششي يا ابزار هاي دستي و رسيدن به سطح لولهبرداشتن پوشش معيوب با استفاده از ر -٣

  سانتيمتر ٥زبر نمودن پوشش اطراف محل عيب تا حداقل فاصله  -٤

 اني بااعمال پوشش به روش گرم و با استفاده از پمپ و اسپري پاشش ايرلس دو جزئي و با رعايت همپوش -٥

  بتا رسيدن به ضخامت مناس سانتيمتر ٥پوشش قبلي حداقل به ميزان 

صورتيكه بخشي از پوشش با كمبود ضخامت روبرو شود موارد مشروحه ذيل جهت تامين ضخامت پوشش  - ٦

  .تا ميزان مورد نياز بايد در نظر گرفته شود

 ه توسطلف) در صورتيكه افزايش ضخامت بالفاصله پس از عمليات اعمال پوشش و يا در محدوده زماني توصيه شدا

اده از ا استفپوشش اعمالي نبوده و پاشش بايد صرفا تا تامين ضخامت مورد نياز ب سازنده باشد، نياز به زبر كردن

  ) انجام شود.Hand Gun Sprayپمپ ايرلس و دستگاه پاشش دستي(

ل ب) در صورتيكه افزايش ضخامت پس از مدت زمان توصيه شده توسط سازنده مواد پوششي يا پس از پخت كام

ز اطراف آن سانتي متر ا ١٠شش اعمالي در محدوده مورد نظر، به همراه حداقل ) باشد، ابتدا بايد پوCuringپوشش(

ضخامت  تان تابا مواد ساينده، زبر شده و پس از تميز كاري محدوده مذكور، پوشش با استفاده از مواد گرم پلي يور

  ) اعمال گردد.  Hand Gun Sprayمورد نياز با استفاده از پمپ ايرلس و دستگاه پاشش دستي(

و آزمون  )، آزمايش منفذيابي توسط دستگاه كاليبره شدهFull Cureكامل پوشش ( پس از خشك شدن -٧

 انجام گردد. هاي ديگر مطابق دستورالعمل بازرسي فني
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 (Sleeve)در خصوص تعمير و اعمال پوشش نقاطي كه كارفرما اقدام به نصب غالف هاي تقويتي  -٨

تناسب با مكننده يتي و لبه هاي محيطي غالف ها را ابتدا با مواد پرنموده است، بايد فاصله بين غالف هاي تقو

پ از پم پوشش اصلي لوله پر نموده و پس از پخ نمودن لبه هاي پوشش، اقدام به اعمال پوشش با استفاده

 ) نمود. مواد پركننده مذكور ترجيحا از همان شركتHand Gun Sprayايرلس و دستگاه پاشش دستي(

 اد پوشش اصلي تامين گرددتوليد كننده مو

با  )، پوشش جديد بايد تا محل همپوشانيC.C.Wدر محل هايي كه داراي پوشش مسلح بتني مي باشد( -٩

 پوشش مسلح بتني تعويض گردد. سپس به منظور جلوگيري از ايجاد جدايش پوشش در محل همپوشاني و

شاني، بر سانتيمتر در محل همپو ٣٠ل تماس سطح لوله با الكتروليت ، پوشش مسلح بتني بايد به طول حداق

  روي پوشش جديد اعمال گردد.    

 تعميرات پوشش شيرآالت:   ٨-٣-٥ 

  :  لذا باشدميپلي يورتان) و يا پتروالتيوم ، هاي مايع(اپوكسيمدفون اغلب از نوع پوششپوشش شيرآالت 

 ه گردد.مراجع ٦,٣,٧به بخش ايد باگر پوشش شيرها از نوع اپوكسي مايع باشد، در صورت نياز به تعميرات  -

 گردد. مراجعه ٦,٣,٦به بخش بايد اگر پوشش شيرها از نوع پلي يورتان باشد، در صورت نياز به تعميرات  -

انجام  IPS-M-TP-317استاندارد  مطابق بامواد مذكور بايد تهيه اگر پوشش شيرها از نوع پتروالتيوم باشد،  -

 رها بايد موارد مشروحه ذيل رعايت گردد: . همچنين جهت استفاده از اين نواشود

وكت در صورت نياز به برداشت پوشش قديمي، اين عمليات بصورت دستي با استفاده از كاردك، تيغ م -١

  .بري و هرگونه ابزار يا تجهيزات مشابه با احتياط الزم، صورت گيرد

  د. انجام گرد ٦,٢,٢ند و مطابق با موارد مندرج در ب آماده سازي سطح با استفاده از روش پاششي -٢

