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پيشگفتار

استفاده از سيستم ضوابط تجهيزات يکپارچه در استاندارد سازمان دفاعي آمريكا توصيه
شده است .اين سيستم دستورالعملهای برنامهريزي ،طراحي ،ساخت ،نگهداري ،بازسازي و
نوسازي را ارائه ميدهد و مطابق با نامه غيررسمي( USD(AT&Lمورخ  29میسال 2002
در بخشهاي نظامي ،واحدهاي دفاعي و فعاليتهاي ميداني سازمان دفاعي آمريكا اعمال
ميگردد .در صورت نياز اين ضوابط در تمام پروژههاي ميداني سازمان دفاعي آمريكا و نيز
براي ساير کاربران بکار برده خواهد شد.
ضوابط تجهيزات يکپارچه اسنادي پويا بوده و بطور متناوب مورد بازبيني و به روز
رساني قرار خواهند گرفت و به عنوان بخشي از تعهدات خدمات مبني بر ارائه ضوابط فني
براي تجهيزات نظامي ،در دسترس کاربران قرار ميگيرند .ستادها ،واحدهای مهندسي
ارتش امريکا ،3فرماندهي مهندسي تجهيزات دريايي و دفتر پشتيباني مهندسي عمران
نيروي دريايي 4مسئوليت مديريت سيستم ضوابط را برعهده دارند .الزم است سازمانهاي
دفاعي براي تفسير و اصالحات اسناد با امور تدارکات تماس حاصل نمایند .تأمين محتواي
فني ضوابط درحوزه مسئوليت كارگروه فعاليتهاي ميداني سازمان دفاعي آمريكا ميباشد.
تغييرات پيشنهادي همراه با توجيهات مربوطه بايد به دفتر خدمات و به صورت فرم
الکترونيکي به این آدرس ارسال شودCriteria Change Request (CCR(:
این فرم ازطريق سایتهای اينترنتي زير نيز قابل دسترسی است .ضوابط تجهيزات
يکپارچه قابل انتشار بوده و تنها به صورت الکترونيکي و از طريق منابع زير توزيع ميگردد:
y  yراهنماي ضوابط تجهيزات يکپارچه (:)UFC
1

2

http://65.204.17.188//report/doc_ufc.html
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1. UFC
2. MIL-STD 3007
3. HQUSACE
4. AFCESA
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y  yسايت اينترنتي

:USACE TECHINFO
http://www.hnd.usace.army.mil/techinfo

y  yسايت اينترنتي سازمان ضوابط و نوآوري مهندسي تجهيزات دريايي:
http://criteria.navfac.navy.mil/

y  yسيستم ضوابط ساختمان
سايت اينترنتيhttp://www.ccb.org :
نسخههاي چاپي این ضوابط بايد قبل از استفاده با نسخه الکترونيکي جاری تطبيق
داده شوند تا از به روز بودن آنها اطمينان حاصل گردد.
()CCB

تحت حمايت موسسه ملي علوم ساختماني با

با مجوز از :
دوايت برانک ،رئيس بخش مهندسي و
ساخت ،امور مهندسي ارتش آمريکا
دکتر جيمز رايت ،رئیس مهندسی،
فرماندهي مهندسي تجهيزات دريايي

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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کاتلين فرگوسن ،معاونت امور مهندسی
عمران  DCSتأسيسات و لجيستيک
سازمان نيروي هوايي
فرانک لين ،مدیریت تحليل و سرمايهگذاري،
قائممقام معاون وزارت دفاع در امور تأسيسات
و محيط زيست ،وزارت دفاع

فصل اول
مقدمه

)1. CP (Cathodic Protection

فصل اول :مقدمه

 1-1هـدف .اين كتـاب راهنمايي براي بازرسـي و نگهـداري از سيسـتمهاي حفاظت
کاتـدي 1ميباشـد .ايـن کتـاب بايـد توسـط کارکنـان مسـتقر در محـل بکار گرفته شـود
تـا بـا اجـراي بازرسـيهاي برنامهريـزي شـده و اقدامـات نگهـداري پيشـگيرانه سیسـتم
را عیبیابـی نمـوده و نقايـص آن را برطـرف کننـد .در ایـن کتـاب اطالعـات مربـوط بـه
اندازهگيريهـاي ميدانـي خـاص نيـز ذکر شـده اسـت تا بـا اسـتفاده از آن کارکنـان فني
قـادر بـه عیبیابـی و اصلاح مسـائلی شـوند کـه تفکيـک يـا اصلاح آن فراتـر از توانايي
کارکنـان مسـتقر در محـل ميباشـد .بـراي تجهيـزات نظامـي از پژوهشـنامه تأسيسـات
عمومـي شـماره  ،420-49 -29بـا عنـوان بهرهبـرداری و نگهـداري از سيسـتمهاي
حفاظـت کاتـدي ،چـاپ  2دسـامبر سـال  1992اسـتفاده کنيد.
 2-1سيستمهاي حفاظت کاتدي .حفاظت کاتدي يك روش الکتروشيميايي براي
جلوگيري يا کنترل خوردگي سازههاي فلزي مدفون يا مستغرق میباشد .سيستمهاي
حفاظت کاتدي سيستمهایی پویا هستند که براي کنترل خوردگي از جريان الکتريسيته
استفاده میکنند .درصورت قطع جريان ،خوردگي با سرعتی متناسب با ترکيب ماده/محيط
رخ خواهد داد و درصورتيکه جريان تأمين شده براي حفاظت کامل کافي نباشد ،خوردگي با
سرعت کمتري انجام میشود .پس از اینکه سيستم حفاظت کاتدي براي ايجاد حفاظت کافي
نصب و تنظيم شد ،باید جريان و پتانسيلها نسبتاً ثابت بمانند .تغييرات جريان يا پتانسيل
نشاندهنده بروز مشکل ميباشد.
 1-2-1کاربرد .تجهيزاتي که جهت کنترل خوردگي آنها میتوان از سیستم حفاظت
کاتدي استفاده کرد عبارتند از:
y  yمخازن زيرزميني ذخيره سوخت و مخازن هم سطح زمين
y  yشبکههاي توزيع سوخت
y  yمخازن ذخيره آب هم سطح زمين ويا واقع در بلندي
y  yشبکههاي توزيع آب آشاميدني
y  yشبکههاي توزيع گاز طبيعي
y  yشبکههاي توزيع هواي فشرده
y  yلولههاي آب آتش نشاني
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y  yتجهیزات پمپ فاضالب
y  yموج شکنهای فوالدي ،پایههای نگهدارنده /محافظ اسکله و دیگر سازههاي فوالدي
مستغرق در آب
y  yشبکههای فوالدی در سازههای بتنی
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 2-2-1مزايا .در مورد تأسيسات خدمات شهری دو گزینه وجود دارد)1( :نصب و
نگهداري از سیستمهای حفاظت کاتدي؛ يا ( )2تعويض دورهاي تأسيسات ،زمانیکه میزان
نشتي ناشي از خرابي در آنها به هزينهای عملیاتی (یا بارمالي) تبدیل میشود .سيستمهاي
حفاظت کاتدي با نصب و نگهداري صحيح ،باعث افزايش نامحدود طول عمر تجهيزات
شده و تا حد زيادي هزينههاي عملیاتی را کاهش میدهند .از طرفی وجود اين سيستمها
مسئولیت بالقوه دولت در خصوص بروز عیوب غیرمنتظره و ناگهانی در خدمات ،نظير
انفجار تأسيسات گازرساني و نشتی باک هواپیما ،را نيز کاهش ميدهد .پاک سازي محيط
زيست ،حمل و نقل و دورريزي خاک آلوده ،کنترل ملزومات و ساير هزينههاي مرتبط با
نشتهای «قابل گزارش» (بيش از  3785ليتر یا 1000گالن) ،ميتواند براي دولت بيش
از يک ميليون دالر هزينه در پي داشته باشد.گزارش نقض قانون 1نيز ميتواند جريمه و
مجازاتهايي به دنیال داشته باشد .درکل ،حفاظت کاتدي براي نگهداری از هرنوع سازه
فلزي در محيط خورنده با کمترين هزينه عملیاتی ضروری ميباشد.
 3-1تعمیر و نگهداري سيستم حفاظت کاتدي .عملکرد سيستم را ميتوان با
اندازهگيري جريان تغذیه ،اندازهگیری پتانسيل تجهیز ،يا ترجيحاً با ترکيبي از هر دو
روش کنترل نمود .تعمیر و نگهداری برنامهریزی شده ميتواند شامل بازرسي و تنظيم
قسمتهاي مختلف دستگاه ،مانند يکسوکنندههاي جريان يا آندها باشد .در حالیکه
تعمیر و نگهداري برنامهريزي نشده ميتواند شامل عيب يابي و تعمير قسمتهايي نظير
بسترهاي آندي يا تجهیزات رسانا باشد که طي بررسيهاي برنامهريزي شده معيوب
شناخته شدهاند.
 4-1مؤلفههاي حفاظت کاتدي .برنامه حفاظت کاتدي شامل موارد زير ميباشد.
y  yکنترل خوردگي با طراحي سيستم حفاظت کاتدي
1. NOV

y  yکنتـرل خوردگـي طـی كارهـای درون سـازمانی و پيمانـکاري ،سفارشـات کاري و
پروژههـا
y  yاستفاده از حفاظت کاتدي جهت جلوگیری از رخداد واکنشهای الکتروشيميايي
y  yاستفاده از پوششهاي محافظ براي کاهش جريان مورد نياز حفاظت کاتدي
y  yآناليـز خرابيهـا و پیادهسـازی اقدامـات اصالحـي در خوردگيهـای ناشـي از مواد،
طراحي ،سـاخت يـا محيط
y  yارائـه مسـتندات الزم درخصـوص مطابقـت با ضوابـط و عملکرد ،تعمیـر و نگهداري
کارآمد سيسـتمهاي حفاظـت کاتدي
توجـه :مطالـب آموزشـی ايـن كتاب هـم بـرای سيسـتمهاي حفاظت کاتـدي از نوع
آنـد فداشـونده و هـم نوع جريـان اعمالي کاربـرد دارد.

فصل اول :مقدمه
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فصل دوم
اصول عملکرد

فصل دوم :اصول عملکرد

 1-2فرايند خوردگي .درک اصول سيستمهاي حفاظت کاتدي برپایه درک ماهيت
فرايند خوردگي است .خوردگي فلزات یک فرايند الکتروشيميایي است .در اين فرايند ،يک
مدار الکتريکي وجود دارد که جابجایی الکترونها از طريق واکنشهاي شيميايي در قسمتی
از آن انجام ميشود .اين واکنشهاي شيميايي در سطحي از فلز که در مجاورت الکتروليت
است رخ ميدهد .واکنشهاي اکسيداسيون (خوردگي) در سطح آند و واکنشهاي کاهشی
در سطح کاتد انجام ميشوند .سيستمهاي کنترل خوردگي با تبديل سازة حفاظت شده به
کاتد در يک پيل خوردگي بزرگتر ،اين واکنشهاي اکسيداسيون را جابجا کرده و «سيستم
حفاظت کاتدي» ناميده ميشوند .آندها در سيستم حفاظت کاتدي براي ايفاي نقش آند
در اين پيل خوردگي بزرگتر نصب میشوند و مکاني را براي انجام تمامي واکنشهاي
اکسيداسيون در پيل فراهم ميآورند .براي توصيف دقیق اصول حفاظت کاتدي ،الزم است
که ماهيت دقيق فرايند خوردگي با جزئيات کامل شرح داده شود.
 1-1-2پيل خوردگي .خوردگي تخريب يک ماده در اثر واکنش آن با محيط اطراف
ميباشد .در یک فلز ،اين تخريب اصوالً طي يك فرايند الکتروشيميايي صورت ميگيرد.
این فرايند طی چهار مسیر مجزاي آند ،کاتد ،الکتروليت و فلز رخ میدهد .اين چهار جزء،
«پيل خوردگي» را تشکيل ميدهند و خوردگي الکتروشيميايي فقط زماني اتفاق ميافتد.
که هر چهار عامل حاضر باشند .براي درک عملکرد سيستم حفاظت کاتدي ،شناخت اين
چهار جزء پيل خوردگي الکتروشيميايي بسيار مهم است.
 1-1-1-2آنـد .واضـح تريـن بخـش پيـل خوردگـي آنـد ميباشـد .خوردگـي در
ايـن قسـمت رخ ميدهـد .در يـک پيـل خوردگـي آنـد جایـی اسـت کـه در آن جريـان
الکتريسـيته بـه طريـق شـيميايي از سـطح فلـز وارد الکتروليـت ميشـود .ايـن واکنـش
شـيميايي يک واکنش اکسيداسـيون اسـت ،که مشـخصه آن از دسـت دادن يک الکترون
توسـط فلـز و ترکيـب شـدن آن با يـک عنصر ديگـر ،معموالً اکسـيژن ،ميباشـد .درمورد
فـوالد ،مـاده حاصـل اکسـيد آهـن (زنگ آهن) اسـت.
 2-1-1-2کاتد .دومين قسمت از پيل خوردگي کاتد ميباشد .کاتد جايي است که
حفاظت ميشود .در يک پيل خوردگي کاتد جایی است که در آن جريان الکتريسيته به
طريق شيميايي از الکتروليت به سطح فلز وارد ميشود .اين واکنش شيميايي يک واکنش
کاهشي است که مشخصه آن فلز رسانای الكترونها تا الكتروليت میباشد.
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آند

کاتد

الکترودي که واکنشهاي اکسيداسيون
(خوردگي) در آن رخ میدهد

الکترودي که واکنشهاي کاهش (حفاظت)
در آن رخ میدهد

متضاد – کاتد

متضاد – آند

 3-1-1-2رابطه آند/کاتد .يک الکترود در پيل خوردگي الکتروشيميايي با توجه
به پتانسيل الکتريکي آن درمقايسه با الکترود ديگر ،به آند يا کاتد تبدیل ميشود .اين
اختالف پتانسيل الکتريکي كه نيروي محرکه الکتريکي پيل است ،اختالف ولتاژ بين آند و
کاتد ميباشد .الکترود فعالتر ،يا با ولتاژ منفيتر ،خورده شده و طبق تعريف آند محسوب
ميشود .الکترود نجيبتر ،يا با ولتاژ مثبتتر ،الکترونها را از الکترولیت عبور میدهد
(واکنشهاي کاهش) و طبق تعريف کاتد محسوب شده و دچار خوردگي (واکنشهاي
اکسيداسيون) نميشود .همانطورکه قب ً
ال گفته شد ،در پيل خوردگي الکتروشيميايي چهار
عامل مجزا وجود دارند که همه آنها بايد براي ايجاد يک مدار کامل و برقرار شدن جريان
(انجام خوردگي) موجود باشند.
 4-1-1-2الکتروليت .سومين بخش پيل خوردگي الکتروليت است .الکتروليت
محلي است كه در آن يونها جريان مييابند .هر مادهاي که در تماس با آند و کاتد باشد
و امکان انتقال يونها را فراهم آورد الکتروليت است .الکتروليت آن بخشي از پيل خوردگي
است که امکان رخ دادن واکنشهاي اکسيداسيون و کاهش را بوجود ميآورد .در واقع
الکتروليت شامل منبعي از عناصر يا اتمهايي است که براي انتقال يون به الکترودهاي فلزي
(آند و کاتد) و انتقال از آنها ،مورد نياز ميباشد.
 5-1-1-2مسير فلزي .چهارمين بخش پيل خوردگي مسير فلزي ميباشد .مسير
فلزي مدار را کامل کرده و اجازه ميدهد که الکترونها جريان پيدا كنند .هر فلزي که هم
با آند و هم با کاتد در تماس بوده و جريان يافتن الکترونها را امکانپذير سازد همان مسير
فلزي است .اين جريان الکتروني بايد وجود داشته باشد تا خوردگي الکتروشيميايي رخ دهد.
درمورد مخزن يا خط لوله ،مسير فلزي ميتواند خود مخزن يا لوله يا اتصال فلزي آن به يک
سازه فلزي ديگر باشد.

الکتروليت

مسير فلزي

هرگونه خاک يا مايع مجاور و در تماس با آند
و کاتد که امکان انتقال (جريان يافتن)  يونها
را فراهم ميآورد.

هر رسانايي که اجازه ميدهد
الکترونها از آند به کاتد جريان پيدا
كنند.

مجـددا ً تکـرار ميکنيـم کـه هـر چهار قسـمت پيـل خوردگي بايـد حاضر باشـند تا
خوردگـي الکتروشـيميايي رخ دهـد .زمانيکـه هـر چهـار قسـمت وجود داشـته باشـند
شـرايط يـك مـدار بسـته بوجـود آمـده و جريـان درون ايـن مـدار برقـرار ميشـود.
خوردگـي صرفـاً در آنـد پيـل ،کـه در آن واکنشهـاي اکسيداسـيون روي ميدهنـد،
اتفـاق ميافتـد .يـك نمونـه آشـنا از پيـل خوردگـي ،باتري پيل خشـک معمولي اسـت.
در ايـن باتـری دو فلـز مختلـف کـه يکي از آنهـا آند و ديگـري کاتد ميباشـد در تماس
بـا یـک الکتروليـت پيوسـته قـرار دارنـد کـه بـا فراهـم شـدن مسـیر فلـزی در مـدار،
جريـان برقـرار ميشـود.

فصل دوم :اصول عملکرد
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واکنـش خوردگـي بـه صـورت چرخهـای عمـل میکنـد و در آن الزم اسـت هرچهـار
عنصـر پيـل وجـود داشـته و در جهـت پيشـرفت واکنـش خوردگـي الکتروشـيميايي
عمـل کننـد .حـذف هـر يـک از مؤلفههاي پيـل الکتروشـيميايي يـا جلوگيـري از رخداد
واکنشهـاي مجـزاي آنـد يـا کاتـد ،ميتوانـد مانـع از انجـام کل فراينـد خوردگي شـود.

شکل  :2-2پيل خوردگي ،باتري پيل خشک

 6-1-1-2واکنش آندي .در آند ،اتمهاي فلز يک يا چند الکترون از دست داده و
بصورت يونهاي فلزي درميآيند .فرمول کلي اين واکنش با استفاده ار نمادهاي شيميايي
به صورت زير است:
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نمـاد  M0نشـاندهنده يـک اتـم فلـز ماننـد آهـن يـا مـس در يـک قطعـه فلـزي،
فلـش نشـاندهنده جهـت پيشـرفت واكنـش و نمـاد  M+مربوط بـه يون فلزي میباشـد.
يونهـاي فلـزي تشـکيل شـده در واکنـش خوردگـي قطعـه فلـزي را تـرک کـرده و وارد
محيـط (الکتروليـت) ميشـوند .نمـاد  e-مربـوط بـه الکتـرون بـا بـار منفـي اسـت کـه
بـا تشـکيل يـون فلـزي آزاد ميشـود .الکتـرون آزادي کـه در واکنـش خوردگـي ايجـاد
ميشـود.در داخـل قطعـه فلـز باقـي ميمانـد .فرمـول واكنـش بـراي يـک واکنـش آندي
خـاص نظيـر واکنـش خوردگـي مـس بـه صـورت زيـر بيان ميشـود.
ايـن فرمـول نشـاندهنده واکنـش يک اتم مس براي تشـکيل يـک يون مس بـا بار +2
و دو الکتـرون اسـت .توجه داشـته باشـيد که بـار کل تغيير نميکنـد ( .)0= +2 + -2تمام

فلـزات ميتواننـد واکنـش داده و يـون فلـزي و الکتـرون ايجـاد كننـد .تشـکيل يونهاي
فلـزي و الکترونهـا مشـخصه واکنشهاي آندي اسـت.
 7-1-1-2واکنش کاتدي .واکنشهاي زيادي ممکن است در کاتد رخ دهند.
سادهترين واکنش کاتدي واکنش يونهاي هيدروژن ،که در محلولهاي آبي وجود دارند،
با الکترونها و تشکيل گاز هيدروژن ميباشد .فرمول شيميايي اين واکنش چنين نوشته
ميشود.
ايـن فرمـول نشـاندهنده واکنـش دو يـون هيـدروژن ( )2H+بـا دو الکتـرون ( )e-و
تشـکيل دو اتـم هيـدروژن ميباشـد .کـه بعـدا ً ايـندو بـا هم ترکيب شـده و يـک ملکول
گاز هيـدروژن ( )H2را بوجـود ميآورنـد .هماننـد واکنشهـاي آندي ،تغييـري در بار کل
ايـن واکنـش بوجـود نميآيـد (. )+2 + -2 =0
واکنـش معمـول ديگـر در کاتـد ،واکنـش الکترونهـا بـا اکسـيژن حل شـده و تجزيه
آب بـه يونهـاي هيدروکسـيل ميباشـد .فرمـول شـيميايي ايـن واکنـش چنيـن نوشـته
ميشـود.

فصل دوم :اصول عملکرد

ايـن فرمـول نشـاندهنده کاهش اکسـيژن حل شـده ( )O2در الکتروليتهـاي قليايي
اسـت کـه در آن اکسـيژن و تجزيـه دو ملکـول آب ( )2H2Oمنجـر به تشـكيل چهار يون
هيدروکسيل ميشـود.)4OH-(.
 8-1-1-2ساير واکنشهاي کاتدي .در ديگر واکنشهاي کاتدي ،ممكن است
يونهاي متفاوتي با الکترونها واکنش دهند ،اما مشخصه مهم هر واکنش کاتدي کسب
الکترونها ميباشد ،که اين ويژگي اصلي يک واکنش کاهشي است .ممکن است کاهش
يون فلز و رسوب فلز نيز رخ دهد .توجه داشته باشيد که خود فلز در واکنش کاتدي دخالت
مستقيمي ندارد ،مگر آنکه درصورت وجود يونهاي فلزي ،ممكن است این یونها کاهش
يافته (الکترون (هاي) خود را پس بگيرند) يا رسوب شوند .فلز بصورت يون درنميآيد،
الکتروني از دست نميدهد و نميتواند با اتم يا عنصر ديگري ترکيب شود (اکسيد شده يا
زنگ بزند) .علیرغم اینکه براي پيشرفت خوردگي بايد واکنش کاتدي رخ دهد ،هيچگونه
خوردگي در کاتد رخ نميدهد .اين واکنش کاهش معموالً حفاظت ناميده ميشود .زیرا
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فلز در برابر يونيزه شدن محافظت شده و بنابراین از خوردگي نيز محافظت ميشود .اين
فرايند عوامل زيادي را نيز بوجود ميآورد که سرعت خوردگي را کاهش ميدهند .از جمله
کاهش يونهاي هيدروژن (که منجر به تغيير  PHدر جهت قليايي شدن محيط ميگردد)؛
تشکيل يونهاي هيدروکسيل (که اين نيز منجر به تغيير  PHدر جهت قليايي شدن محيط
ميگردد)؛ تجزيه آب (که سبب افزايش مقاومت الکتروليت ميشود)؛ و تشکيل يک اليه
هيدروژن بر روي کاتد (که سبب افزايش مقاومت کاتد تا الکتروليت میشود).
الکترونهـاي آزاد شـده در آنـد در درون مسـير فلـزي جريـان يافتـه و در کاتـد
مجـددا ً ترکيـب ميشـوند .الکتروليـت يونهـاي الزم بـراي واکنـش کاتـدي را فراهـم
آورده و يونهـاي فلـزي تشـکيل شـده در آنـد را در خـود حـل ميکنـد .متداولترين
الکتروليـت آب يـا محلـول آبـی ميباشـد .ايـن آب ميتوانـد آب شـهری ،آب دريـا،
آب جمـع شـده در منافـذ خـاک يـا آب نظيـر بارندگـي يـا شـبنم باشـد .ذکـر ايـن
نکتـه مهـم اسـت کـه جريـان حفاظـت کاتـدي و خوردگـي بحث شـده در ايـن کتاب
و نشـريه بيـن المللـي  ،NACEجریـان قـراردادي اسـت و با شـارش جريـان مثبت در
نظـر گرفتـه ميشـود.
 2-2انـواع خوردگـي .اصـوالً خوردگـي میتوانـد بـه چهـار صـورت رخ دهـد؛ يک
واکنش شـيميايي يا سـه نـوع کلي از واکنشهـاي الکتروشـيميايي .رخ دادن واکنشهاي
الکتروشـيميايي بـه عامـل بوجود آورنـده اختالف پتانسـيل بين آند و کاتد بسـتگي دارد.
ايـن اختلاف پتانسـيل ميتواند ناشـي از تفاوتهاي محيطـي ،تفاوت در فلز بوده يا ناشـي
از منابـع الکتريکـي جريان مسـتقيم ( )DCخارجي باشـند .درک اين اصـل منجر به درک
اصـول عملکـرد سيسـتمهاي حفاظـت کاتدي ميشـود .در ادامـه هر يک از اين سـه نوع
خوردگـي بطـور کامـل و همراه با مثال توضيح داده خواهند شـد .اين سـه نـوع خوردگی
عبارتنـد از :خوردگـي عمومـي ،خوردگـي پيـل غلظتـي (تشـکیل پيـل الکتروشـيميايي
ناشـی از تفـاوت در الکتروليتهـا) ،خوردگـي گالوانيکـي (تشـکیل پيـل الکتروشـيميايي
ناشـی از تفـاوت در فلزهـا) و خوردگـي جريان سـرگردان (تشـکیل پيل الکتروشـيميايي
ناشـی از منابع الکتريسـيته خارجي).
 1-2-2خوردگي عمومي .ماهيت اين نوع خوردگي ،شيميايي يا الکتروشيميايي
است .به هر حال سطوح آند يا کاتد جداگانه وجود ندارد .اين نوع خوردگي بر روي سطحي
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از فلز که در مجاورت محيط قرار دارد بصورت يکنواخت ايجاد ميشود .فلز به تدريج نازکتر
شده و در نهايت ميشکند.
اصـوالً سـطح انـرژي فلز اسـت که باعث ايجـاد اين واکنـش ميشـود .در فرايندي که
بـه آن عنـوان "غبـار بـه غبار" اطالق ميشـود ،سـطوح باالي انـرژي به ماده خـام افزوده
ميشـوند تـا فلـز توليـد شـود .اين سـطح باالي انـرژي باعـث ايجـاد پتانسـيل الکتريکي
بـاال و غيرمعمـول ميگـردد .براسـاس قانونـي در شـيمي ،تمامـي مـواد تمايـل دارند به
پايينتريـن سـطح انـرژي يـا حالـت طبيعـي خـود برگردند .پس از افزوده شـدن سـطوح
بـاالي انـرژي بـه فلـز ،هنگاميکـه ايـن فلـز در مجـاورت محيـط (يـک الکتروليـت) قرار
گيـرد ،تمايـل خواهـد داشـت کـه بـه حالـت طبيعي خـود برگـردد .ايـن فراينـد معموالً
بسـيار کنـد صـورت ميگيـرد و بـه غلظـت يـون الکتروليتـي کـه در مجـاورت آن قـرار
گرفتـه اسـت بسـتگي دارد .فقـط در شـرايط بسـيار خـاص (الکتروليت اسـيدي) اين نوع
خوردگـي اهميـت پيـدا ميکنـد .در  PHزير  4نـرخ خوردگي فوالد بسـيار افزايش يافته
و در  PHحـدود  3فـوالد تجزيـه خواهد شـد.
بـا گذشـت زمـان پتانسـيل فلز بهتدريـج کمتـر ميشـود و بنابراین سـرعت خوردگي
عمومـي کاهـش مييابـد .تخريـب خطـوط لولـه يـا مخـازن در اثر ايـن نـوع خوردگي به
سـرعت رخ نميدهـد زیـرا سـازه متخلخـل نشـده يـا نفـوذ در داخـل آن رخ نميدهـد و
فقـط يـک خوردگي عمومي بر روي کل سـطح ايجاد ميشـود(.بجز تحت شـرايط بسـيار
خاصـي کـه فلـز ميتوانـد در داخـل يـک الکتروليـت اسـيدي حـل شـود) .بـه هرحـال
کاملا يکنواخـت نیسـت و الکتروليـت نیزکام ً
ً
ال همگـن نمیباشـد ،از این رو
طبیعتـاً فلـز
پيلهـاي خوردگـي الکتروشـيميايي تشـکیل شـده و تـا حـد زيـادي ايـن نـوع خوردگي
مالیـم را تحـت الشـعاع قـرار ميدهند.
 2-2-2خوردگي پيل غلظتي .اين نوع خوردگي توسط يک پيل خوردگي
الکتروشيميايي ايجاد ميشود .اختالف پتانسيل (نيروي محرکه الکتريکي) در اثر اختالف
غلظت بعضي عناصر تشکيل دهنده در الکتروليت بوجود ميآيد .هرگونه اختالف در
الکتروليت مجاور فلز باعث ايجاد نواحی آند و کاتد جداگانه در فلز ميشود .هر فلزی که
در مجاورت يک الکتروليت باشد ،پتانسيل يا ولتاژی قابل اندازهگيري خواهد داشت .همین
فلز در الکتروليتهاي مختلف يا الکتروليتهاي با غلظت متفاوت عناصر ،پتانسيل الکتريکي
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متفاوتي دارد .اين اختالف پتانسيل در فلز نواحی آندي و کاتدي به وجود میآورد .زمانیکه
الکتروليت و مسير فلزي نيز وجود داشته باشند ،مدار کامل شده ،جريان برقرار ميشود و
خوردگي الکتروشيميايي رخ خواهد داد.
خـاک ترکيبـي از مواد بسـيار مختلفي ميباشـد .همچنين انواع بسـياری خاک وجود
دارد و حتـي غلظتهـاي مـواد تشـکيل دهنـده يک نـوع خاک هـم ميتواند بسـيار متغير
باشـند .بنابرايـن چيـزي بعنوان خـاک کام ً
ال همگن وجـود ندارد.
ايـن تغييـرات خـاک سـبب ايجـاد اختلاف پتانسـيل (نيـروي محرکـه الکتريکي) بر
روي سـطح فلزي شـده و منجر به تشـکيل پيلهاي خوردگي الکتروشـيميايي ميشـود.
مايعـات يکنواختـي بيشـتري دارنـد ،امـا غلظـت بعضـي ترکیبـات آنهـا نظيـر اکسـيژن
ميتوانـد بـا عمـق و سـرعت جریـان تغييـر کنـد .ارگانيسـمهاي زیسـتی در محيطهاي
آبـی طبيعـي وجـود دارند .اين ارگانيسـمها به سـطح مواد سـازه چسـبيده و بـر روي آنها
رشـد ميکننـد و در نتیجـه باعـث شـکلگيري يـک اليـه زیسـتی يـا بيوفيلم ميشـوند.
ايـن اليههـا بـا الکتروليـت اطـراف تفاوت داشـته و تأثيـرات نامطلـوب بسـیاری دارند .در
ادامـه مثالهايـي از اشـکال متـداول خوردگـي پيـل غلظتي ارائه شـده اسـت.
 1-2-2-2محيط ناهمسان .خطوط لوله از ميان خاکهاي متفاوتي عبور ميکند.
فلز در خاکهاي مختلف پتانسيلهاي الکتريکي متفاوتي از خود نشان ميدهد .پتانسيل
الکتريکي فلز در اين خاکها تعيين ميکند که کدام سطوح آندي و کدام کاتدي ميشوند.
از آنجا که آند و کاتد هر دو پيوستگي الکتريکي داشته و الکتروليت با هر دو در تماس
است ،جريان برقرار شده و منجر به ايجاد واکنشهاي اکسيداسيون و کاهش (خوردگي و
حفاظت) ميگردد .بنابراین سطح خط لوله يا مخزن ،که آند است ،خورده ميشود.
بدليل آنکه زمين از اليههاي افقي با خاکهاي متفاوت تشـکيل شـده اسـت ،خطوط لوله
کـه از چنديـن اليـه خـاک ميگذرنـد اغلب تحـت تأثير ايـن نوع خوردگـي قـرار ميگيرند.
بدنـه چاههـاي آب و نفـت مثالهاي اولیه از اين نوع پيل خوردگي الکتروشـيميايي هسـتند.
مثـال ديگـر خطـوط لولهای اسـت کـه از مناطقي بـا مواد مختلف نظير سـنگ ،سـنگ ريزه،
ماسـه ،خاک رس و شـن يـا ترکيبات مختلـف اين مواد عبـور میکند.
بيـش از  50نـوع کلـی خـاک وجـود دارد کـه ويژگيهـاي خوردگـي آنهـا شناسـایی
شـده اسـت .هـر نـوع از ايـن خاکهـا مقاومـت خـاک متفاوتـي دارد .در مناطقـي کـه

مقاديـر مقاومـت خـاک در فواصـل نسـبتاً کوتـاه تغييرات بسـيار شـديدي دارد ،پيلهاي
خوردگـي محيـط ناهمسـان تشـکيل ميشـوند .زمانیکـه آنـد ايـن پيلهـاي خوردگـي
الکتروشـيميايي نسـبتاً کوچـک ،مقاومـت خـاک حداقـل و اختلاف پتانسـيل الکتريکي
حداکثـر باشـد ،شـديدترين خوردگـي ايجـاد ميشـود .نمونههايـي از خاکهـاي خورنده
عبارتنـد از خـاک رس و شـن مرطـوب (قليايـي) میرسـد ،خـاک رس خشـتی (قليايي)
مونتزومـا ،کـود و خـاک گلدانـي رسـي فارگو .

شکل  :3-2پيل غلظتي ناشی از محيطهاي ناهمسان

فصل دوم :اصول عملکرد

 2-2-2-2غلظت اکسيژن .معموالً خطوط لوله يا مخازني که در مجاورت الکتروليت
با غلظت اکسيژن کم قرار دارند نسبت به ماده هم جنس در مجاورت الکتروليت با اکسيژن
زياد ،نقش آند پیدا میکنند .زمانيکه خط لوله يا مخزن درکف محل حفاري شده قرار
گرفته و سپس اطراف آن با خاک پر ميشود ،اين اثر شديدتر است .خاک پرکننده حاوي
مقدار نسبتاً زيادي اکسيژن در طي عمليات حفاري و خاکريزي است .زمانيکه فلز در
مجاورت مناطقي قرار بگيرد که سطوح اکسيژن متفاوتي دارند نيز ممکن است همين
اتفاق رخ دهد.
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شکل  :4-2پيل غلظتي ناشی از اختالف غلظت اکسيژن

 3-2-2-2الکتروليت مرطوب/خشک .خطوط لوله يا مخازن مجاور با نواحی کمآب
و پرآب در الکتروليت ،نيز پتانسيلهاي مختلفي در این نواحی از خود نشان ميدهند .معموالً
نواحی مرطوبتر در اين پيل خوردگي الکتروشيميايي نقش آند را ايفا ميکنند .شدیدترین
حالت زمانی است که خط لوله از منطقه باتالقي مجاور با مناطق خشک عبور میکند يا مخزن
در خاک خشک قرار دارد اما سطح آب خاک کف مخزن را اشباع کرده است.

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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شکل  :5-2پيل غلظتي ناشی از اختالف رطوبت

 4-2-2-2خاک ناهمگن .خطوط لوله يا مخازني که در مجاورت الکتروليت ناهمگن
قرار دارند ،در قسمتهای مختلف خاک پتانسيلهاي الکتريکي مختلفي از خود نشان
ميدهند .اين حالت در هر خاک مخلوط که متشکل از ترکيبات داراي ابعاد ميکروسکوپي
تا ابعاد نسبتاً بزرگ است ،ميتواند رخ دهد .ناحیه (نواحی) با پتانسيل بيشتر دراين پيل
خوردگي الکتروشيميايي آند ميشود .زمانيکه يک خط لوله يا مخزن در الکتروليتي قرار
گيرد که اجزايي دارد که اختالف پتانسيلهاي بزرگ بوجود ميآورند ،يا در آن نواحی
آندي کوچک و نواحی کاتدي بزرگ است ،اين حالت شديدتر خواهد بود.

شکل  :6-2پيل غلظتي ناشی از خاک ناهمگن

فصل دوم :اصول عملکرد

 5-2-2-2سطح مشترک بتن/خاک .خطوط لوله يا مخازني که در تماس با سيمان
و نیز در مجاورت الکتروليت ديگري هم قرار دارند ،در هر ناحیه پتانسيل متفاوتی از خود
نشان ميدهند .دراين پيل خوردگي الکتروشيميايي ،سطحي که در تماس با سيمان قرار
ندارد آند خواهد بود .خط لوله يا مخزني که در تماس با بتن و خاک (يا آب) قرار دارد
به دلیل اختالف پتانسيل زياد فلز در دو الکتروليت مختلف ميتواند پيل خوردگي بسيار
شديدي را بوجود آورد.
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شکل  :7-2پيل غلظتي ناشی از الکتروليتهای بتن و خاک
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 6-2-2-2ناخالصيهـاي خاکریـزی .ايـن مـورد شـبيه بـه پيلهـاي غلظتـي
خـاک ناهمگـن اسـت ،بجـز آنکـه «ناخالصيهـاي خاکریزی» موادي هسـتند کـه بطور
معمـول در خـاک وجود ندارند و موادی خارجي هسـتند که در طول یـا بین فرايندهاي
حفـاري و خاکريـزي بـا الکتروليـت مخلوط شـدهاند .ايـن ناخالصیهـا ميتوانند موادی
باشـند کـه سـطوح آنـدي يـا کاتـدي را بـر روي سـازه تشـکيل ميدهنـد .همچنیـن
ميتواننـد مـواد ايزولـه کننـدهاي باشـند کـه شـرايط مختلفـی را در الکتروليـت ايجـاد
میکنـد يـا يـک مـاده فلـزي باشـد کـه بـا تمـاس بـا سـازه بـه آنـد يـا کاتـد تبديـل
میشـود (خوردگـي گالوانيـک).
 7-2-2-2اثرات بيولوژيکي .ارگانيسمهاي زیستی میتوانند به سطح فلز چسبيده
و با رشد بر روي آن محيط متفاوتي را به وجود آورند که در بعضي موارد براي فلز بسيار
خورنده است .اکثر باکتريهاي مرتبط با خوردگي ،در دماهاي  15° Cتا  60° F( 45°Cتا
 ) 115° Fبيشترين رشد را دارند .اين باکتريها معموالً با ميزان اکسيژن مورد نيازشان،
که در گونههای مختلف بسيار متفاوت است ،طبقهبندي ميشوند و ميتوانند هوازي يا
بيهوازي باشند .محصوالت سوخت و ساز آنها با ايجاد مواد يا اليههايي (لجن) که به
عنوان سد نفوذ عمل ميکنند ،يا تغيير غلظت يونها و  PHبر واکنش الکتروشيميايي
تأثير ميگذارند .بعضي از باکتريها ميتوانند مستقيماً در اکسيد يا کاهش يونهاي فلزي
شرکت کرده و تعادل شيميايي را برهم بزنند ،که این فرایند بر روي سرعت خوردگي

1. Dissimilar Metals

فصل دوم :اصول عملکرد

تأثير ميگذارد .باکتريهای هوازي ،پيلهاي غلظتی اکسيژنی و شيميايي را بوجود آورده
و در حضور باکتريهاي قادر به اکسيده کردن يونهاي آهن ،فرایند خوردگي را تسریع
میکنند .بسياري از این باکتریها ،اسيدهاي آلي يا معدني توليد ميکنند که ميتوانند
پوششهاي قطعه را نيز تجزيه کنند .گاهي اوقات محصوالت اين تجزيه ،بعنوان مواد
غذايي استفاده شده و منجر به تشديد خوردگي ميگردند.
 3-2-2خوردگي گالوانيکی .اين نوع خوردگي به واسطة يک پيل خوردگي
الکتروشيميايي بوجود ميآيد .این پیل ناشی از وجود یک اختالف پتانسيل در فلز است
که يک بخش از پيل را به آند و بخش ديگر پيل را به کاتد تبديل ميکند.
فلـزات مختلـف در يـک الکتروليـت يکسـان پتانسـيلهاي متفاوتـي دارنـد .ايـن
اختلاف پتانسـيل ،نيـروي محرکـه يـا ولتـاژ پيـل ميباشـد .هماننـد هـر پيـل خوردگي
الکتروشـيميايي ،درصورتيکـه الکتروليـت از آنـد تـا کاتـد پيوسـته بـوده و یـک مسـیر
فلـزی بـراي الکتـرون وجـود داشـته باشـد ،مدار کامل شـده و جريـان برقرار خواهد شـد
و خوردگـي الکتروشـيميايي رخ خواهـد داد.
 1-3-2-2فلـزات ناهمسـان .1بارزتريـن شـکل ايـن نـوع خوردگـي زمانـي اسـت
کـه دو نـوع فلـز مختلـف در الکتروليـت بـوده و بـه طريقـي اتصـال فلـزي برقـرار کننـد.
تمامـي فلـزات پتانسـيل الکتريکـي دارنـد و هـر فلز پتانسـيل يـا ولتاژ مخصـوص به خود
را دارد (پاراگـراف  .)4-2در هنـگام اتصـال دو فلـز مختلف ،فلزي که پتانسـيل منفيتري
دارد ،آنـد و فلـزي کـه پتانسـيل مثبتتـری دارد کاتـد ميشـود .فلـز "فعـال" ،فلـزي بـا
انـدازه پتانسـيل منفـي زيـاد اسـت ،کـه بـه اين معنـي نيز هسـت که درمقايسـه بـا اکثر
فلـزات ديگـر آنـد ميشـود .فلز "نجيـب" فلزي با انـدازه پتانسـيل منفي کم اسـت ،يعني
درمقايسـه بـا اکثـر فلزهـاي ديگـر کاتـد ميشـود .هنگاميکه اختلاف پتانسـيل بين دو
فلـز يـا "ولتـاژ محرک" در بيشـترين حد خود باشـد ،خوردگي فلزات ناهمسـان شـديدتر
است.
فـوالد نـو ،آلومينيـوم ،فـوالد ضد زنگ (در حالت فعـال) ،روي و منيزيـم نمونههايي از
فلـزات فعـال ميباشـند .فوالد خورده شـده ،فـوالد ضد زنـگ (در حالت غيرفعـال) ،مس،
برنـز ،کربـن ،طلا و پالتيـن نمونههايـي از فلـزات نجيب هسـتند .يـک نمونـه از اين نوع
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خوردگـي زمانـي روي ميدهـد کـه خطـوط لولـه فـوالدي و پوشـشدار بـا سيسـتمهاي
اتصـال بـه زمیـن مسـي و بدون پوشـش يـا سـاير خطوط لولـه مسـي (معمـوالً لولههاي
آب) اتصـال فلزي برقـرار کنند.