، شيرو اطمينان از مناسب بودن درجه زبري و تميزي سطح اتصاالت بعد از عمليات تميزكاري سطح  -٣

  اعمال گردد.  شير و متعلقات آنتوسط افراد مجرب به سطح بايد پوشش 

  كنترل گردد:بايد قبل از پرايمر زني، شرايط محيطي به صورت زير  -٤

  وا بيشتر از نقطه شبنم ه  ٣ °cدرجه حرارت سطح و يا  ٥ °cتر از الف)  درجه حرارت محيط بيش

  % ٨٥رطوبت هوا كمتر از   )ب
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  غبار  ) عدم وجود گرد وج

  ٥ °cتا  ٤٥ °c) درجه حرارت اعمال : د

ه اي صادرهبايد بنا به تشخيص بازرسي فني و مطابق با دستورالعمل خورده شدهنقاط قبل از پرايمر زني  -٥

ست در با كاردك پر و تسطيح گردد. الزم به ذكر ا ،ننده استحكام بخش و يا ماستيكبه وسيله ماده پرك

ني هاي فوق بعد از گذشت حداقل يك ساعت پرايمرزشيرصورت استفاده از مواد پركننده استحكام بخش، 

 كاردك پس از پرايمرزني، از ماستيك استفاده شده و با بايداستفاده از ماستيك  لزوم شوند و در صورت

 تسطيح گردد.  

  مناسب بر روي كل سطح مورد عايقكاري انجام گردد.پرايمرزني توسط ماله غلطكي دستي  عمليات -٦

 مجاز خواهد بود.اعمال نوار پتروالتيوم بالفاصله پس از پرايمرزني  -٧

وي ربت بر در هنگام اعمال نوار پتروالتيوم، نوار بايد به صورت كامال كشيده شده و با اعمال تنش ثا -٨

 وكه اوال هيچگونه حباب هوا، چين و چروك بر روي پوشش طوري اعمال گردد  شير و متعلقاتسطح 

 رعايت   %50يا جسم خارجي در زير پوشش باقي نماند، ثانيا در دورهاي بعدي همپوشاني بصورت

رض عهمچنين جهت ايجاد همپوشاني در نواحي غير هندسي، مي توان نوار را در جهت عمود بر گردد.  -٩

   برش داده و سپس آن را اعمال نمود.

وي لد بر ردر مناطق سنگي و يا نقاطي كه نياز بيشتري به محافظت مكانيكي دارند، از نوارهاي راكشي  -١٠

 استفاده گردد. اين نوار ها بوسيله كمربندهاي مخصوص بسته مي شوند.   پتروالتيومنوار 
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  :١پيوست 

 آشنايي با انواع پوشش

ش، شوند. عملكرد اصلي پوشور كلي جهت محافظت سازه فلزي در برابر خوردگي استفاده ميها به طپوشش

- گي ميهاي خوردايجاد مانعي در برابر رسيدن عوامل خورنده محيط به سطح فلز و جلوگيري از انجام واكنش

 بوط بهوامل مرباشد. مهمترين عباشد. عوامل متعددي در انتخاب سيستم پوششي براي يك سازه فلزي موثر مي

 مشخصات پوشش در انتخاب سيستم پوششي مناسب عبارتند از: مشخصات فيزيكي و مكانيكي پوشش، مقاومت

ك به خوردگي پوشش، مقاومت به نفوذ آب و رطوبت، مقاومت به آسيب هاي مكانيكي از قبيل ضربه و چرو

يزان چسبندگي به سطح فلز، خوردگي، ميزان عايق بودن الكتريكي پوشش، مقاومت به جدايش كاتدي، م

سهولت اعمال پوشش و تعميرات آن. همچنين عوامل محيطي نظير مقاومت خاك و ميزان خورندگي محيط، 

سطح آب و ميزان رطوبت محيط، نوع خاك و ميزان نمك موجود در آن، دماي محيط و دماي كاري سازه، 

    در انتخاب سيستم پوششي موثر باشد. تواندشرايط آب و هوايي و تغييرات آن در طول سال و ... مي

 پوشش كارخانه اي:

شش پوشش اصلي خطوط لوله، اتصاالت و شيرآالت بايد به صورت كارخانه اي انجام پذيرد به استثناء پو

ايد سرجوش لوله ها يا بعضي قطعات خاص(اتصاالت و شيرآالتي كه بدون پوشش خريداري گرديده است) كه ب