شکل :8-2پيل خوردگي گالوانيکی ناشی از فلزات ناهمسان
بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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 2-3-2-2همرفـت فلـز کهنـه بـه نـو .ايـن نـوع خوردگـي نيـز
ميتوانـد نسـبتاً شـديد باشـد .بدليـل انـرژي زيـاد بـکار گرفتـه شـده در فراينـد
توليـد فـوالد ،ايـن فلـز در بيـن فلـزات منحصـر بـه فـرد ميباشـد (پاراگـراف
 .)1-2-2فـوالد نـو فعالتـر از فـوالد خـورده شـده اسـت .اختلاف پتانسـيل بين پتانسـيل
منفـي فـوالد نـو و پتانسـيل مثبتتر فوالد کهنـه ،نيروي محرکـه يا ولتاژ اين پيـل خوردگي
الکتروشـيميايي اسـت .نمونـه شـديد و رایـج اين نـوع خوردگي زمانـي رخ ميدهـد که يک
لولـه فوالدي قديمي بدون پوشـش شکسـته شـده و بخش کوچکي از خـط لوله با يک قطعه
فـوالد پوشـشدار نـو تعويض ميشـود .اين قطعه جديد نقـش آند پیدا کـرده و براي حفاظت
از کاتـد بزرگتـر خـورده ميشـود کـه در نهايت منجر بـه تخريب قطعه جديـد ميگردد.

شکل  :9-2پيل خوردگي گالوانيکی ناشی از فوالد نو و کهنه

فصل دوم :اصول عملکرد

 3-3-2-2آلياژهاي ناهمسان .بارزترين نمونه اين نوع خوردگي در آلياژهاي فلزی
متفاوت دیده میشود .به عنوان مثال ،بيش از  200نوع آلياژ مختلف از فوالد ضد زنگ
وجود دارد .فلزات نيز صددرصد خالص نيستند .معموالً درصد اندکي از انواع فلزات دیگر
در آنها وجود دارد .تفاوت سريهاي مختلف يک فلز در نسبت همين ناخالصیها است.
توليدکنندگان مختلف از مواد اولیه متفاوت و حتی با منابع متفاوت استفاده ميکنند.
پتانسيل الکتريکي آلیاژهای یک فلز اندکي با هم تفاوت دارند .حتي در يک آلیاژ هم،
غلظت ناخالصیها ،در سرتاسر محصول يکسان نبوده و اندکي تغييرات خواهد داشت .تمام
اين تغییرات منجر به توليد نيروي محرکه الکتريکي در جهت رخداد اين نوع خوردگي
خواهد شد.
 4-3-2-2ناخالصيها در فلز .هيچ فرايند توليدي کامل نيست .ممکن است در
حین توليد يا خنک شدن فلز ،ناخالصيهاي اندکي با آن مخلوط شوند .ممکن است
ناخالصيها در سطح فلز به بخشي از الکتروليت تبديل شده و خوردگي پيل غلظتي را
بوجود آورند يا درصورت فلزي بودن ،ممکن است به آند (که خورده شده و حفرهاي بر
جاي ميگذارد يا کاتد ( که فلز پیرامون را ميخورد) تبديل شوند.
 5-3-2-2سطح آسيب ديده يا خراشيده شده .يک سطح آسيب ديده يا
خراشيده شده نسبت به سطح فلزي اطراف خود حالت آندي پيدا ميکند .اين مورد مشابه
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فوالد کهنه نسبت به نو است که در آن فوالد نو نسبت به فوالد کهنه حالت آندي دارد.
اين پيل خوردگي الکتروشيميايي در اثر تفاوت در پتانسيل الکتريکي سطح خراشيده شده
نسبت به مابقي سطوح قطعه تشکيل ميشود .لوله رزوهدار ،مهرهها ،مارکهاي روي آچار
لولهها و ساير ابزارها ،و مارکهاي روي بيلها و کج بيلها نمونههاي معمولي از اين نوع
پيل خوردگي الکتروشيميايي ميباشند .بدليل کاهش ضخامت فلز در اين سطوح ،اوضاع
وخيمتر هم ميشود.

شکل  :10-2پيل خوردگي گالوانيک ناشی از سطوح آسيب ديده يا خراشيده شده

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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 6-3-2-2بخش فلزي تحت فشار .فلز تحت فشار نسبت به فلزات دیگر حالت
آندي دارد .مهرهها ،خمها ،تنشهاي ساختاری يا مکانيکي و حرکت خاک نمونههاي
متداولي از این شرایط بشمار ميآيند .اين شرايط قبل از نفوذ خوردگي به کل ضخامت
قطعه ،باعث برش يا ترک خوردگي فلز در اثر فشار ميشود.
 7-3-2-2دمـا .فلـزي کـه در دمـاي باالتـري قـرار ميگيـرد نسـبت بـه همان
ً
قبلا هـم گفتـه شـد،
فلـز در دمـاي کمتـر حالـت آنـدي پيـدا ميکنـد .همانطورکـه
فلـز فعالتـر نسـبت بـه فلـز نجيبتـر نقـش آنـدي دارد و از آنجـا کـه دمـاي زيـاد
باعـث فعالتـر شـدن فلـز ميشـود ،ايـن فلـز آنـد ميشـود .ايـن پيـل خوردگـي
الکتروشـيميايي ميتوانـد باعـث خوردگـي شـديد در فلزاتـي شـود کـه در دماهـاي
بااليـي قـرار دارند.

فصل دوم :اصول عملکرد

 8-3-2-2منابـع خوردگـی همزمـان .هـر يـک از انـواع پيلهـاي خوردگـي
الکتروشـيميايي ذکـر شـده ميتواننـد خوردگـي قابـل توجهـی را ایجـاد کننـد .امـا در
بسـياري از مـوارد ،ترکيبـي از انـواع مختلـف خوردگـي بطـور همزمـان دسـت بـه کار
شـده و خوردگـی در سـطح فلـز را تشـدید ميکننـد .آگاهـي از دليل واقعـي خوردگي،
اهميـت زيـادي در نگهـداري يـک قطعـه فلزي مسـتغرق يـا مدفـون نظير خـط لوله يا
مخـزن دارد.
بـا اطلاع یافتـن از وجـود خوردگـي يـا نشـتي ناشـی خوردگـي ،الزم اسـت کـه
علـت خوردگـي مشـخص شـود تـا بتـوان اقـدام اصالحـي را انجـام داد .بـا شـناخت
نـوع خوردگـي ،ميتـوان روش اصلاح مسـبب خوردگـي را بسـادگي تعییـن کـرده
و از نشـتیهای آتـي جلوگیـری کـرد .در بسـياري مـوارد ميتـوان بـا درک فراينـد
خوردگـي محـل سـطوح آنـدی را پيشبينـي کـرد .اغلـب ايـن سـطوح در بدتريـن
ً
مثلا در خطـوط لولـه عبـوری از رودخانـه يـا باتالق،
مکانهـاي ممکـن قـرار دارنـد،
لولههایـی کـه وارد گودالهـا يـا پيهـا ميشـوند .لولههـاي تحـت فشـار و لولههايـی که
در دماهـاي بـاال قـرار دارند.
در اکثـر مـوارد نشـتي ،اولويـت اول تعميـر سـوراخ لولـه يـا مخـزن اسـت .بـدون
آگاهـي از خوردگـي و کنتـرل آن ،وضعیـت ميتواند بدتر هم بشـود .حتـي با مالحظه
لـزوم توقـف نشـتي ،بازهـم الزم اسـت کـه علـت نشـتي برطـرف شـود؛ يعنـي اقدامی
در جهـت شناسـايي و کنتـرل دليـل نشـتي صـورت گيرد .گاهـی اوقات ،عايق آسـيب
ديـده يـا قطعـی سـيم اتصـال علت نشـتي ميباشـد .میتـوان گفـت کـه متداولترين
علـت نشـتيهاي ناشـي از خوردگـي ،روشهـا يـا مـواد بکارگرفتـه شـده در تعميرات
نشـتيهاي قبلـي هسـتندکه یکنواختـی سـاختار را بهـم زده یـا آن را ناقـص کردهاند.
در شـکل زيـر ميتـوان انـواع بسـیاری از خوردگيهايـي کـه در عمـل بطـور همزمان
رخ ميدهنـد را مشـاهده نمـود .ايـن شـکل اکثـر انـواع مختلـف خوردگـي ذکر شـده
را نشـان ميدهـد.
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شکل  :11-2ترکيبي از پيلهاي خوردگي مختلف که در عمل با آن مواجه هستيم
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 4-2-2خوردگي ناشی از جريان سرگردان .اين نوع پيل خوردگي الکتروشيميايي
در اثر نيروي محرکه الکتريکي ناشي از يک منبع خارجي ايجاد ميشود که با ايجاد
گراديان پتانسيل در الکتروليت يا با القاي يک جريان در فلز ،بر سازه تأثير ميگذارد.
با اعمال اين نيرو ،بخشي از سازه به آند و بخش ديگر به کاتد تبديل ميشود .این
جذب و تخلیه بار الکتریکی زمانی رخ میدهد که يک ساختار فلزي مسيري را با
مقاومت کمتر برای برقراری جريان داخل الکتروليت فراهم کند .از آنجا که ممکن
است ولتاژهاي بسيار باالیی توسط منابع مختلف به سطح زمين اعمال شود ،اين نوع
خوردگي ميتواند بسيار شديد باشد .گراديان پتانسيل در الکتروليت باعث میشودکه
بخشي از سازه جريان را جذب کرده (کاتد شود) و بخش ديگری جريان را تخلیه
کند (آند شود).
خوردگـي جريـان سـرگردان در محلـی اتفـاق ميافتـد کـه جريـان منبـع خارجي از
قطعـه فلـزي خـارج شـده و به الکتروليـت ،که معمـوالً در نزديکی سـرکاتد منبع خارجي
اسـت ،وارد میشـود .منبـع خارجـي ،نيـروي محرکـه يـا ولتـاژ پيـل ميباشـد .خوردگي
جريـان سـرگردان بـا خوردگـي عادی تفـاوت دارد ،زیرا توسـط جريـان الکتريکـي القایی
بوجـود آمـده و اصـوالً مسـتقل از فاکتورهـاي محيطـي پيلهـاي غلظتـي ،مقاومتيPH ،

و پيلهـاي گالوانيکـی ميباشـد .مقـدار جريـان (خوردگـي) بـه منبـع خارجـي و نسـبت
مقاومـت مسـير داخـل قطعـة فلـزي بـه مقاومـت مسـير بين آنـد و کاتـد منبـع خارجي
بستگي دارد.

شکل  :12-2پيل خوردگي جريان سرگردان ناشی از آند و کاتد خارجي

1. Amp-year

فصل دوم :اصول عملکرد

نمونـهاي از خوردگـي جريـان سـرگردان توسـط سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي نـوع
جريـان اعمالـي ايجـاد ميشـود .کـه در آن يـک سـازه "خارجـي" بـا پتانسـیل الکتريکي
یکنواخت از نزديکي آندها گذشـته و سـپس به سـمت ديگر سـازه حفاظت شـده (کاتد)
مـيرود .ايـن خوردگـي معمـوالً پـس از تخريب سـازه خارجي کشـف ميشـود .خوردگي
جريـان سـرگردان شـديدترين نوع خوردگي محسـوب ميشـود.زيرا قطعه فلـزي به اجبار
آنـد شـده و مقـدار جريـان با تخریب فلـز رابطه مسـتقیم دارد .اگـر بتوان مقـدار جرياني
کـه از سـازه خـارج شـده و وارد الکتروليـت میشـود را اندازهگيـري نمـود ،ايـن مقـدار
را ميتـوان مسـتقيماً بـه کاهـش وزن فلـز تبديـل کـرد .فلـزات مختلـف هنگاميکـه در
معـرض تخليـه جريـان قـرار گيرند مقـدار کاهش وزن مشـخصي از خود نشـان ميدهند.
معمـوالً ايـن کاهـش وزن برحسـب پونـد (کيلوگـرم) بـر آمپـر در بـازة زمانـي يک سـال
(يـک آمپر-سـال )1اندازهگيـري ميشـود .بعنـوان مثال اگر جريـان سـرگردان دو آمپري
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بـر روي يـک لولـه فوالدي وجود داشـته باشـد ،نتيجـهاش از دسـت دادن  18/2کيلوگرم
( 40/2پونـد) فـوالد در عـرض يـک سـال ميباشـد .بـراي يـک خـط لولـه پوشـشدهي
شـده ،ايـن امـر منجـر بـه نفـوذ خوردگـي در قسـمت معيـوب پوشـش در مـدت زمانـی
بسـيار کوتـاه ،گاهـاً تنهـا چنـد روز ،ميگردد.
جدول  :1-2کاهش وزن فلزات خاص تحت جريان يک آمپر به مدت يک سال ( 1آمپر–سال)

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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فلز ( يون )

کاهش وزن (کيلوگرم)

کاهش وزن (پوند)

منيزيم

4/00

8/8

آلومينيوم

2/95

6/5

روي ()Zn++

10/66

23/6

کروم

5/65

12/5

کادميوم

18/39

40/5

آهن ()Fe++

9/13

20/1

کبالت

9/63

21/2

نيکل

9/58

21/1

مس ()Cu+

20/77

45/6

مس ()Cu++

10/39

22/8

قلع

19/39

42/7

سرب ()Pb++

33/87

74/5

کربن ()C+

1/91

4/2

کربن ()C++++

1/00

2/2

 1-4-2-2سيستمهاي انتقال مستقیم ( .)DCريلهاي راهآهن برقي ،شبکههاي
مترو ،شبکههاي تراموا ،سيستمهاي استخراج معدن و واگنهای برقي که با جريان مستقيم
کار ميکنند ،منابع اصلي خوردگي جريان سرگردان محسوب ميشوند .اين سيستمها
میتوانند با جريان بار چند هزار آمپري و در پتانسيل کاري معمول  600ولت کارکنند.

ریلها بر روي سطح زمين قرار گرفتهاند و کام ً
ال از زمين عايق نشدهاند .ممکن است
قسمتي از جريان بار از داخل زمين عبور کند و درصورت بروز نقصي در ريلهاي آهني،
اين جريانها به شدت افزايش مييابند .ممکن است سازههاي فلزي مدفون یا مستغرق در
مجاورت (چند مايلي) اين ريلها در معرض اثرات جريان سرگردان قرار گيرند .خطوط
لوله موازي که از زير ریلها ميگذرند يا در نزديکي ايستگاه فرعي  DCقرار دارند تا حد
زيادي مستعد اين جريانها هستند .درصورت وجود اتصاالت با مقاومت باال در خط لوله،
اين جريان از کنار اتصال گذشته ،در يک طرف اتصال خط لوله را ترک کرده و از طرف
ديگر دوباره به آن وارد ميشود .از آنجا که منبع جريان سرگردان متحرک است ،ممکن
است الزم باشد که سازه فلزي در طول يک بازه بيست و چهار ساعته بازرسی شود تا
تأثيرگذاري اين جريانها بر روي آن مشخص گردد.

شکل  :13-2پيل خوردگي جريان سرگردان ناشی از سيستم انتقال جريان

DC

)1. High Voltage Direct Current (HVDC

فصل دوم :اصول عملکرد

 2-4-2-2خطوط انتقال برق با جريان مستقيم ولتاژ باال .1شبکههاي توزيع برق
منبع ديگري از جريانهاي سرگردان محسوب ميشوند .اکثر سيستمهاي قدرت از نوع
 ACهستند ،درحالیکه گاهي از سيستمهاي  DCهمراه با اتصال زمين استفاده ميشود.
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در شرايط وجود نقص ،ممکن است اين خطوط انتقال از زمين بعنوان مسير برگشتي براي
جريان  DCاستفاده کنند .از آنجا که انتقال جریان  DCتنها به دو سيم نياز دارد و نه سه
سيم ،گاهي اوقات در هنگام انتقال توانهاي زياد به مسافتهاي دور ،از آن استفاده ميشود.
واحدهاي تبديل در هر دو انتهاي خطوط انتقال قرارداده شدهاند .هر يک از اين واحدهاي
تبديل به يک شبکه زمين بزرگ متصل است .هر گونه بار 1نامتعادل باعث ايجاد جرياني
داخل زمين و بين اين دو شبکه ميشود .اين جريانهاي نامتعادل بطور طبيعي ثابت نیستند
و جهت و اندازه آنها تغيير ميکند .ممکن است ولتاژهاي خط  750000 ،HVDCولت يا
بيشتر باشد.

شکل  :14-2پيل خوردگي جريان سرگردان ناشی از شبکه انتقال
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HVDC

 3-4-2-2عمليات جوشکاري .دستگاههای جوش الکتريکي  ،DCاز جمله منابع
جريان  DCبشمار ميآيند .يک نمونه از اين نوع پيل خوردگي الکتروشيميايي زماني
تشکيل ميشود که دستگاه جوش الکتريکي روي کشتي فلزي ،که خط  DCزمین آن در
2
ساحل قرار دارد ،جريان را از کف کشتي خارج کرده (آند) و به سیستم اتصال به زمين
(کاتد) بازگرداند.

شکل  :15-2پيل خوردگي جريان سرگردان ناشی از عمليات جوشکاري

DC

1. load
2. Grounding system

 4-4-2-2سيستمهاي حفاظت کاتدي .سيستمهاي حفاظت کاتدي منبع اصلي
جريان سرگردان در ساير قطعات فلزي به حساب ميآيند .نمونهاي از اين پيل خوردگي
الکتروشيميايي زماني بوجود ميآيد که يک خط لوله خارجي از نزديکي يک آند گذشته
و سپس به سمت ديگر سازه حفاظت شده (کاتد) میرود .روند دقيق بررسی و اصالح اين
مشکالت در فصل  7آورده شده است.

شکل  :16-2پيل خوردگي جريان سرگردان ناشي از يک سيستم حفاظت کاتدي
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 5-4-2-2جريانهاي تلوریک .گاهي اوقات بینظمی در ميدان مغناطيسي زمين
باعث ايجاد جريان القائي در قطعات فلزي ميشود .بعضي مناطق به خاطر رسوبات معدني
يا ساير ويژگيهاي فيزيکي يا محيطي ،مستعد اين اثرات ميباشند .اين جريانها ميتوانند
در پی اثرات موضعي شديد خورشيد نيز ايجاد گردند .ميدان مغناطيسي متغير زمين که
خط لوله فلزي را قطع ميکند ،ولتاژي را در سازه بوجود ميآورد و در جايي که اين جريان
سازه را ترک کرده و وارد زمين ميشود خوردگي اتفاق ميافتد.
 3-2سـرعت خوردگي .از آنجا که تقريباً کل خوردگي يک واکنش الکتروشـيميايي
محسـوب ميشـود ،هـر آنچـه کـه بـر سـرعت واکنش شـيميايي يـا مقـدار جريـان تأثير
بگـذارد ،بـر سـرعت خوردگـي نيز تأثيـر خواهد گذاشـت .قانون اهـم را ميتـوان در مورد
بخـش الکتريکـي پيـل خوردگـي بکار برد .سـرعت خوردگي نسـبت مسـتقيمي بـا مقدار
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جريـان برقـرار شـده در پيـل خوردگـي الکتروشـيميايي دارد .اگـر بتـوان ايـن جريـان را
اندازهگيـري نمـود ،میـزان تخریـب فلـز را ميتـوان بطور دقيق محاسـبه کرد .ايـن به آن
معناسـت کـه اندازهگيـري برحسـب آمپـر يـا ميليآمپـر را ميتوان بـا محاسـبات رياضي
بـه مقادیـر کيلوگـرم (پونـد) بـر آمپر سـال تبدیل نمـود .يک آمپر سـال ،شـارش جریان
يـک آمپـر بـراي مدت زمـان يک سـال ميباشـد .فلـزات مختلـف سـرعتهاي خوردگی
متفاوتـي دارند.
 1-3-2تأثيرات الکتريکي بر سرعت خوردگي .هر فاکتوري که بر مقدار جريان
عبوري در يک مدار تأثير بگذارد ،بر سرعت قسمت الکتريکي در واکنش الکتروشيميايي
(خوردگي) نيز تأثير خواهد گذاشت .در ادامه توضیح و نمونهاي از فاکتورهاي تأثيرگذار بر
سرعت قسمت الکتريکي خوردگي آمده است.
 1-1-3-2اختالف پتانسيل .اختالف پتانسيل بين آند و کاتد نيروي محرکه
الکتريکي است و ميتوان آن را به صورت ولتاژ اندازهگيري کرد .هرچه اين اختالف يا ولتاژ
بيشتر باشد ،پتانسيل خوردگي بيشتر ميشود .اين ولتاژ در يک پيل الکتروشيميايي نسبت
مستقيمي با جريان و در نتيجه خوردگي دارد .درصورت دو برابر شدن ولتاژ و ثابت ماندن
بقيه فاکتورها ،مقدار خوردگي دو برابر ميشود.
 2-1-3-2مقاومـت ويـژه الکتروليت .مقاومـت ويـژه الکتروليت معمـوالً فاکتور
مهمـي در تعييـن سـرعت خوردگـي و يـک ويژگـي غيـر قابـل کنتـرل خـاک يـا آب
(الکتروليـت) اسـت .طبـق تعريـف ،الکتروليـت مـادهاي اسـت کـه بـه يونها اجـازة عبور
میدهـد و مقاومـت ويـژه ،سـرعت عبـور مجـاز بـرای يونهـا میباشـد .مقاومـت ويـژه
عکـس هدایـت بـوده وبا واحـد اهـم – سـانتيمتر اندازهگيري ميشـود .مقاومـت ويژه در
يـک پيـل الکتروشـيميايي با جريـان و بنابراين با خوردگي نسـبت عکـس دارد .درصورت
دو برابـر شـدن مقاومـت ويـژه و ثابـت مانـدن سـاير فاکتورها ،مقـدار خوردگـي به نصف
کاهـش مييابـد.
 3-1-3-2مقاومت تماسي .مقاومت تماسي آند و کاتد نسبت به الکتروليت تأثير
مشابهي همانند مقاومت دارد زيرا از جنس مقاومت است .هرچه مقاومت کمتر باشد،
جريان (خوردگي) بيشتر ميشود .درصورت دو برابر شدن مقاومت تماسي آند يا کاتد و
ثابت ماندن ساير فاکتورها ،مقدار خوردگي به نصف تقليل میيابد .توجه داشته باشيد که
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اگر مقاومت تماسي آند و کاتد دو برابر شوند ،مقدار خوردگـــي تنها يک چهارم مقدار
اوليه آن ميشود.
 4-1-3-2پوشش سازه .پوشش سازه معموالً باعث افزايش مقاومت تماسي آند و
کاتد ميشود زيرا اکثر پوششها ذاتاً ديالکتريک (نارسانا) هستند( .به پاراگراف 3-1-3-2
رجوع کنيد)
 5-1-3-2قطبيشدن سازه .قطبي شدن (پالريزاسيون) ،تغيير پتانسيل الکترود در
اثر برقراري جريان الکتروشيميايي است و معموالً منجر به تشکيل اليهاي به نام "اليه
پالريزاسيون" بر روي سطح الکترود ميشود .اليه پالريزاسيون شامل يک اليه نازک
هيدروژن بر روي سطح کاتد است .اين اليه و ساير تغييرات ،آثار مثبتي بر روي کاتد دارند.
اليه هيدروژن بعنوان يک پوشش اضافي عمل کرده ،آب از سطح کاتد دور ميشود .غلظت
يون در الکتروليت کاهش يافته ،مقاومت تماسي الکترود نسبت به الکتروليت افزايش مييابد
و در نتیجه جريان پيل خوردگي ديگر برقرار نشده يا آنقدر کاهش مييابد که نسبت به مقدار
قبلي آن بسياراندک خواهد بود.
 6-1-3-2مقـدار جريـان .مقدار جريان مسـتقيماً بـر روي سـرعت خوردگي تأثير
ميگـذارد .خوردگـي را ميتـوان از روي ميـزان جريان مشـخص کرد .هر فلز مشـخصاتی
از جملـه تعـداد الکترونهايـي که در فرايند اکسيداسـيون از دسـت ميدهـد و تعداد اتمها
در يـک کيلوگـرم (پونـد) از فلـز دارد .ایـن مشـخصات را ميتـوان بـه کيلوگـرم (پوند) بر
آمپـر تبديـل کـرد .واحـد اندازهگيري طبیعـی ،مقدار کیلوگـرم (پوند) بر آمپر سـال را در
یـک دوره یک سـاله محاسـبه میکند.
 2-3-2اثرات شيميايي بر سرعت خوردگي .هر فاکتور تأثيرگذار بر سرعت يک
واکنش شيميايي ،بر سرعت قسمت شيميايي از واکنش الکتروشيميايي (خوردگي) تأثير
میگذارد .در ادامه توصيفي از فاکتورهاي تأثيرگذار بر سرعت قسمت شيميايي خوردگي
به همراه مثال آورده شده است.
 1-2-3-2دمـا .دمـا متغيـر خارجـي پيچيـدهاي محسـوب ميشـود .بطورکلـي
بـا افزايـش دمـا خوردگـي افزایـش ميیابـد .بـا ايـن حـال ،ايـن موضـوع بـه ميـزان
اکسـيژن در دسـترس نيـز بسـتگي دارد .نشـان داده شـده اسـت کـه سـرعت خوردگـي
آهـن در يـک سيسـتم بسـته ،از دمـاي حـدود  40°Cتـا  105°F( 160°Cتـا
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 )320°Fتقريبـاً بطـور خطـي بـا دمـا افزايـش مييابـد .با اين حـال در يک سيسـتم باز،
سـرعت خوردگـي تـا حـدود  )175°F( 80° Cافزايش يافته و پـس از آن کاهش مييابد.
همچنيـن بايـد توجـه داشـته باشـيد کـه بـا افزايـش دمـا PH ،مايـع اسـيديتر شـده و
بـر روي سـرعت خوردگـي نيـز تأثيـر خواهـد گذاشـت .بـه عنـوان مثـال ،آب قليايي 25
قسـمت در ميليـون با  PHمعادل  9/4در دمـای  ،)80°F( 26/7°Cدر )200°F( 93/3°C
PHای برابـر بـا  8.0خواهد داشـت.
 2-2-3-2غلظت يون .غلظت يون اثري مشابه  PHدارد ،بجز آنکه سرعت خوردگي
برخي از فلزات تحت تأثیر يونهاي خاصي قرار ميگيرد .به عنوان مثال ،آلومينيوم نه تنها
توسط مواد قليايي بلکه در صورت وجود يونهاي مس در محيط آبی نیز خورده ميشود و از
طرفی با جيوه ،يونهاي جيوه و حاللهاي کلردار خشک نیز به سرعت تخريب ميشود .در
مورد آهن ،کلريد و يونهاي کلريد ميتوانند باعث افزايش سرعت خوردگي آن در بعضي از
الکتروليتها شوند .با اين حال ،يونهاي بروميد و يديد میتوانند مانع خوردگي شوند (سرعت
خوردگي را کاهش دهند) .اثر غلظت يکي از ترکیبات بر خوردگي ،اغلب به ساير متغيرهاي
محيطي نظير وجود امالح ،ميزان اکسيژن در دسترس و تفاوت در قابليت حل شدن اکسيژن،
 PHو دما بستگي دارد.
 3-2-3-2غلظت الکترون .غلظت باالی الکترونهای آزاد در الکتروليت پیرامون
کاتد میتواند با رسیدن به اشباع حداکثر سرعت انتقال يون از محيط ،از خوردگي
جلوگيري کند .غلظت ناچیز الکترونهاي آزاد در الکتروليت پیرامون کاتد ،به دلیل ماهيت
شيميايي تعادل که در آن الکترونها به محيط منتقل میشوند .میتواند باعث افزايش
سرعت خوردگي شود.
 PH 4-2-3-2الکتروليت .در يک پيل خوردگي الکتروشيميايي PH ،الکتروليت
خاک يا آب با افزایش یا کاهش سرعت واکنشهاي شيميايي در آند و يا کاتد و يا هر دو،
بر سرعت خوردگي تأثير ميگذارد .اصوالً  PHيک الکتروليت غلظت يونهاي هيدروژن را
نشان ميدهد .مقدار  PHکمتر از  4سرعت خوردگي فوالد نرم را افزايش ميدهد .در PH
برابر  ،3سرعت خوردگي به شدت افزایش مييابد .سرعت خوردگي فلزات آمفوتر نيز در
محيطهاي قليايي افزايش مییابد .آلومينيوم و سرب نمونههايي از فلزات آمفوتر هستند.

شکل  :17-2اثر  PHالکتروليت بر سرعت خوردگي
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 5-2-3-2پوشـش سـازه .پوشـش سـازه ميتواند بر سـرعت انتقال يون در آند و
کاتـد تأثيـر بگـذارد .کاهش سـرعت انتقال بـه معناي کاهش سـرعت خوردگي ميباشـد.
ایـن پوشـش میتوانـد بـر سـاير فاکتورهـاي محيطـي نظيـر دمـا PH ،و غلظت يـون نيز
تأثيـر بگذارد.
 6-2-3-2پالريزاسيون سازه .پالريزاسيون به عنوان يک پوشش اضافه عمل کرده
و بر ميزان  PHو غلظت يون در الکتروليت مجاور سازه تأثير ميگذارد.
  3-3-2روابط سطوح .اندازه نسبي سطح آند وکاتد ميتواند تأثير زيادي بر سرعت
خوردگي ،خصوصاً در شرايط جريان سرگردان ،داشته باشد .هنگاميکه سطح آندي بسيار
کوچک و سطح کاتدي بزرگ باشد ،خوردگي متمرکز و معموالً شديدتر ميشود .رابطة
بين اندازهها در شرايط جريان سرگردان اهميت یسیار زيادي دارد .در این شرایط ،چگالي
جريان در کاتد ميتواند بسيار زياد باشد که منجر به تخريب سازه در مدت زمان بسيار
کوتاهي ميگردد.
 4-2سـريهای گالوانيکـی .دو فاکتـور اصلـي تأثيرگـذار بـر سـرعت خوردگي در
يـک پيـل خوردگي الکتروشـيميايي ،مشـخصات الکتريکـي الکتروليت (مقاومـت ويژه) و
اختلاف ولتـاژ بيـن آنـد و کاتـد هسـتند .مقاومت ويـژه الکتروليـت معموالً قابـل کنترل
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نيسـت امـا ميتـوان آنرا اندازهگیـری کـرد .ولتاژ يا پتانسـيل آنـد و کاتد فلـزي نيز قابل
اندازهگيـري ميباشـد .ولتـاژ اندازهگيـري شـده همـان اختلاف ولتـاژ بيـن دو الکتـرود
اسـت .از آنجـا کـه ايـن پتانسـیل فقط بـه يک اختالف ولتاژ وابسـته اسـت ،بايـد مرجعي
وجـود داشـته باشـد کـه تمامـي الکترودهـاي ديگـر را بتـوان نسـبت بـه آن اندازهگيري
کـرد تـا يـک جـدول يـا سـري نسـبي از پتانسـيل الکترودهـاي مشـخصي تهيـه شـود.
همانطورکـه ً
قبلا ذکـر شـد ،فلـزات پتانسـيلهای متفاوتي دارنـد و همچنین هـر فلز در
الکتروليتهـاي متفـاوت پتانسـيلهاي مختلفـي دارد.
بـراي ایـن کـه الکترودي بـه عنوان مبنـاي اندازهگيـري سـاير الکترودها بـه کار رود،
بايـد فلـز و الکتروليت در تماس با آن مشـخص شـوند .بـا انجام ايـن کار ،الکترود بصورت
الکتـرود مبنـا درميآيد.
تاکنـون انـواع بسـياري از الکترودهـاي مبنـا مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت .در
آزمايشـگاه ،اسـتفاده از نـوع هيـدروژن /هيـدروژن (الکتـرود هيـدروژن ،الکتروليـت
هيـدروژن) متـداول اسـت .در کاربـرد میدانـی ،مس/سـولفات مـس (الکتـرود مـس،
ً
کاملا اشـباع) بـه کار مـیرود .مگـر در آب شـور کـه از
الکتروليـت سـولفات مـس
نقـره  /کلريـد نقـره (الکتـرود نقـره ،الکتروليـت کلريـد نقـره) اسـتفاده ميشـود و
بايـد بـا فاکتـور الکتروليـت يا ميـزان کلريـد موجـود در الکتروليـت تنظيم شـود .اين
الکترودهـاي مبنـا صرفـاً الکترودهـاي پايـدار بـا پتانسـيل مشـخصي ميباشـند کـه
بـراي اندازهگيـري پتانسـيل الکترودهـاي نامشـخص بـکار ميرونـد .بـا اسـتفاده از
الکترودهـاي مبنـا ميتـوان مقـدار پتانسـيل هـر فلـز در هـر الکتروليـت را ثبـت کرد
و آنرا بـا دیگـر الکترودهـا مقايسـه نمـود .جدولـي کـه از چنيـن مقادیـری تشـکيل
شـده اسـت را سـري گالوانيکـي اندازهگيريهـا مينامنـد .در هـر جدول بايـد الکترود
مبنـاي مـورد اسـتفاده در اندازهگيـري و الکتروليـت حـاوی الکترودهـاي نامشـخص،
مشـخص گـردد تـا کارشناسـان خوردگـي بتواننـد آنرا تفسـير کنند .سـپس ميتوان
از ايـن سـري بـراي تعييـن الکتـرود آنـد (که خـورده میشـود در يک پيـل خوردگي
الکتروشـيميايي اسـتفاده کـرد.

جدول  :2-2پتانسيل الکتريکي فلزات با پيلهای مبناي مختلف

سري گالوانيکي فلزات :
فلز يا آلياژ مرجع
الکتروليت

نقره  /کلريد نقره

جيوه سفيد
اشباع شده

مس  /سولفات
مس

آب شور و جاري

آب شور

آب و خاکهاي
خنثي

 -1/60تا -1/64

-1/75

منيزيم خالص

-1/55

منيزيم استاندارد
روي
آلياژ آلومينيوم

-0/79

 -0/98تا -1/04

-1/10

 -0/77تا -1/00

-1/05

آلومينيوم خالص
فوالد کم کربن (تميز و براق)

-0/80
-0/61

 -0/60تا -0/72

فوالد کم کربن (زنگ زده)
چدن (گرافيتي نشده)

 -0/50تا -0/80
 -0/20تا -0/50

-0/61

سرب
فوالد کم کربن (در بتن)

 -0/60تا -0/72

-0/50

 -0/18تا -0/23

-0/50
-0/20

برنج
مس ،برنج ،برنز

-0/36

-0/20

میل اسکیل روي فوالد

-0/20

کربن ،گرافيت ،کک

+0/25

+0/30

فصل دوم :اصول عملکرد

چدن با سيليکون زياد

-0/20
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توجـه داشـته باشـيد کـه بين پتانسـيل فـوالد و فلـزات ديگـر ،تفاوتي اساسـي وجود
دارد .پتانسـيل فـوالد تميـز و بـراق بـا پتانسـيل فـوالد زنـگ زده تفـاوت زيـادي دارد
(پاراگــراف  2-3-2-2و شـکل .)9-2
 5-2مقدمهاي بر حفاظت کاتدي .حفاظت کاتدي با تبديل فلزي که معموالً مانند
آند رفتار کرده و خورده ميشود به آن چه که شبيه به کاتد رفتار ميکند و درمعرض حمالت
خورنده قرار ندارد ،مانع خوردگي ميشود .اصوالً حفاظت کاتدي آند پيل خوردگي را از پیش
تعیین ميکند يا باعث ميشود که پيل خوردگي بزرگ بر ساير پيلهاي خوردگي کوچکتر
غلبه کند .در حفاظت کاتدي اين کار به يکي از دو روش اصلي انجام ميشود.
اوليـن روش ،اسـتفاده از سـري گالوانيـک (جـدول  )2 – 2براي انتخاب يـک فلز فعالتر،
نصـب آن در الکتروليـت و تأمیـن يک مسـير فلزي ميباشـد .اين روش حفاظـت کاتدي فدا
شـونده يـا حفاظـت کاتدي گالوانيـک ناميده ميشـود .فلزي کـه از لحاظ گالوانيکـي فعالتر
اسـت (آنـد) نصـب ميشـود تا خـودش را بـراي حفاظـت از سـازه (کاتد) فـدا کند .ولتـاژ (و
جريـان حاصـل) صرفـاً اختلاف پتانسـيل بيـن دو نوع فلـز متفاوت ميباشـد .دوميـن روش
اصلـي حفاظـت کاتـدي اسـتفاده از يک منبع جريان  DCاسـت ،کـه باعث برقـراري اجباري
جريان از يک آند(هاي) نصب شـده به سـازه شـده و کل سـازه را به کاتد تبدیل میکند .اين
روش ،حفاظت کاتدي جريان اعمالي نام دارد .يک يکسـو کننده ،سـلول خورشـيدي ،باتري،
ژنراتـور و يـا هـر منبـع تغذيـه  DCديگـري در مـدار نصـب ميشـود .مـادة آنـد صرفنظر از
مالحظـات سـري گالوانيـک و مقرون بـه صرفه انتخاب میشـود ،يا فلزاتي انتخاب میشـوند
کـه به ازاي هرآمپرسـال جريان ،کاهش وزن کمي داشـته باشـند (جـدول .)1-2
ميـزان جريانـي کـه بـراي حفاظـت کاتدي مـورد نياز اسـت به فلـز حفاظت شـده و محيط
بسـتگي دارد .پتانسـيلهاي الزم جهـت تعییـن کافـي بـودن حفاظـت (ضوابـط آن) در فصل 6
آورده شـده اسـت .براي دسـتيابي به پتانسـيلهاي حفاظت کننده ،بايد جريان از آند به سـمت
سـازة حفاظت شـده برقرار شـود .مقدار جريان مورد نياز براي حفاظت از يک سـازة مشـخص با
مسـاحت سطحي از سـازه که در مجاورت الکتروليت قرار دارد متناسب است .بنابراين جريانهاي
مـورد نيـاز معموالً بصـورت چگالي جريان و بر حسـب آمپر يا ميلـي آمپـر ( 0/001آمپر) بر متر
(فـوت) مربـع سـطح در معرض الکتروليت بیان ميشـود .پوشـشها ذاتاً ديالکتريک هسـتند و
تـا حـدودي سـازه را از الکتروليـت ايزولـه ميکنند .مقدار جريان مورد نياز سـازههاي عايق شـده

بسـيار کمتر از سـازههاي بدون عايق اسـت ،زيرا صرفاً آن سـطوحي که پوشـش آنها آسيب ديده
يـا از بين رفته نيازمند جريان هسـتند يـا آن را دريافت میکنند .راندمان عايق ،درصدی از سـازه
اسـت کـه بطـور مؤثر نسـبت بـه الکتروليت ایزوله شـده اسـت .راندمـان عايقها ميتواند بسـته
بـه نـوع پوشـش ،کيفيت آمادهسـازي سـطح ،چگونگي بـکار بردن پوشـش ،جابجا کردن سـازه،
نصـب سـازه ،روشهـاي خاکريـزي و مـواد خاکريـزي مورد اسـتفاده ،بسـيار متفاوت باشـد .این
رانمـان معمـوالً از حـدود  80تا  99/7درصد متغير اسـت .بهترين راه تعيين جريان مـورد نیاز در
سـازههاي عايـق شـده ،انجـام آزمايش عملـی پس از نصب سـازه ميباشـد .چگاليهـاي جريان
مـورد نيـاز بـراي حفاظت کاتـدي به فلز حفاظت شـده و محيط بسـتگي دارنـد .مقادير معمول
چگالـي جريـان مورد نيـاز براي حفاظت کاتدي سـازههاي فوالدي بـدون عايق در جـدول 3 - 2
و برای سـازههاي فوالدي عايق شـده در جدول  4 – 2نشـان داده شـده اسـت.
جدول  :3 – 2ملزومات جريان براي حفاظت کاتدي فوالد بدون عايق

محيط

ميلي آمپر

خاک با مقاومت ويژه بيش از  30000اهم – سانتيمتر

10/7-21/5

1-2

خاک با مقاومت ويژه بين  10000تا  30000اهم – سانتيمتر

21/5-32/3

2-3

خاک با مقاومت ويژه بين  1000تا ( 10000و  )10000اهم – سانتيمتر

43/0-64/6

4-6

خاک با مقاومت ويژه کمتر از  1000اهم – سانتيمتر

75/3-269/1

7-25

خاک بسيار خورنده با باکتريهای بي هوازي

161/5-430/5

15-40

آب شيرين راکد

21/5-43/0

2-4

آب شيرين جاري

64/6-43/0

4-6

آب شيرين متالطم

53/8-161/4

5-15

آب شيرين داغ

53/8-161/4

5-15

آب شور راکد

10/7-32/3

1-3

آب شور جاري

32/3-269/1

3-25

5/4-16/1

0/5-1/5

بتن
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بر متر مربع

بر فوت مربع
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ميلي آمپر بر متر (فوت) مربع

راندمان
عايق

بدون عايق

عايق شده

خط لوله ،پوشش اپوکسي يا
پوشش ديگر با عملکرد خوب

(10/76 )1

(0/010-0/054 )0/001-0/005

99/5-99/9

خط لوله ،قطران ذغال سنگ
با تقويت لعاب آسفالت

(10/76 )1

(0/054-0/269 )0/005-0/025

97/5-99/5

خط لوله ،پوشش گريسی با
بستهبندی

(10/76 )1

(0/538-1/615 )0/05-0/15

85/0-95/0

خط لوله ،آسفالت بنه (مادة
درزگيري) به ضخامت ½ اينچ

(10/76 )1

(0/001-0/005 )0/001-0/005

99/5-99/9

خط لوله ،آسفالت کهنه يا
پوشش تخريب شدة ديگري

(10/76 )1

(0/538-3/767 )0/05-0/35

65/0-95/0

خط لوله ،پوشش رنگ قديمي

(10/76 )1

(1/076-0/522 )0/10-0/30

70/0-90/0

کف مخازن

(32/29 )3

(33/3-98/3 0/538-21/529 )0/05-2/00

مخازن آب شرب سرد

(32/29 )3

(33/3-98/3 0/538-21/529 )0/05-2/00

مخازن آب شور سرد

(53/82 )5

(0/538-43/056 )0/05-4/00

20/0-99/0

مخازن آب شرب داغ

(53/82 )5

(0/522-32/292 )0/30-3/00

40/0-94/0

شمع کوبی فوالدی در سمت
آب شيرين

(53/82 )5

(1/076-16/146 )0/10-1/50

70/0-98/0

شمع کوبی فوالدی در سمت
آب شور

(53/82 )5

(1/076-16/146 )0/10-1/50

60/0-98/0

شمع کوبی فوالدی در سمت
خاک

(21/5 )2

(0/215-4/304 )0/002-0/40

80/0-99/0

1. Anode’s self-Corrosion rate
2. Bentonite
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 6-2حفاظت کاتدي گالوانيک .در سيستمهاي آند گالوانيکي ،جريان مورد نياز
براي حفاظت کاتدي از طريق خورده شدن يک فلز فعال تأمين ميشود .سيستمهاي
آند فدا شونده به اختالف پتانسيلهای خوردگي بستگي دارند .اين اختالف پتانسيلها
در واکنشهاي خوردگي فلزات يا آلياژهاي مختلف ايجاد ميشوند .مث ً
ال اختالف پتانسيل
خوردگي آهن نسبت به الکترود مرجع مس/سولفات مس معموالً بين  -0/4و  -0/6ولت
 DCميباشد .پتانسيل خوردگي روي نسبت به الکترود مرجع مس/سولفات مس حدود
 -1/1ولت است .پس اگر این دو فلز اتصال الکتريکي پيدا کنند اختالف پتانسيل تقريباً
 0/5تا  0/7ولت  DCبوده و روی با خورده شدن مانند منبع جريان عمل میکند و مانع
از خوردگی کاتد آهني میشود .اين مطلب در تصاوير  18و  19نشان داده شده است.
همه آلياژهاي روي ،منيزيم و آلومينيوم ،پتانسيلهايي دارند که به اندازة کافي منفيتر
از پتانسيل آهن يا فوالد است و ميتواند براي حفاظت از آنها در بسياري از محيطها
مورد استفاده قرار گيرد .ساير فلزات نظير مس و آلياژهاي آن ،نسبت به آهن يا فوالد
پتانسيل کمتري دارند و به سادگی توسط فوالد (و بسياري از فلزات ديگر) حفاظت
ميشوند .حفاظت موادي نظير آلياژهاي آلومينيوم که پتانسيل بيشتري نسبت به آهن يا
فوالد دارند مشکلتر است اما حتي آلياژهاي آلومينيوم را ميتوان توسط آلياژهاي منيزيم
يا منيزيم خالص تجاري به گونهاي مؤثر حفاظت نمود .در فرايند تأمين الکترون براي
حفاظت کاتدي يک فلز نجیبتر ،فلز فعالتر (آند) خورده ميشود .فلز فعالتر (آند) فدا
ميشود تا از فلز نجیبتر (کاتد) حفاظت کند .مقدار خوردگي بستگي به فلز آند داشته
و با مقدار جريان تأمين نسبت مستقيم دارد .فاکتور ديگر ،راندمان آند است که شامل
نرخ خوردگي آند 1و نیز نرخ خوردگی به ازاي مقدار جريان حفاظت کاتدي ميباشد .به
منظور ايجاد يک الکتروليت يکنواخت در اطراف آند در خاک ،حفظ رطوبت و کاهش
مقاومت آند نسبت به خاک ،از مواد خاکريزي ويژهاي استفاده ميشود .اين مادة پرکنندة
کانال معموالً شامل  75درصد سنگ گچ 20 ،درصد بنتونيت 2و  5درصد سولفات سديم
ميباشد .آندهاي سيستمهاي حفاظت کاتدي گالوانيک بايد بصورت دورهاي بازرسي شده
و در صورت مصرف جايگزين شوند .در بسياري از موارد پس از تخريب آندهاي فدا شونده،
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کل سيستم با يک سيستم اعمال جريان تعويض ميشود .سيستمهاي حفاظت کاتدي
با آند فدا شونده اصوالً بسيار ساده ميباشند .ساده ترين سيستمها متشکل از يک آند از
جنس فلز فعال نظير روي ميباشند که مستقيماً به سازه متصل شدهاند .اين اتصال در
محلي صورت ميگيرد که آند در معرض همان محيط سازة تحت حفاظت باشد .اين نوع
سيستم در حفاظت کشتيها و سازههاي اسکله کاربرد بسیاری دارد.

شکل  :18–2سيستم حفاظت کاتدي گالوانيک (فدا شونده) با اتصال مستقيم

بـراي حفاظـت از سـازههای زيـر خـاک نظير خطـوط لولـه ،آندهـا معموالً مسـتقيماً
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بـه سـازه متصل نشـده بلکـه در خاک قـرار ميگيرند و بطـور يکنواخـت در فاصلة اندکي
از خـط لولـه توزيـع شـده و توسـط يـک سـيم و معمـوالً ازطريق يک ايسـتگاه تسـت به
خـط لولـه متصـل ميشـوند .ايـن نـوع سيسـتم آنـد فدا شـونده در شـکل  19–2نشـان
داده شـده است.
کاربـرد آندهـاي گالوانيکي بـه دلیل اختالف پتانسـيلاندک (معموالً کمتـر از  1ولت )DC
قابـل دسـت یابـی ،محـدود اسـت .معمـوالً اسـتفاده از سيسـتمهاي گالوانيکـي فقـط در
سـازههاي کوچـک و يـا بخوبـي عايـق شـده کـه داخـل الکتروليـت بـا مقاومت ويـژه کم
قـرار دارنـد ،مقـرون بـه صرفـه اسـت .بـراي مشـاهده ولتـاژ موجـود و خروجـي تقريبـي
آندهـاي فـدا شـوندة مختلـف در الکتروليـت بـا مقاومت ويـژه مختلف به جـداول  8–2و
 9–2رجـوع کنيـد .میـزان حفاظـت کاتـدي بـه چگالـي جريـان تأمين شـده براي سـازة

حفاظـت شـده بسـتگي دارد و مقاومـت ويـژه الکتروليـت تعييـن کننـده مقـدار جريـان
حاصـل از ايـن ولتـاژ میباشـد .مقـدار فلزي کـه در معـرض الکتروليت قرار گرفته اسـت،
تعييـن کننـده مقـدار جريـان مـورد نيـاز اسـت .ممکـن اسـت بـراي حفاظت سـازههاي
بـدون پوشـش (عايق نشـده) به تعداد بسـيار زيـادي آند نيـاز باشـد .در الکتروليتهاي با
مقاومـت ويـژه باالتـر ،اختلاف ولتـاژاندک آند -سـازه حاکي از مقدار بسـيار کـم جريان
آنـد (قانـون اهـم) ميباشـد ،بنابرايـن بـه تعـداد بسـيار زيـادي آنـد نيـاز اسـت .آندهاي
منيزيمـي بـا خلـوص بـاال بيشـترين پتانسـيل موجـود را دارنـد امـا در خاک بـا مقاومت
ويـژه بـاال ،جريـان کافـي بـراي حفاظـت از يک سـازه را نخواهند داشـت مگراينکه سـازه
پوشـش بسـيار خوبي داشـته باشـد (جـدول .)9–2

شکل  :19–2سيستم حفاظت کاتدي فدا شونده (گالوانيکي) توزيع شده

فصل دوم :اصول عملکرد

 1-6-2انواع آند گالوانيکي .معموالً از سه ماده منيزيم ،آلياژ آلومينيوم و روي به
عنوان آند گالوانيکي استفاده ميشود .انواع مختلفي از هر ماده و با اندازهها و شکلهاي
متنوع وجود دارد .براي کسب اطالعات خاص درمورد طراحي ،انواع ،اندازه و شکلها به
راهنمای  MIL-HDBK -1004/10رجوع کنيد.
 1-1-6-2آندهاي منيزيم .منيزيم پرکاربردترين ماده به عنوان آند فدا شونده در حفاظت
از سازههاي مدفون است .از آندهاي منيزيمي براي حفاظت از قسمتهاي داخلي مخازن
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آب و گرمکنها ،مبادله گرماي حرارتي و کندانسورها و سازههاي اسکله نيز استفاده ميشود.
همانطورکه در راهنمای ( MIL-HDBK -1004/10جدول  )10–2نشان داده شده است ،آندهاي
منيزيم به روش ریختهگری و اکستروژن تولید شده و با وزن  0/45کيلوگرم تا بيش از 90/72
کيلوگرم ( 1تا  200پوند) و به شکلهاي متنوع موجود هستند .بعالوه مادة آندي آلياژ منيزيم
بصورت يک آند "نواري"و شامل يک سيم فوالدي نمره  10است که به دور آن آلياژ منيزيم
استاندارد  9/5ميليمتر در  19ميليمتر ( 3/8اينچ در  3/4اينچ) پيچيده شده است.
معموالً از دو ترکيب آند مختلف استفاده ميشود .اين دو ترکيب ،آلياژ استاندارد و آلياژ
خالص تجاري يا آلياژ "با پتانسيل باال" ميباشند .آلياژ با خلوص باال براي هر آند فدا شونده
داراي بيشترين پتانسيل الکتريکي و تقريباً  1/75ولت  DCنسبت به مس/سولفات مس
در خاک است .در مرتبه بعد ،آلياژ استاندارد داراي بيشترين پتانسيل الکتريکي موجود،
تقريباً  -1/55ولت نسبت به مس/سولفات مس در خاک ميباشد .ترکيبات آلياژها در
جدول  5–2نشان داده شده است .سرعت مصرف منيزيم  4کيلوگرم ( 8/8پوند) در آمپر
سال ميباشد .راندمان حفاظت کاتدي ،با در نظر گرفتن سرعت خود مصرفی ،براي آلياژ
استاندارد بيشتر از آلياژ با خلوص باال ميباشد .هنگام طراحي ،راندمان هر دو  50درصد
در نظر گرفته ميشود .اينکه آندهاي تعويضي هم نوع آندهاي اصلي باشند اهمیت دارد،
زیرا طراحي سيستم به جنس آند به کار رفته بستگي دارد؛ مگر اينکه کل سيستم عوض
شود .نامناسب بودن نوع آندها ميتواند منجر به ناکارآمدی حفاظت گردد.
بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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جدول  :5-2ترکيب آندهاي منيزيم

عنصر

استاندارد

پتانسيل باال

آلومينيوم

5/3-6/7 %

0/1 % max

منگنز

0/15 % min

0/5-1/3 %

روي

2/5-3/5 %

مس

0/2 % max

سيليکون

0/1 % max

0/02 % max

عنصر

استاندارد

پتانسيل باال

آهن

0/003 % max

0/03 % max

نيکل

0/002 % min

0/001 % max

ساير فلزات

0/3 % max

کل 0/3 % max
هرکدام 0/05 % max

منيزيم

کل درصد باقیمانده

کل درصد باقیمانده

فصل دوم :اصول عملکرد

 2-1-6-2آندهاي روي .همانطورکه در راهنمای ( MIL-HDBK -1004/10جدول
 )10–2نشان داده شده معموالً آندهاي روي با وزن  2/27کيلوگرم تا  113/4کيلوگرم (5
پوند تا  250پوند) و به شکل صفحه ،شمش و ميلگرد وجود دارند .روي بصورت آندهاي
نواري در اندازههاي  16ميليمتر در  22/2ميليمتر ( 5/8اينچ در  7/8اينچ) 13 ،ميليمتر در
15
 14/3ميليمتر ( 1/2اينچ در  9/16اينچ) و  8/7ميليمتر در  11/9ميليمتر ( 11/32اينچ در /32
اينچ) نيز موجود است که هر کدام داراي يک هسته به قطر  2/5ميليمتر ( 1/10اينچ) سيم
فوالدي گالوانيزه ميباشند .اغلب از آندهاي روي در سيستمهاي غوطه ور در آب شيرين
يا آب شور استفاده ميشود .با اين حال گاهی از آنها در حفاظت سازههاي مدفون و در
شرايط خاصي استفاده ميشود .معموالً در شرايطي که مقاومتهاي ويژه خاک کمتر از
 2000اهم  -سانتيمتر بوده و سازهها بسيار خوب عايق شده باشند .دو ترکيب متداول
از آند روي موجود است ،که شامل آلياژ استاندارد استفاده در آب شيرين و خاک و آلياژ
مخصوص استفاده در آب شور ميباشد .در جدول  6-2ترکيب اين آلياژها ارائه شده است.
همانند آندهاي منيزيمي ،آندهاي روي مصرف شده بايد با آندهاي روي هم اندازه و هم
شکل با آندهای اولیه جايگزين شوند؛ مگرآنکه کل سيستم آند تعویض شود .نامناسب
بودن نوع آندها ميتواند منجر به ناکارآمدی حفاظت گردد.
پتانسـيل الکتريکـي آندهاي روي نسـبت به مس/سـولفات مـس در خاک تقريبـاً برابر با
 -1/10ولـت  DCميباشـد .در بعضـي از آبهـاي شـيرين و در دماهـاي بيشـتر از 58/3°C
( )140° Fعالمـت پتانسـيل ميتوانـد معکـوس شـود؛ درنتيجـه در چنيـن مـواردي نباید از
روي اسـتفاده شـود .سـرعت مصرف روي  10/6کيلوگرم ( 23/5پوند) بر آمپر سـال ميباشـد
و راندمـان آن از منيزيـم بيشـتر اسـت .در هنـگام طراحي ،راندمـان روي  90درصد ميباشـد.
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جدول  :6-2ترکيبات آندهاي روي

آلياژ استاندارد

آلياژ آب شور

عنصر
آلومينيوم

0/005 % max

0/10 %-0/50 %

کادميم

0/003 % max

0/03 %-0/15 %

آهن

0/00014 % max

0/005 % max

سرب

0/003 % max

0/006 % max

مس

-

0/005 % max

سيليکون

-

0/125 % max

کل درصد باقیمانده

کل درصد باقیمانده

روي

نکته :آلياژ استاندارد ،مشخصه  ،ASTM B148-97نوع 2
آلياژ آب شور ،مشخصه  ،ASTM B148-97نوع 1؛ يا MIL-A-18001H

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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  3-1-6-2آندهاي آلومينيوم .آندهاي گالوانيکي آلومينيومي به نسبت آلياژهاي
روي يا منيزيم جديدتر میباشند .کاربرد عمده اين آندها در حفاظت از سازههاي مستغرق
در آب شور ميباشد .با اينحال گاهی در آب شيرين يا خاک نيز بکار میروند .اگر آندهاي
اوليه از جنس آلياژ آلومينيوم بوده و عملکرد آنها رضايت بخش بوده است ،بايد با آندهايي
از همان نوع تعويض شوند.
آلياژهـاي آلومينيـوم اولیـه در کاربـرد جهـت آنـد فدا شـونده ،حـاوي جيوه بـود .اگر
مقـدار جيـوه در آليـاژ کـم باشـد ،این مقـدار در باقـی ماندههاي بسـتر آندي ،کـه پس از
مصـرف شـدن بخـش اعظم آنـد بجـاي ميماند ،متمرکـز ميگـردد .هنگام جابجـا کردن
ايـن باقیماندههـا ،بويـژه بـا روشهـاي گرمازا ،بايـد احتياط نمود تا از مسـمويت ناشـي از
جيـوه جلوگيـري شـود و نیـز الزم اسـت که به طـور مناسـبي از بين برده شـوند.
پتانسـيل الکتريکـي نـوع  1و نـوع  2آندهاي آلومينيوم نسـبت به مس/سـولفات مس
در خـاک تقريبـاً  -1/10ولـت  DCو در مـورد نوع  -1/15 ،3ولت  DCميباشـد .سـرعت
مصـرف آندهـاي آلومينيومـي نـوع  21 ،1کيلوگـرم ( 6/8پوند) بر آمپر سـال ،نوع 5/2 ،2

کيلوگـرم ( 11/4پونـد) بـر آمپـر سـال و نـوع  3/4 ،3کيلوگـرم ( 7/6پونـد) بر آمپر سـال
ميباشـد .ايـن کـه آندهـاي تعويضـي هم نـوع آندهـاي اصلـي باشـند اهمیـت دارد ،زیرا
طراحـي سيسـتم بـه جنـس آنـد بـکار رفتـه بسـتگي دارد؛ بـا اين وجـود درحـال حاضر
بـراي جلوگيـري از مضـرات و خطـرات ایمنـی جيـوه ،تقريبـاً منحصـرا ً از آندهـاي نوع 3
اسـتفاده ميشود.
جدول  :7-2ترکيبات آندهاي آلومينيوم

عنصر

نوع 1

نوع 2

نوع 3

روي

0/35 %-0/50 %

3/5 %-5/0 %

3/0 %

سيليکون

0/10 % max

-

0/1 %

جيوه

0/035 %-0/048 %

0/035 %-0/048 %

-

اينديم

-

-

0/015 % max

آلومينيوم

کل درصد باقیمانده

کل درصد باقیمانده

کل درصد باقیمانده

جدول  :8-2ولتاژ قابل دستيابي از آندهاي فدا شونده در حفاظت کاتدي

اختالف پتانسيل (نيروي محرکة) حفاظت کاتدي
سازه حفاظت
شده

آندهاي منيزيم

آندهاي روي

آندهاي آلومينيوم

استاندارد خلوص باال استاندارد آب شور نوع  1نوع  2نوع 3

آلومينيوم

0/45

0/65

0

0

0

0

0/05

فوالد ضد زنگ

0/7

0/9

0/25

0/25

0/25

0/25

0/3

مس

1/05

1/25

0/6

0/6

0/6

0/6

0/65

فصل دوم :اصول عملکرد

فوالد

0/7

0/9

0/25

0/25

0/25

0/25

0/3
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جدول  :9-2مقدار تقريبي جريان خروجي از آندهاي فداشونده

تخمین خروجي جريان آند بر حسب ميلي آمپر (( )mAبه نکته توجه کنيد)
جنس
آند

ابعاد (اينچ)

منيزيم
با خلوص
باال

3×3×5

منيزيم
با خلوص
باال

75×2/75×26

500

1000

2000

4000

64000 32000 16000 8000

3

127

64

32

16

8

4

2

1

9

242

121

61

30

15

8

4

2

40

413

206

103

52

26

13

6

3

منيزيم
با خلوص
باال

3×3×78

42

456

228

114

57

29

14

7

4

منيزيم

3×3×5

3

102

51

25

13

6

3

2

1

منيزيم

2/75×2/75×26

9

194

97

48

24

12

6

3

2

منيزيم

3/75×3/75×60

40

330

165

83

41

21

10

5

3

منيزيم

3×3×78

42

365

182

91

46

23

11

6

3

روي

3×3×5

3

42

21

11

5

3

1

1

0

روي

2/75×2/75×26

9

81

40

20

10

5

3

1

1

روي

3/75×3/75×60

40

138

69

34

17

9

4

2

1

روي

3×3×78

42

152

76

38

19

10

5

2

1

منيزيم
با خلوص 3/75×3/75×60
باال

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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وزن
(پوند)

مقاومت ويژه الکتروليت (اهم – سانتيمتر)

نکته :براي حفاظت از فوالد با عایق مناسب (تک آند عمودي ،با فاصله  3متر یا10
فوت از سازه)

جدول  :10-2جداول مورد استفاده در راهنمای 1004/10

جدول

MIL-HDBK -

عنوان

13

آندهاي آلياژ منيزيم استاندارد ،اندازههای استاندارد براي استفاده در آب

14

آندهاي آلياژ منيزيم استاندارد ،اندازههای استاندارد براي استفاده در کندانسورها
و مبادله گرهاي حرارتي

15

آندهاي آلياژ منيزيم استاندارد ،طويل به منظور خروجي جريان زياد

16

آندهاي آلياژ منيزيم پتانسيل باال ،براي استفاده در خاک يا آب

17

آندهاي آلياژ منيزيم استاندارد ،ميله اکسترود شده براي استفاده در مخازن آب و
گرمکنها

18

اندازههای استاندارد آندهاي روي ،براي استفاده در خاک يا آب شيرين

19

اندازههای خاص آندهاي روي ،براي استفاده در خاک يا آب شيرين

20

اندازههای استاندارد آندهاي روي ،براي استفاده در آب شور

21

اندازههای خاص آندهاي روي ،براي استفاده در آب شور

22

آندهاي آلومينيومي اسکله و شمع کوبي ،اندازههای استاندارد

23

آندهاي آلياژ آلومينيوم نوع  ،1اندازههای استاندارد براي استفاده روي دريا

24

آندهاي آلياژ آلومينيوم نوع  ،3براي استفاده روي دريا

25

آندهاي آلياژ آلومينيومي بدنه کشتي ،اندازههای استاندارد (نوع  2 ،1و )3

26

آندهاي دسته آلياژ آلومينيومي ،ابعاد استاندارد

فصل دوم :اصول عملکرد

12

آندهاي آلياژ منيزيم استاندارد ،اندازههای استاندارد براي استفاده در خاک

55

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی

56

 2-6-2مزايا و معايب سيستمهاي آند گالوانيکي
 1-2-6-2مزايا
y  yاگر همزمان با سازه نصب شوند از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه میباشند.
y  yدسـتورالعملهای اسـتفاده و نگهـداري بسـيار کـم (احتمـال بسـیار کـم خرابي يا
شکسـتگي پيـش از موعد)
y  yامـکان بیـش حفاظـت بسـياراندک (کـه ممکن اسـت موجـب تخريب پوشـش يا
ترد شـدگي ناشـی از هيدروژن شـود).
y  yاحتمـال اينکـه جريـان سـرگردان موجب تخريـب تداخلـي دیگر سـازههاي فلزي
(خارجي) شـود کم اسـت.
 2-2-6-2معايب
y  yولتاژ محرکه موجود کم (اختالف پتانسيل محدود).
y  yجريان بسيار کم قابل دسترس در الکتروليتهاي با مقاومت ويژه باالتر.
y  yمقـرون بـه صرفـه نبـودن نصـب يـا جايگزينـي آندها بـر روي سـازههاي بـزرگ يا
گسترده.
 3-6-2نصب آندهاي گالوانيکي .آندهاي گالوانيکي مورد استفاده در حفاظت
سازههاي مدفون ،معموالً در فاصلة کمي از سازه قرار گرفته و با يک سيم مسي عايق شده
به سازه متصل ميشوند .در اطراف آندهاي فداشونده در خاک از مادة پرکننده شيميايي
استفاده ميشود .این ماده ممکن است به صورت خشک ،آبی يا به عنوان بخشي از يک
واحد آماده ،بکار برده شود .به منظور ايجاد يک الکتروليت يکنواخت ،حفظ رطوبت و
کاهش مقاومت نسبت به زمين ،از پرکننده مخصوصي استفاده ميشود تا آند بتواند جريان
الکتريکي مورد نياز را به شيوهاي کارآمد و قابل اطمينان توليد کند .اين پرکننده معموالً
شامل  75درصد سنگ گچ 20 ،درصد بنتونيت 1و  5درصد سولفات سديم ميباشد .در
شکل  20-2نتيجة مطلوب نصب يک آند فدا شونده همراه با پرکننده نشان داده شده
است .معموالً برداشتن آندهاي مصرف شده ضروري نميباشد.

1. Bentonite

شکل  :20-2نصب آند گالوانيکي
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آندهاي گالوانيکي مورد اسـتفاده در سیسـتم غوطهور ،معموالً یا به صورت مسـتقیم
بـه سـطح حفاظـت شـده متصل ميشـوند يـا در مجـاورت آن معلـق ميشـوند .زمانيکه
تعويـض چنيـن آندهايـي ضروري باشـد ،الزم اسـت که با آندهاي مشـابه تعويض شـوند.
بـراي اطمينـان از ايـن کـه آندها در جـاي خود ثابت هسـتند و تمـاس الکتريکـي برقرار
میمانـد ،بايـد تمـام سـخت افزارهـاي نگهدارنـده را بدقـت بازرسـي نمـوده و درصـورت
لـزوم تعميـر يا تعويض شـوند.
 4-6-2اتصال آند گالوانيکي به سازه .تماس الکتريکي بين آندهاي گالوانيکي و
سازة تحت حفاظت براي محافظت از سازه ضروري ميباشد .در سيستمهايي که مستقيماً
متصل شدهاند اين تماس ازطريق سيستم نگهدارنده برقرار ميشود .آندها مستقيماً به
سازه جوش داده شده يا پيچ ميشوند .درمورد آندهاي معلق در آب ،اتصال سازه از طریق
سيستم نگهدارنده يا سيمهاي جامپر مسي روکشدار که به هسته آند و نيز سازة حفاظت
شده جوش داده ميشوند برقرار ميشود .در سيستمهايي که آندها مستقيماً بر روي سازه
حفاظت شده نصب نشدهاند ،معموالً اتصال با استفاده از يک سيم مسي روکشدار صورت
ميگيرد .اين سيم در حين اجرا داخل آند قرار داده شده يا اينکه به هسته آند جوش
ميشود .اتصال به سازه معموالً از طريق جوش دادن سيم به سازه انجام میشود .هنگام
نياز به سيم اضافي جهت برقراري اتصال ،معموالً از سيم با سايز مناسب و روکش نوع TW
استفاده ميشود.
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در هنـگام اجـرا ،نگهـداري و تعميـر سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي از جوشـکاري
ترميتـي اسـتفاده ميشـود .از ايـن جوشـکاری ميتـوان بـراي اتصـال سـيمها بـه سـازه
يـا هسـتههاي آنـد يـا بـراي اتصـال دو يـا چنـد سـيم بـه يکديگـر اسـتفاده نمـود .تمام
اتصـاالت و جوشهـا بايـد در هنـگام قـرار گرفتـن درمعـرض خاک يـا آب عايق شـوند تا
تمـاس الکتريکـي مناسـب حفظ شـود.
کلمپهـا نيـز بـراي اتصـال سـيمهاي آنـد به سـازه ،يـا بطـور متداولتر ،بـراي ايجاد
اتصـال اسـتفاده ميشـوند .بـراي اطمينـان از اتصـال الکتريکـي مناسـب ،بايـد کلمپهـا
و سـيمها تميـز بـوده و کلمپهـا بخوبـي محکم شـوند .الزم اسـت کـه اتصـاالت کلمپي
درمعـرض خـاک يـا آب عايـق شـوند تا تمـاس الکتريکي مناسـب حفظ شـود.
 5-6-2ايستگاههاي تست گالوانيک .بمنظور تسهيل بازرسي در سيستمهاي
حفاظت کاتدي با آند گالوانيکي ،ايستگاههاي تستی روي سازههاي مدفون قرار داده
ميشود .این ایستگاهها ممکن است در جعبههاي اتصال باالتر از سطح زمين يا در
ايستگاههاي تست زير سطح زمين قرار داده شوند .در شکلهاي  21و  22نمونههايی از
ايستگاههای تست نشان داده شده است.
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58

شکل  :21-2ايستگاه تست باالتر از سطح زمين

شکل  :22-2ايستگاه تست پائينتر از سطح زمين

در سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي از ايسـتگاههاي تسـت بـراي انجـام آزمايشـات
متنوعـي اسـتفاده ميشـود .در سيسـتمهاي آنـد گالوانيکـي متداولترین ايسـتگاه تسـت،
پتانسـيل نزديکتريـن سـازه بـه آنـد ،پتانسـيل دورتريـن سـازه از آنـد ،پتانسـيل آنـد و
مقـدار جريـان تأميـن شـده توسـط يک آند يـا تعـدادي از آندهـا را اندازهگیـری میکند.
اتصـاالت ايـن نوع ايسـتگاه تسـت در شـکل  23-2نشـان داده شـده اسـت.

فصل دوم :اصول عملکرد

شکل  :23-2اتصاالت ايستگاه تست پتانسيل – جريان
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همانطـور که در شـکل  23-2نشـان داده شـده اسـت ،معمـوالً يک ايسـتگاه آزمايش
سـه سـيم دارد .ممکـن اسـت بعضي از ايسـتگاههاي تسـت ،شـنتهاي جريان يـا اتصال
اندازهگيري پتانسـيل سـازة مجزا نداشـته باشـند ،اتصاالت آند چندگانه داشـته باشـند يا
فقط شـامل يک اتصال سـازه (آندها مسـتقيماً به سـازه متصل شـده باشـند) يا آندهايي
چندگانـه با يـک تک اتصال باشـند.
انـواع ديگـر ايسـتگاههاي تسـت در بخـش توصيـف آزمايشـات گوناگـون با اسـتفاده از
ايسـتگاههاي تسـت ،شـرح داده ميشـوند .ضروری اسـت که اتصاالت ايسـتگاههاي تسـت
پـس از اسـتفاده يـا در هنـگام خرابـي در شـرايط اوليـة خـود نگهـداري شـوند .اگـر نـوع
اتصاالت ايسـتگاههاي تسـت مشـخص نباشـد ،ميتوان اتصاالت را قطع نموده و پتانسـيل
هـر اتصـال نسـبت به الکترود مرجع مس/سـولفات مـس را اندازهگیـری کرد .با اسـتفاده از
سـري گالوانيکـي (جـدول  )2-2ميتـوان اتصـاالت را به سـادگي شناسـايي نمود:
y  yمنيزيم با خلوص باال -1/75
y  yمنيزيم استاندارد -1/55
y  yروي  ،-1/2آلومينيوم -1/1
y  yاتصـاالت سـازه  -0/2تـا  -0/8يـا کمي بيشـتر (درصورتـي که هنوز به سـاير آندها
متصل باشـند)
 7-2حفاظت کاتدي با جريان اعمالی .همانند سيستمهاي آند گالوانيکي،
سيستمهاي جریان اعمالی نیز جریانی را براي حفاظت کاتدي از يک سطح فلزي تأمين
ميکنند .با این تفاوت که در سيستم جريان اعمالی ،جريان حفاظت کننده بجاي اختالف
پتانسيل طبيعي آند نسبت به سازه ،توسط يک يکسوکننده (يا منبع برق  )DCتأمين
ميشود .همانطورکه در شکل  19-2نشان داده شده است ،اختالف پتانسيل بين آند و
کاتد از يک بستر آندي فعال و از طریق انرژي اضافی يکسوکننده اعمال شده و منجر به
ایجاد جريان الکترونها برابر با جریان حالت عادي در واکنش خوردگي میگردد .انرژي الزم
براي "پمپ انرژي الکترون" در يکسو کننده توسط جريان متناوب معمولي تأمين ميشود.
اثر اين الکترونها در سازة حفاظت شده همانند اثر الکترونهاي جذب شده از آند فدا
شونده در سيستم حفاظت کاتدي نوع آند فداشونده ميباشد .با اين حال ماده آند فقط به
عنوان يک منبع الکترون و واکنشهاي الکتروشيميايي آندي (اکسيداسيون) عمل ميکند.

در عمـل از مـوادي نظيـر گرافيـت ،چـدن بـا سـيليکون بـاال 1و پالتين يا اکسـيد فلز
مرکـب بـراي آندهاي سيسـتم حفاظت کاتـدي اعمال جريان اسـتفاده ميشـود .زيرا این
مـواد بـه کنـدي خـورده ميشـوند (کاهـش وزن آنهـا برحسـب کيلوگـرم (پوند) بـر آمپر
سـال بسـياراندک اسـت) .بـه منظور ايجـاد الکتروليـت يکنواخـت ،مقاومت کمتر نسـبت
بـه خـاک و تخليـه گازها و اسـيدها ،از يـک مادة پرکنندة کانال خاص اسـتفاده ميشـود.
ايـن پرکننـدة در تمـاس بـا زميـن ،معموالً پـودر ُکک يا کک نفـت مایع آهکي ميباشـد.
آندهـاي سيسـتمهاي اعمـال جريـان بايـد بطـور دورهـاي بازرسـي شـده و درصـورت
مصـرف يـا خرابـي تعويض شـوند .هماننـد دیگر تجهيـزات الکتريکـي ،يکسـوکنندهها در
سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي اعمـال جريان به منظـور اطمينـان از عملکـرد صحيح ،به
نگهـداري پيشـگيرانه و بررسـيهاي عملياتـي مکـرر نياز دارنـد .براي اینکه سـيم اتصال
مسـي جزيـي از سيسـتم آند نشـود ،الزم اسـت که اتصـاالت آند سيسـتم اعمـال جريان
داراي عايـق خاصـي باشـند .ازآنجـا کـه منبـع کلیه مـواد متصل بـه ترمينال مثبـت را به
آنـد تبدیـل میکنـد (کـه خورده میشـود) ،هر نقـص يا شکسـتگي در عايق سـيم اتصال
آنـدي منجـر بـه از دسـت رفتـن فلز مـس و درنتيجـه تخريب سيسـتم آندي ميشـود.