  انجام پذيرد.در سايت و يا كارگاه 

روژه، طراحي و انتخاب سيستم پوششي مناسب جهت عايق كاري لوله، بايد با توجه به شرايط محيطي اجراي پ

 پوششي قطر و طول لوله، دماي بهره برداري و بر اساس الزامات، مزايا و محدوديت هاي كاربردي هر سيستم

 ) و ديگرIGS-R-TP-024وشش خطوط لوله (باشد. بدين منظور مي توان از دستورالعمل راهنماي انواع پ

  مرتبط بهره جست.  IGSاستانداردهاي 

  انواع پوشش كارخانه اي عبارتند از: 

- 3L PE(3 Layer Poly Ethylene) 
- FBE(Fusion Bonded Epoxy)  

 )Liquid Epoxyاپوكسي مايع( -

 قير پايه نفتي اصالح شده -

 قير پايه نفتي -

 قير ذغال سنگي -
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 پوشش تعميراتي:

االمكان بايد از پوشش ها و يا تعويض پوشش خطوط لوله و اتصاالت حتيمنظور تعمير موضعي و پوشش سرجوش به

-IGS-Rاصلي خط لوله استفاده نمود و در غير اين صورت بايد بر اساس استاندارد دستورالعمل انتخاب پوشش (

TP-024 ٦تعمير همخواني داشته باشند. در بخش ) از پوشش هايي استفاده نمود كه با پوشش اصلي خط لوله مورد 

  . ه استشد اين دستورالعمل بيشتر به اين موضوع پرداخته 

 پوشش سرجوش ها:

سيستم هاي پوششي مورد تاييد جهت عايق كاري سرجوش لوله ها(براي انواع سيستم هاي پوشش اصلي لوله ها)، 

) درج گرديده IGS-R-TP-024ل انتخاب پوشش (اتصاالت و لوله ها با قطرهاي مختلف در استاندارد دستورالعم

  است.

(سه اليه) با حداكثر درجه حرارت  HOT MELTسيستم پوششي غالف حرارتي انقباضي نوع  -

 )IGS-M-TP-014-3درجه سانتيگراد ( ٨٠كاربردي 

(سه اليه) با حداكثر درجه حرارت  HOT MELTسيستم پوششي غالف حرارتي انقباضي نوع  -

 )IGS-M-TP-014-6سانتيگراد (درجه  ٦٠كاربردي 

 ٥٠سيستم پوششي غالف حرارتي انقباضي نوع ماستيكي(دو اليه) با حداكثر درجه حرارت كاربردي  -

 )IGS-M-TP-014-7( ٢٠"درجه سانتيگراد و با محدوديت قطر تا 

 )IGS-M-TP-014-2-Aسيستم پوششي نوار قيري اصالح شده(نوع ممبرين) ( -

+ نوار رويي  3PLYسه اليه خود ممزوج شامل پرايمر+ نوار پالستيكي  سيستم پوششي نوار پالستيكي -

)IGS-M-TP-014-2-C , IGS-M-TP-025( 

سيستم پوششي نوار پالستيكي دو اليه پايه قيري شامل پرايمر+ نوار پالستيكي پلي اتيلن با چسب قير  -

 )IGS-M-TP-014-5 , IGS-M-TP-025پايه نفتي + نوار رويي (

وار پالستيكي دو اليه بوتيل رابري شامل پرايمر+ نوار پالستيكي پلي اتيلن با چسب سيستم پوششي ن -

 )IGS-M-TP-014-4 , IGS-M-TP-025بوتيل رابري + نوار رويي (

 ) DLFBE )Dual Layer Fusion Bonded Epoxyسيستم پوششي  -

 جامد   %١٠٠سيستم پوششي اپوكسي دو جزئي  -

 جامد %١٠٠سيستم پوششي پلي يورتان دوجزئي  -
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  : ٢پيوست 

  آشنايي با سيستم حفاظت كاتدي

حفاظت كاتدي عبارت است از روش و فرآيندي به منظور جلوگيري يا كاهش خوردگي خطوط لوله و سازه هاي 

مدفون با اعمال يك جريان الكتريكي مستقيم خارجي و يا اتصال آن به يك فلز از بين رونده تر(آند)، تا خطوط لوله 

اي مدفون مورد نظر به صورت كاتد درآيند و در مقابل خوردگي محافظت شوند. حفاظت كاتدي با دو و يا سازه ه