1. HSCI

فصل دوم :اصول عملکرد

شکل  :24-2سيستم حفاظت کاتدي نوع اعمال جريان
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عملکـرد سيسـتمهاي اعمـال جريـان اصـوالً مشـابه سيسـتمهاي آنـد گالوانيکـي
ميباشـد .بجـز آنکـه در سيسـتمهاي اعمـال جريـان از يـک يکسـوکننده يـا منبـع برق
جريـان مسـتقيم ديگـري بـراي افزايـش پتانسـيل الکترونهاي آندها اسـتفاده ميشـود تا
جريـان محافـظ مطلـوب تأمين گـردد .بنابراين همانگونه که در شـکل  24-2نشـان داده
شـده اسـت ،يـک سيسـتم حفاظت کاتدي اعمـال جريان علاوه بر يک آنـد و يک اتصال
بـه سـازة حفاظت شـده ،از يک يکسـوکننده يـا منبع برق ديگـري بهره ميگيـرد .ممکن
اسـت از يک باتري ،سـلول خورشـيدي ،ژنراتور جريان مسـتقيم يا ژنراتـور ترموالکتريکي
بعنـوان منبـع تـوان اسـتفاده شـود .بـا ایـن حـال ،تقريبـاً تمامـي سيسـتمهاي حفاظت
کاتـدي اعمـال جريـان از يکسـوکنندههاي جريـان متنـاوب يـا انـرژي خورشـيدي بـه
عنـوان منبـع اسـتفاده ميکنند.
 1-7-2يکسـوکنندههای اعمـال جريـان .يکسـوکنندههاي مـورد اسـتفاده
در حفاظـت کاتـدي معمـوالً شـامل ترانسـفورماتور کاهنـده قابـل تنظيـم ،پشـتههاي
يکسـوکننده ،شـنت بـراي اندازهگيـري جريـان خروجـي ،سيسـتمهاي اندازهگیـری
جريـان و ولتـاژ خروجـي ،سـوئيچهاي قطـع جريـان ،برقگيرهـا و اتصـاالت سـر
ترانسـفورماتور کـه همگـي در يـک جعبـه قـرار دارنـد میباشـند .کار يکسـوکننده
تبديـل جريـان متنـاوب بـه جريـان مسـتقيم (پالسـي) کنتـرل شـده ميباشـد .در
شـکل  25-2يـک يکسـو کننـدة پـل معمولـي نصـب شـده بـراي سـرويس حفاظـت
کاتـدي نشـان داده شـده اسـت.
 1-1-7-2پشتههاي يکسو کنندهها دو نوع کلي دارند :صفحات سلنيومي
يا ديودهاي سيليکوني .در ولتاژ يا جريان باال بايد از ديودهاي سيليکوني استفاده
شود .انواع سلنيومي داراي افت ولتاژ بيشتري (راندمان کمتري) بوده و کمتر تحت تأثير
نوسانات ولتاژ قرار ميگيرند و درطي زمان "فرسوده" شده و نهايتاً بايد تعويض شوند.
ديودهای سيليکوني مستعد خرابی با قلههاي تيز ولتاژ يا جريان هستند و بايد توسط
وريستورهاي اکسيد فلزي (محافظهاي نوسان) و نيز سيستمهاي برقگير معمولي ،در
برابر اين نوسانات محافظت شوند.
 2-1-7-2يکسوکنندهها به صورت خودکار يا دستي کنترل ميشوند .در
واحدهايي که بصورت دستي کنترل ميشوند .اتصاالت سر ترانسفورماتور معموالً اتصاالت

فصل دوم :اصول عملکرد

"سر مرکزي" را احاطه ميکنند .اتصاالت سر مرکزي ورودي پشتهها و سرهای مثبت و
منفي خروجی پشتهها ميباشند.
گاهـی از يکسـوکنندههاي خـودکار در شـرایط تغييـر دائمـي اندازه سـازه (مخازن
آب واقـع در بلنـدي کـه سـطح آب آنهـا تغييـر ميکنـد) يـا تغييـرات بـارز مقاومـت
مـدار حفاظـت کاتـدي (مقاومـت آند نسـبت به خاک ناشـي از شـرايط حدي خشـکي
نسـبت بـه رطوبـت) در يک مکان مشـخص اسـتفاده ميشـود .ايـن واحدهـا ميتوانند
بـا پتانسـيل ،جريـان يـا ولتـاژ کنترل شـوند .انواع کنترل شـونده بـا پتانسـيل معموالً
در مخـازن آب مرتفـع اسـتفاده ميشـوند تـا يـک پتانسـيل تنظيـم روي يـک سـلول
مرجـع دائمـي در داخـل مخـزن تثبیـت شـود .ازآنجا کـه در اين شـرايط بـا تغييرات
سـطح آب مقـدار سـازه تحـت حفاظت دائمـاً تغييـر ميکند .مقـدار جريان مـورد نياز
نیـز دائمـاً تغييـر ميکنـد بنابرايـن نبايـد از يکسـوکننده بـا کنتـرل جريـان يـا ولتـاژ
اسـتفاده شـود .هنگاميکـه مقاومـت مـدار حفاظـت کاتـدي در يـک مـکان تغييـرات
بـارزي داشـته باشـد ،بـه دلیـل اينکـه مقاومـت آنـد بـه زميـن تحـت تأثيرتغییـرات
خشـکي بـه رطوبـت قـرار گرفته اسـت ،از يکسـوکننده با کنتـرل جريان بـراي تثبیت
جريـان صحيـح در سـازة حفاظـت شـده اسـتفاده ميشـود .در ايـن حالـت نبايـد
يکسـوکننده بـا کنتـرل ولتـاژ بـکار بـرد امـا ميتـوان از سیسـتم بـا کنتـرل پتانسـيل
همـراه بـا يـک سـلول مرجـع دائمـي اضافـه (که یـک جـزء ديگر بـا احتمال آسـیب
يـا خرابـی را اضافـه ميکنـد) اسـتفاده نمود.
 3-1-7-2در دسـتگاه معمـوالً سيسـتمهاي اندازهگیـری و /يا یک شـنت در مسـير
بيـن پشـتهها و سـرهای خروجـي ،برقگيـر در ورودي  ACو خروجـي  ،DCفيلترهـاي
خروجـي و /يـا خازنهایـی بـراي افزايش بازده ،و کلیدهای روشـن و خامـوش وجود دارد.
 4-1-7-2قطعکنندههـای سـریع ،معمـوالً در نزديکـي يکسـوکننده قـرار دارنـد و
در حالـت عـادي بـا فيـوز جهـت قطع برق يکسـوکننده بـکار ميرونـد .جزئيات سـاخت،
عملکـرد ،نگهـداري و تعميـر يکسـوکنندههای حفاظـت کاتـدي در بخشهـاي فصول ،4
 5و  7ايـن کتـاب آمده اسـت.
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 2-7-2جنس آند اعمال جريان .آندهاي سيستم اعمال جريان امکان ورود جريان
محافظ به الکتروليت را فراهم ميآورند .ازآنجا که آندها بخش خورنده سيستم را تشکيل
ميدهند ،بهترين ماده ،مادهاي است که نرخ کاهش وزن بر آمپر سال اندکي داشته باشد (جدول
 .)11-2متداولترين مواد براي آندهاي اعمال جريان گرافيت و چدن با سيليکون باال ميباشند .از
آلومينيوم گاهي در مخازن آب استفاده ميشود .در مناطقي که مشکل يخزدگي ندارند ،از آندهاي
چدني با سيليکون باال بجاي آلومينيوم استفاده ميشود تا هزينه بلند مدت کاهش يابد .استفاده
از آندهاي تيتانيوم يا نيوبيوم با پوشش پالتيني و آندهاي اکسيد فلزي مرکب به عنوان ماده آند
اعمال جريان ،متداولتر است.
قبـل از دهـه  ،1970عمدتـاً فقط از سـه نـوع از آندهـا – آندهاي چدني با سـيليکون باال،
گرافيتـي و فـوالد قراضـه – در بسـترهاي زمينـي اعمـال جريان اسـتفاده ميشـد .پيشـرفت
تکنولـوژي موجب پيشـرفت انـواع مواد مورد اسـتفاده در خوردگی شـد .اين مـواد کاربردهاي
تخصصـي دارنـد و بـا ارزيابـي هزينههـاي نصـب و بهرهبـرداري ،تعـداد بسـيار کمـی از آنها را
ميتـوان بـراي تمامـي کاربردها با عمر مطلوب بـه کار برد .در اکثر خاکهـا ،آندها در معرض
اکسـيژن هسـتند و بـا تخليـة جريان اکسـيد ميشـوند .در خاک يـا آب حاوي کلريـد ،آندها
در معـرض گاز کلـر هسـتند کـه با تولید هيدروکلريک اسـید آنها را بصورت شـيميايي تجزيه
ميکنـد .هـدف کلـي اشـاره به اين نکته اسـت که بعضـي آندهـا در حضور اکسـيژن و برخي
ديگـر در حضور اسـيدها عملکرد خوبـي دارند.

جدول  :11–2پارامتر الکتروشيميايي فلزات رایج در سازه ها

فلز

کاهش وزن
کيلوگرم (پوند) بر آمپر سال

کربن (گرافيت)

)2/2( 1

آهن

)20/1( 9/1

آلومينيوم

)6/5( 2/9

سرب

)74/5( 33/9

مس

)22/8( 10/3

روي

)23/6( 10/7

منيزيم

)8/8( 4

نيکل

)21/1( 9/6

نقره

)77/6( 35/2

قلع

)42( 19
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 1-2-7-2آندهاي چدني با درصد سيليکون باال .آندهاي چدني در دو نوع آلياژي با
ماده اصلي کروم توليد ميشوند تا دوام آنها در خاک و آب حاوی کلريد بهبود يابد ،که اين روش
در سال  1959ابداع شد .جدول  12-2ترکيبات متالوژيک دو آلياژ را نشان ميدهد .دليل اصلي
عملکرد بسیار خوب چدن ،تشکيل يک اليه اکسيد سيليکون ( )SiO2بر روي سطح آند است
که باعث کاهش سرعت اکسيداسيون و کند شدن آهنگ مصرف فلز ميشود .چدن خواص
الکتريکي خوبي دارد و مقاومت آن در  20oCبرابر با  72ميکرو-اهم بر سانتيمتر مکعب ميباشد.
براي عملکرد مناسب اين آندها در خاک ،آنها را با گرد کک متالوژيکي يا نفتي ميپوشانند تا
مقاومت آند کاهش يافته و سطح مؤثر آن افزايش يابد .حتي زمانيکه آندها در مخازن گرد
کک بستهبندي شدهاند .پر کردن فضاي حلقوي بين مخزن و خاک با مقداري گرد کک اضافه
توصيه ميشود .در آب شور ،جريان آند در ولتاژهاي بسيار پايين تخليه ميشود و بنابراين نياز
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به مادة پر کننده ندارد .دستورالعمل اتصال کابل به آند چدنی توسط تولیدکننده تهيه شده و
توزيعکنندگان ملزم به پيروي از آن هستند .بنابراين امکان برقراری اتصاالت ناموفق درمقايسه
با آندهاي گرافيتي کمتر است .آندها خاصيت رسانايي بيشتري از خود نشان میدهند و بجز در
حالت خرابی آند ،در طی زمان تغيير مقاومت بسيار کمی را تجربه ميکنند .استحکام کششي
باالی فلز در بعضي شرايط يک مزيت بحساب ميآيد ،مگر در مواردي که تغيير بسيار کم طول
باعث شکننده شدن آنها در اثر شوک مکانيکي و حرارتي شود.
آندهاي چدني در اندازه ،شـکل و وزنهاي مختلفی توليد ميشـوند .براي جزئيات سـايزهاي
مختلـف بـه جـدول  13-2رجوع کنيـد .نوع خاصـی از آند چدني که معموالً از لوله " مشـخصه
خامـوش" مقـاوم در برابـر خوردگي توليد ميشـود آند لولهاي ناميده ميشـود .در ايـن آند از آلياژ
کروم  ASTM 518درجه  2اسـتفاده ميشـود و از سـال  1971مشـخص شـد که مقاومت بااليي
نسـبت بـه " اثر انتهايـي" که در آندهاي بـا مقاومت اتصال ضعيف رایج اسـت ،دارد.
جدول  :12-2ترکيبات چدن

ASTM 518

عنصر

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی

66

گريد 1

گريد 2

سيليکون

14/2-14/75%

14/2-14/75%

منگنز

1/5% max

1/5% max

کروم

-

3/25-5/0%

کربن

0/75-1/15%

0/75-1/15%

مس

0/50% max

0/50% max

آهن

باالنس

باالنس

خاک

0/45kg (1lb)/amp-year

0/34kg (0/75lb)/amp-year

آب شور

8/4kg (18/5lb)/amp-year

0/11kg (0/25lb)/amp-year

نرخ مصرف

جدول  :13-2آندهاي چدنی

اندازه (اينچ)

وزن معمولي ({  ) kg {1bمساحت({)m2 }Ft2

اندازه کابل
(ماکزيمم)

1/5×9

(1/8 )4

(0/029 )0/3

#6

2×9

(2/26 )5

(0/037 )0/4

#4

3×3

(2/72 )6

(0/023 )0/25

N/A

1×30

(3/18 )7

(0/065 )0/7

#6

1×60

(5/44 )12

(0/13 )1/4

#6

1/5×60

(5/44 )12

(0/093 )0/1

#6

1/5×30

(5/9 )13

(0/093 )0/1

#6

6×2/5

(7/26 )16

(0/046 )0/5

N/A

1/5×60

(11/34 )25

(0/18 )2/0

#6

1/5×60

(11/8 )26

(0/18 )2/0

#6

1/5×60

(11/8 )26

(0/18 )2/0

#6

2×30

(13/61 )30

(0/12 )1/3

#1/0

2×60

(19/96 )44

(0/24 )2/6

#6

12×3/5

(24 )53

(0/093 )1/0

N/A

2×60

(27/2 )60

(0/26 )2/8

#1/0

3×36

(36/29 )80

(0/23 )2/5

#1/0

3×60

(49/9 )110

(0/37 )4/0

#1/0

4/5×60

(99/8 )220

(0/54 )5/8

#1/0

 2-2-7-2آندهاي گرافيتي .برای سالهاي متمادي از ميلههاي گرافيتي به عنوان
ماده اعمال جريان استفاده شده است .ساختار اصلي این آندها متشکل از ميلههاي گرد يا
مربعي شکل است که از دوغاب پودر کک نفت خام و رزين قطران زغال سنگ توليد شدهاند .از
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1/1×9

(0/45 )1

(0/018 )0/2

#8
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قطران زغال سنگ به عنوان مادة چسباننده براي نگهداشتن ذرات گرافيتي در کنار هم استفاده
ميشود .سپس با هدف ترکيب شدن ،مخلوط به مدت يکماه در دماهاي باال پخته ميشود.
اين فرايند باعث افزايش مقاومت آند نسبت به اکسيداسيون و شکستگي ناشي از آن ميگردد.
انواع مختلفي از ترکيبات گرافيتي وجود دارد و نوع بسترهاي زميني حفاظت کاتدي آن ،يکي از
متخلخل ترين ترکيبات است .متخلخل بودن باعث ميشود که رطوبت نفوذي به اتصال رسيده
و باعث ايجاد خرابي در اتصال کابل شود .هر چه آند چگالتر باشد گران قيمتتر است؛ بنابراين
با اشباع کردن ميلهها با پرکنندهاي ارزان قيمت از جنس روغن برزک ،موم ميکروکريستالي يا
يک رزين با پاية فنولي ،تخلخل کاهش مییابد .انتخاب بهترين نوع پرکننده و حتي اينکه واقعاً
در بلندمدت باعث کاهش نفوذ رطوبت میشود قابل بحث است .بعضي از پرکنندهها باعث جرم
گرفتن بسترهاي زميني آند چاه عميق شده و با استفاده آندها در سطوح با چگالي جريان باال،
مقاومت مدار زيادي ايجاد ميکنند.
بـا هـر جنـس آنـد ،برقـراری اتصـال مناسـب آنـد بـه کابـل بسـيار مهـم ميباشـد.
توليدکننـدگان آندهـاي گرافيتـي سـالها هيـچ معيـاري بـراي يـک اتصـال صحيح سـيم
اتصـال آنـدي نداشـتند .اين امـر باعث ايجـاد روشهاي متفـاوت و خرابیهای بيشـماري
میشـود کـه آنهـا را بـه جنـس ضعيـف مـاده ،روشهـاي سـاخت ضعيـف و عـدم وجود
پارامترهـاي کنتـرل کيفيـت قبل از ارسـال محموله نسـبت ميدهند .بسـياري از کاربران
بـا اسـتانداردهاي مونتـاژ خـود آندهـاي گرافيتـي را بـه محصولـي مطابـق بـا نيازهـاي
مشـتري و در نتيجـه گرانتـر از آندهـاي تولیـد شـده بـا اسـتاندارد صنعتـي ،تبديـل
ميکننـد .جزئيـات بيشـتر مشـخصات بایـد شـامل مـوارد زير باشـد:
y  yنوع مخزن  -سربي ،برنجي ،ذوب ،متراکم
y  yعمـق  /قطـر اتصـال –  76ميليمتـر ( 3اينـچ) 102 ،ميليمتـر ( 4اينـچ)127 ،
ميليمتـر ( 5اينـچ) ،مرکـزي
y  yماده درزگير اتصال ترموپالستيک ،ترموست (اپوکسي)
y  yماده درزگير کابل-لوله  ،TFEروکش انقباضي ،لفاف گذاري
y  yاشباع – موم ،روغن برزک ،رزين
y  yابعاد 4"×80" ،4"×40" 3"×60"، 3"×30" -
گرافيـت نبايـد در چگاليهـاي جريـان بيـش از  10/76آمپر بـر متر مربـع ( 1آمپر بر
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فـوت مربـع) در خـاک ،يـا  2/70آمپـر بـر متـر مربـع ( 0/25آمپر بـر فوت مربـع) در آب
بـه کار برده شـود .متأسـفانه گرافيت شـکننده اسـت و ممکن اسـت کـه در حين حمل و
نقـل ،چـه بـا بسـتهبندي يا بدون آن ،به سـادگي آسـيب ببيند .بـراي جلوگيـري از ترک
خوردگـي و شکسـتن گرافیـت ،قـرار دادن الیـه میانـی و جابجا کردن خـاص آن ضروري
است.
 3-2-7-2آندهـاي آلومينيومـي .گاهـي اوقـات از آلومينيـوم بعنوان آنـد اعمال
جريـان بـراي حفاظت از بخش داخلي مخازن آب اسـتفاده ميشـود .ازآنجـا که آلومينيوم
درمقايسـه بـا سـاير مـواد اعمـال جريـان نسـبتاً ارزانتـر ميباشـد .آندهـا با قطـر½ اينچ
از قطعـات میلهـای پیچیـده شـده بـه طـول  10فـوت تهيـه ميشـوند .از ايـن آندهـا در
مخازنـي اسـتفاده ميشـود.که يخزدگـي فصلـي معمـوالً اتصال سـيم آندي آنهـا را از بین
میبـرد و الزم اسـت کـه آندهـا بطـور سـاالنه تعويـض شـوند .ايـن نـوع سيسـتم آنـدي
آب شـرب را آلـوده نميکنـد ،امـا سـرعت مصـرف  4/1کيلوگـرم ( 9پونـد) بر آمپر سـال
کاربـرد ايـن آنـد را بـر مبنـاي هزينـه بـر سـال ،درمقايسـه بـا سـاير سيسـتمهاي آندي
محـدود ميکند.
 4-2-7-2آندهـاي سـربي–نقرهاي .آندهـاي آليـاژ سـرب صرفـاً در کاربردهـاي
جريـان آزاد آب شـور اسـتفاده ميشـوند و ممکـن اسـت از فلـزات مختلفـي نظير سـرب
آنتيموانـي ،قلـع و  %1يـا  %2نقـره نيـز بهـره گيرنـد .ايـن آندها کـه معموالً بصـورت ميله
يـا نـوار بـه قطـر  1/5اينچ قطـر و طـول  10اينچ توليد ميشـوند ،بـا  2درصد آليـاژ نقره
کـه عمـر آنهـا را دو برابـر ميکنـد ،در اروپـا بطور گسـترده بکار بـرده شـدهاند .در هنگام
شـروع بـه کار ،سـرعت مصـرف درحـدود  1/3کيلوگـرم ( 3پوند) بر آمپر سـال ميباشـد
و نهايتـاً اليـه سـياه غيـر فعالـي از پراکسـيد سـرب شـکل گرفتـه و دوام سـطح آنـد را
افزايـش میدهـد و منجـر بـه مصـرف حـدود  0/09کيلوگـرم ( 0/2پونـد) بـر آمپر سـال
ميشـود .چگالـي جريـان معمـول از  3تـا  25آمپر بر فوت مربع متغير اسـت .در شـرايط
وجـود رسـوب يـا اندکـي کلريد ،اين اليه اکسـيد تشـکيل نشـده و آند به سـرعت مصرف
ميشـود .اتصـاالت کابلـي بـا ايجـاد يـک سـوراخ و جـوش نقـره سـيم سـربي بـه انتهاي
سـوراخ ،برقـرار ميشـوند .سـپس سـوراخ اتصال بـا اپوکسـي پر ميشـود تا مانـع از نفوذ
رطوبـت شـود.کار نصـب بـا آويـزان کـردن آندهـا از يک سـازه ،بارانـداز يا اسـکله در يک
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لولـه  FRPسـوراخ دار يـا بـا اسـتفاده از وسـيلهاي براي تثبیـت آن ،تکميل ميشـود .اين
کار بـراي جلوگيـري از تمـاس آندهـا با گل و الي و خسـارت ناشـي از يـخ زدگي اهمیت
دارد.
 5-2-7-2آندهـاي پالتينـي .پالتيـن را ميتـوان بـه عنـوان پوشـش آنـد تقريباً
بـرای همـة انـواع تجهيـزات حفاظـت کاتـدي اسـتفاده نمـود .تـا کنـون از پالتیـن در
محيطهـاي مختلفـي نظيـر زيـر زميـن ،سـاحل ،بتـن ،نيروگاههـاي بـرق و بخشهـاي
داخلـي لولـه ،مخـازن و ماشـين آالت و سـازهها بـراي سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي
اسـتفاده شـده اسـت .ازآنجا که پالتين سـرعت مصـرف پايينـي دارد 0/00008 ،کيلوگرم
( 0/00018پونـد) بـر آمپـر سـال ،براي عمر بيسـت سـالة آند ،صرفـاً مقـدار اندکي مورد
نيـاز ميباشـد .پالتيـن خالـص بسـيار گران قیمـت خواهد بـود .پالتيـن معمـوالً بر روي
فلـزات پايـة نجيبي همچون تيتانيوم و نيوبيوم پوشـش داده ميشـود .در آندهای سـيمی
يـا ميلـهای ،ممکـن اسـت کـه بـراي افزايـش رسـانايي در طولهـاي بيـش از  7/6متـر
( 25فـوت) هسـته از جنـس مـس باشـد ،زيـرا تيتانيـوم و نيوبيـوم درمقايسـه بـا مـس
رسـاناهاي الکتريکـي نسـبتاً ضعيفي هسـتند .اليـه غيرفعال بـاالی تيتانيوم در پتانسـيل
آنـد بـه کاتـد  10ولـت میشـکند و بـه کار در محيطهـاي بـا مقاومـت کـم ماننـد آب
شـور محـدود ميشـود .نيوبيـوم ولتاژ شکسـتي برابـر با  120ولـت آند به کاتـد دارد و در
الکتروليتهـاي بـا مقاومـت باالتـر اسـتفاده ميشـود .چگالـي جريان ،بسـته به مسـاحت
سـطح آنـد و ضخامـت پوشـش از  50آمپـر در خـاک تـا  500آمپـر در آب شـور متغيـر
ميباشـد.
پالتيـن را بـا اسـتفاده از تکنيکهـاي بسـيار ازجملـه اسـپاترينگ ،1تثبيـت موقعيـت
الکتـرود ،2روکـش کاري 3و اتصـال متالوژيکـي 4بـر روي فلـزات پايـه ،پوشـش میدهنـد.
متخصصیـن اتفـاق نظـر دارنـد کـه آندها بـا اتصـال متالوژيکي کمتـر تخریب ميشـوند،
زيـرا فلـزات در خلاء متراکـم میشـوند کـه عـاري از اکسـيژن اسـت .در ایـن صـورت
اتصالـي بـدون اکسـيد ،بـا مقاومـت کم و کامـل بين فلـزات ايجـاد شـده و درنتيجه عمر
1. Sputtering
2. Electrode positioning
3. Cladding
4. Metallurgically bonding

1. Electro-deposition
2. Mixed-Metal Oxide

فصل دوم :اصول عملکرد

طراحـي بيشـينه ميشـود .روکـش کاري شـامل پيچيـدن يک صفحـة نـازک پالتيني به
دور ميلـه و خـال جـوش زدن پالتين به فلز پايه در سـطح هم پوشـانی ،ميباشـد .سـطح
جـوش محـدود امکان اکسـيد شـدن فلـز زيـري را فراهـم مـیآورد و بنابراين بـا افزایش
مقاومـت کمتريـن عمـر طراحـي حاصـل ميشـود .سـطح صـاف دوام کمـی دارد ،زيرا با
يکبـار تخليـه جریـان اين سـطح نامنظم ميشـود .در تکنيکهـاي آب فلـزکاري 1اليهاي
از پالتيـن بـر روي فلـز پايه نشـانده ميشـود .ايـن فرايند باعـث ايجاد سـطحي متخلخل
شـده کـه بدليـل تشـکيل اليه اکسـيد بـا مقاومـت بـاال ،احتمال رسـيدن آن بـه حداکثر
طـول عمـر کم اسـت .تکنيکهـای تجزيـه گرمايي و جوشـکاري همان مشـکالت روکش
کاري را دارنـد و از اواخـر دهـه  1980بـه نـدرت مـورد اسـتفاده قـرار ميگيرند.
اتصال آند به کابل حساس است و اتصاالت نامناسب ميتواند باعث تخريب زود هنگام
آن شوند .کاربران بايد اطمينان حاصل کنند که آندها مطابق با معيارهاي آنها و توسط
کارکنان خبره و تحت نظارت روشهاي کنترل کيفيت ،ساخته ميشوند .مهمترين عیب
پالتين ،مقاومتاندک آن نسبت به تولید اسيد آندی در الکتروليتهاي استاتيک ،جريان
مستقيم نوساندار و يکسوکنندههاي نيم موج ميباشد .ثابت شده که استفاده از يکسوکننده
ترانسفورماتور سه فازي در سيستمهاي آب شور با کاهش نوسان در خروجي  ،DCباعث دو
برابر شدن عمر آندهاي پالتيني ميشود.
 6-2-7-2آندهاي سراميکي و اکسيد مخلوط فلزی  .2آندهاي اکسید مخلوط
فلزی در اوايل دهه  1960در اروپا براي استفاده در توليد صنعتي کلر و سود سوزآور
توليد شدند .اولين استفادة شناخته شده از اين تکنولوژي براي حفاظت کاتدي در
حفاظت از يک اسکله در آب شور در ايتاليا و در سال  1971بود .اين آندها طول
عمر مطلوبي از خود نشان ميدهند ،در حالي که جريان را با چگالي بسيار باالیی
تأمين ميکنند .اليه اکسيد در معرض تخريب سريع قرار ندارد ،زیرا مانند ساير
آندهاي فلزي گرانبهاي قبلي با توليد اسيد آندی ،جريان مستقيم نوساندار يا يکسو سازي
نيم موج مواجه نیست .این آند متشکل از يک ميله ،سيم ،لوله يا شبکه گسترده تيتانيومي
ميباشد که در آن اليه اکسيد بر روي فلز پايه ایجاد شده است .گاهي به این آندها آندهای
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با توزیع خطي ،سراميکي يا با اندازه پایدار نيز گفته ميشود .در محيطهاي تولیدکننده
اکسيژن مانند خاک ،الیه اکسيد آند شامل کريستالهاي روتنيم و نمکهاي هاليد تيتانيوم
در يک محلول آبی است که مانند رنگ بر روي فلز پايه قرار میگیرد و در دماي 400 C °تا
 800 C °پخته شده و يک اکسيد روتيل تشکيل ميدهد .در محيطهاي توليد کننده کلر
مانند آب شور ،اين اکسيد شامل محلول آبی ايريديوم و پودر پالتين ميباشد که آنرا نيز در
دماهاي باال ميپزند تا يک اليه مطلوب بدست آيد .پس از پخت ،اکسيد روتيل رنگ سياه
ماتي پيدا ميکند و نسبت به سايش بسيار مقاوم است .بعضي از توليدکنندگان انواعی از اين
اليههاي اکسيدي را بطور خاص براي الکتروليتهاي کلريدي يا غيرکلريدي توليد ميکنند
که قابل تعويض با يکديگر نميباشند .معموالً تيتانيوم درولتاژ حدود  10ولت دچار شکستگي
فيزيکي میشود اما اليه اکسيد آنچنان رسانايي بااليي (مقاومت  0/00001اهم-سانتيمتر)
دارد که جريان با انتخاب مسير داراي حداقل مقاومت بجاي فلز پايه از اکسيد تخليه ميشود.
حتي اگر ولتاژ يکسوکننده  90ولت در خاک باشد .اين برخالف عملکرد اليه دي اکسيد
تيتانيوم عايق است که بطور طبيعي بر روي سطح تيتانيوم بدون پوشش تشکيل ميشود .با
مصرف اليه مخلوط اکسيدهاي فلزي ،اليه دي اکسيد تيتانيوم عايق ،آند را پوشانده و تخليه
جريان را مسدود میکند .مگر آنکه ولتاژ اعمال شده در آب شور بيش از  10ولت يا در آب
شيرين  50تا  70ولت باشد.
آزمايشـگاه تحقيقات مهندسي سـاختمان ارتش اياالت متحده 1يک آند سراميکي را در قالب
برنامـه کاربـردي مهندسـي تأسيسـات 2توليد کرده اسـت .عملکرد خـوب اين آند سـراميکي در
گسـترة وسـيعي از کاربردها نشـان داده شـده اسـت .جزئيات تهيه ،ويژگيهاي مواد ،پارامترهاي
عملکرد و طراحي کاربردها در مجله فني مهندسـي  ETC3ارائه شـده است .دادههاي زير ماکزيمم
چگالـي جريـان مجاز بـراي الکتروليتهاي مختلف را به دقت مشـخص ميکند:
خاک ،گل ،آب شيرين 100 :آمپر بر متر مربع ( 9/3آمپر بر فوت مربع ( 20سال)).
آب شور 600 :آمپر بر متر مربع ( 55/7آمپر بر فوت مربع ( 15سال)).

1. USACERL
2. FEAP
(3. 1110-9-10 (ER

1. Calcined

فصل دوم :اصول عملکرد

اطـراف آندهـاي داخـل خـاک يـا گل بايـد ،براي داشـتن حداکثـر طول عمـر و عملکرد،
بـا گـرد کک نفـت خـام مکلـس 1نـرم و بـا مقاومت کـم پرشـود .مالحظات مهندسـي حکم
ميکنـد کـه حتـي در صورتیکه آند با کک نفت خام بسـتهبندي شـده اسـت ،قبـل از اتمام
پـر کـردن اطـراف آنـد بـا خـاک محلي ،بسـتهبندي آنـد بـا کک متالوژيکي پوشـانده شـود.
سـرعت مصـرف در ايـن حالـت از  0/5ميلـي گـرم بر آمپر سـال در آب شـور تـا  5ميلي گرم
بـر آمپـر سـال در پس ماند ذغال کک ،آب شـيرين و گل و الي دريا متغير ميباشـد .همانند
دیگـر آندهـا ،اتصـال بايـد طـوری برقرار شـود که ضـد رطوبت و آب بنـد بـوده و مقاومت آن
بيشـتر از  0/001اهـم نباشـد .مزايـاي آندهاي اکسـید مخلوط فلـزي عبارتند از :
y  yسبک و نشکن بودن
y  yسرعت مصرف ناچيز
y  yعدم توليد اسيد
y  yپایدار از لحاظ ابعادي
y  yچگالي جريان باال در خروجي
y  yمقرون به صرفه بودن
 7-2-7-2آندهـاي رسـاناي پليمـري .در سـال  ،1982مـاده آنـد جديدي به
صـورت آزمایشـی وارد بـازار شـد .ايـن مـاده در فضاهاي محـدود نظير سـطوح داخلي
لولـه ،مبدلهـای حرارتـي ،کانالهـاي تأسيسـات و سـطوح حفاظـت شـده در برابـر
جريـان بسـتر زمينـي متـداول ،مقـدار جريـان اندکـي تولیـد میکنـد .اين ماده شـبيه
کابـل الکتريکـي اسـت ،امـا در واقـع از يـک کابـل مسـي تـک اليـه بـا يک غلاف پلي
اتيلـن رسـاناي اکسـترود تشـکيل ميشـود .از ايـن مفهـوم در کابلهـای بـرق متمرکـز
مدفـون ،بصـورت يـک شـيلد رسـانا در اطـراف سـيمهاي زمينـی ،اسـتفاده ميشـود.
پليمـر حـاوی گرانولهـاي کربن اسـت که جريان را پشـت يـک ماتريس پليمـري تخلیه
میکننـد .بـراي بيشـينه شـدن عمـر ايـن آند ،بايـد اطراف آن بـا پس مانـدة ذغال کک
کربـن دار پر شـود .بعضي توليدکنندگان به درخواسـت مشـتري ،يک توري پالسـتيکي
هـم تعبيـه ميکننـد تـا در فضاهـای محـدود آنـد از کاتد جـدا شـده و از اتصـال کوتاه
بيـن آنهـا جلوگيـري شـود .درحـال حاضر اين مـاده با چهار قطـر متفـاوت موجود بوده
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و جريـان خروجـي از  9/8تـا  29/5ميلـي آمپـر بـر متـر طولـی ( 3تـا  9ميلـي آمپر بر
فـوت طولـی) متغير ميباشـد.
جدول  :14 -2جداول کاربردی در راهنمای 1004/10
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MIL-HDBK -

عنوان

1

ضوابط جريان براي حفاظت کاتدي فوالد عايق نشده

2

ضوابط جريان براي حفاظت کاتدي فوالد عايق دار

5

فاکتور تنظيم براي آندهاي چندگانه ()F

6

ضريب تصحيح  -ضريب رسانايي عايق خط کوتاه

7

نتايج اندازهگيريهای پتانسيل سازه نسبت به الکتروليت

8

آندهاي استاندارد HSCBCI

9

آندهاي خاص HSCBCI

10

ويژگيهاي سيم استاندارد

11

فاکتورهای  Mبراي تعيين اندازه سيم مقرون به صرفه (با  1سنت هزينة تلفات
در  100فوت کابل مسي به ازاي هر )kWh

 3-7-2انـواع بسـترهاي آنـد اعمـال جريـان .انـواع بسـترهاي آنـد اعمال
جريـان بـه محـل اسـتقرار ،جهـت و عمـق آندها بسـتگي دارند .بسـترهاي آنـد اعمال
جريـان معمـوالً دور از سـازه قـرار گرفتـه و جريـان را از فواصل دور از سـازة حفاظت
شـده (خطـوط لولـه ،محوطـه مخـازن ،سيسـتمهاي توزيـع و  )..توزيـع ميکننـد.
گاهـي اوقـات از بسـترهاي زمينـي اعمـال جريان توزيع شـده براي سـازههاي کوچک
(شـيرها ،مخـازن) اسـتفاده ميشـود و آندهـا بطـور يکنواخـت در امتـداد سـازه تحت
حفاظـت توزيـع ميشـوند بـه طوريکـه هـر آنـد بخـش کوچکـي از کل سـازه را

حفاظـت ميکنـد .معمـوالً از سيسـتمهاي اعمـال جريـان توزيـع شـده بـراي حفاظت
از داخـل مخـازن آب ،چـه در سـازههاي هـم سـطح زميـن و چـه در سـازههاي باالتر
از سـطح زميـن اسـتفاده ميشـود .بسـتر زمينـي از نـوع دور از سـازه را ميتـوان در
نزديکـي سـطح ،بـه صـورت افقـي يـا عمـودي يـا در عمـق نصـب کـرد .سيسـتمهاي
ً
قبلا توضيـح داده شـد نصب ميشـوند .با
توزيـع شـده ماننـد آندهـاي فداشـونده که
ایـن تفـاوت کـه يـک کابـل اصلـي پيوسـته جهـت اتصـال آندهـا بـه يکسـوکننده (يا
یـک منبـع تـوان ديگـر) و يک اتصـال سـاختاری از منبع برق به سـازة حفاظت شـده
نیز دارد.
 1-3-7-2سيستمهاي حفاظت کاتدي اعمال جريان از راه دور عمودی .از
اين سيستمها معموالً براي خطوط لوله واقع در مناطق دور استفاده ميشود .معموالً
هنگاميکه تأسيسات ديگري در منطقه وجود نداشته و فضاي کافي براي قرار دادن
آندها دور از سازه وجود دارد ،اين سيستمها اقتصاديترين گزينه ميباشند .عمودی
قرار دادن آندها در زمين (برخالف حالت افقي) مقاومت کل را نسبت به زمین سيستم
کاهش میدهد .فاصله آندها تا زمین ،متناسب با مقاومت ويژة خاک و معموالً از 91
تا  213متر ( 300تا  700فوت) متغير ميباشد.
در ناحیـه مـورد نظـر برای بسـتر آنـدي ،بايدآزمايش مقاومـت ويژه خاک انجام شـود
تـا محلـی بـا مقاومـت کم بـرای قـرار دادن آندهـا پیدا شـود .جهـت اطمینـان بايد دقت
کـرد کـه ناحیـه بـا مقاومـت کـم تـا سـازة حفاظـت شـده پيوسـته نباشـد ،زیـرا در غیر
اینصـورت ممکـن اسـت توزيـع جريـان ضعيـف رخ دهـد .در بعضـي مـوارد ممکن اسـت
بهتريـن محـل بـراي يک بسـتر آنـدي در خاکي باشـد کـه مقاومت ويـژه بيشـتري دارد.
بـا اضافـه نمـودن آندهـاي بيشـتر ،اسـتفاده از آندهـاي بلندتر يا بـا افزايش فاصلـة آندها
ميتـوان مقاومت بسـتر آنـدي را کاهـش داد.
فصل دوم :اصول عملکرد
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 2-3-7-2سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي اعمـال جريـان از راه دور افقی.
معمـوالً از ايـن سيسـتمها جهـت خطوط لولـه در مناطـق دور با اليه سـنگي در نزديکي
سـطح يـا در مناطقـی که شـرايط خـاک آن ،بـرای اطمینان از قـرار دادن آنـد در محيط
يکنواخـت ،نصـب افقـی را میطلبـد اسـتفاده ميشـود .معمـوالً در نبود تأسيسـات ديگر
در منطقـه و وجـود فضـاي کافـي بـراي قـرار دادن آندها دور از سـازه ،و وجـود يک اليه
سـنگي در نزديکـي سـطح ،ايـن سيسـتم اقتصاديترين گزينه ميباشـد .افقي قـرار دادن
آندهـا در زميـن (برخلاف حالـت عمـودي) باعـث افزايش مقاومت کل نسـبت بـه زمین
سيسـتم ميشـود .فاصلـه آندهـا تـا زمیـن ،متناسـب بـا مقاومت ويـژة خاک ،معمـوالً از
 91تـا  213متـر ( 300تـا  700فـوت) متغير ميباشـد.
در ناحیـه مـورد نظر برای بسـتر آنـدي ،بايدآزمايـش مقاومت ويژه خاک انجام شـود
تـا محلـی بـا مقاومـت کم بـرای قـرار دادن آندهـا پیدا شـود .جهـت اطمینـان بايد دقت
کـرد کـه ناحیـه بـا مقاومـت کـم تـا سـازة حفاظـت شـده پيوسـته نباشـد ،زیـرا در غیر
اینصـورت ممکـن اسـت توزيـع جريـان ضعيـف رخ دهـد .در بعضـي مـوارد ممکن اسـت
بهتريـن محـل بـراي يک بسـتر آنـدي در خاکي باشـد کـه مقاومت ويـژه بيشـتري دارد.
بـا اضافـه نمـودن آندهـاي بيشـتر ،اسـتفاده از آندهـاي بلندتر يا بـا افزايش فاصلـة آندها
ميتـوان مقاومـت بسـتر آنـدي را کاهـش داد .آندهـا میتواننـد اتصاالت مجزايـي به يک
کابـل اصلـي داشـته باشـند يا روي يـک کابل پيوسـته نصب شـوند.

شکل  :27–2سيستم حفاظت کاتدي اعمال جريان از راه دور افقی

 3-3-7-2سيسـتمهاي حفاظت کاتـدي اعمال جريان توزيع شـده .معمـوالً از
ايـن سيسـتمها بـراي حفاظت از سـازههاي کوچک اسـتفاده ميشـود .معمـوالً در مواقعي که
سـازه کوچـک بـوده يـا آندهـا را نميتـوان در فواصـل دور قـرار داد ،ایـن سیسـتم مقـرون بـه
صرفهتريـن انتخـاب اسـت .اين نوع بسـتر آندي براي حفاظت قسـمتهاي داخلـي مخزن آب،
کـف مخزنهـاي همسـطح زمين ،مخـازن مدفون يا خطـوط لوله کوتاه بـه کار مـیرود .آندها
در امتـداد خـط لولـه يـا دور سـطح مخزن (داخـل مخـازن آب ،خارج مخـازن مدفـون) توزيع
ميشـوند .فاصلـه از سـازه معمـوالً  1/5تا  3متر ( 5تـا  10فوت) و فاصلة بيـن آندها معموالً دو
برابـر ايـن فاصلـه ( 3تا  6متر [ 10تا  20فوت]) ميباشـد .در بعضي موارد آند پيوسـته اسـت و
بـه صـورت شـبکه روي مخازن يـا در امتـداد کناری خط لولـه قرار داده ميشـود.

فصل دوم :اصول عملکرد
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 4-3-7-2سيستمهاي حفاظت کاتدي اعمال جريان از راه دور عمقی .از اين
سيستمها معموالً براي حفاظت سازههاي بزرگ در مناطق ساختمانی استفاده ميشود.
معموالً در صورت بزرگ بودن سازه ،وجود تأسيسات دیگر بسیار در منطقه يا در صورتیکه
نميتوان آندها را در نزديکي سطح قرار داد ،اين سيستمها اقتصاديترين انتخاب ميباشند.
از اين نوع بستر آندي براي حفاظت از شبکة توزيع گاز ،مخازن باالتر از سطح زمين و
خطوط لوله واقع در مناطق ساختمانی استفاده ميشود .با حفر سوراخي عميق در زير
سطح ،اين آندها در محلی دور از سازه قرار داده ميشوند .فاصله بستر آندی عميق معمولي
تا آند بااليي  30/5متر ( 100فوت) و تا آند زيرين از  61تا  183متر ( 200تا  600فوت)
ميباشد .آندها ميتوانند روي اتصاالتي مجزا روي يک کابل پيوسته قرار بگیرند ،يا بصورت
يک سيم آند پيوسته باشند .اين نوع بستر آندي ميتواند ظرفيت جريان بسيار بيشتري
نسبت به سيستمهاي آند سطحي معمولي داشته باشد .ساختار اين نوع سيستم تداخل با
ساير سازههاي فلزي را به حداقل ميرساند که نيازمند مالحظات خاصي براي پرکننده،
عايق کابل و تهويه ميباشد.
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شکل  :29–2سيستم حفاظت کاتدي اعمال جريان از راه دور عمیق

فصل دوم :اصول عملکرد

 4-7-2مزايا و معايب سيستمهاي آند اعمال جريان
 1-4-7-2مزايا:
y  yجهت نصب در سازههاي موجود از لحاظ اقتصادي امکانپذير ميباشند.
y  yولتاژ باالی در دسترس (اختالف پتانسيل فقط توسط منبع محدود ميشود).
y  yجريان باالی در دسترس ،حتي در الکتروليتهاي داراي مقاومت ويژه بسيار زياد.
y  yامـکان تأمیـن جريـان کافـي را بـراي حفاظـت از سـازههاي بسـيار بزرگ بـا عایق
نامناسـب يا بـدون عايق.
y  yامکانپذیری اقتصادی جهت تعويض سيستم آندي در صورت نیاز.
 2-4-7-2معايب:
y  yضوابط بهره برداري و نگهداري بسيار ويژه
y  yاحتمال نسبتاً زياد نقص يا خرابی زود هنگام
y  yامـکان وجـود جريـان سـرگردان کـه منجـر بـه آسـيبهاي تداخلـي بـه سـاير
سـازههاي فلـزي (خارجـي) ميشـود.
 5-7-2ايسـتگاههاي تسـت اعمـال جريـان ايسـتگاههاي تسـت سـازهها با سيسـتم
حفاظـت کاتـدي اعمـال جريان ،معموالً فقط نقاط تماسـي براي اتصال سـادة ولت سـنج
جهت تسـت پتانسـیل هسـتند .معموالً دو سـيم به ايسـتگاه تست وارد میشـود تا امکان
شناسـایی و قابلیـت اطمینان اتصال وجود داشـته باشـد .سيسـتمهاي اعمـال جريان نیز
ماننـد سـازههای بـا حفاظـت گالوانيکي به ایسـتگاههای تسـت بـرای پوشـشها ،عايقها
و اتصـاالت نيـاز دارنـد ،بـا ايـن تفـاوت کـه در ایـن سیسـتمها احتمـال وجـود اتصـاالت
تداخلـي بيشـتر اسـت .هـر مکانی کـه بتـوان در آن سـازه را ارزيابـي نمـود ميتواند يک
ايسـتگاه تسـت در نظر گرفته شـود ،که ميتواند محل عبور لوله از سـوراخ والو ،سـوراخ
تخليـه سـطح پاييـن ،سـوراخ تخليـه سـطح باال یـا محـل تقاطع آن بـا يک گودال باشـد
کـه بـه سـمت والـو یـا کنتـور از زمیـن خارج شـده اسـت ،يـا وارد يـک سـاختمان يا هر
جـاي ديگـري (کـه در معرض هوا اسـت) میشـود.
ايسـتگاههاي تسـت بايد در مکانهایی نصب شـوند که سـازه دور از دسـترس اسـت،
تـا امـکان تسـت سيسـتم (هـاي) حفاظـت کاتـدي ميسـر شـود .مناطق آسـفالت شـده
و سـازههاي زيـر صفحـات بتنـي نمونههايـي از ايـن مکانهـا میباشـند .در ايـن مـوارد
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ايسـتگاههاي تسـت ،یـک نقطـه تمـاس را بـراي الکتـرود مرجـع و نيز اتصاالت تسـت را
بـراي سـازه فراهـم ميآورند.

شکل  :30–2ايستگاه تست هم تراز با سطح زمين

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی

80

شکل  :31–2ايستگاه تست باالتر از سطح زمین

فصل سوم
ملزومات

1. Ductile

فصل سوم :ملزومات

 1-3استانداردهاي کاربردی .سيستمهاي حفاظت کاتدي نصب شده بايد پتانسيل
حفاظتي متناسب با استانداردهای فصل  6اين کتاب و استانداردهاي  NACEرا تأمین
کنند.
 ،RP0169y  yاسـتاندارد کنتـرل خوردگـي خارجـي در سيسـتمهاي خـط لولـه فلـزي
مدفـون يا مسـتغرق.
 ،RP0285y  yاستاندارد کنترل خوردگي مخازن مدفون با سیستم حفاظت کاتدي.
 ،RP0388y  yاسـتاندارد حفاظـت کاتـدي اعمـال جريـان در سـطوح مسـتغرق داخلي
مخـازن آب فوالدي.
 ،RP0193y  yاسـتاندارد حفاظـت کاتـدي خارجـي در کـف مخـازن فلـزي هم تـراز با
سـطح زمين.
 ،RP0196y  yاسـتاندارد حفاظـت کاتـدي آنـد گالوانيکـي در سـطوح مسـتغرق داخلي
مخـازن آب فوالدي.
مطابـق بـا اسـتاندارد  RP0169يـا دیگـر اسـتانداردهاي  NACEمرتبـط ،تمـام
پتانسـيلهاي سـازه نسـبت بـه خـاک بايـد بـدون افـت پتانسـيل ( )IRباشـند.
 2-3مالحظـات طراحي و سـاخت .مالحظات طراحي و سـاخت کـه در ادامه ذکر
شـده اسـت براسـاس تجربـه و روشهـاي مهندسـي صحيـح ميباشـند .کارکنـان کنترل
خوردگـي و حفاظـت کاتـدي بايـد بتوانند در صورت لـزوم در پروژهها و سفارشـات کاری
ورود پیـدا کنند.
1
 1 -2-3لولـه چـدن نشـکن  .این لولهها بـه حفاظت کاتـدي ،پوشـش اتصاالت ،و
در مقاومـت ويـژه خـاک زير  10000اهم-سـانتيمتر در هـر نقطهای در امتـداد خط لوله
به پوشـشهای محافظ نيـاز دارد.
 2-2-3مقاومـت ويـژه خـاک .هنگاميکـه مقاومـت ويـژه خـاک در عمـق نصب
در سرتاسـر خـط لولـه ،بيشـتر از  10000اهم-سـانتيمتر باشـد،در لولـه چدنـي يا چدن
نشـکن تنها اتصاالت پوشـیده شـده مناسـب اسـت.
 3-2-3پوشـشهای اتصـال .در پوشـشهای اتصـال بايـد از سـيم روکـش دار
شـماره  4 AWGاسـتفاده شـود.
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 4-2-3جوشهاي ترميت و سيمهای مسي در معرض هوا .جوشهاي ترميت و
سيم مسي در معرض هوا بايد پوششدار شوند.
 5-2-3مـس .خطوط انشـعاب آب مسـي و شـيرهاي برنجـي بايد از نظـر الکتريکي
از لولـه آهنـي ايزولـه شـده يا با يک پوشـش محفاظ پوشـانده شـوند.
 6-2-3لوله آهني فلزي .يک لوله آهني فلزي که از درون بتن عبور ميکند نبايد
با بتن در تماس باشد .یک پوشش با عايق ديالکتريک ضد آب بين لوله و پوشش فراهم
کنيد .لوله فلزي آهني که از درون يک بلوک فشاري 1بتني ميگذرد بايد از بتن عايق شده
يا حفاظت کاتدي گردد.
 7-2-3صاعقه و جريان خطا .نياز به حفاظت دربرابر صاعقه و جريان خطا در
دستگاههاي ايزوله کننده (فلنجهای عايق الکتریکی) بايد مالحظه شود .در جايي که
امکان مواجهه با محیط قابل احتراق وجود دارد ،بايد يک برقگير ضدآب و آببندي شده
در دستگاه ايزوله کننده نصب شود .برقگير بايد بدون هوا ،خود تعمير 2و از نوع حالت
جامد (وريستور اکسيد فلزي) باشد .اتصاالت کابل برقگيرها تا دستگاههاي ايزولهکننده
بايد کوتاه ،مستقيم و با سايزی مناسب براي حضور کوتاهمدت و با جريان باال در مدار
باشند.
 3-3سيسـتمهايي که به حفاظـت کاتدي نيـاز دارند .صرفنظـر از خورندگي
خـاک يـا آب ،از فراهـم آوردن حفاظـت کاتـدي و پوشـشهاي محافـظ بـراي سـازههاي
فلـزي مدفـون درخاک/مسـتغرق در آب ذیل اطمینان حاصـل نمائید:
y  yخطوط لوله گاز طبيعي
y  yخطوط لوله سوخت مايع
y  yخطوط لوله اکسيژن
y  yمخازن مدفون ()UST
y  yخطوط لوله حفاظت در برابر آتش سوزي
y  yخطوط لوله تحت فشار چدن نشکن در کف (افقی)
y  yخطوط لوله گرمایش و آب سرد در کانال فلزي مدفون
1. Thrust
2. SelF-healing

فصل سوم :ملزومات

دسـتگاهها بـا محصـوالت خطرنـاک کـه توسـط مقامـات ،صاحبـان حقـوق يـا سـاير
مقامـات ذيصلاح معرفـی شـدهاند.
بایـد نتايـج تحليـل اقتصـادي و توصيههـای یـک مهنـدس خوردگـي متخصـص در
بکارگيـري سیسـتم حفاظـت کاتـدي و صرفنظـر از مقاومـت ويژه خاک در پوشـشهاي
محافـظ خطـوط فاضلاب ،و نیـز در تأسيسـات ذیـل بـا مقاومـت ويـژه خـاک بيـش از
 10000اهم-سـانتيمتر ،مالحظـه شـود:
y  yخطوط آب شرب.
y  yساير تجهيزات فلزي مدفون در خاک  /مستغرق در آب.
y  yسيسـتم حفاظـت کاتـدي جديـد يا تکميلـي بايد با سيسـتمهاي حفاظـت کاتدي
موجود سـازگار باشد.
 1-3-3سيستمهاي لولهکشي جديد .کنترل خوردگي باید در طراحي اوليه با
استفاده از عايق و حفاظت کاتدي يا دیگر روشهاي اثبات شده در نظر گرفته شده و در
طول عمر شبکة لوله کشي تثبیت شود ،مگرآنکه تحقيقات نشان دهد که نيازي به کنترل
خوردگي نيست .در اجراي خطوط لوله بايد مالحظاتي در نظر گرفته شود تا استفاده از
ابزارهاي بازرسي روي خط را تسهيل کند.
زمانيکـه از لولههـا ،اتصـاالت ،شـيرها يـا سـاير اجـزاي غيـر فلـزي يا پالسـتيکي در
شـبکه توزيع فلزي اسـتفاده شـود ،باید يک سـيم مسـي روکشدار به شـماره 8 AWG
بـه سـطح مقطـع فـوالدي جوش ترميتي شـده و در طول قسـمت غيـر فلزي ادامـه یابد.
از ايـن سـيم ميتـوان بـه عنـوان يـک سـيم رديـاب و بـراي حفظ پيوسـتگي در توسـعة
خـط لولـه گاز فـوالدي در آينده بهـره گرفت.
 2-3-3سيستمهاي لوله کشي موجود
 1-2-3-3عايق شـده .در این سیسـتمها بایـد حفاظت کاتدي فراهـم و نگهداري
شـود ،مگـر آنکـه تحقيقات نشـان دهد که حفاظـت کاتدي مورد نياز نيسـت.
 2-2-3-3بـدون عايـق .انجـام تحقيقـات برای تعییـن ميزان و سـرعت خوردگي
شـبکههاي لولهکشـي بـدون عايـق مـورد نیـاز اسـت .هنگاميکـه ايـن تحقيقـات نشـان
دهنـد کـه خوردگـي بـر روي عملکـرد ايمـن يـا اقتصـادي سيسـتم تأثيـر سـوء خواهـد
گذاشـت ،بايـد اقدامـات کافـي بـراي کنتـرل خوردگي انجام شـود.
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 4-3سيستمهاي موجود که به حفاظت کاتدي نياز ندارند .مخازن باالتر از
سطح زمين که با زمين در تماس بوده و مطابق با ضوابط موجود ساخته شدهاند (بر روي
يک اليي شني پر شده با روغن که يک اليه پالستيکي در زير آن قرار دارد) ،به حفاظت
کاتدي نياز ندارند .سایر مخازن آهني که در تماس با زمين هستند و بخشهاي داخلي
کلیه مخازن فوالدي توزيع آب بايد حفاظت کاتدي شوند.
 5-3آزمايشـات ميدانـي .طراحـي سيسـتم حفاظـت کاتـدي بايـد براسـاس
آزمايشـات ميدانـي خاصـي که در محل پيشـنهادي سـاخت صورت ميگيرد انجام شـود.
بخشـی از ایـن آزمايشـات شـامل خورندگي خـاک (مقاومت ويـژه) و خواص شـيميايي /
خورندگـي ( )PHآب ،ميباشـد.
 6-3خطاها .گاهي اوقات شرايط خاصي وجود دارد که در آن شرایط حفاظت کاتدي
بياثر است يا صرفاً تأثير جزئي دارد .این شرايطي ميتواند شامل افزايش دما یا جدا شدن
روکشها ،پوششهاي عايق حرارتي ،شیلد و تأثیرات باکتریایی و آلودگيهاي غيرمعمول
الکتروليت باشد .در شرايط خاص خطاها قابل قبول ميباشد .به شرط آنکه ضوابط مربوط
به این شرایط در اين کتاب و راهنمای  MIL-HDBK-1004موجود باشد
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فصل چهارم
برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

1. Close-interval Corrosion survey

فصل چهارم :برنامه تعمییر و نگهداری پیشگیرانه

 1-4مقدمـه .بـه منظـور رعایـت مقـررات زيسـت محيطـي ،قوانيـن عمومـي و
اسـتانداردهاي صنعتـي ،نگهـداري پيشـگيرانه بـراي همـة سيسـتمهاي حفاظـت کاتدي
نصـب شـده ضـروري اسـت .در ايـن بخـش حداقـل اقدامـات مربـوط بـه نگهـداري ارائه
شـده است.
 2-4بازرسـي خوردگـي بـا بـازه کوتـاه .1بازرسـي خوردگـي با بـازه کوتـاه يک
تسـت پتانسـيل بـا ایجـاد وقفـه در عملکـرد سيسـتمهاي اعمـال جريـان و بـدون ایجاد
وقفـه در سيسـتمهاي گالوانيکـي (فدا شـونده) ميباشـد .هـدف از اين بازرسـي اطمينان
از کفایـت سیسـتم حفاظـت کاتدي ،مطابق بـا تعریف فصل  ،6بر روي کل سـازة حفاظت
شـده اسـت .اين بازرسـي بايد جامع باشـد تا به کمک آن مشـکالت درون سـازة حفاظت
شـده يـا مشـکالت تداخلـي بـر سـازههاي خارجـي شناسـائي شـوند .سـیکل وقفـه بايد
شـامل يـک سـيکل روشـن بـا حداقـل مـدت زماني چهـار برابـر سـيکل خاموش باشـد،
و مـدت زمـان سـيکل خامـوش آن نیـز نبايـد بيشـتر از يـک ثانيـه شـود .در بازرسـي
سيسـتمهاي گالوانيکـي ،خطاهـاي اندازهگيـري بايد لحاظ شـوند ،خصوصـاً در بکارگیری
روشهـاي صوتـی در مشـخص نمـودن محـل پيـل مرجـع ،سـازة حفاظـت شـده ،آندها،
وضعيـت پوشـش ،مقاومـت ويـژه خـاک و عمق سـازة حفاظت شـده (توضیحـات بیشتر
در فصـل  .)6اگـر ايسـتگاههاي تسـت در هـر آند نصب شـوند ،اين سـاختار نيـز ميتواند
يـک نوع بازرسـي پتانسـيل وقفهای باشـد.
 1-2-4فواصل تعمير و نگهداري .بازرسي با بازه کوتاه بايد در فواصل زماني زير
صورت گيرد:
y  yسي روز پس از نصب و تنظيم مناسب سيستم حفاظت کاتدي.
y  yپنج سال پس از آخرين بازرسي خوردگي بازه کوتاه.
 2-2-4حداقل ملزومات
 1-2-2-4اجـزاي سيسـتم حفاظـت کاتدي را مطابـق با جدول  1-4بررسـی نموده
و اندازهگيريهـاي پتانسـيل سـازة حفاظـت شـده را انجام دهيد (جـدول .)1-4
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جدول  :1-4ملزومات تست اجزاي سيستم حفاظت کاتدي به روش بازرسي بازه کوتاه

نوع سيستم حفاظت کاتدي

اندازهگيريهاي تست

سيستمهاي اعمال جريان

الف) عملکرد يکسوکننده را بررسي شود ( پاراگراف )5-4
ب) راندمان يکسوکننده را با تقسيم توان محاسبه شدة
 DCخروجي بر توان موثر  ACورودي محاسبه شود.
ج) بستر آندي اعمال جريان را بازرسی شود (پاراگراف
)6-4

الف) اندازهگيري پتانسيل آند نسبت به زمين در حالتي که
الکترود مرجع بر روي آند قرار گرفته و اتصال آند قطع شده
است.
سيستمهاي گالوانيکي یا فدا
ب) جريان بین آند و سازه با استفاده از (به ترتيب اولويت)
شونده (در هر ايستگاه تست)
یک ميليآمپرمتر انبری ،یک مولتيمتر با اندازهگیری
ميليولتی در يک شنت مدرج ،يا مولتي متر سري با
اندازهگیری ميلي آمپری.

جدول  :2-4محل اندازهگيري پتانسيل در بازرسي بازه کوتاه
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نوع سازه

محل اندازهگيري پتانسيل

خطوط لوله

پيل مرجع را بر روي خط لوله و در فواصلي کمتر از عمق خط لوله،
معموالً هر  1تا  1/5متر ( 3تا  5فوت) قرار دهيد.

مخازن هم سطح زمين

محل پيل مرجع را مشخص کنيد:
کنار مخزن و در هر  1/8متر ( 6فوت) حول مخزن.
به فاصلة يک شعاع مخزن دورتر از مخزن در هشت نقطه با فاصلة
مساوي حول مخزن.

مخازن مدفون

محل پيل مرجع را مشخص کنيد:
در هر  1متر ( 3فوت) باالي مخزن.
حداقل در هر 1 Mروي خطوط لوله تغذيه و بازگشت.
روي دريچه فاضالب ،لوله پرکننده و لوله تهويه
روي کلیه سازههاي فلزي واقع در محل ،درصورتي که
اندازهگیریها نشان دهدکه يک سيستم ایزوله شده با يک سازة
خارجي اتصال کوتاه شده است.

نوع سازه

محل اندازهگيري پتانسيل

سازههاي ايزوله شده

بدون حرکت دادن الکترود مرجع ،پتانسيل سازه نسبت به زمين  
( )S/Eرا در اطراف اتصاالت ديالکتريک اندازهگیری کنید.
نکته :اگر اختالف پتانسيل در هر طرف يک اتصال ديالکتريک
کمتر از  10ميلي ولت باشد ،یکپارچگی آن را با يک دستگاه
آزمايش فلنج ایزوالسیون چک کنيد.

کلیه سازههاي متقاطع
با خط خارجي

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
روي خط خارجي در تمام نقاطي که با سازة حفاظت شده تقاطع
دارد.
بر روي خط خارجي،در جايي که از نزديکي بستر آندي عبور
ميکند.

کلیه سازهها با
تقاطعهاي حفاظ دار

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
بر روي هر انتهاي کلیه حفاظها.
نکته :اگر حفاظ و خط لوله  به صورت کلی یا جزئی اتصال کوتاه
شده باشند و پتانسيلهاي روي خط لوله به زير مقدار بحراني
توضيح داده شده در فصل  6برسند ،بالفاصله براي برطرف کردن
اتصال کوتاه اقدام نمائيد.

تمام سازههاي واقع در
خاک

به منظور مقايسة مقادیر جريان و پتانسيل گذشته/آينده ،شرايط
خاک را يادداشت نمائيد.

فصل چهارم :برنامه تعمییر و نگهداری پیشگیرانه

 2-2-2-4کلیه قرائتهای پتانسيل را بررسي کنيد .مقادیر پتانسيل کم ،باال
و ساير مقادیر بارز را يادداشت نمائيد تا در هنگام بازرسي خوردگي ،اين محلها مورد
ارزيابي مجدد قرار گيرند.
 3-2-2-4اگـر دادههـاي حاصـل نشـان دهنـد که جريـان خروجي مطابق بـا ضوابط
فصـل  6نميباشـد ،در صـورت نيـاز سيسـتم را تنظيـم نموده يـا تکميل کنيد .پـس از 30
روز ،بـراي آن محلهايـي کـه در پاراگـراف  3-4مشـخص شـدند يـک بازرسـي خوردگـي
انجـام دهيد.
 3-4بازرسي خوردگي .بازرسي خوردگي ،مانند بازرسي خوردگي بازه کوتاه ذکر
شده ،جهت اطمينان از کفایت حفاظت کاتدي انجام میگردد .دستورالعملهای مربوطه
مشابه بازرسي خوردگي بازه کوتاه ولی با تفاوت در حداقل ملزومات براي اندازهگيري
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پتانسيل میباشد .با استفاده از دادههاي حاصل از بازرسي خوردگي بازه کوتاه مشخص
میشود که در چه مکانهایی بايد اندازهگيريهاي پتانسيل در جهت اطمينان منطقي
از رعایت ضوابط حفاظت کاتدي در کل سازة تحت حفاظت و نبود مشکل تداخلي با
سازههاي خارجي ،انجام شود.
 1-3-4فواصل تعمير و نگهداري .بازرسي خوردگي بايد در فواصل زماني زير انجام
شود:
y  yسي روز پس از انجام اصالح عمده در سيستم حفاظت کاتدي يا سازة حفاظت شده.
y  yپس از هرگونه نشتي ناشي از خوردگي در سازة حفاظت شده.
y  yپـس از انجـام هرگونـه نظـارت يـا بازرسـي که نشـان دهـد ضوابط جريـان آخرين
بازرسـي خوردگـي معتبـر نميباشـند (مقادیـر کم یا باالی پتانسـيل بـا خروجي
جريان مناسـب).
y  yيـک سـال پس از انجـام آخرين بازرسـي خوردگي بـازه کوتاه يا بازرسـي خوردگي
دیگـر مطابق با ضوابـط فصل .6
 2-3-4حداقل ملزومات
 1-2-3-4بـا اسـتفاده از دادههـاي حاصل از آخرین بازرسـي خوردگـي بازه کوتاه يا
بـا اسـتفاده از نتایـج آزمایشـات صوت ،تعداد کافی محل تسـت پتانسـيل انتخـاب نموده
تـا از کفایـت حفاظـت کاتـدي در کل سـازه اطمينـان حاصـل کنيد (ضوابـط در فصل .)6
اجـزاي سيسـتم حفاظـت کاتـدي را مطابـق جـدول  3-4بررسـی کنيـد .جـدول 4-4
ضوابـط تسـت پتانسـيل سـازة حفاظت شـده را نشـان ميدهد.

جدول  :3-4تست تجهیزات در بازرسي خوردگي

نوع سيستم حفاظت
کاتدي

پارامترهای اندازهگیری

الف) اندازهگيري پتانسيل  S/Eبا الکترود مرجعي که مستقيم ًا بر
روي  /در مجاورت سازة حفاظت شده در نزديکترين محلها به آندها
قرار گرفته است.
ب) اندازهگيري پتانسيل  S/Eبا الکترود مرجعي که مستقيم ًا بر روي
 /در مجاورت سازة حفاظت شده دروسط آندها قرار گرفته است.
سيستمهاي گالوانيکي
ج) اندازهگيري پتانسيل آند نسبت به الکتروليت با الکترود مرجعي
(در هر ايستگاه تست)
که مستقيم ًا بر روي /در مجاورت آند قرار گرفته است (در حالت
قطع اتصال آند).
د) اندازهگیری جريان بین آند و سازه با استفاده از (به ترتيب اولويت)
یک ميليآمپرمتر انبری ،یک مولتيمتر با اندازهگیری ميليولتی در
يک شنت مدرج ،يا مولتي متر سري با اندازهگیری ميلي آمپری.
سيستمهاي اعمال
جريان

بررسی عملکرد يکسوکننده ( پاراگراف )5-4

جدول  :4-4اندازهگيري پتانسيل در بازرسي خوردگي

خطوط لوله

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
الف) روی خطوط لوله در تمام ايستگاههاي تست و در تمام نقاط ممکن
تماس با سازه (مکانهایی که سازه به زمين وارد /از آن خارج ميشود،
از يک گودال ميگذرد يا درمعرض هوا قرار ميگيرد)
ب) روی خـط لولـه ،حداقل در هـر  305متر ( 1000فـوت) براي خطوط
لولة خارج از تأسيسـات
ج) روی خـط لولـه ،حداقـل در هر  152متـر ( 500فوت) بـراي خطوط
لولة داخل تأسيسـات

فصل چهارم :برنامه تعمییر و نگهداری پیشگیرانه

نوع سازه

محل اندازهگيري پتانسيل
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نوع سازه

محل اندازهگيري پتانسيل

مخازن همتراز با
سطح زمين

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
الف) کنار مخزن و در چهار محل با فاصلة مساوي حول مخزن
ب) به اندازه يک شعاع مخزن دورتر از مخزن و در هشت نقطه با فاصلة
مساوي حول مخزن

مخازن مدفون

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
الف) روی مرکز و هر انتهاي مخزن
ب) روی هر انتهاي خط لوله تغذيه  /بازگشتی
ج) روی دريچه فاضالب ،لوله پرکننده و لوله تهويه
د) روی تمام سازههاي فلزي واقع در محل ،درصورتي که اندازهگیریها
نشان دهند که سيستم ایزوله شده با يک سازة خارجي اتصال کوتاه
شده است.

سازههاي ايزوله
شده

بدون حرکت دادن الکترود مرجع ،پتانسيل سازه نسبت به زمين  ( )S/Eرا
در اطراف اتصاالت ديالکتريک اندازهگیری کنید.
نکته :اگر اختالف پتانسيل در هر طرف يک اتصال ديالکتريک کمتر از 10
ميلي ولت باشد ،یکپارچگی آن را با يک دستگاه آزمايش فلنج ایزوالسیون
چک کنيد.

کلیه سازههاي
متقاطع با خط
خارجي

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
الف) روي خط خارجي در تمام نقاطي که با سازة حفاظت شده تقاطع
دارد.
ب) بر روي خط خارجي،در جايي که از نزديکي بستر آندي عبور ميکند.

کلیه سازهها با
تقاطعهاي حفاظ
دار

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
الف) روي سازة حفاظت شده ،دو طرف کلیه حفاظ ها
ب) روي انتهاي کلیه حفاظ ها
نکته :اگر حفاظ و خط لوله  به صورت کلی یا جزئی اتصال کوتاه شده
باشند و پتانسيلهاي روي خط لوله به زير مقدار بحراني توضيح داده
شده در فصل  6برسند ،بالفاصله براي برطرف کردن اتصال کوتاه اقدام
نمائيد.

نوع سازه

محل اندازهگيري پتانسيل

اسکله ها

همچنیــن ،محــل پيلهــای مرجــع ســيار را در کلیــه الکترودهــاي
مرجــع دائمــي مشــخص کنيـد:
الف) در مجاورت سازه در کلیه ايستگاههای تست
ب) در فواصــل  46متــری ( 150فوتــی) امتــداد ســطحی و عمقــی
ديــوار مــوج شــکن.
ج) در دیگـر نقـاط تسـت کـه در راهنمـاي تعميـر و نگهـداري يـا
بازرسـيهاي قبلـي مشـخص شـده اسـت

ساير سازه ها

محـل پيـل مرجـع را کـه در نقـاط تسـت کتابچـه راهنمـاي تعمير و
نگهداري يا سـاير بازرسـيهای قبلي تعیین شـده اسـت ،پیـدا کنید.

کلیه سازه ها

بــه منظــور مقايســة اندازهگيريهــاي گذشــته و آينــده ،شــرايط
خــاک (يــا ســطح جــزر و مــد در ســازههاي اســکله) را يادداشــت
نمائيــد.

فصل چهارم :برنامه تعمییر و نگهداری پیشگیرانه

 2-2-3-4تمـام قرائتهـای پتانسـيل را بررسـي کنيـد .سـه مقـدار بـرای کمترین
پتانسـيل و مقـدار بيشـترين پتانسـيل را يادداشـت کنيـد تـا در هنگام بررسـی سيسـتم
اعمـال جريـان ،ایـن نقـاط مـورد ارزيابي مجـدد قـرار گيرند.
 3-2-3-4در همـة سـازهها جهـت مشـخص کردن تغييـرات ،مقادیر پتانسـيل را با
اندازهگيريهـاي قبلـي در همـان موقعيتهـا مقايسـه نماييد.
 4-2-3-4درصورتيکـه مقادیـر پتانسـيل نشـان دهنـد که خروجي جريـان مطابق
بـا ضوابـط فصـل  6نیسـت ،در صـورت نیـاز سيسـتم را تنظيـم نموده يـا تکميـل کنيد.
پـس از  30روز ،بازرسـي را مجـددا ً انجـام دهيد (پاراگـراف .)1-3-4
 4-4کاليبراسيون مخزن آب .کاليبراسيون مخزن آب به صورت يک بازرسي کامل
و جامع انجام میشود تا اطمينان حاصل شود که حفاظت کاتدي در کل سطح مخزن
تحت حفاظت مطابق با ضوابط فصل  6برقرار است و ولتاژ اضافي با احتمال آسیب به
عایق ،در قسمتهاي داخلي مخزن وجود ندارد .کاليبراسيون مخزن آب شامل يک بازرسي
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پتانسيل وقفهای در سيستمهاي اعمال جريان و يک بازرسي پتانسيل بدون وقفه در
سيستمهاي گالوانيکي ميباشد .سیکل وقفه بايد يک سيکل روشن با حداقل مدت زماني
چهار برابر سيکل خاموش داشته باشد و مدت زمان سيکل خاموش معموالً يک ثانيه است.
در يک سيستم گالوانيکي ،خطاهاي اندازهگيري بايد لحاظ شوند ،خصوصاً در بکارگیری
روشهاي صوتی در مشخص نمودن پيل مرجع ،موقعيت آندها و وضعيت پوشش ميباشد
بايد لحاظ شوند .اگر طراحي سيستم اجازه دهد ،اين کالیبراسیون ميتواند شامل يک
بازرسي پتانسيل وقفهای نيز باشد.
 1-4-4فواصـل تعمير و نگهداري .فواصل زماني توصيه شـده براي کاليبراسـيون
مخـازن آب به صورت زیر اسـت:
y  yاصالح يا تنظيم سيستم حفاظت کاتدي ،سي روز پس از نصب
y  yکاليبراسيون مخزن آب ،يکسال پس از آخرين
 2-4-4حداقل ملزومات
 1-2-4-4مخازن آب را مطابق جداول  5-4و  6-4بازرسي کنيد.
جدول  :5-4تست تجهیزات سيستم حفاظت کاتدي در کاليبراسيون مخزن آب
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نوع سيستم حفاظت
کاتدي

پارامترهای اندازهگیری

سيستمهاي گالوانيکي

جريان بین آند و سازه با استفاده از (به ترتيب اولويت) یک
ميليآمپرمتر انبری ،یک مولتيمتر با اندازهگیری ميليولتی
در يک شنت مدرج ،يا مولتي متر سري با اندازهگیری ميلي
آمپری.

سيستمهاي اعمال جريان

الف) عملکرد يکسوکننده را بررسي شود
( پاراگراف )5-4
ب) راندمان يکسوکننده را با تقسيم توان محاسبه شدة DC
خروجي بر توان موثر  ACورودي محاسبه شود.

جدول  :6-4اندازهگيري پتانسيل درکاليبراسيون مخزن آب

نوع سازه

محل اندازهگيري پتانسيل

ديوارههاي مخزن

پيل مرجع را در نزديکي سطح آب ،در اواسط عمق و در کف در
محلهای زير قرار دهيد :
الف) نزديک ديواره مخزن و دقيق ًا در مجاورت با رشتههای آند.
ب) نزديک ديواره مخزن وسط دو رشته آند مجاور.

کف مخزن

محل پيل مرجع را مشخص کنيد :
ً
الف) دو اينچ باالتر از کف مخزن و دقيقا در زير رشتههای آند
ب) دو اينچ باالتر از کف مخزن و در دورترين فاصلة ممکن از
رشتههاي آند

رايزر فلزي (مخازن آب
واقع در ارتفاع)

الکترود مرجع را در مجاورت ديواره رايزر ،در فواصل  1/5متري
( 5فوتی) از باالي رايزر به سمت کف آن قرار دهيد.

پيلهای مرجع دائمي

پتانسيل هر پيل دائمي را اندازهگیری کرده و با يک پيل مرجع
سيار مقايسه کنيد تا دقت آن مشخص گردد.

کلیه مخازن

سطح آب را جهت مقايسه با اندازهگيريهاي قبلي و بعدي
يادداشت کنيد.