  روش اعمال مي شود: 

   تزريق جريان برق مستقيم. با اعمال و  -

 بدون استفاده از جريان برق و با استفاده از آندهاي فدا شونده .   -

هاي جريان تزريقي، ند، با اين تفاوت كه در سيستماساسا اصول هر دو سيستم حفاظت كاتدي مشابه هم مي باش

آندها با استفاده از يك منبع خارجي داراي انرژي مي شوند. در سيستم جريان تزريقي، براي تبديل جريان برق 

طريق  يك مبدل يكسو كننده جريان استفاده مي شود. جريان مستقيم از از (D.C)به برق مستقيم  (A.C)متناوب 

مي شود. در اين سيستم آندها در اندازه و انواع مختلفي وجود دارند كه  آندي به الكتروليت منتقل بستر يا آند

 High) ، آندهاي چدن پرسيليس(Magnetite)،آندهاي مگنتايت (Graphite)عبارتند از: آندهاي گرافيـت

Silicon Cast Iron)و آندهاي تيتانيوم با پوشش اكسيدي(MMO).  

  گيرند:نده عموما در مكان هاي زير مورد استفاده قرار ميسيستم آندهاي فدا شو

 به علت عدم دسترسي به خطوط برق امكان احداث سيستم جريان تزريقي وجود نداشته باشد -

 احداث ايستگاه سيستم جريان تزريقي صرفه اقتصادي نداشته باشد -

 سطح سازه تحت حفاظت كم باشد  -

 از به تامين پتانسيل حفاظتي باشد) خط لوله كه نيHot Spotدر نقاط بحراني( -

  باشند.آندهاي مورد استفاده در سيستم آند فدا شونده از جنس روي و يا منيزيم مي
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   ٣پيوست 

  ١٣هاي حفاظت كاتدي منطقه ...... عمليات انتقال گاز ....... ماه .... فرم بازديد از ايستگاه

ف
ردي

  

  ايستگاه هاي حفاظت كاتدي
مشخصات خط 

  لوله
  خروجي دستگاه بعد از تنظيم  خروجي دستگاه قبل از تنظيم  ت دستگاه مبدل يكسو كنندهمشخصا

  مالحظات

نام 
 خط

نام محل 
 ايستگاه

 موقعيت 
 ) km( 

 قطر
 
)in 
( 

نوع 
 پوشش 

 مكانيسم
 كنترل

 ( ٭ ) 

 نوع
 

 كنترل
 (٭٭) 

تعداد 
 فاز

ظرفيت  
 ولتاژ اسمي

 (ولت)
جريان 
 (آمپر)

 پتانسيل
 نقطه 
 تزريق 

 ت) ( ول

 ولتاژ
 (ولت)

 جريان
 )

 آمپر) 

پتانسيل 
نقطه 
 تزريق

 ( ولت) 
 آمپر ولت

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

  )  T-Rتريستوري (   _)      ،  رگاولتي   T)        ،  تريستوري (  R: مكانيسم كنترل :   رگاولتي ( ٭

  )  Pc)      ،  هوشمند (  Vc)   ،  ولتاژ ثابت (  Icيان ثابت ( : نوع كنترل :    جر ٭٭ 

  

  

  

                                                  

    تاييد كننده :                                                             تنظيم كننده :  
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  ٤پيوست 

  ك فرم گزارش اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خا
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  ٥پيوست 

  نقطه شبنم و تعيين دماي جدول محاسبه

Dew Point Temperature Calculation 

Air 
Temperature 

% Relative Humidity 

ºC °F 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 

43 109 43 42 41 40 39 38 37 35 34 32 31 29 27 24 22 18 16 11 5 

41 106 41 39 38 37 36 35 34 33 32 29 28 27 24 22 19 17 13 8 3 

38 100 38 37 36 35 34 33 32 30 29 27 26 24 22 19 17 14 11 7 0 

35 95 35 34 33 32 31 30 29 27 26 24 23 21 19 17 15 12 9 4 0 

32 90 32 31 31 29 28 27 26 24 23 22 20 18 17 15 12 9 6 2 0 

29 84 29 28 27 27 26 24 23 22 21 19 18 16 14 12 10 7 3 0   

27 81 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 15 13 12 10 7 4 2 0   

24 75 24 23 22 21 20 19 18 17 16 14 13 11 9 7 5 2 0     

21 70 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 8 7 4 3 0       

18 64 18 17 17 16 15 14 13 12 10 9 7 6 4 2 0         

16 61 16 14 14 13 12 11 10 9 7 6 5 3 2 0           

13 55 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 0             

10 50 10 9 8 7 7 6 4 3 2 1 0                 

7 45 7 6 6 4 4 3 2 1 0                     

4 39 4 4 3 2 1 0                           

2 36 2 1 0                                 

0 32 0                                     
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  ٦پيوست 