فصل چهارم :برنامه تعمییر و نگهداری پیشگیرانه

 2-2-4-4در همـة مخـازن ،مقادیـر پتانسـيل را بـا مقادیـر قبلـي مقايسـه کنيد تا
تغییـرات صورت گرفته مشـخص شـود.
 3-2-4-4اگـر مقادیـر پتانسـيل مطابـق بـا ضوابط فصـل  6نبوده و جريـان آخرین
بازرسـی بـا ضوابـط جريـان مطابقـت داشـته باشـد ،در صـورت نيـاز سيسـتم را تنظيـم
نمـوده يـا تکميـل کنيـد .پـس از  30روز ،کاليبراسـيون مخـزن آب را انجـام دهيـد
(پاراگـراف .)4-4
 5-4بازرسي عملکرد يکسوکننده .هدف از بازرسي عملکرد يکسوکننده ،بررسی
کلیه اجزاي مرتبط با ارسال جريان به آندهاي سيستم اعمال جريان ميباشد .اين بازرسي
بايد کامل باشد تا اطمينان حاصل شود که تا بازرسي بعدي جريان در سیستم قابل
اطمينان ميباشد.
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 1-5-4فواصل تعمير و نگهداري .بازرسي تعمیر و نگهداری بايد همراه با بازرسي
خوردگي بازه کوتاه ،بازرسي خوردگي یا کاليبراسيون مخزن آب باشد و همچین در صورت
تشخیص مشکالت در يکسوکننده انجام گيرد.
 2-5-4حداقل ملزومات
 1-2-5-4همة اجزاي يکسـوکننده،جعبة شـنت ،کلیدهاي ايمني ،قطع کنندههای
مدار و سـاير قطعات برقی سيسـتم را با بازديد چشـمي بررسـی کنيد.
 2-2-5-4تمـام اتصـاالت قابـل دسترسـي را محکـم کـرده و دمـاي کلیـه اجـزاي
ليسـت  1-2-5-4را چـک کنيـد.
 3-2-5-4بـا اسـتفاده از يـک دسـتگاه اندازهگیـری دسـتي قابـل اطمينـان ،ولتـاژ
و جريـان خروجـي را اندازهگیـری نمـوده و درصـورت وجـود ،دسـتگاه اندازهگیـری
يکسـوکننده را کاليبـره کنيـد.
 4-2-5-4ولتـاژ و جريـان خروجـي هـر مـدار در يکسـوکنندههای بـا بيـش از يک
مـدار را بـا اسـتفاده از دسـتگاه اندازهگیـری دسـتي قابـل اطمينـان اندازهگیـری نموده و
درصـورت وجـود ،دسـتگاه اندازهگیـری يکسـوکننده را کاليبـره کنيد.
 5-2-5-4ولـت متـر را ،در يکسـوکنندههاي داراي ولـت متـر ،بـا اسـتفاده از
دسـتگاه اندازهگیـری دسـتي قابـل اطمينـان اندازهگیـری نمـوده و دسـتگاه اندازهگیـری
يکسـوکننده را کاليبـره کنيـد .بـا قـرار دادن هـر دو الکتـرود در الکتروليـت ،در حالتـي
کـه جريـان حفاظـت کاتـدي قطـع اسـت و بـا اسـتفاده از يـک الکتـرود مرجع مناسـب،
اختلاف پتانسـيل نسـبت بـه الکتـرود مرجـع دائمي نصـب شـده را اندازهگيـري نماييد.
اگـر اختلاف پتانسـيل بيـش از  10 mVباشـد ،الکتـرود مرجـع دائمـي را تعويـض کنيد.
 6-2-5-4بـا تقسـيم ولتـاژ DCخروجـي يکسـوکنندة هـر مـدار بـر جریـان DC
خروجـي آن ،مقاومـت سيسـتم حفاظـت کاتـدي هـر مـدار را محاسـبه نماييـد.
 7-2-5-4راندمـان يکسـوکننده را در تمـام بازرسـيهای خوردگـي بـازه کوتـاه ،يا
در صـورت لـزوم ،محاسـبه نماييـد .محاسـبه راندمـان از طریـق شـامل شـمارش تعـداد
دورهـاي  -kWhمتـر و يادداشـت ضریـب آن از روي صفحـة نمایـش ،انجـام میشـود
(دسـتورالعملها در فصـل).
 6-4بسـتر آنـدي اعمـال جريـان .بازرسـي بسـتر آنـدي اعمـال جريـان ،از نوع

بازرسـي بـدون وقفـة 1بسـتر زميـن بـراي تعيين محـل آندها ميباشـد .اين بازرسـي بايد
کامـل و جامـع باشـد تـا هرنـوع مشـکل احتمالـي در رابطـه بـا آندهـاي اعمـال جريـان
مشـخص شـود .از ايـن بازرسـي ميتـوان در پيشبينـي خرابيهـا و برنامهريـزي تعويض
اسـتفاده کـرد .اين بازرسـي معموالً همـراه با بازرسـي خوردگي بازه کوتاه انجام ميشـود.
يـک بازرسـي بسـتر آنـدي اعمـال جريـان حداقـل بايـد شـامل اندازهگیـری سـیکل
روشـن پتانسـیل 2آندهـا در فواصـل جـدول  7–4باشـد ،مگرآنکـه در سيسـتم ،امکانـات
ً
(مثلا اتصـاالت آنـد مجـزا در جعبه اتصـال آنـد) تعبيه
ديگـري بـراي نظـارت بـر آندهـا
3
شـده باشد.
جدول  :7–4فواصل توصيه شده روي آندها براي بازرسي بستر آندي اعمال جريان

بسترهاي زميني
آند سطحي راه
3
دور

الف) مقادیر پتانسيل آند نسبت به زمين را در فواصل  0/6متري (2
فوتي) در امتداد بستر آندي ،از  3متر ( 10فوت) قبل از اولين آند تا 3
متر پس از آخرين آند در بستر زميني ،اندازهگيري کنيد.
ب) نمودار نتايج آزمايش را به عنوان تصويري از شرايط بستر آندي
رسم کنيد.

بسترهاي زميني
آند سطحي توزيع
شده

پتانسيل آند نسبت به زمين را با استفاده از پيل مرجعي که دقيق ًا بر
روي هر آند قرار گرفته اندازهگيري کنيد  .

بسترهاي زميني
آند عمقی

الف) بجاي اندازهگيري پتانسيل آند ،جريان مدار آند را (به ترتيب
اولويت) با استفاده از يک میلی آمپرمتر انبری ،مولتي متر با شنت
مدرج میلیواتی ،يا مولتيمتر سري با ميليآمپرمتر اندازهگيري کنید.
ب) درصورت وجود اتصاالت جداگانه ،جريان آند را در هر آند
اندازهگيري کنيد.

1. Non-interrupted survey
2. On potential
3. Remote Shallow anode ground beds
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 7-4بررسـی سيسـتم اعمـال جريـان .بررسـی سيسـتم اعمـال جريـان جهت
اطمينـان از اينکه عملکرد سيسـتم در همان سـطح آخرين بازرسـي خوردگـي بازه کوتاه
يـا بازرسـي خوردگـي ميباشـد ،انجـام میشـود .ايـن بررسـی از نوع بـدون وقفه اسـت و
الزم اسـت مقادیـر اندازهگیـری شـده پتانسـيل بـا مقادیر پتانسـيل سـيکل روشـن قبلي
مقايسـه شـود .محـل اندازهگيـري پتانسـيل از آخريـن بازرسـي خوردگـي بـازه کوتـاه يا
خوردگـی بدسـت میآيـد ،درنتیجـه اطمينـان منطقـي از برقـراری و کفایـت جريـان در
سیسـتم حاصل میشـود.
 1-7-4دوره تعمير و نگهداري .دوره زمانی توصيه شده جهت بررسی سيستم
اعمال جريان در  60روز پس از آخرين بازرسي خوردگي بازه کوتاه ،خوردگي يا بررسی
سيستم اعمال جريان ميباشد .ممکن است قوانین عمومی یا محلی دورههای بررسی
نزدیکتری را الزامیکند.
توجـه :يکسـوکننده سيسـتم حفاظـت کاتـدي در مخـازن مدفـون بايـد در دورههای
حداکثـر  60روزه بازرسـي شـوند تـا از مطابقت آنها بـا قوانين اطمينان حاصل شـود .این
دورههـا بایـد بـا سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت هماهنـگ شـوند ،زیرا ممکن اسـت
قوانیـن محلـي دقیقتـر بـوده یـا ملزومات بيشـتري را اعمـال کنند.
 2-7-4حداقل ملزومات
 1-2-7-4ولتاژ  DCيکسوکننده و جریان  DCخروجي را اندازهگيري کنيد.
 2-2-7-4اطمينـان حاصـل کنيـد کـه جریان  DCخروجـي يکسـوکننده با ضوابط
جريـان در آخريـن بازرسـي خوردگـي بـازه کوتـاه يـا بازرسـی خوردگـي مطابقـت دارد.
درصـورت لـزوم ،يکسـوکننده را تنظيـم کـرده و مجددا ً خروجيهـا را اندازهگيـري نموده
و ايـن رونـد را تکـرار کنيد.
 3-2-7-4بـا تقسـيم ولتـاژ DCخروجي يکسـوکننده بـر جريـان  DCخروجي آن،
مقاومـت مـدار يکسـو کننـده را محاسـبه نماييـد .اگـر يکسـوکننده بيـش از يـک مـدار
داشـته باشـد ،مقاومـت هـر مـدار را محاسـبه نماييد.
 4-2-7-4اندازهگیـری پتانسـيل  S/Eرا در سـه محـل بـا کمتريـن و بيشـترين
مقادیـر پتانسـيل در آخریـن بازرسـي خوردگـي بـازه کوتاه يا بازرسـي خوردگـي ،انجام
د هید .
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 5-2-7-4مقادیـر پتانسـيل را بـا مقادیـر قبلـي در همـان نقـاط مقايسـه نمـوده و
تغييـرات را مشـخص کنیـد .اگـر مقادیـر پتانسـيل مطابـق بـا ضوابـط فصـل  6نبـوده ،و
خروجـی جريـان یکسـوکننده در حـد جریـان الزم در آخرین بازرسـی باشـد ،در صورت
نيـاز سيسـتم را تنظيـم نمـوده يا تکميل کنيـد 30 .روز پس از تنظيم يا تکميل سيسـتم
حفاظـت کاتـدي ،يـک بازرسـي خوردگي انجـام دهيد.
 8-4بررسـی سیسـتم آند گالوانيکي .سيسـتم آنـد گالوانيکي ،جهت تشـخیص
وضعيـت عملکرد بررسـی ميشـود .اين کار معموالً بعنوان بخشـي از بازرسـي بـازه کوتاه،
بازرسـي خوردگي يا بازرسـي کاليبراسـيون مخـزن آب که در پاراگرافهـای  3-4 ،2-4و
 4-4توضيح داده شـد انجام میشـود.
 1-8-4دستورالعمل
 1-1-8-4پتانسـيل سـازه را بـا الکتـرود مرجعـي که مسـتقيماً بر روي سـازه مجاور
بـا آنـد اسـت اندازهگيـري نماييد (ولتاژ  DCسـازه نسـبت بـه زمين).
 2-1-8-4پتانسـيل سـازه را بـا الکتـرود مرجعـي کـه مسـتقيماً بـر روي سـازه و
بيـن دو آنـد قـرار گرفتـه اسـت اندازهگيـري کنيـد (ولتـاژ  ،DCسـازة دور نسـبت بـه
زميـن) .در حالـت دور يعنـي تـا جـای ممکـن دور از آندهـا و مسـتقيماً بر روي سـازة
حفاظت شـده.
 3-1-8-4اتصـال آنـد را از سـازه جـدا کـرده و پتانسـيل آند را با الکتـرود مرجعي که
مسـتقيماً بـر روي آنـد قـرار گرفته اندازهگيـري نماييد (ولتاژ  ،DCآند نسـبت بـه زمين).
 4-1-8-4جريـان سـازه نسـبت بـه آنـد را اندازهگيـري کنيـد (جريـان خروجي آند
برحسـب میلـی آمپر).
 5-1-8-4مقادیر حاصل را با اندازهگيريهاي قبلي در همان محل مقايسه نماييد.
کاهش پتانسيل آند نسبت به زمين نمايانگر خرابی آند یا اتصال آن است .کاهش جريان
خروجي آند همرا با پتانسيل ثابت آن نسبت به زمین ،نمايانگر مصرف آند و احتمال خرابی
آن میباشد .کاهش پتانسيل سازه نسبت به زمين همراه با جریان و پتانسيل ثابت آند
نسبت به زمين ،نشان دهندة از بين رفتن ايزوالسيون است.
 9-4بررسی اتصال مقاومتی .بررسی اتصال مقاومتی ،بررسی عملکرد دو سازة فلزي
است که توسط نوعي نيمه هادی يا مقاومت به هم متصل شدهاند .این بررسی جهت
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اطمينان از اینکه سازههاي تحت تأثير اتصال در سطوح مناسبي حفظ شده و تداخل آنها
کاهش یافته است ،انجام میشود .اين اتصاالت میتواند شامل کلیدهای جريان معکوس،
ديودها ،مقاومتها يا ساير تجهيزات حفاظتي باشد ،که خرابي آنها حفاظت سازه را به
خطر مياندازد ،و ممکن است بين بخشهاي مختلف يک سازة حفاظت شده يا بين يک
سازة حفاظت شده و یک سازة فلزي ديگر (حفاظت نشده يا حفاظت شده با يک سيستم
حفاظت کاتدي متفاوت) باشند .در اين بررسی که بدون قطع کردن سيستم انجام میشود.
مقادیر پتانسيل با اندازهگيريهاي پتانسيل سيکل روشن قبلي در همان محلها مقايسه
میشود .محل اندازهگيري پتانسيل و محل اتصاالت دستگاه اندازهگیری بايد يکسان بوده
و وضعيت کاری هرگونه سيستم حفاظت کاتدي نیز بايد مشخص باشد.
 1-9-4دوره تعمير و نگهداري .دوره زمانی توصيه شده براي انجام بررسی اتصال
مقاومتی ،در  60روز پس از آخرين بررسی يا بالفاصله پس از خرابي سيستم حفاظت
کاتدي از يک (يا هر دو) طرف اتصال ميباشد (مگرآنکه امکان تعمير فوري خرابي
وجود داشته باشد) .ممکن است قوانین عمومی یا محلی دورههای بررسی نزدیکتری
را الزامیکند.
 2-9-4حداقل ملزومات
 1-2-9-4خروجـي جریـان و ولتاژ  DCيکسـوکنندة سيسـتم حفاظـت کاتدي را در
يـک طـرف (يا هـر دو طرف) اتصـال مقاومتـی اندازهگيـري کنيد.
 2-2-9-4جریـان  DCکـه از داخـل اتصـال عبـور ميکنـد را اندازهگيـري کـرده و
جهـت جريـان را يادداشـت نماييد.
 3-2-9-4پتانسيل سازههاي فلزي هر دو طرف اتصال را اندازهگيري کنيد.
 4-2-9-4خروجـي جريـان ،تـوان مصرفی نرمال ،سـيگنال عملکرد نرمال يا سـطح
مطلـوب حفاظـت کاتـدي در سـازهها مطابـق بـا طراحـی يـا عملکـرد اتصـال ،ميتوانـد
نشـانهاي از کارکـرد صحيح آن باشـد.
 5-2-9-4بـراي تشـخیص تغييـرات ،مقادیـر اندازهگیـری را بـا مقادیـر قبلـي در
همـان محلهـا مقايسـه کنيـد.
 6-2-9-4اگـر مقادیـر پتانسـيل ،جريان ،جهت جريـان يا مقادیـر اندازهگيري ديگر
نسـبت بـه آخریـن بررسـی تغييـر کـرده باشـد ،ايـن بخـش سیسـتم را اصالح يـا تعمير
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نمـوده و تسـت اتصال را تکـرار کنيد.
 10-4بازرسی نشتي .این بازرسی ،يک بررسي جامع برای تشخیص علت نشتيها و
اقدامات الزم جهت جلوگيري از نشتيهاي آتي يا کاهش نرخ نشتي ميباشد.
 1-10-4دوره تعمير و نگهداري .بررسي نشتيها بايد پس از حفاري و قبل از
خاکريزي روي هرگونه نشتي خط لوله يا مخزن صورت گيرد.
 2-10-4حداقل ملزومات
 PH 1-2-10-4خاک را در محل تماس با خط لوله يا مخزن اندازهگيري کنيد.
 2-2-10-4پتانسـيل " S/Eباقیمانـده" لولـه يـا مخـزن را در محـل تمـاس آن بـا
خـاک اندازهگيـري نماييـد" .باقیمانـده" يعنـي پـس از انجـام کلیـه اقدامـات جهـت
پیشـگیری از نشـتیهای آتـی .قبـل از هـر تنظيمـي در سيسـتمهاي حفاظـت کاتدي
موجـود ،افـزودن هـر شـکلي از حفاظـت کاتـدي يـا نصـب اجـزاي ايزوالسـيون يـا
ا تصا ل .
 3-2-10-4علت نشتي را تعيين کنيد.
 4-2-10-4وضعيـت را ارزيابـي کـرده و تعميـرات مناسـب سيسـتم عايـق لولـه يـا
مخـزن را مشـخص کنيـد.
 5-2-10-4پتانسـيل " S/Eپایانـی" لولـه يـا مخـزن را در محـل تمـاس آن بـا خاک
اندازهگيـري کنيـد" .پایانـی" يعنـي اندازهگیـری پتانسـیل پـس از انجـام کلیـه اقدامـات
جهـت جلوگيـري از نشـتيهاي آتـی ،انجـام میشـود .اگـر اين اقدامـات پـس از عمليات
خاکريـزي انجـام گيرد ،پتانسـيلهاي سـطحي بصورتي که در فصل  6توضيح داده شـده،
قابـل قبول ميباشـند.
 6-2-10-4در صورتيکـه بازرسـی مشـخص کنـد کـه علت نشـتی خوردگي اسـت،
نـوع خوردگـي را مشـخص کنيد .در جدول  8-4فهرسـت اقدامات اصالحي توصيه شـده
بـراي جلوگيـري از نشـتيهاي آتي آمده اسـت:
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جدول  :8-4اقدامات اصالحي توصيه شده براي جلوگيري از نشتي

نوع سيستم حفاظت
کاتدي

اقدام توصيه شده

سازه بدون حفاظت
کاتدي

الف) مطابق با نوع خوردگي ،اقدام مناسب را براي کاهش احتمال
وقوع نشتيهاي آتي انجام دهيد.
ب) وجود تداخل را شناسایی کرده و اقدامات الزم جهت کاهش
خوردگي ناشي از تداخل انجام دهيد.
ج) اتصاالت ايزوالسيون ،اتصاالت الکتريکي فلزی يا حفاظت
کاتدي مناسب را نصب کنيد.

الف) سيستم حفاظت کاتدي موجود را عيب يابي ،تعمير يا تنظيم
کنيد.
ب) درصورت نياز ،تا دستیابی به حفاظت ،سيستم حفاظت کاتدي
سازه با حفاظت کاتدي
موجود را تکميل کنيد.
ج) بازرسي خوردگي سيستم را طي  30روز پس از انجام هرگونه
تعمير ،تنظيم يا نصب انجام دهيد.
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 3-10-4سيستمهاي آند گالوانيکي .از سيستمهاي آند گالوانيکي معموالً در خاک با
1
مقاومت کم يا در سازههاي کوچک يا با عايق مناسب ،يا به عنوان حفاظت «نقطه داغ»
در سازههاي حفاظت نشده استفاده ميشود .آندهاي گالوانيکي را ميتوان قبل از عمليات
خاکريزي به سادگي نصب کرد .از سيستمهاي اعمال جريان معموالً در خاک با مقاومت
زياد يا در روي سازههاي بزرگ يا با عایق نامناسب استفاده ميشود.
 11-4ملزومات نگهداری سـوابق .الزم اسـت که سـوابق همة بازرسـيها و نظارتها
سـازة حفاظـت شـده در طـول عمـر آن ،نگهـداری شـود .ايـن امـر جهـت ثبـت اسـناد
حفاظـت کاتـدي و نیـز وجـود مرجـع عيبيابـي يـا تعميـر سيسـتم اهميـت دارد.
هر سيستم حفاظت کاتدي بايد پوشهاي با اطالعات زير داشته باشد:
y  yنقشـههاي سيسـتم حفاظـت کاتـدي از سـازهها ،يـا دیگـر منابعی که محـل کلیه
تجهیـزات را نشـان دهد.
 y  yنقشـههاي سـازة حفاظـت شـده که کلیـه حفاظها ،تقاطعـات با خطـوط خارجي،
1. Hot spot

نقـاط تسـت ،ديالکتريکهـا ،ايسـتگاههاي تسـت يـا دیگـر اطالعـات مربوطه را
نشـان دهند.
 y  yبازرسـيهاي خوردگي بازه کوتاه و بازرسـيهاي خوردگي (گزارشـات کاليبراسيون
مخزن آب در مورد مخازن آب) انجام شـده.
 y  yسوابق بررسي عملکرد يکسوکننده (در سيستم نوع اعمال جريان).
 y  yبازرسیهای بستر آندي اعمال جريان (در سيستم نوع اعمال جريان).
 y  yبررسیهای سيستم اعمال جريان (در سيستم نوع اعمال جريان).
 y  yدادههای ضبط شده بازرسی نشتي در سازة حفاظت شده.
 y  yهرگونـه داده مربـوط ديگـر بـا اهميـت زمانـی نظيـر نقشـهها و اطالعـات آنـد،
اطالعـات توليدکننـده ،منبـع تغذیـه ،انـواع آنـد ،دیتـا شـیت يکسـوکننده،
نقشـههای سـيم کشـي ،اطالعـات يـا دفترچـه راهنمـاي تولیدکننـده ،اطالعات
قـرارداد ،نقشـههاي سـازمانی ،يـا اطالعـات و تخمیـن طـول عمـر.
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فصل پنجم
ضوابط تعمیر و نگهداری
برنامهریزی نشده

فصل پنجم :ضوابط تعمییر و نگهداری برنامهریزی نشده

 1-5مقدمه .سيستمهاي حفاظت کاتدي اعمال جريان نسبت به نوع فداشونده
(گالوانيکي) به از تعمير و نگهداري بیشتری نياز دارند و امکان بروز اشکال در اين مورد
بیشتر است .در سيستم اعمال جريان عملی پنج جزء اصلي وجود دارد :يکسوکننده،
بستر آندي ،اتصال سازه ،اتصال آند (کابل فوقاني) و سازه .سيستم فداشوندة عملی دو
مولفه اصلي دارد :آند و اتصال سازه .در صورت عدم کفایت حفاظت کاتدي در سازة
حفاظت شده ،بايد عيبيابي انجام شود تا علت برقرار نشدن جريان حفاظتی مشخص
گردد.
 1-1-5عيبيابـي .نقطـه شـروع تمـام عيبيابيهـا در سيسـتمهاي اعمـال جريان
يکسـوکننده اسـت و سـرنخ کلیـه مشـکالت در آن وجـود دارد .دادههـاي ثبـت شـده و
نقشـههاي سيسـتم ،بيشـترين کمـک را بـه عيبيابـي ميکند .معمـوالً ميتـوان عيب را
جداسـازی نمـوده و سـپس بـا آزمايش شناسـایی کرد.
 2-1-5دسـتورالعملها .در سيسـتمهاي اعمـال جريـان ،نقـاط تسـت کافـي بر
روي صفحه يکسـوکننده براي ايزوله کردن جزء معيوب وجود دارد .دسـتورالعملهاي
عيـب يابـي در پاراگـراف 2-5؛ دياگـرام رایـج سیمکشـی يکسـوکننده شـکل  2-5؛
بلـوک دياگـرام عيبيابـي شـکل 1-5؛ ضريـب تقويت شـنت شـکل 3-5؛ و نمونههاي
گراديـان آنـد را در شـکل  6-5را دنبـال کنيـد .در سيسـتمهاي گالوانيکـي نقطـه
شـروع کلیـه عيبيابيهـا آنـد (يـا اتصـال آنـدي) ميباشـد .در ایـن سیسـتمها بايـد
يـک اتصـال تسـت آنـدي بـراي تسـت مجـزای آندهـا وجـود داشـته باشـد .جهـت
منحصـر کـردن عيـب بـه یـک جـزء اصلـي ،از دسـتورالعملهاي عيبيابـي پاراگـراف
 4-5تبعيـت کنيـد.
 2-5عيبيابي سيستمهاي اعمال جريان
هشـدار :کلیـه اتصـاالت بايـد بـا گيرههـاي سوسـماري و در حالتـي کـه مدارشـکن
يکسـوکننده يا کلید خاموش اسـت ،برقرار شوند .در صورت اسـتفاده از اتصاالت سرسوزني
بـا منبـع روشـن ،در کار بـا مـدارات در حـال کار از مدارهـاي ایمن اسـتفاده کنید.
 1-2-5ولتـاژ  .DCولتـاژ خروجی  DCيکسـوکننده را با اسـتفاده از مولتيمتر دسـتي
اندازهگيـري نماييـد .بـا منبـع روشـن و در حالـت  ،DCولتـاژ را از  N4تـا ( P4شـکل )2-5
اندازهگيـري کنيـد .سـه حالـت وجـود دارد :ممکن اسـت ولتـاژ نزديک صفر باشـد (طبق
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پاراگـراف  1-1-2-5عمـل کنيـد) ،نزديک نصف نرمال باشـد (طبق پاراگـراف 2-1-2-5
عمـل کنيـد) يـا نزديک نرمال باشـد (طبـق پاراگـراف  3-1-2-5عمـل کنيد).
 1-1-2-5ولتـاژ  DCصفـر نشـان دهنـده آن اسـت کـه يکـي از قطعـات داخـل
يکسـوکننده معيـوب بـوده يا تـوان  ACکاهش يافته اسـت (طبق پاراگـراف  5-2-5عمل
کنيد ) .
 2-1-2-5نصـف ولتـاژ نرمـال خروجـي نشـاندهندة معیـوب بودن صفحـات دیود/
سـلنيوم يـا ورودي  ACنامناسـب ميباشـد .جهـت بررسـی ورودی  ACپشـتهها طبـق
پاراگـراف  5-2-5و جهـت عيـب يابـي صفحـات سـلنيومي يـا ديودهـا طبـق پاراگـراف
 7-2-5عمـل کنيـد.
 3-1-2-5ولتـاژ  DCنرمـال نشـاندهندة قطعـی اتصـال آند ،خرابي آندهـا يا قطعی
اتصـال سـازه ميباشـد (طبـق پاراگـراف  2-5عمـل کنيـد) .اگـر ولتـاژ نرمـال بـوده و
ولتمتـر يکسـوکننده مقـدار بسـيار متفاوتي را نشـان دهد ،اتصـاالت يا ولتمتـر معيوب
ميباشـند (طبـق پاراگـراف  3a-1-2-5عمـل کنيد).
هشـدار :در حالتـي کـه مدارشـکن يکسـوکننده يـا کلید منبـع در حالـت خاموش
اسـت ،ولتـاژ  ACهمچنـان در يکسـوکننده وجـود دارد .کلیـه اتصـاالت داخـل جعبـة
يکسـوکننده بايـد بـا گيرههـاي سوسـماري متصـل بـه منبـع و يکسـوکننده در حالـت
خامـوش ،برقـرار شـوند .اگـر از اتصـاالت سرسـوزني با منبع روشـن اسـتفاده ميشـود،
در کار بـا مـدارات فعـال بایـد شـيوههاي محتاطانـهای را بـکار ببريـد .در پروژههـاي
نيـروي دريايـي ،در هنـگام کار در نزديکـي يـا بـر روي خطـوط حامل انـرژي مدارها يا
کار بـر روي تجهيـزات بـا ولتـاژ کاری بیش از  50ولت ،از روشهاي کار مشـخص شـده
در  OPNAVP - 45-117-6-98اسـتفاده کنيـد.

در هنگاميکه منبع خاموش اسـت ،اسـتحکام اتصاالت را از  P2تا  P3، N2و  N5تا N7

بررسـی کنيد ،که این بررسـی شـامل تسـت هرکلید يا دکمه و بررسـی پيوسـتگي کلیه
سـيمهاي بيـن آن نقاط ميباشـد .اين کار مسـتلزم قطـع منبع  ACاز جعبة يکسـوکننده
و درصـورت امـکان جـدا کـردن يکسـوکننده از جعبه ،ميباشـد .توجه داشـته باشـيد که
اتصـاالت شـل بـا حـرارت ،رفتـن رنـگ اتصـال و عايـق ذوب شـده مشـخص ميشـوند.
اتصـاالت شـل را تعميـر يـا تعويـض نمـوده و سـيمهاي قطـع شـده يـا آسـيبديده را
تعویـض کنيـد .درصـورت نبـود مشـکل از پاراگـراف  3b-1-2-5ادامه دهید.
در حاليکـه منبـع خامـوش اسـت ،ولـت متـر را از يکسـوکننده جـدا کنيـد .اين کار

فصل پنجم :ضوابط تعمییر و نگهداری برنامهریزی نشده

شکل  :1-5بلوک دياگرام عيب يابي
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مسـتلزم قطـع کـردن منبـع  ACاز جعبـه يکسـوکننده و درصـورت امـکان جداکـردن
يکسـوکننده از جعبـه اسـت .يک سـر مقاومتها در سـمت دیگـر دسـتگاه اندازهگیری را
قطـع کنيـد .بـا يـک مولتيمتر دسـتي با درجهبنـدي بر روی اهـم ،مقدار ایـن مقاومتها
را اندازهگيـري کـرده و بـا مقـدار مقاومـت مقايسـه نماييـد (اگـر مقاومتـی وجـود ندارد،
دسـتگاه اندازهگیـری را تعویـض کنيـد) .در صورت لـزوم ،مقاومت يا دسـتگاه اندازهگیری
را تعویـض کنيد.
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شکل  :2-5دياگرام سيمکشی يکسوکنندة معمولي

 2-2-5جريان  .DCجريان  DCخروجي يکسوکننده را با يک مولتي متر دستي با
درجهبندي میلی ولت اندازهگيري کنيد .مقادير ولتاژ را از  N2تا  N3اندازهگيري نماييد.
مقادیر را در ضريب مناسب ضرب کنيد (شکل  .)3-5سه حالت وجود دارد :ممکن است
ولتاژ نزديک صفر باشد (طبق پاراگراف  1-2-2-5عمل کنيد) ،نزديک نصف نرمال باشد
(طبق پاراگراف  2-2-2-5عمل کنيد) يا نزديک نرمال باشد (طبق پاراگراف 3-2-2-5
عمل کنيد).
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 1-2-2-5ولتـاژ  DCنرمـال بـا جريان نزديک صفر نشـاندهندة قطعـی در اتصال آند،
خرابـي آندهـا يا قطعی در اتصال سـازه ميباشـد (طبق پاراگـراف  3-2-5عمل کنيد).
 2-2-2-5نصـف جريـان نرمـال خروجـي نشـاندهندة معیـوب بـودن یـک صفحه
دیود/سـلنيوم ،قطعـی در کابل اصلي بيـن آندها؛ يا در صورت وجـود چندين اتصال آندي
نشـاندهندة خرابـي يـک اتصال يا بسـتر آندي ميباشـد .ولتاژ  DCخروجی يکسـوکننده
را بـا يـک مولتيمتـر دسـتي بـا درجهبنـدي بـر روی ولتـاژ  ،DCاندازهگيري کنيـد .ولتاژ
را از  N4تـا  P4اندازهگيـري نماييـد .اگـر ایـن مقادیـر نصـف ولتـاژ نرمـال باشـند ،بـراي
عيبيابـي صفحـات دیود/سـلنيوم طبـق پاراگـراف 7-2-5عمـل کنيـد .درصـورت نرمال
بـودن ولتـاژ ،جهـت عيبيابي بسـتر آندي بـه پاراگـراف  8-2-5رجـوع کنيد.
 3-2-2-5اگـر جريـان نرمـال و آمپرمتريکسـوکننده مقادیر بسـيار متفاوتی نشـان
دهـد ،شـنت ،اتصـاالت يـا آمپرمتر معيـوب ميباشـد (طبـق پاراگـراف  3a-2-2-5عمل
کنيـد) .در صورتيکـه جريـان نرمـال بـوده ،مقادیـر آمپرمتـر يکسـوکننده نرمال باشـد و
مقادیـر پتانسـيل سـازه تفـاوت زيـادي بـا حالـت نرمـال داشـته باشـند ،طبـق پاراگراف
 3d-2-2-5عمـل کنيـد.
جريـان  DCرا بـا يـک مولتـي متر دسـتي سـري و با درجه بنـدي بـر روی آمپر DC
اندازهگيـري نماييـد .کابـل اصلـي آنـد را در  P4قطع کـرده و جريان بیـن  P4و اتصال آند
را اندازهگيـري کنيـد .مقـدار جريـان اندازهگيـري شـده را بـا مقـدار جريـان در پاراگراف
 2-2-5مقايسـه نماييـد .در صـورت وجـود تفاوت زيـاد بين اين مقادير ،شـنت را تعويض
کنيـد .در صورت يکسـان بـودن مقادير ،طبق پاراگـراف  3b-2-2-5عمـل نماييد.
هشـدار :بـا مدارشـکن يکسـوکننده يـا منبـع خامـوش ،ولتـاژ  ACهمچنـان داخل
يکسـوکننده وجـود دارد.کلیـه اتصـاالت بايـد بـا گيرههـای سوسـماري و در حالتـي کـه
مدارشـکن يکسـوکننده يـا کلیـد خامـوش اسـت ،برقـرار شـوند .در صـورت اسـتفاده از
اتصـاالت سرسـوزني بـا منبـع روشـن ،در کار بـا مـدارات در حـال کار از مدارهـاي ایمن
اسـتفاده کنید.
هنگاميکـه منبـع خامـوش اسـت ،اسـتحکام اتصـاالت از  N2تـا  N9را بررسـی کنيد،
که این بررسـی شـامل تسـت هرکلید يا دکمه و بررسـی پيوسـتگي کلیه سـيمهاي بين
آن نقـاط ميباشـد .ايـن کار مسـتلزم قطـع منبـع  ACاز جعبـة يکسـوکننده و درصورت

فصل پنجم :ضوابط تعمییر و نگهداری برنامهریزی نشده

امـکان جـدا کـردن يکسـوکننده از جعبـه ،ميباشـد .توجـه داشـته باشـيد کـه اتصـاالت
شـل بـا حـرارت ،رفتـن رنگ اتصال و عايق ذوب شـده مشـخص ميشـوند .اتصاالت شـل
را تعميـر يـا تعويـض نمـوده و سـيمهاي قطـع شـده يـا آسـيب ديـده را تعویـض کنيـد.
درصـورت نبـود مشـکل از پاراگـراف  3C-1-2-5ادامـه دهید.
در حاليکـه منبـع خامـوش اسـت ،آمپـر متـر را از يکسـوکننده جـدا کنيـد .اين کار
مسـتلزم قطـع کـردن منبـع  ACاز جعبـه يکسـوکننده و درصـورت امـکان جداکـردن
يکسـوکننده از جعبـه اسـت .يک سـر مقاومتها در سـمت دیگـر دسـتگاه اندازهگیری را
قطـع کنيـد .بـا يـک مولتيمتر دسـتي با درجهبنـدي بر روی اهـم ،مقدار ایـن مقاومتها
را اندازهگيـري کـرده و بـا مقـدار مقاومـت مقايسـه نماييـد (اگـر مقاومتـی وجـود ندارد،
دسـتگاه اندازهگیـری را تعویـض کنيـد) .در صورت لـزوم ،مقاومت يا دسـتگاه اندازهگیری
را تعویـض کنيد.
مقاديـر جريان نرمال همراه با کاهش تغييرات پتانسـيل ،نشـاندهندة تغيير در سـازة
حفاظـت شـده ميباشـد .اگر که سـازة حفاظت شـده ايزوله اسـت ،کلیـه ديالکتريکها را
بررسـی کـرده و ديالکتريکهـاي معيـوب را تعمير يـا تعويض کنيد و اگر سـازة حفاظت
شـده ايزوله نیسـت ،قسـمتهاي اضافه شـده به سـازة حفاظت شـده يا سـازههاي جديد
در منطقـه را کـه بـا آن در ارتبـاط هسـتند بررسـی کنيد ،بـراي حفاظت از سـازه (هاي)
بزرگتـر جريـان را افزايـش دهيد ،سـازه (هاي) ديگـر را عايق (ايزوله) نمـوده يا در صورت
لـزوم سيسـتم(هاي) اعمال جريان بيشـتري نصب کنید.
 3-2-5سيمهاي اتصال آند .با منبع خاموش و با استفاده از يک سازه فلزي ايزوله شدة
دیگر (ايزوله از سازه تست؛ در صورت ترديد پيوستگي به اتصال سازه را بسنجيد) مانند لوله
آب یا نرده فلزي ،یا نصب ميلههاي زمينی موقت و اتصال آنها به ( P4ترمينال مثبت) ،اتصال
(هاي) آند در  P4را قطع کنید .براي مدت زمان کوتاهي منبع را روشن کرده و مقدار جريان
 ACرا يادداشت کنيد (پاراگراف  .)2-2-5دو حالت وجود دارد :يا جريان وجود دارد (تغيير کرده
است)؛ يا وجود ندارد (تغيير نکرده است).
توجـه :اگـر سـازه تسـت قسـمت داخلي يـک مخزن يـا بـرج آب اسـت و کمبود آب
اجـازة برقـراری جريـان را نمیدهـد داد (بـدون الکتروليـت) ،مخـزن را پـر کرده و تسـت
را مجـددا ً انجـام دهيد.
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 1-3-2-5جريان وجود دارد .در صورت وجود جريان ،اتصال آند قطع شده يا آندها
خراب هستند (طبق پاراگراف  8-2-5عمل کنيد).
 2-3-2-5جريان وجود ندارد .در صورت عدم وجود جريان ،ممکن است اتصال
سازه قطع شده باشد (طبق پاراگراف  4-2-5عمل کنيد).
 4-2-5اتصـال سـازه .همانطـور کـه در پاراگـراف  3-2-5شـرح داده شـد،
بـراي انجـام ايـن تسـت ،آنـد موقـت يـا جايگزيـن بايـد بـه ترمينـال  P4متصـل
باقـي بمانـد .بـا منبـع خامـوش و بـا اسـتفاده از يـک سـازه فلـزي ايزولـه شـدة دیگـر
(ايزولـه از سـازه تسـت؛ در صـورت ترديـد پيوسـتگي بـه اتصـال سـازه را بسـنجيد)
ماننـد لولـه آب یـا نـرده فلـزي ،یـا نصـب ميلههـاي زمينـی موقـت و اتصـال آنهـا بـه
( P4ترمينـال مثبـت) ،اتصـال سـازه در  N4را قطـع کنیـد .بـراي مـدت زمـان کوتاهـي
منبـع را روشـن کـرده و مقـدار جريـان  ACرا يادداشـت کنيـد (پاراگـراف .)1-2-5
دو حالـت وجـود دارد :يـا جريـان وجـود دارد (تغييـر کـرده اسـت) (طبـق پاراگـراف
 1-4-2-5عمـل نماييـد)؛ يـا وجـود نـدارد (تغييـر نکرده اسـت) (طبق پاراگـراف -2-5
 2-4عمـل نماييد).
 1-4-2-5بـه علـت وجـود جريـان ،اتصـال سـازه قطـع اسـت .از عيبيـاب و
موقعيتيـاب کابـل بـا اتصـال مسـتقیم بـه سـازه در  N4اسـتفاده نمـوده و اتصال سـازه
از يکسـوکننده بـه سـازه را دنبـال کنيـد .اينـکار ميتوانـد در بعضي موارد بسـيار دشـوار
باشـد .روش دیگـر ،مشـخص کـردن محـل اوليـن اتصـال سـازه ( با اسـتفاده از نقشـهها،
نشـانهها يـا روشهـاي القايي) ميباشـد .تا رسـیدن به سـازه حفـاری نموده و با اسـتفاده
از يـک مـدار بررسـی پيوسـتگي بـا اندازهگیـری چندگانه حفاظـت کاتدي ،پيوسـتگي تا
يکسـو کننـده را اندازهگیـری کنیـد .از عيبيـاب و موقعيتيـاب کابـل با اتصال مسـتقیم
بـه سـازه اسـتفاده نمـوده و اتصال از سـازه تا يکسـوکننده را دنبـال کنيد .اگـر این روش
موفـق نبـود ،اتصـال از يکسـوکننده تا سـازه را تعويـض کنيد.
توجـه :هنـگام اسـتفاده از روش اتصـال مسـتقيم ،وجـود زميـن ايزولـه بـا مقاومت
کـم بـراي ارسـال سـیگنال قـوی توسـط عيب يـاب يـا موقعيت يـاب کابل بـر روي کابل
تسـت ،ضروري اسـت.
 2-4-2-5اگـر همچنـان جريـان وجـود نـدارد (یـا تغییـر نمیکنـد ،.بسـتر آنـدي
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موقـت کافـي نيسـت .بسـتر آنـدي موقـت را تکميـل کـرده ،سـپس پاراگـراف  3-2-5را
تکـرار نماييد.
 5-2-5اعمال ولتاژ  ACبه پشته ها .1ولتاژ  ACمتصل به پشتههای يکسوکننده
را با يک مولتيمتر دستي با درجه بندي روی ولتاژ  ACاندازهگيري نماييد .ولتاژ  F6تا
( C6اتصاالت سر وسط پل) اندازهگيري کنيد .دو حالت ممکن است :ولتاژ در نزديکي
صفر (طبق پاراگراف  1-5-2-5عمل کنيد) ،يا نزديک ولتاژ نرمال باشد (طبق پاراگراف
 2-5-2-5عمل کنيد).
 1-5-2-5ولتاژ نزديک صفر .نشاندهندة نرسیدن ولتاژ  ACورودي به يکسوکننده،
فيوزها يا مدارشکنهاي معيوب يا مبدل نامناسب در يکسوکننده ميباشد (طبق پاراگراف
 6-2-5عمل کنيد).
 2-5-2-5ولتاژ نزديک مقدار نرمال .نشاندهندة معیوب بودن صفحات دیود/
سلنیومی يا اتصاالت نامناسب در يکسوکننده ميباشد (طبق پاراگراف  7-2-5عمل
کنيد) .اگر يکسوکننده اتصال سر وسط نداشته باشد ،طبق پاراگراف  6-2-5عمل کنيد؛
درصورت نرمال بودن تست ،جهت بررسی باید يکسوکننده از جعبه مدارجدا شود .براي
عيبيابي صفحات دیود /سلنیومی و ترانسفورماتور به دفترچه راهنماي يکسوکننده رجوع
کنيد .بهعنوان يک مرجع عمومي ،به پاراگراف  7-2-5در مورد پشتهها و پاراگراف 9-2-5
در مورد مبدل مراجعه کنید.
 6-2-5فيوزهـا .کلیـه فيوزهـا را چـک کـرده و ولتـاژ  ACورودي يکسـوکننده را
اندازهگيـري کنيـد .در حالـي کـه منبـع خامـوش اسـت ،تمـام فيوزهـاي يکسـوکننده
و قطعیهـای قابـل ذوب را خـارج کنیـد .بـا يـک مولتيمتـر دسـتي عـدم قطعـی
فيوزهـا را بسـنجيد .درجـه را روي اهـم قـرار دهيـد؛ مقاومـت هـر فيـوز را اندازهگيـري
نماييـد .خوردگـي سـرهای انتهايـي فيـوز يـا نگهدارندههـای آن نيـز باعـث ايجـاد افـت
ولتـاژ میشـوند .هـر فيـوز را بـا يـک مقاومـت قابـل اندازهگيـري تعويـض نمائيـد ،يـا
در صـورت وجـود خوردگـي در فيوزهـا آنهـا را پـاک کـرده و مجـددا ً بـه مـدار وصـل
کنیـد .در صـورت وجـود قطعـي ،ولتـاژ  ACرا بـا يـک مولتيمتـر دسـتي بـا درجهبندي
روی ولتـاژ  ACاندازهگيـري کنيـد .ولتـاژ را در سـمتي از قطعـي کـه يکسـوکننده قـرار
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دارد اندازهگيـري نماييـد .در صـورت عـدم وجـود قطعـي ،بـا يـک مولتيمتـر دسـتي بـا
درجهبنـدي روی ولتـاژ  ،ACولتـاژ  ACرا از مدارشـکن يکسـوکننده اندازهگيـري کنيـد.
بـراي يکسـوکنندههاي تـک فـاز  110/120ولـت ،منبـع متصـل بـه يکسـوکننده را قطع
کنيـد ،جعبـه را بـاز کـرده و دسـتگاه اندازهگیـری را بـه ( A3خروجـي مدارشـکن) و
زميـن (بـا سـر اتصـال روی بدنه) وصـل کنيد .منبـع متصل به يکسـوکننده و مدارشـکن
آن را روشـن کنيـد؛ ولتـاژ را از مدارشـکن يکسـوکننده اندازهگيـري کنيـد .بـراي
يکسـوکنندههاي تـک فـاز  220/240ولـت بـه صورت مشـابه عمـل کنید ،ولی دسـتگاه
اندازهگیـری را بـه  A4و (بـه جـاي اتصـال زميـن روی بدنـه) به سـر خروجي مدارشـکن
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روي دوميـن اتصـال منبـع (کـه در شـکل نشـان داده نشـده) متصـل کنيـد .در صـورت
وجـود ولتـاژ ،طبـق پاراگـراف  1-6-2-5و در صـورت عـدم وجـود ولتاژ ،طبـق پاراگراف
 2-6-2-5عمل کنيد.
 1-6-2-5ولتاژ مخالف صفر .نشاندهندة این است که مبدل يا اتصاالت داخلی
يکسوکننده معيوب است (طبق پاراگراف  9-2-5عمل کنيد).
 2-6-2-5ولتاژ صفر .نشاندهندة اتالف توان  ACورودي تا يکسوکننده ميباشد.
با يک مولتيمتر دستي با درجهبندي روی ولتاژ  ،ACولتاژ  ACمتصل به مدارشکن
يکسوکننده را اندازهگيري کنيد .براي يکسوکنندههاي تک فاز  110/120ولت ،منبع
ورودي متصل به يکسوکننده را قطع کنيد ،جعبه مدار را باز کرده و دستگاه اندازهگیری
را به  A1و  A4متصل کنيد .منبع متصل به يکسوکننده را وصل کنيد؛ ولتاژ ورودي
يکسوکننده را اندازهگيري نماييد .براي يکسوکنندههاي تک فاز  220/240ولت به
صورت مشابه عمل کنید ،ولی دستگاه اندازهگیری را به  A4و سر ورودي مدارشکن
( )A1در اتصال دوم منبع (که در شکل نشان داده نشده) متصل کنيد .در صورت نبود
ولتاژ ،طبق پاراگراف  10-2-5عمل کنيد؛ يا در صورت وجود ولتاژ ،مدارشکن يا فيوز
را تعويض کنيد.
 7-2-5ديودها .با يک مولتي متر دستي با حالت چک ديود ،صفحات دیود/سلنیومی
يکسوکننده را بررسی نماييد .در حالي که منبع قطع ميباشد ،اتصاالت وسط پل يا
سيمهاي اتصال کوتاه و اتصال آند ( )P4و يا اتصال سازه ( )N4را جدا کنيد .با وصل کردن

اتصال تست به  N4و سيم اتصال ديگر به ( F6ديود  )3و سپس به ( C6ديود  ،)4مجموعه
صفحات دیود/سلنیومی را بررسی کنيد .هر دو بايد بوق بزنند يا نزنند .سرهای تست را
برعکس کرده و اتصاالت را تکرار نماييد .صدا بايد در حالت عکس قبل باشد (هر دو بايد
بوق بزنند يا نزنند) .با استفاده از  P4بجاي  N4تست را تکرار کنيد تا مجموعه صفحات
دیود/سلنیومی (ديودهاي  1و  )2تست شوند.
توجـه :ميتـوان از درجـه بنـدی روی اهـم اسـتفاده کرد .يـک ديود خـوب مقاومت
باالیـی در يـک جهـت و مقاومت کمـي در جهت ديگـر دارد.
در حالـي کـه منبـع قطـع ميباشـد .به چـک کـردن اسـتحكام اتصـاالت از  F6تا F7،
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 C6تـا  P1 ،C7تـا  P2، P2تـا  P4و  N1از طريـق  N4و پيوسـتگی کلیـه سـيمهای بيـن اين
نقـاط بپردازيـد .در صـورت امـکان ،اتصـاالت شـل را تعمير يـا تعويض کنيد و سـيمهاي
آسـيب ديـده يـا قطـع شـده را تعويـض نماييـد .در صورتـي کـه مشـکلي يافـت نشـود،
پشـتهها را عـوض کنيد.
 8-2-5بسـتر آنـدي .پيش از صـرف زمان زیاد جهـت عيبيابي بسـتر آندي ،بايد
از سـوابق مشـخص نمـود کـه آيـا مـاده آند کافـي وجـود دارد تا ارزش داشـته باشـد که
بـراي يافتـن محـل عيـب و تعميـر آن اقدام کـرد .بطورکلي اگـر جريان و زمان برحسـب
آمپـر سـال محاسـبه شـود ،مقايسـة اين عـدد بـا وزن آندهاي نصـب شـده و کاهش وزن
مـاده آنـد ،نشـان خواهـد داد کـه آندها مصرف شـدهاند يـا اينکـه بخش قابـل توجهي از
آنهـا باقيمانـده اسـت .شـاخص ديگر آن اسـت کـه اگر يک عيـب تدريجي به مـرور زمان
رخ داده باشـد ،آندهـا تخريـب شـدهاند .اگر نقص ناگهاني رخ داده باشـد ،ميتـوان انتظار
يـک قطعـی در کابـل داشـت .درصورتیکـه متوجـه خرابـی آندهـا شـدید بسـتر آندي را
تعويـض کنيـد .اگـر يـک اتصال آنـدي قطـع يافتيد ،کابـل را تعويـض نماييـد .اولين گام
بـراي مشـخص کـردن محل قطعی این اسـت کـه مکان کلیـه حفاريهـا در منطقة کابل
آنـدي را بيابيـد .بسـته بـه اينکـه تمام آندهـا خراب شـدهاند (نبـود جريان) ،يـا بعضي از
آندهـا (يـا اکثـر آنها) خـراب شـدهاند .دو روش عيبيابي بسـترهاي آندي وجـود دارد .در
صورتيکـه يـک يـا چند آنـد کار ميکند .بـه پاراگـراف  1-8-2-5رجوع کنيـد .اگر هيچ
آنـدي کار نميکنـد پاراگـراف  2-8-2-5را ببينيد.
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 1-8-2-5اگـر يـک يـا چنـد آنـد کار میکنـد ،بهتريـن روش ایـن اسـت کـه ابتدا
محـل آندهـاي در حـال کار را مشـخص کرده و سـپس يک نمـودار گراديان بسـتر آندي
ترسـيم نماییـد تـا محـل نقـص ايزوله شـده و موقعيت آن مشـخص شـود.
توجه :در صورت نصب سيمهاي اتصال آندي جداگانه در يک جعبه تقسيم ،از آنها
براي اندازهگيري جريان آند و مشخص کردن آندهايي در حال کار استفاده کنيد.
يـک بازرسـي بـازه کوتـاه روي بسـتر آنـدي انجـام دهيـد .بـا هـدف عيبيابـي ،بايـد
يکسـوکننده را بـر روي حداکثـر ولتـاژ بـدون آسـيب بـه پوشـش سـازه تنظيـم کنيـد تا
امـکان موقعيتيابـي آسـانتر آندهـا فراهـم شـود .پتانسـيل آندهـا را بـا يـک مولتيمتـر
دسـتي بـا درجهبنـدي روی ولتـاژ  DCاندازهگيـري کنيـد .در حالـي کـه منبـع وصـل
ميباشـد .سـر مثبـت مولتيمتـر را بـه اتصـال سـازة يکسـوکننده ( )N4وصـل کنيـد .بـا
اسـتفاده از يـک پيـل مرجـع مس/سـولفات مـس کـه بـه سـر منفـي مولتي متـر متصل
اسـت ،نقطـه بـا بيشـترين ولتـاژ روي سـطح زمين را مشـخص کنيـد (اين نقطه درسـت
روي يـک آنـد خواهـد بود) .ايـن کار را بـا تعيين محل کلیـه آندهاي فعال تکـرار نماييد.
هـر يـک از ایـن آندهـا را عالمتگـذاري نمـوده و بـا نقشـههای سيسـتم مقايسـه کنيـد.
آزمايـش پتانسـيل را ،بـر روي يـک خط مسـتقيم بـه فاصلة  3متـر ( 10فـوت) از اولين
آنـد ،در هـر  0/6متـر (دو فـوت) از کل طـول بسـتر آنـدي ،تـا  3متـر ( 10فـوت) بعد از
محـل آخريـن آنـد (يـا قرار اسـت آنجا باشـد) انجـام دهيد .بـا اسـتفاده از کاغـذ گراف و
خطـوط عمـودي نشـاندهنده مقادیـر پتانسـيل اندازهگيري شـده و خطوط افقي نشـان
دهنـده فواصـل  0/6متـري (دو فـوت) ،تمامـي دادهها را ترسـيم کنيد .ايـن کار وضعيت
تمـام آندهـا را بـه تصويـر خواهـد کشـيد و اگر شکسـتگي کابل اصلـي (اتصال آنـدي) يا
آندهـاي خـراب وجود داشـته باشـند ،آنها را نشـان خواهد داد .اين شـكل کابل شکسـته
بيـن آندهايـي کـه کار میکننـد و آنهـا کـه کار نميکننـد را نشـان ميدهـد .درصـورت
خرابـي آندهـا ،گراديانهـا بطـور متفاوتـي بـه اوج رسـيده يـا افـت کـرده و سـپس بطور
متنـاوب افزايـش مييابند.
 2-8-2-5اگـر هيـچ يـک از آندهـا کار نميکننـد ،بـراي رديابـي اتصـال آنـدي از
يکسـوکننده تـا بسـتر آنـدي از عيبيـاب و موقعيتياب کابل ،که مسـتقيماً بـه کابل آند
 P4وصـل شـده اسـتفاده کنيـد .در بعضـي مـوارد ايـن کار ميتواند بسـيار دشـوار باشـد.

1. Rectifier Taps
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راه ديگـر مشـخص کـردن موقعيـت اوليـن آنـد اسـتفاده از نقشـهها ،عالمتگذارهـا يـا
روشهـاي القايـي ميباشـد.
تـا اوليـن آنـد حفـاري نموده و با اسـتفاده از يک مدار بررسـي پيوسـتگي دردسـتگاه
اندازهگيـري چنـد گانـه حفاظـت کاتـدي ،پيوسـتگي را تـا يکسـوکننده ارزيابـي کنيـد.
بـراي رديابـي اتصـال آنـدي از آنـد بـه سـمت يکسـوکننده از عيـب يـاب و موقعيتياب
کابـل ،که مسـتقيماً به آند وصل شـده اسـت اسـتفاده کنيد .اگـر اين ناموفق بـود ،اتصال
آنـدي از يکسـوکننده بـه آند را عـوض کنيد.
توجـه :در هنـگام اسـتفاده از روش اتصـال مسـتقيم ،بـه منظور اعمال يک سـيگنال
مكانيـاب قـوي بـر روي کابل مورد آزمايش ،ضروري اسـت که عيب ياب يـا موقعيتياب
کابـل به زميـن ايزوله بـا مقاومت کم متصل شـوند.
 9-2-5سرهاي وسط يکسوکننده .1با يک مولتيمتر دستي با درجهبندي روي
ولتاژ  ،ACولتاژ  ACسرهاي وسط يکسوکننده را اندازهگيري کنيد .ميلههاي وسط يا
سيمهاي اتصال کوتاه را جدا کنيد .ولتاژ را از  F5تا  F4، F4تا  F3، F3تا  F2، F2تا  F1و F1
تا  C1اندازهگيري نمائيد .تمام قرائتها بايد تقريباً مشابه باشند .ولتاژ از  C5تا  C4، C4تا
 C3، C3تا  C2، C2تا  C1را اندازهگيري کنيد .در اين حالت نيز تمام قرائتها بايد تقريباً
مشابه باشند .بايد پيوستگي در هر اتصالي که نتايج آزمايشات آن متفاوت است بررسي
شود (طبق پاراگراف  1-9-2-5عمل کنيد).
توجه :در بعضي از يکسوکنندهها ممکن است ولتاژ  F1تا  C1منحصر به فرد باشد.
 1-9-2-5در حالـي کـه منبع ورودي قطع ( )OFFميباشـد .اسـتحكام اتصاالت از F1
تـا  F5و  C1تـا  ،C5همـراه بـا ميلههاي وسـط يا سـيمهاي اتصـال کوتاه ،و پيوسـتگي كليه
سـيمهاي بيـن ايـن نقـاط را بررسـي كنيـد .توجه داشـته باشـيد که اتصاالت شـل بـا داغ
شـدن ،رنـگ رفتگـي اتصال و عايق ذوب شـده مشـخص ميشـوند .اتصاالت شـل را تعمير
يـا تعويـض نمـوده و در صـورت امـکان سـيمهاي قطع يا آسـيب ديـده را عـوض کنيد .در
صورتيکـه تنها يک سـر وسـط فعال نبود ممکن اسـت تنظيـم آن متفاوت باشـد؛ آزمايش
سـرهاي وسـط فعـال را نشـان خواهـد داد .در صورتيکه تعويض سـيم امکانپذير نباشـد،
ترانسـفورماتور را عـوض کنيـد .در صورت نبود مشـکل طبـق  2-9-2-5عمل کنيد.
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 2-9-2-5در حالـي کـه منبـع ورودي قطـع ()OFFميباشـد ،اسـتحكام اتصـاالت از
 A2تـا  A4و پيوسـتگي كليـه سـيمهاي بيـن ايـن نقاط را بررسـي كنيد .اتصاالت شـل را
تعميـر يـا تعويـض نمـوده و در صـورت امـکان سـيمهاي قطـع يا آسـيب ديـده را عوض
کنيـد .در صورتيکـه تعويـض سـيم امکانپذيـر نباشـد ،ترانسـفورماتور را عـوض کنيد.
توجـه :وارسـي ترانسـفورماتورها يـا فيوزهـاي پـل بـه پرسـنل متخصـص و مجاز در
کار بـر روي خطـوط ولتـاژ بـاال و نيز تجهيزات مناسـب ،علاوه بر دسـتورالعملهاي ذكر
شـده ،نياز دارد.
 10-2-5ولتاژ ورودي يکسوکننده .در ابتدا بررسي کنيد که مدارشکن قطع نشده
يا فيوز نسوخته باشد .در صورت عملكرد صحيح آن ،با يک مولتيمتر دستي با درجهبندي
روي ولتاژ  ACمقدار ولتاژ مدارشکن يا فيوز ،تأمينكننده برق يکسوکننده ،را اندازهگيري
کنيد .براي سيستمهاي تک فاز  110/120ولت ،تابلوي مدارشکن يا تابلوي فيوز را باز
کرده و دستگاه اندازهگيري را به خروجي مدار شکن يا فيوز (روي نقشه نشان داده نشده
است) و زمين يا ميلة خنثي وصل کنيد .براي سيستمهاي تک فاز  220/240ولت ،مشابه
عمل كنيد اما ولتمتر را به بالشتک سيمهاي خروجي مدارشکنها يا قسمت خروجي
فيوزها متصل نمائيد .در صورت صفر بودن ولتاژ ،طبق  1-10-2-5عمل کنيد .درصورت
وجود ولتاژ ،محل قطعي در تغذيه از آن نقطه تا مدار شکن يکسوکننده (يا قطع کن
حرارتي يکسوکننده ،هر کدام که دفعه آخر تست شدهاند .را مشخص نمائيد.
 1-10-2-5بـا يـک مولتيمتـر دسـتي بـا درجـه بنـدي روي ولتـاژ  ACمقـدار
ولتـاژ ورودي مدارشـکن يـا فيـوز کـه بـرق را بـه يکسـوکننده ميرسـاند ،اندازهگيـري
کنيـد .بـراي سيسـتمهاي تـک فـاز  110/120ولـت ،تابلـوي مـدار شـکن يـا تابلـوي
فيـوز را بـاز کـرده و دسـتگاه اندازهگيـري را بـه بالشـتک سـيمهاي اصلـي تابلـوي
مـدار شـکن يـا ورودي فيوزهـا (روي نقشـه نشـان داده نشـده اسـت) و زميـن وصـل
کنيـد .بـراي سيسـتمهاي تـک فـاز  220/240ولـت ،مشـابه عمـل كنيـد امـا بالشـتک
سـيمهاي مجـزا را بطـور جداگانـه چـک کنيـد .در صـورت صفـر بـودن ولتـاژ ،محـل
تابلـوي مـدار شـکن يـا ترانسـفورماتور ورودي تابلـو را مشـخص نمـوده و پاراگـراف
 10-2-5را تکـرار کنيـد؛ درصـورت وجـود ولتـاژ مدارشـکن يـا فيوزهـا را تعويـض
نماييـد.

 3-5مشکالت رايج در سيستم اعمال جريان .جدول  1-5فهرستي از مشکالت
رايج مرتبط با سيستمهاي حفاظت کاتدي اعمال جريان و عالئم اين مشکالت را نشان
ميدهد.
جدول  :1-5مشکالت رايج يکسوکننده اعمال جريان

عالئم

علت احتمالي

پاراگراف
مرجع

جريان خروجي صفر و افزايش اندک
در ولتاژ خروجي .دادههای قبلي نشان
میدهند که خروجي براي يک مدت زمان
طوالني نسبت ًا ثابت باقي مانده است.

اتصال آندي قطع (کابل اصلي)

3-2-5

اتصال سازه قطع

4-2-5

جريان خروجي صفر و ماکزيمم ولتاژ
خروجي .دادههای قبلي نشان میدهند
که ولتاژ سيستم چندين بار افزايش يافته
و جريان خروجي در ابتدا به کندي کاهش
يافته ،سپس با گذشت زمان [کاهش آن]
سريعتر شده است.

اتالف توان AC

10-2-5/6-2-5

دستگاههای اندازهگيري معيوب

3-2-2-5/2-1-2-5

اتصاالت آند يا سازه قطع شده

4-2-5/3-2-5

فيوزهاي سوخته يا
مدارشکنهاي قطع شده

10-2-5/6-2-5

برقگير معيوب
پشته ها يا ترانسفورماتور
معيوب

8-2-5/7-2-5

اتصاالت سيمي شل يا نامناسب

8-2-5/7-2-5
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جريان خروجي صفر و/يا ولتاژ خروجي
صفر يا حداقل .هيچيک از دادههاي قبلي
در آن لحظه در دسترس نميباشند.

بستر آندي خراب
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عالئم

علت احتمالي

پاراگراف
مرجع

صاعقه يا ساير جريانهای سريع
و ناگهاني

10-2-5/6-2-5

سوختگي فيوزها يا مدارشکنهای قطع اتصال كوتاه الکتريکي
شده.
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6-2-5

افت ناگهاني در مقاومت ويژه خاک
(باران سنگين طوالني مدت)

6-2-5

رسيدن ناگهاني ولتاژ يکسوکننده به
حدود نيمي از ميزان نرمال آن .نياز يکسوکننده نيم موج ميباشد.
است که خروجي يکسوکننده افزايش يکيازديودهاياصفحاتسلنيومي
داده شود تا دوباره ميزان جريان مناسب سوخته است.
بدست آيد.

1-2-5

خرابي بعضي از آندها يا اتصاالت
جريان خروجي يکسوکننده کاهش يافته ،آندي.
خشکشدنخاک(افزايشمقاومت
اما ولتاژ نزديک نرمال است.
ويژه)

2-2-5

 4-5عيبيابي سيستمهاي حفاظت کاتدي گالوانيکي (فداشونده) .حفاظت
کاتدي گالوانيک ذاتاً به تعمير و نگهداري نياز ندارد .در اين سيستم جريان صرفاً حاصل
اختالف پتانسيل دو فلز ميباشد .جهت حصول اطمينان از عملکرد رضايت بخش و مداوم
سيستم ،بازرسيهاي دورهاي تعمير و نگهداري انجام ميشوند .آندهاي گالوانيک براي
حفاظت از سازه فدا شده و معموالً با نرخ ثابتي مصرف ميشوند و ميتوان با اندازهگيري
جريان نسبت به زمان ،تخريب آنها را پيشبيني نمود.
 1-4-5مشـکالت رايـج .متداولتريـن مشـکل در سيسـتمهاي آنـد فداشـونده،
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برقـراري اتصـال کوتـاه در اطـراف يـا خرابـي ديالکتريکهـاي در سـازههاي حفاظـت
شـدة ايزولـه ميباشـد .بخاطـر محدوديـت ولتـاژ ،درصـورت از بيـن رفتـن عايـق معموالً
آندهـاي فداشـونده نميتواننـد جريـان کافـي بـراي حفاظـت از سـازهها را تأميـن کنند.
در سـازههايي کـه بخوبـي عايـق شـدهاند ،مقاومـت تماسـي بـا زميـن زياد اسـت .سـاير
فلـزات داخـل زميـن کـه عايـق نشـدهاند مقاومـت تماسـي بسـيار اندکـي داشـته و يک
مسـير کـم مقاومـت بـراي جريـان آنـد فراهـم ميآورنـد .نگهـداري از ديالکتريکها در
سيسـتم ايزولـه ،بـراي عملکـرد رضايـت بخش و مـداوم سيسـتمهاي نوع آند فداشـونده،
ضـروري ميباشـد .دسـتورالعملهاي دقيـق براي يافتـن محل ديالکتريکهـاي خراب را
در پاراگـراف  7-7ببينيـد .ديالکتريـک خـراب ميتواند منجر به از دسـت رفتن حفاظت
کل سيسـتم شود.
 2-4-5سيمهاي اتصال .سیم مسی که در اثر شکاف يا خرابي عايق در معرض هوا
قرار گرفته است توسط آندها حفاظت کاتدي ميشود .بنابراین خرابي سيمهاي اتصال
آندي رایج نيست؛ هرچند حفاريهاي برنامهریزی نشده ميتواند موجب قطعی اين سيمها
شود .با اعمال کنترل بر مجوزهای حفاري در حوالی بسترهاي آند زميني ميتوان از امکان
تعمیر قطعی سيمها در محل و قبل از خاکريزي ،اطمینان حاصل نمود .معموالً عيبيابي
دیرهنگام جهت تعيين محل قطعی سیم موفق نبوده و تقريباً در اکثر مواقع تعويض
زودهنگام آند خراب مقرون به صرفهتر ميباشد .مقدار صفر ناگهاني در خروجي جريان
آند ،میتواند نشان دهنده معیوب بودن سيمهاي اتصال باشد.
 3-4-5مصـرف آنـد .با پایان عمـر سيسـتمهاي آند فداشـونده ،مقادیر پتانسـيل،
جريـان و ولتـاژ شـروع به تغييـر ميکنـد .در تعمير و نگهـداري دورهاي ،افـت قابل توجه
در جريـان آنـد خرابـي قريبالوقـوع آن را نشـان ميدهـد .مقادیـر پتانسـيل روي سـازه
حفاظـت شـده ،در حوالـی آندهـاي خـراب کاهش يـا افت پیـدا ميکند .افـت قابل توجه
در پتانسـيل آنـد نشـاندهندة خرابـی آن ميباشـد .ممکن اسـت در عمل پـس از خرابي
آنـد جريـان آن معکـوس شـود ،زیـرا هسـتة مرکزي مسـي آند نسـبت به سـازة حفاظت
شـده نقـش کاتـد پیـدا میکنـد .با افـت در پتانسـيل سـازة حفاظت شـده ،بـراي تعيين
ميـزان آسـيب وارد بـر آندها بايـد بازرسـي دقيقتري صـورت گيرد.
 4-4-5استفاده نامناسب .جز در مورد سازههاي کوچک يا با عايق بسیار خوب،
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نظير مخازن ذخيره مدفون يا خطوط لوله کوتاه با عايق الستيک بوتيل /پلي اتيلن
اکسترود ،معموالً تعويض سيستم آند گالوانيکي توزيع شده مقرون به صرفه نيست .با
شروع به تخريب آندهاي گالوانيک در سيستم توزيع شده ،بايد حفاظت کاتدي اعمال
جريان را مد نظر قرار داد.
 5-5آزمايش تداخل .با وجود اینکه سيستمهاي حفاظت کاتدي نوع اعمال جريان
بر تمام نقصهای سيستمهاي حفاظت کاتدي گالوانيک فائق آمدهاند ،در مورد آنها هنوز
مشکالتي وجود دارد .دو مشکل عمده آن است که سيستمهاي حفاظت کاتدي اعمال
جريان نيازمند تعمير و نگهداري بیشتری ميباشند و امکان خوردگي تداخلي بر روي
ساير سازههاي فلزي (خارجي) وجود دارد .خوردگي تداخلي جديترين نوع خوردگي
ميباشد .هنگامي که يک سازه فلزي دچار خوردگي تداخلي ميشود ،به ازاي هر آمپر
جريان به مدت يک سال  9/4کيلوگرم ( 20/7پوند) از فوالد به اکسيد آهن تبديل
ميشود .در يک خط لوله عايق شده ،اين جريان از سوراخها و فواصل خالي خارج میشود
و به سرعت موجب خرابي میشود .زمانی که در تعمير و نگهداري برنامهريزي شده يا
بازرسي نشتي نشانه خوردگي تداخلي مشاهده شود ،بايد براي ممانعت از تخريب بيشتر
سازه اقدامات اضطراري صورت گيرد .دستورالعملهاي دقيق درمورد آزمايش تداخل در
پاراگراف  14-7ارائه شده است.
 6-5کنترل خوردگي تداخلي .تداخل حفاظت کاتدي ناشی از تأثير سيستمهاي
حفاظت کاتدي یا ساير منابع جريان را ميتوان به خوبی کنترل کرد .در اين کتاب
نمونههايي از اقدامات اصالحي متداول در خصوص برخی از روشهاي کاربردی و نحوه
انجام اندازهگيريهاي ميداني جهت شناسایی تأثير اقدامات اصالحی ارائه شده است.
ارائه اصالح مشکالت تداخلي عملی هدف اين کتاب نمیباشد .درصورت احتمال تداخل،
ميتوان براي اصالح مشکل از واحد مهندسي محلي کمک گرفت.
 1-6-5اصالح تداخل .يک روش برای اصالح تداخل ،متصل کردن سازة خارجي
به سازة تحت حفاظت ميباشد .بنابراين هر دو سازه حفاظت ميشوند .شکل  4-5اصالح
مشکل تداخلی از طریق اتصال را نشان ميدهد .معموالً در چنين محلي يک ايستگاه تست
نصب ميشود تا پيوستگي اتصال را بررسی نموده يا جرياني عبوری از اتصال را اندازهگيري
کند .با استفاده از سيمهاي اضافي ورودي هر سازه میتوان تست پتانسيل سازههاي
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جداگانه را با استفاده از يک فلز رسانای بدون جريان انجام داد که منجر به ایجاد ايستگاه
تست چهار سيمي ميشود .اندازهگيريهاي جريان معموالً با استفاده از يک شنت مدرج
انجام میشود .ساير روشها شامل استفاده از يک آمپرمتر (يا ميلي آمپرمتر) انبری ،يا قطع
کردن مدار و اندازهگيري سري با استفاده از يک آمپرمتر با مقاومت ورودي کم ميباشد.
 2-6-5اتصال مستقيم .اتصال مستقيم اغلب مطلوب نميباشد ،زیرا سيستم حفاظت
کاتدي موجود نميتواند جريان کافي براي حفاظت از هر دو سازه را تأمين کند يا اینکه
سازمان تأمين کنندة جريان مالک سازة خارجي نیست و نیز جريان اضافي باید حداقل باشد.
در اين مورد يک اتصال مقاومتي بين سازهها نصب شده و به گونهاي تنظيم ميشود که فقط
مقدار جريان الزم براي رساندن پتانسيل به سطح بدون تداخل برای سازه خارجي را تأمین
کند .شکل  4-5چنين اتصالي را نشان ميدهد.
ايسـتگاههاي تسـت معموالً جاهایی که اتصاالت مقاومتي اسـتفاده شـده اسـت نصب
میشـوند تـا تسـت اقدامـات اصالحي و تنظيـم يا تعويض مقاومت تسـهیل شـود .معموالً
در صورتيکـه سـازة حفاظـت شـده بخوبـي عايق شـده و سـازة خارجي بـدون عايق بوده
يـا عايـق بسـيار ضعيفـي داشـته باشـد ،ایجـاد اتصـال مسـتقيم امکانپذيـر نميباشـد.
مقاومتهـا میتواننـد در اثـر جريانهـاي تداخلـي شـدید و جريانهای احتمالی سـريع و
ناگهانـي يـا اشـتباه از بيـن برونـد .اگـر خرابـي مقاومت منجر به از دسـت رفتـن حفاظت
کاتـدی کافـي بـرای سـازه شـود ،ايـن اتصـال مقاومتـي يـک "اتصـال بحرانـي" تلقـي
ميشـود .اتصـاالت بحرانـي بايـد بـا يـک برنامهريـزي دورهاي حداقـل  60روزه آزمايـش
شـوند (پاراگراف .)1-9-4
 3-6-5پيوستگي .همانطور که در شکل  5-5نشان داده شده ،از ایجاد اتصال براي
اطمينان از پيوستگي سازههاي مدفون ،ممانعت از تداخل و نیز براي عملکرد صحيح
سيستمهاي حفاظت کاتدي استفاده ميشود.
 4-6-5نصب آند فداشونده .در بعضي موارد با نصب يک آند فدا شونده يا بستر
آندي روي سازه خارجي ،از طریق افزایش پتانسيل سازه خارجي و تأمین مسيری با
مقاومت کمتر براي عبور جريان تخليه بجاي عبور از سازه خارجي ،تداخل کنترل میشود.
استفاده از يک آند فدا شونده جهت کنترل تداخل در شکل  6-5نشان داده شده است.
هنگاميکه جريان تداخل نسبتاً پايين بوده و سازه خارجي داراي عايق نسبتاً مناسبی
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باشد ،معموالً اين روش خوب جواب ميدهد .میتوان با ترکیب اين روش با عايق کردن
کاتد (سازة حفاظت شده) در نزديکی ناحيه تخليه ،جريان تداخلي را کاهش داد.

شکل  :4-5اصالح تداخل با استفاده از اتصال مقاومتي
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شکل  :5-5برقراری اتصال جهت پيوستگي

شکل  :6-5استفاده از آندهاي گالوانيک براي کنترل تداخل

1. Tape wrap system
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 5-6-5پوشش اضافي .استفاده از پوشش اضافي در سازه حفاظت شده در ناحية
تخلية جريان روي سازة خارجي ،مقاومت مسير عبوری جريان سرگردان را افزايش داده
و در نتیجه جريان تداخلي را کاهش ميدهد .معموالً این روش فقط جريان تداخلي را
کاهش داده و به همراه دیگر روشها براي متوقف ساختن تداخل بکار میرود .اگر سطوح
جريان تداخلي بسيار کم باشد ،اين روش میتواند براي جلوگیری از تداخل کافي باشد.
علیرغم اینکه معموالً از اين روش در تقاطعهاي خط لوله استفاده ميشود .ميتوان از
آن در حل هر مشکل تداخلي نيز استفاده کرد .در حين نصب يک سازة حفاظت شده،
ميتوان پوششهاي اضافي را به سادگي در نواحي با احتمال وجود جريانهاي پراکنده
نصب کرد -مث ً
ال در کلیه تقاطعهاي خط لوله خارجي يا تقاطعهاي سازه خارجي
(حصارهاي فلزي ،لولههاي فلزي مخصوص کابل برق زير زميني ،زمين الکتريکي) .در
حین نصب در اين نواحي میتوان از يک الستيک بوتيل يا ماستيک مشابه در ترکيب
با پلي اتيلن اکسترود ،بر روي سازة حفاظت شده استفاده کرد .میتوان از يک پرايمر و
سيستم عايق نواري 1با ملزومات جانبی جهت حفاري و تميز کردن سازة حفاظت شده
برای بهبود سازه استفاده نمود .اين روش کنترل تداخل مقرون به صرفهترين روش مورد
استفاده در طراحي و نصب سازة حفاظت شده ميباشد.
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بـه دليـل مشـابه گاهـی از موانع نارسـانا بين خـط لولههـاي متقاطع به عنـوان روش
جايگزيـن بـراي بکارگيـري پوشـش اضافـي اسـتفاده ميشـود .اگـر خـط لولـه حفاظـت
شـده بـه انـدازه کافي عميقتر از سـازه خارجي باشـد الزم نیسـت روکش موانع برداشـته
شـده ،تميزشـده و خـط لولـه حفاظت شـده را بپوشـانند ،و در بعضي موارد ممکن اسـت
مقـرون بـه صرفهتـر باشـند .موانـع بايـد بسـيار بزرگتر باشـند .پوشـاندن سـازه حفاظت
شـده بـه ميـزان  12متـر ( 40فـوت) در هـر طـرف از تقاطع خـط لوله خارجـي میتواند
بـه انـدازة يـک مانـع بـه قطر  24متـر ( 80فـوت) موثر باشـد .ايـن روش کنتـرل تداخل
در طراحـي و نصـب سـازه خارجـي ،مقـرون بـه صرفهترين روش مورد اسـتفاده اسـت.

شکل  :7-5استفاده از پوشش کاتدی براي کنترل تداخل
بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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 6-6-5نصب بخشهای غيرفلزي یا عایقها .نصب قسمتهای غيرفلزي يا عايق
بر روي سازه خارجي ،در محل پیک جريان سرگردان و در فاصله آن با ناحيه تخليه ،با
افزایش زیاد مقاومت مسير عبور جريان سرگردان میتواند تا حد قابل توجهي ميزان
جريان تداخلي را کاهش دهد .اين اقدام معموالً براي حصارهاي فلزي مناسب است؛ شامل
ايزوله کردن بخشهايي از حصارها با استفاده از دو ستون حصاری غیرتماسی ،1ستونهای
حصاری چوبي يا مواد ديالکتريک بين حصار و ستونهاي آن .ايزوالسيون را ميتوان در
محل افزايش جريان و در فاصله آن با ناحيه تخليه انجام داد وگاهي با يک آند فدا شونده
در ناحيه (هاي) تخليه تکميل نمود .در صورتيکه يک حصار فلزي پيوسته در محل مورد
1. Non-contacting Fence posts

نظر برای بستر آندي اعمال جريان وجود دارد يا قرار است يک حصار فلزي در ناحيه بستر
آندي نصب شود ،اين مالحظات را ميتوان به عنوان بخشی از طراحي تأسيسات حفاظت
کاتدی اعمال جريان در نظر گرفت.

شکل  :8-5کاربرد عايق کاري بر روي سازه خارجي جهت کنترل تداخل

فصل پنجم :ضوابط تعمییر و نگهداری برنامهریزی نشده

توجـه :عایقهـا يـا بخشهاي غيرفلـزي را در محـل افزايـش جریـان و در فاصله آن
بـا ناحيـه تخليه نصـب کنيد.
 7-6-5استفاده از يک سيستم اعمال جريان کوچک .درمورد مشکالت جديتر
تداخل و زمانیکه برقراری اتصال يا اتصال مقاومتي امکانپذير يا عملي نیست ،براي
حفاظت سازه خارجي در مقابل خوردگي جريان سرگردان ،از يک سيستم اعمال جريان
کوچک در ناحيه تخليه روي سازه خارجي استفاده کنید .مطابق با شکل  ،6-5جايگزين
کردن آندهاي فداشونده با يکسوکننده و آندهاي اعمال جريان ،با استفاده از حفاظت
کاتدي کافي در ناحيه تخليه ،خوردگي متوقف ميشود .بايد در ايجاد تعادل بين دو
سيستم دقت زيادي شود ،زیرا ممکن است اين تأسيسات با سازه حفاظت شده اصلي که
باعث خوردگي جريان سرگردان ميشود تداخل پیدا کنند.
 8-6-5ترکيـب روشهـا .در بسـياري از مـوارد ،ممکن اسـت بکارگیـری ترکيبي
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از تکنيکهـاي بهبـود ذکر شـده محتاطانهتر باشـد .الزم اسـت انـدازه جريان سـرگردان،
مقاومـت ويـژه خـاک ،راندمـان پوشـش سـازة حفاظـت شـده ،راندمـان پوشـش سـازة
خارجـي و نـوع سـازه خارجـي درنظـر گرفتـه شـود تـا مقـرون بـه صرفهتريـن گزینـه از
روشهـای بهبـود انتخـاب گردد.