  فرم بازرسي از وضعيت پوشش و خط لوله در محل حفاري

  شماره كانال: 

  نوع پوشش  طول عمر خط لوله  قطر لوله  نام خط لوله
تاريخ اعمال 

  پوشش

  اريمحل حف

  كيلومتر
موقعيت 

  مكاني

              

  

ف
دي

ر
  

  اتظمالح  نتايج  مشاهدات و آزمون ها

  ابعاد كانال حفاري  ١
      ينرفط

      زير لوله

      )c°دماي پوشش (  ٢

      )c°دماي لوله  (  ٣

      )IR Drop Free Potentialپتانسيل سطح لوله(  ٤

      )micronضخامت پوشش (  ٥

  

٦  
  وضعيت ظاهري پوشش

      ين و چروكچ

      تاول

      ترك

      تردي پوشش

      تغيير رنگ

      نفوذ سنگ

  

٧  
  چسبندگي پوشش

      ساعت نمونه برداري

      وضعيت چسبندگي

      نفوذ آب به زير پوشش  ٨

  

٩  
  تست هاليدي

      ولتاژ(كيلوولت)

      تعداد عيوب

  

١٠  
  زنگ زدگي و خوردگي

  فاصله از سرجوش

)Up Stream/Down 

Stream(  

  

  

      محل خوردگي(ساعت)

      ابعاد خوردگي
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  عمق) -عرض - (طول

 )mmضخامت لوله (  ١١
      )Asbilt(اوليه

      در زمان آزمايش

   

  به منظور محاسبه تعداد رول نوار از فرمول زير استفاده مي شود: 

 

طول نوارهاي مورد استفاده و  tapeLدوده تعويض پوشش، متراژ لوله در مح pipeLتعداد رول نوار،  rollNكه در آن 

Table Number  .عدد بدست آمده از جدول ذيل بر اساس قطر لوله و ميزان همپوشاني مي باشد  

  %٥٠با همپوشاني   ١"با همپوشاني   NPS-قطر لوله
٤٦/٧  ٤٦/٧  ٢  
٧١/٤  ٨٣/٢  ٤  
٩٤/٦  ١٧/٤  ٦  
٠٤/٩  ٤٢/٥  ٨  
٢٦/١١  ٧٥/٦  ١٠  
٣٥/١٣  ٠١/٨  ١٢  
٧٦/١٦  ٠٥/١٠  ١٦  
٨٥/١٨  ٣١/١١  ١٨  
٩٤/٢٠  ٥٧/١٢  ٢٠  
٠٤/٢٣  ٨٢/١٣  ٢٢  
١٣/٢٥  ٠٨/١٥  ٢٤  
٢٣/٢٧  ٣٤/١٦  ٢٦  
٣٢/٢٩  ٥٩/١٧  ٢٨  
٤٢/٣١  ٨٥/١٨  ٣٠  
٥١/٣٣  ١١/٢٠  ٣٢  
٦٠/٣٥  ٣٦/٢١  ٣٤  
٧٠/٣٧  ٦٢/٢٢  ٣٦  
٨٩/٤١  ١٣/٢٥  ٤٠  
٩٨/٤٣  ٣٩/٢٦  ٤٢  
٢٧/٥٠  ١٦/٣٠  ٤٨  
٦٤/٥٨  ١٩/٣٥  ٥٦  

 باشند و براي ساير  ٢"داراي عرض  ٢"وجه شود كه نوارهاي مورد استفاده براي لوله با قطر نكته: بايد ت

 استفاده شود. ٦"قطرهاي لوله از نوارهاي با عرض 
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همچنين به منظور محاسبه ميزان ليتر پرايمر مورد استفاده در عمليات تعويض پوشش از فرمول زير استفاده مي 

  شود:  

0.2152*1.1 ) *2= Area(m primerL  

سطح مقطع مورد نياز جهت تعويض پوشش بر حسب متر مربع  Areaميزان ليتر پرايمر مورد نياز،  primerLكه در آن 

  درصد مازاد بر ليتر مورد نياز مي باشد.  ١٠به منظور در نظر گرفتن  1.1 ضريب و
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