شکل  :9-5استفاده از ترکيب تکنيکهای بهبود در کنترل تداخل
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فصل ششم
دستورالعملها و ضوابط بازرسی

y  yسيسـتمهاي لولهکشـي جديـد .الزم اسـت در طراحـي اوليـه ،کنتـرل خوردگـي
بـا عايـق همـراه بـا حفاظـت کاتـدي يـا بـا دیگر روشهـای اثبـات شـده تدارک
ديـده شـده و در طـول عمـر عملکرد سيسـتم لولهکشـي حفظ گـردد؛ مگر آنکه
تحقيقـات نشـان دهـد کـه بـه کنتـرل خوردگي نيـاز نيسـت .مالحظاتـي را بايد

فصل ششم :دستورالعملها و ضوابط بازرسی

 1-6مقدمه .اين فصل شامل ضوابط و اقدامات نظارتي است که ،درصورت کاربرد
جداگانه يا ترکيبي ،کفایت حفاظت کاتدي برای يک سيستم لولهکشي فلزي را نشان
میدهند (پاراگرافهای  1-3و  2-3را نيز ببينيد).
 1-1-6روشهـا .کارايـي حفاظـت کاتـدي يـا سـاير روشهـاي کنتـرل خوردگـي
را ميتـوان از طریـق بازديـد چشـمي ،اندازهگيـري ضخامـت ديـواره لولـه يـا بـا اسـتفاده
از ابزارهـاي بازرسـي داخلـي اثبـات نمـود .ازآنجـا کـه گاهـي اوقـات ایـن روشهـا عملـي
نیسـتند ،رعایـت هـر يـک از ضوابـط يـا ترکيبـي از آنهـا در ايـن فصـل نشـان میدهد که
حفاظـت کاتـدي کافـي انجـام گرفتـه اسـت .زمانیکـه به هـر دليلي حفـاري انجام شـود،
بایـد نشـانههای خوردگي و/يا وضعيت عايق لوله بازرسـي شـود .در تعييـن روشها و تعداد
دفعـات تسـت مـورد نيـاز بـرای رعایت ايـن ضوابـط ،از تجـارب دقیق مهندسـي اسـتفاده
کنید .
 1-1-1-6ضوابـط ايـن فصـل در پـی آزمايشـات انجـام شـده در آزمايشـگاه بدسـت
آمـده و/يـا صحت آنهـا با ارزیابـی دادههاي حاصل از سيسـتمهاي حفاظـت کاتدي موفق
عملـی اثبـات شـده اسـت .در بعضـی موقعیتهـا ،ممکـن اسـت يـک ضابطـه بـه تنهایی
بـراي ارزيابـي کارايـي حفاظـت کاتـدي در همـة شـرايط ارضا کننده نباشـد .اغلـب براي
يـک سـازه منفـرد ترکيبـي از ضوابـط مورد نياز اسـت.
 2-1-1-6اطالعـات مربـوط بـه سـابقة نشـتي ناشـي از خوردگي ،در ارزيابـي کارايي
حفاظـت کاتـدي ارزشـمند اسـت .بـا ایـن حـال ،ایـن اطالعـات نبايـد بـه تنهایـی براي
تعييـن کفایـت حفاظـت کاتدي اسـتفاده شـود مگـر اینکه انجـام بازرسـيهاي الکتريکي
ممکن نباشـد.
 2-6قابليت اجرا .تکنيک توصیه شده با هدف بکارگيري به عنوان راهنمايي براي
دستیابی به حداقل ضوابط کنترل خوردگي در سيستمهاي زير ارائه شده است:
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در سـاخت خطـوط لولـه در نظـر گرفت بـه گونهای که اسـتفاده از ابزار بازرسـي
در خـط ،1تسـهيل گردد.
 y  yسيسـتمهاي لولهکشـي عايـق شـده موجـود .بايد حفاظـت کاتدي تأمیـن و حفظ
شـود ،مگـر آنکـه تحقيقات نشـان دهد کـه حفاظت کاتدي الزم نيسـت.
 y  yسيسـتمهاي لولهکشـي بـدون عايـق موجـود .بايـد مطالعاتي جهت تعيين شـدت
و نـرخ خوردگـي در ایـن سیسـتمها انجام شـود .هنگاميکه اين تحقيقات نشـان
دهنـد کـه خوردگـي بـر روي عملکـرد ايمـن يـا اقتصـادي سيسـتم تأثيـر سـوء
ميگـذارد .بايـد اقدامـات کافي جهـت کنتـرل خوردگي صـورت گيرد.
گاهـي اوقـات شـرايط خاصـي وجـود دارد کـه تحـت ایـن شـرایط حفاظـت کاتـدي
ناکارآمـد شـده يـا صرفـاً تـا حدي کارآمد ميباشـد .چنين شـرايطي ممکن اسـت شـامل
افزايـش دمـا ،جـدا شـدن عايقها ،پوشـشهاي عايق حرارتـي ،حفاظ ،حملـة باکتريايي و
آلودگيهاي نامعمول در الکتروليت باشـد .انحراف از شـيوة توصيه شـده ممکن اسـت در
شـرایط خاصـی مجاز باشـد ،به اين شـرط که پرسـنل مسـئول کنتـرل خوردگـي بتوانند
نشـان دهنـد کـه اهداف تعريف شـده در روش توصيه شـده ،حاصل شـده اسـت.
 3-6ضوابـط .ضوابـط توضيح داده شـده ذیـل مطابق بـا اسـتانداردهاي انجمن ملي
مهندسـان خوردگي 2ميباشـد.
 ،RP0169y  yکنتـرل خوردگـي مربـوط بـه خوردگـي خارجـي روي سيسـتمهاي
لولهکشـي فلـزي مدفـون يـا مسـتغرق
 ،RP0285y  yکنترل خوردگي مخازن مدفون با سیستم حفاظت کاتدي
 ،RP0388y  yحفاظـت کاتـدي اعمـال جریـان در سـطوح داخلي مسـتغرق در مخازن
فـوالدي ذخيره آب
 ،RP0193y  yحفاظت کاتدي خارجي در کف مخازن فلزي همتراز با سطح زمين
 ،RP0196y  yحفاظـت کاتـدي گالوانیکـی در سـطوح داخلـي مسـتغرق در مخـازن
فـوالدي ذخيـره آب
کار پرسـنل کنتـرل خوردگـي بـه ضوابـط موجـود در ايـن فصـل محـدود نميشـود.
1. In-line inspection tools
2. NACE

1. Bimetallic corrosion
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ميتـوان ضوابـط موفـق در سيسـتمهاي لولهکشـي موجـود را در مـورد آنهـا ادامـه داد.
هـر ضابطـة ديگـري کـه اسـتفاده شـود ،بايد بـه کنتـرل خوردگي قابل مقايسـه بـا نتايج
حاصـل از ضوابـط ايـن فصـل دسـت یابد.
 1-3-6خط لوله فوالدي و چدني .بسته به شرايط محيطي ،کنترل خوردگي
ميتواند در سطوح مختلف پالريزاسيون کاتدي حاصل شود .با این حال ،در صورت نبود
دادههاي مشخصي که کفایت حفاظت کاتدي را نشان دهد ،بايد يک يا تعدادی از موارد
زير اجرا شود:
 1-1-3-6پتانسـيل منفـي (کاتدي) ،با اعمال حفاظت کاتدی .اين پتانسـيل نسـبت
بـه يـک الکتـرود مرجع سـولفات مس/مس اشـباع کـه بـا الکتروليت حداقـل  850mvدر
تمـاس اسـت ،اندازهگيـري ميشـود .افـت ولتاژهـای متفـاوت بـا افت ولتـاژ مرز سـازه تا
الکتروليـت ،تخمیـن مسـتدلی از ایـن اندازهگیـری ولتاژ لحاظ میشـوند.
توجـه :الزم اسـت مالحظاتـی در اسـتفاده از تجـارب دقیـق مهندسـی در تعییـن و
تعبیـر افـت ولتاژهـا در روشهایـی نظیـر مـوارد ذیـل در نظر گرفته شـود:
y  yاندازهگيري يا محاسبة افت ولتاژ (ها)؛
y  yبررسي عملکرد سابق سيستم حفاظت کاتدي؛
y  yارزيابي مشخصههای فيزيکي و الکتريکي لوله و محيط پیرامون آن؛ و
y  yتعيين اینکه شواهد فيزيکي از خوردگي وجود دارد يا خير.
 2-1-3-6يک پتانسـيل پالريزه منفي (پتانسـيل سـطح مشـترک سـازه/الکتروليت
کـه برابـر بـا مجموع پتانسـيل خوردگي و پالريزاسـيون کاتدي اسـت) حداقـل 850 mv
نسـبت بـه يـک الکتـرود مرجع سـولفات مس /مس اشـباع.
 3-1-3-6حداقـل ولتـاژ  -100 mvنسـبت بـه پالريزاسـيون کاتـدي بيـن سـطح
سـازه و يـک الکتـرود مرجـع ثابـت کـه بـا الکتروليـت در تمـاس اسـت .جهـت بررسـی
رعایـت ایـن ضابطـه ،ميتـوان ایجـاد یـا زوال پالريزاسـيون را اندازهگيـري نمـود .هنگام
وجـود خوردگـي دو فلـزي ،1ماننـد زمانـي کـه اتصـال بـه زميـن مسـي وجـود دارد ،اين
ضابطـه معتبـر نميباشـد.
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 2-3-6شرايط خاص
 1-2-3-6روي خطـوط لولـه بـدون عايـق يـا بـا عايـق نامناسـب کـه درآن فعاليت
خوردگـي خـط طويـل 1دغدغـه اصلـی اسـت ،اندازهگيـري جريـان حفاظتـي خالـص از
الکتروليـت بـه لولـه ،مشـابه بـا روش اندازهگیـری جريـان زميـن ،در نقاط تخليـة جريان
مشـخص میتوانـد کفايـت کنـد.
 2-2-3-6در بعضـي شـرايط ماننـد وجـود سـولفيدها ،باکتـري ،افزايـش دمـا،
محيطهاي اسـيدي و فلزات ناهمسـان ،ضوابط پاراگراف  3-6ممکن اسـت کافي نباشـند.
 3-2-3-6هنگاميکـه خـط لولـه در داخـل بتـن محصور شـده يا در خاک خشـک
يـا هوادهـي شـده بـا مقاومـت ويژة بـاال دفـن ميشـود ،مقاديـر منفی بـا انـدازه کمتر از
ضوابـط پاراگـراف  3-6میتوانـد کفايـت کند.
هشـدار :زمانیکـه فشـار و شـرايط کاري برای ایجاد ترک ناشـی از تنـش خوردگي
مسـاعد اسـت ،اسـتفاده از پتانسـيل پالريـزه منفـي بـا انـدازه کمتـر از  -850mvبـراي
حفاظـت کاتـدي خطـوط لولـه توصيـه نميشـود (بـه مراجـع مربـوط بـه ترک ناشـی از
تنـش خوردگـي در ايـن فصـل مراجعه شـود).
هشـدار :جهـت بـه حداقـل رسـاندن جدا شـدن کاتـدی عايـق ،بايـد از اسـتفاده از
پتانسـيل پالريـزه اضافـي روي خطـوط لولـه عايـق شـده اجتنـاب نمود.
هشـدار :در تمـام فلزات بخصـوص فوالدهـاي مسـتحکم ،نمرههای خاصـی از فوالد
ضـد زنـگ ،تيتانيـوم ،آلياژهـاي آلومينيـوم و لولـه بتنـي پيـش تنيـده بايـد از اعمـال
پتانسـيلهاي پالريـزه کـه منجـر بـه توليـد بيـش از حـد هيـدروژن ميشـوند اجتنـاب
نمو د .
توجه :تکنيک جريان زمين اغلب برای مسیرهای لوله چندگانه  ،2خاک سطحي
با مقاومت ويژه باال ،لوله مدفون در عمق زياد ،نواحي جريان سرگردان يا در جايي
که فعاليت پيل خوردگي موضعي غالب ميباشد بيمعني است.
 3-3-6خط لوله آلومينيومي .در اين نوع لولهکشي ضابطه زير بکار ميرود:
y  yپالريزاسـيون کاتـدي حداقل  100mvبين سـطح سـازه و يک الکتـرود مرجع ثابت
1. long line Corrosion Activity
2. Multiple pipe rights-of-way

 5-3-6لولهکشی با فلزات غيرهمجنس .بايد بين تمام سطوح لوله و الکترود
مرجع ثابتي که در تماس با الکتروليت قرار دارد ،يک ولتاژ منفي برابر با ولتاژ مورد نياز
برای حفاظت از آنديترين فلز تثبیت شود.
هشـدار :مـواد آمفوتـر (دو خصلتـي) کـه ممکن اسـت در اثـر خاصيت قليايـي زياد
ناشـی از حفاظـت کاتـدي تخريب شـوند ،بايد بصـورت الکتريکي ايزوله شـده و جداگانه
حفاظت شـوند.
1. Alkali
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کـه در تمـاس بـا الکتروليت اسـت .در اين ضابطه ميتـوان از ایجاد يـا زوال اين
پالريزاسـيون استفاده نمود.
هشـدار :ولتاژهـاي اضافـی  -بـدون توجـه بـه ضوابـط حداقـل در پاراگـراف ،3-6
اگـر حفاظـت کاتـدي آلومينيـوم در ولتاژهـاي منفيتـر از  ،-1200mvولتاژ بين سـطح
لولـه و الکتـرود مرجـع سـولفات مس/مـس در تمـاس بـا الکتروليـت ،اعمـال شـده و
جبرانسـازی بـرای افـت ولتاژهـاي بغيـر از افـت در مـرز لولـه  -الکتروليت انجام شـود،
ممکـن اسـت آلومينيـوم در اثـر تشـکيل بـاز 1بر روي سـطح فلـز دچار خوردگي شـود.
از پتانسـيل پالريـزه منفيتـر از  -1200mvنبايـد اسـتفاده شـود ،مگـر آنکـه نتايـج
آزمايشـات قبلـي نشـان دهـد کـه خوردگـي قابـل توجهـي در ايـن محيـط خـاص رخ
نخواهـد داد.
هشـدار :شـرايط قليايـي  -آلومينيـوم ممکن اسـت تحـت  PHباال دچـار خوردگي
شـود ،و حفاظـت کاتـدي موجـب افزايـش  PHدر سـطح فلـز ميشـود .بنابرايـن در
محيطهـای بـا  PHطبيعـي باالتـر از  ،8/0جهـت جلوگيـري از ايجـاد حفـره بـر روي
آلومينيـوم بايـد قبـل از بکارگيـري حفاظـت کاتدي بازرسـي يا آزمايـش دقيقی صورت
گير د .
 4-3-6خط لوله مسي .در اين نوع لولهکشي ضابطه زير بکار ميرود:
y  yپالريزاسـيون کاتـدي حداقل  100mvبين سـطح سـازه و يک الکتـرود مرجع ثابت
کـه در تمـاس بـا الکتروليت قـرار دارد .در اين ضابطـه ميتوان از ایجـاد يا زوال
اين پالريزاسيون اسـتفاده نمود.
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 4-6ساير مولفهها
 1-4-6تعيين مقادیرافت ولتاژ .باید روشهايی برای تعيين مقدار (مقادیر) افت
ولتاژ انتخاب شده و با تجارب دقیق مهندسي مورد استفاده قرار گيرند .با تعيين اين
روشها ،میتوان از مقدار (مقادیر) افت ولتاژ در اصالح اندازهگیریهای آتی در شرایط
مشابه با همان مکان استفاده کرد؛ همچون شرايط کاري مشابه لوله و سيستم حفاظت
کاتدي ،خصوصيات خاک و کيفيت پوشش.
توجه :در سطح مشترک الکتروليت و لوله ،الکترود مرجع نمیتواند مجاور با سطح
لوله قرار گیرد .اگر نزدیکترین شکاف در عایق لوله با محل الکترود مرجع در سطح لوله
تماس نداشته باشد ،الکترود مرجع نمیتواند افت ولتاژ خاک در اندازهگیری را به میزان
قابل توجهی کاهش دهد.
 2-4-6تجارب دقیق مهندسي .درصورتیکه قطع کلیه منابع جريان براي تصحيح
مقدار (مقادیر) افت ولتاژ در اندازهگیری پتانسيل لوله-الکتروليت عملي نبوده يا غيرضروري
باشد ،الزم است براي اطمينان از دستيابي به حفاظت کاتدي کافي از نتایج تجارب دقیق
مهندسي استفاده شود.
1
 3-4-6بازرسي خطی لولهها .در صورت امکان ،انجام بازرسي خطی خطوط لوله میتواند
در تشخیص وجود يا عدم وجود آسیب ناشی از خوردگي حفرهساز در سطح فلز سودمند باشد.
عدم وجود تخريب خوردگي يا توقف آن میتواند نشاندهنده کنترل کافی خوردگي باشد .با
این حال روش بازرسي خطی نمیتواند همه نوع تخريب خوردگي را شناسایی کند ،محدودیت
دقت دارد ،و مواردی را به صورت ناهنجاري گزارش ميدهد که خوردگي محسوب نميشوند.
به عنوان مثال ممکن است خوردگي طولي و خوردگي کلي بالفاصله بوسیله بازرسي خطی
مشخص نشوند .همچنين ممکن است انواع ضخامت احتمالي ،تورفتگيها ،خراشها و اشياء
آهني خارجي به عنوان خوردگي در نظر گرفته شوند .الزم است مالحظات استفاده مناسب از
بازرسي خطی در نظر گرفته شود.
 4-4-6جريان و گراديانهاي الکتريکي سرگردان .ممکن است شرایطی وجود
داشته باشد که جريانها و گراديانهاي الکتريکي سرگردان موجود باشند که به تحليل
خاص نياز دارند.
1. In-Line

 5-6الکترودهاي مرجع دیگر
 1-5-6جایگزین  مس اشباع /سولفات مس .میتوان الکترودهاي مرجع استاندارد
دیگری را جايگزين الکترود مرجع مس اشباع  /سولفات مس نمود .دو الکترود مرجع متداول
به همراه ولتاژ خودکه ( در ) 77°F ،25°Cنسبت به الکترود مرجع مس اشباع /سولفات مس
معادل با  -850mvاست ،شامل موارد ذیل میباشد:
y  yالکترود مرجع جيوه سفيد  KCLاشباع-780 mv :
y  yالکترود مرجع نقره اشباع  /کلريد نقره ،مورد استفاده در آب شور -800mv :25 ohm-Cm
 2-5-6ماده يا سازه فلزي ديگر .عالوه بر الکترودهاي مرجع استاندارد ذکر شده،
اگر از ثبات پتانسيل الکترود اطمينان داشته و معادل ولتاژ آن نسبت به الکترود مرجع
مس اشباع  /سولفات مس حاصل شده باشد ،میتوان از ماده يا سازه فلزي ديگری به
جاي الکترود مرجع مس اشباع  /سولفات مس استفاده نمود.
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فصل هفتم
آزمایش

1. D’Arsonval

فصل هفتم :آزمایش

 1-7اندازهگيري پتانسيل .الزم است سيستمهاي حفاظت کاتدي جهت ارزيابي
عملکرد آزمايش شده و علت عملکرد ناکارآمد در آنها مشخص شود .مهمترين آزمايش
کاربردی ،اندازهگيري پتانسيل بر مبناي تئوري اندازهگيري پتانسيل نامشخص نسبت به
يک الکترود مرجع مشخص ميباشد .با وصل کردن سر منفي یک ولت متر با مقاومت باال
به الکترود مرجع (نيم پيل) و وصل کردن سر مثبت آن به فلز مورد آزمایش ،اندازهگيري
انجام ميگيرد .الکترود مرجع بايد با الکتروليت در تماس با فلز مورد آزمايش تماس برقرار
کند .در خاک و آب شيرين بايد از يک الکترود مرجع مس/سولفات مس و در آب شور بايد
از الکترود مرجع نقره /کلريد نقره استفاده شود .براي جلوگيري از قرائت اشتباه ،در شرايط
طبیعی ولت متر باید داراي حداقل  10ميليون اهم مقاومت ورودي و در شرايط بسيار
خشک يا سنگي بايد تا  200ميليون اهم مقاومت ورودي داشته باشد.
هشـدار :اگـر ولـت متـر کلیـد پالريتـه داشـته باشـد (ماننـد سـری  B3از مـدل
 )M.C. Millerو حرکـت سـوزن  1آن بگونـهای اسـت کـه فقـط در جهت مثبـت منحرف
ميشـود .پالریتـه ( )-را انتخـاب کنيـد .درصورتيکه کلید پالريته نداشـته باشـد ،براي
جلوگيـري از آسـیب دسـتگاه اندازهگيـري ،اتصـاالت را در جهـت عکس (اتصـال منفي
بـه سـازه و اتصـال مثبـت بـه پيـل مرجـع) وصـل نمـوده و انحراف مثبـت را بـه عنوان
قرائـت منفـي لحـاظ کنيد.
 2-7منابع خطا .در هنگام اندازهگيري پتانسيل يک سازه پنج منبع خطا وجود دارد:
y  yدقت الکترود مرجع
y  yخطاي ولتاژ  ،IRهنگاميکه جريان برقرار ميشود
y  yميدان گراديان آندي ،هنگاميکه جريان برقرار ميشود
y  yخطـاي مقاومـت تماسـي ،هنگاميکـه الکتـرود مرجع تمـاس خوبي بـا الکتروليت
ندارد
y  yاثر سازههاي خارجي (پتانسيلهای ترکيبی)
 1-2-7دقت الکترود مرجع .به منظور جلوگيري از انجام اندازهگيريهاي اشتباه
پتانسيل ،دقت الکترود مرجع (نيم پيل) بايد قابل اطمينان باشد .بايد از يک الکترود مرجع
معتبر (آزمايش شده) در تمام اندازهگيريهاي پتانسيل استفاده شود .نگهداري صحيح نيم
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پيل ضروري است .اگر الکتروليت داخل نيم پيل يا الکترود فلزي آلوده شده يا اکسيد شود،
پتانسيل پيل تغيير ميکند.
دمـا نيـز بـر پتانسـيل پيـل مرجـع تأثيـر گـذار اسـت .افزایش هـر درجه سلسـيوس
دمـا ( 0/5 mvبـر درجـه فارنهايـت) تقريبـاً معـادل بـا افزایـش  0/9 mvدر ولتاژ اسـت؛
بنابرايـن مقـدار قرائـت  -0/85در دمـای  ،)70°F( 21°Cدر  )40°F( 4°Cمعـادل بـا
مقـدار  -0/835و در  )100°F( 38°Cمعـادل بـا مقـدار  -0/865خواهـد بـود.
بـه منظـور تعييـن دقـت الکتـرود مرجـع ،بايـد از چنديـن الکتـرود مرجـع اسـتفاده
شـود .الزم اسـت يـک الکتـرود مرجع بـا وضعیت نگهداری خوب و اسـتفاده نشـده وجود
داشـته باشـد تـا در عمـل براي بررسـی سـاير الکترودهاي مرجـع ،قبل از اسـتفاده از آنها
در محـل ،بـکار رود  .ايـن الکتـرود مرجـع "مرجـع" بايد به خوبـی راه انـدازي و نگهداري
شود.
 1-1-2-7راهاندازي الکترود مرجع .براي اطمينان از دقت ،الکترود مرجع مس/سولفات
مس بايد به خوبی تميز و راهاندازي شود .تميز کردن يا راه اندازي نامناسب ميتواند موجب
تغييرات مهمي در پتانسيل مرجع (و خطاهاي ناشي از آن در تمام اندازهگيريها) شود .جهت
اطمينان از دقت ،الکترود فلزي بايد به درستي تميز شده و محلول الکتروليت نیز بايد بطرز
صحيحي آماده شود.
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شکل  :1-7الکترود مرجع (نيم پيل) مس/سولفات مس

1. O-rings

فصل هفتم :آزمایش

y  yتميـز کـردن .الکتـرود فلـزي را بـا اسـتفاده از مواد غير فلـزي کام ً
ال تميـز کنيد :از
کاغـذ سـنباده فلـزي ،دسـتگاه پولیـش ،کاغذ سـنباده ،بـرس سـيمي ،تيغههاي
چاقـو يـا هـر روش تميـزکاري فلـزي ديگـري اسـتفاده نکنيـد .بـه عنـوان مثال
کاغـذ سـنباده اکسـيد آلومينيـوم ،ذرات آلومينيـوم را بـر روي مـس باقـي
ميگـذارد .يـا برسـهاي فلـزي ذرات فـوالد را بر روي مـس باقـي ميگذارند و لذا
موجـب تغييـر پتانسـيل الکترود ميشـوند .روش مناسـب براي تميـز کردن ميله
مسـي ،اسـتفاده از کاغـذ سـنباده غير فلزي ماننـد کاغذ سـنباده چخماقي و يک
ً
کاملا از الکترود زدوده شـده و
پارچـه اسـت .اکسـيد مس (الیه سـبز رنگ) بايد
الکتـرود بايـد تميـز و بـراق (بدون تخلخل سـطحي) باشـد .درصورتي که سـطح
الکتـرود حفـره حفـره شـود ،دقـت آن مورد ترديـد اسـت و بايد جايگزين شـود.
ً
کاملا اشـباع از
y  yآمادهسـازی محلـول الکتروليـت .الکتروليـت بايـد يـک محلـول
سـولفات مـس باشـد .قبـل از ریختـن محلـول به داخـل نيم پيـل بايـد بدنة نيم
کاملا تميـز شـده و سـپس چنديـن بـار بـا آب مقطر شسـته شـود .تقريباً
ً
پيـل
بایـد يـک سـوم حجـم نیم پیل حـاوی بلورهاي سـولفات مـس بـوده و باقيمانده
بـا آب مقطـر پـر شـود .نبايـد هيـچ بلـور سـولفات مسـي در سـطح رزوهدار نيم
پيـل باقـی بمانـد .از ایـن رو میتوان آب مقطـر را ،درحاليکه نيم پيـل چرخانده
میشـود ،بـه طـور تدريجي بـه سـطح رزوهدار اضافه نمـود .محلول مناسـب آبي
پررنـگ اسـت و پـس از تـکان دادن شـديد آن هنوز مقـداري بلور سـولفات مس
دارد کـه وارد محلـول نمیشـود و کام ً
ال اشـباع شـده اسـت.
اگـر ً
قبلا از نيـم پيـل اسـتفاده شـده باشـد انجـام مراحـل بيشـتري مـورد نياز اسـت.
تمـام قسـمتها بايـد از نظـر تـرک خوردگيهـا يا سـاير نقائص مورد بازرسـي قـرار گيرند.
ارينگهـا ،1مخـروط يـا درپـوش کف بايـد تعويض شـوند .به منظور حفاظت بيشـتر نسـبت
بـه نشـتي الکتروليـت از نيم پيل ،ميتـوان از نوار لوله کشـی برای رزوههـاي درپوش رويي
و کـف (نيـم پيلهـاي جديـد يا مصرف شـده) اسـتفاده کرد .اگـر الکترود مسـي از درپوش
انتهايـي جـدا شـده يـا نيـاز بـه تعويـض درپـوش انتهايي باشـد ،هنـگام نصب مجـدد الزم
اسـت رزوهها با آب بندهاي مناسـبي پيچيده شـوند تا از نشـت الکترولیت جلوگیری شـود.
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y  yآزمايش .براي تعيين دقت نيم پيل از چندين الکترود مرجع استفاده کنيد .با
استفاده از يک الکترود مرجع "مرجع" ،اختالف پتانسيل را نسبت به نيم پيل
مورد آزمايش اندازهگيري کنيد .از ولتمتر با درجهبندي روی ميلي ولت استفاده
کنيد ،دو پيل را پشت به پشت هم 1قرار داده و اختالف پتانسيل را اندازهگيري
کنيد .اختالف پتانسيل نبايد بيشتر از  5 mvباشد .درصورتيکه هيچ الکترود
مرجع "مرجعي" در دسترس نباشد ،به منظور بدست آوردن يک الکترود مرجع
قابل اعتماد ،از دستورالعملهاي [بخش]  1-1-2-7براي راه اندازي الکترود
مرجع روي يک نيم پيل جديد يا مصرف شده استفاده نموده و سپس اختالف
پتانسيل (برحسب  )mvرا نسبت به ساير نيم پيلها آزمايش کنيد .هنگاميکه
يک الکترود مرجع براي اولين بار راهاندازي ميشود ،اجازه بدهيد تا مخروط اشباع
شود (حداکثر تا دو ساعت) .قرار دادن نيم پيل در ظرف محلول سولفات مس ،به
صورتي که انتهاي مخروطي شکل آن به سمت پائين باشد ميتواند موجب تسريع
فرايند شود.
 2-2-7خطـاي افـت ولتاژ  .IRخطـاي افت ولتاژ  IRناشـي از برقرار شـدن جريان
حفاظـت کاتـدي در الکتروليـت (يـک مقاومـت) اسـت .این خطا زمانی بیشـتر اسـت که
جريـان بيشـتر ،مقاومـت ويـژه [خـاک] بزرگتـر و فاصلـة الکترود مرجع تا سـازه بيشـتر
باشـد؛ و روي خـط لولـهاي کـه به خوبي عايق شـده اسـت زمانیکه فاصله تـا نزديکترين
محـل عیـب زيادتـر اسـت اين خطـا بيشـتر ميباشـد .اندازهگيري پتانسـيل با خاموشـی
لحظـهای 2سيسـتم يـا بـدون افـت ولتـاژ  ،IRايـن خطـا را از بيـن خواهـد بـرد .اين خطا
در جهـت منفـي ميباشـد (بـه عنـوان مثـال ،ممکـن اسـت بـا ايـن خطـا ،ممکن اسـت
پتانسـيل  -0/85ولـت  DCرا اندازهگيـري کنيـد و پـس از اصلاح خطـا در واقـع -0/75
ولت  DCداشـته باشـيد).

1. Cone-to-Cone
2. Instant-OFF

شکل  :2-7خطاي افت ولتاژ

IR

1. Remote earth

فصل هفتم :آزمایش

 3-2-7خطاي گراديان آند .هنگاميکه آند در حین آزمايش وارد مدار ميشود
(جريان برقرار است) گراديان ولتاژ آند موجب بروز خطا ميشود و زمانی که ولتاژ آند
بيشتر است و فاصلة الکترود مرجع تا آند کوتاهتر است ،اين خطا بيشتر ميباشد .مقاومت
مدار حفاظت کاتدي ،تعداد آندها و مقاومت ويژه الکتروليت بر اندازه ميدان گراديان آندي
تأثير ميگذارند .هنگاميکه مقاومت مدار بيشتر است گراديان آند بزرگتر ميباشد .عوامل
ايجاد مقاومت باالی مدار عبارتند از مقاومت ويژة خاک باال ،تعداد کم آندها و آندهايي
که فاصلة آنها با يکديگر بسيار کم ميباشد .موقعيت قرارگيري نيم پيل ،فاکتور مهمي
در تعيين پتانسيل واقعي سازه محسوب ميشود .در يک سيستم اعمال جريان اگر آندها
حقيقتاً در زمین مجازی 1واقع نشده باشند هنگام اندازهگيري پتانسيل با وجود آند در
مدار ،قرائت پتانسيل ترکيبي از پتانسيل سازة تحت آزمايش و پتانسيل آند ميباشد.
اندازهگيري پتانسيل با خاموشی لحظهای سیستم میتواند احتمال بروز هرگونه خطايي
از اين نوع را برطرف کند .اين خطا در جهت منفي ميباشد (به عنوان مثال ،ممکن است
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با اين خطا پتانسيل  -0/85ولت  DCرا اندازهگيري کنيد و پس از اصالح خطا در واقع
 -0/75ولت  DCداشته باشيد).

شکل  :3-7خطاي گراديان آند
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 4-2-7خطاي مقاومت تماسي .تماس ضعيف الکترود مرجع با الکتروليت منجر
به بروز این خطا ميشود .با شرايط محیط صخرهاي يا خشک ،مقاومت تماسي نيم پيل
با زمين مشکلساز ميشود .در زمين خشک از آب استفاده کرده و/يا از ولت متر با
مقاومت بسيار باال استفاده کنيد .ولت مترهای حفاظت کاتدي داراي مقاومت ورودي قابل
انتخاب از  1ميليون تا  200ميليون اهم میباشند .معموالً مقياس انتخابي 10 ،ميليون
اهم ميباشد .در هنگام اندازهگيري پتانسيل ،مقاومت ورودي را روي گزينة بيشتر قرار
دهيد .درصورت تغيير نکردن مقدار قرائت اثر مقاومت تماسي قابل توجه نیست .درصورت
تغيير مقدار قرائت ،مقاومت ورودي بعدی بیشتر را انتخاب نموده و اين کار را تا زماني
ادامه دهيد که مقدار ديگر تغيير نکند .درصورتيکه بيشترين انتخاب هم کماکان مقدار
قرائت را تغيير ميدهد آب اضافه نموده و دوباره آزمايش کنيد .اين خطا در جهت مثبت
ميباشد (به عنوان مثال ،ممکن است با اين خطا پتانسيل  -0/85ولت  DCرا اندازهگيري

کنيد و پس از اصالح خطا در واقع  -0/95ولت  DCداشته باشيد) .براي اطمينان از دقت
اندازهگيري ،بايد مقاومت ورودي ولت متر بسيار بيشتر از مقاومت تماسي باشد.

شکل  :4-7خطاي مقاومت تماسي

فصل هفتم :آزمایش

 5-2-7خطاي پتانسيل ترکيبي .این خطا هنگامي ايجاد ميشود که اندازهگيري
پتانسيل در سازه با پتانسيل دیگر سازه هایی که آنها نيز به مدار آزمايش متصل شدهاند
ترکيب ميشود .اين خطا زماني ميتواند مهم باشد که عايق روي سازه مورد آزمايش
بسيار خوب است و در منطقه سازههاي ديگري نیز وجود دارد که از سيستم حفاظت
کاتدي ايزوله نشدهاند .هنگاميکه سيستم تحت آزمايش ايزوله نباشد اين خطا وجود دارد
و هنگاميکه وضعيت عايقبندي بهتر ،فاصله تا نزديکترين محل بدون عايق بیشتر ،فاصلة
نيم پيل تا سازة ديگر کمتر ،عايقبندي سازه ديگر بد (يا بدون عايق) و پتانسيل ذاتي فلز
ديگر کمتر منفی(کاتديتر ،مانند مس) باشد اين خطا بزرگتر ميشود .اين خطا هميشه
در جهت مثبت ميباشد (به عنوان مثال ،ممکن است با اين خطا پتانسيل  -0/85ولت
 DCرا اندازهگيري کنيد و پس از اصالح خطا در واقع  -0/95ولت  DCداشته باشيد).
درصورتيکه اين خطا در اثر تماس با يک فلز منفيتر (آندي تر) نظير آلومينيوم ،روي
(فوالد گالوانيزه) ،منيزيم يا بعضي از فوالدهاي ضدزنگ در حالت غيرفعال بوجود آمده
باشد ،ميتواند در جهت منفي باشد.
يـک منبـع ديگر بـرای پتانسـيل ترکيبـي مثبتتـر ميتواند سـطح آنـدي کوچک بر
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روي سـازة مـورد آزمايـش باشـد ،کـه وجود سـطوح کاتـدي بزرگتـر بر روي همان سـازه
روي اندازهگيـري پتانسـيل تأثيرگـذار اسـت .هنگاميکـه ابعـاد سـطح مثبتتـر کوچکتـر،
فاصلـة الکتـرود مرجـع بـا سـازه بيشـتر و ابعـاد سـطح منفيتـر بزرگتـر باشـد ايـن خطا
بزرگتـر خواهـد بود.

شکل  :5-7خطاي پتانسيل ترکيبي

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی

152

 3-7اندازهگيري عملی پتانسيلها در حفاظت کاتدي
 1-3-7انتخاب معيارهاي آزمايش .روش مورد استفاده در تست پتانسيل براي
انواع مختلف سازهها و براي معيارهاي مختلف ارزيابي پتانسيلها ،بسيار متغير ميباشد.
گاهي اوقات ممکن است براي نقاط مختلف يک سازه از معيارهاي مختلفي استفاده شود.
معيارهاي انتخاب شده اغلب به نوع سازه ،عايق بودن يا نبودن آن ،نوع و راندمان عايق
سازه ،نوع سيستم حفاظت کاتدي ،مقاومت ويژه خاک ،مقدار جريان تأمين شده توسط
سيستم حفاظت کاتدي و ابزارهاي موجود براي آزمايش بستگي دارد.
 1-1-3-7سيستم حفاظت کاتدي فداشونده .در حالت کلي ،معيار سيستمهاي
حفاظت کاتدي نوع فداشونده  -0/85 ONميباشد .خطاي  IRبايد جبران شود ،که
معموالً با قرار دادن الکترود مرجع در نزديکترين فاصلة ممکن با سازه (مستقيماً بر

فصل هفتم :آزمایش

روي خط لوله يا مخزن) و در دورترين فاصلة ممکن از آندهای فداشونده انجام ميگيرد.
معموالً اين جبران خطا همراه با اطالعات مربوط به عايق سازه ،مقاومت ويژه خاک،
ابعاد آندها و فاصلة بين آنها و جريان آند ،براي تعيين مناسب بودن حفاظت کاتدي
سازه کافي ميباشد .اگر در این مورد شک داريد يا مقادیر پتانسیل قرائت شده مورد
ترديد است ،زمين را حفاری نمائید تا جایی که بتوان يک الکترود مرجع موقت يا
دائمي را در نزديکترين فاصلة ممکن به سازه ،با هدف کمتر کردن هرنوع خطاي IR
احتمالي ،قرار دهید .سيستمهاي فداشونده معموالً در خاک با مقاومت ويژة کم (خطاي
 IRکم) ،سازههايي که بخوبي عايق شدهاند و نياز به جريان کمی دارند (خطاي  IRکم)
استفاده ميشوند و این سیستمها به دليل ولتاژ محرکة بسيار کم (زير يک ولت) مقدار
جريان عبوري بسيار اندکي دارند (خطاي  IRکم) .درصورتيکه قدرت ديالکتريکی
عايق سازه خوب نباشد ،مقاومت ويژه خاک نسبتاً باال باشد يا موقعيت آندها يا فاصلة
بين آنها اندازهگيري پتانسيل سازه را در فاصله دور از آندها غير ممکن سازد ،بايد از
معيارهاي ديگري استفاده شده يا حفاريهايي با هدف صحيح قرار دادن الکترود مرجع
براي رسيدن به يک اندازهگيري معتبر پتانسيل صورت گیرد .براي سازههاي بسيار
کوچک و با عایق مناسب (مانند شيرها ،زانوها ،و مهارها) از معيار پالريزاسيون 100 mv
استفاده کنيد .در کلیه سيستمهاي فداشونده ،اگر سيستم فداشونده بگونهاي طراحي
شده که مداخلة همزمان همة آندها در جريان را امکانپذير ميسازد ميتوان از معيار
پالريزاسيون  -100 mvاستفاده کرد .معموالً معيار  -0/85با خاموشی لحظهاي سیستم
در شرايط اغلب خاکها با آندهاي فداشونده قابل دستيابي نيست ،مگر آنکه پتانسيل
ذاتي سازه بسيار باال بوده و/يا مقاومت ويژه خاک بسيار کم باشد .نباید از معيار -0/85
با خاموشی لحظهای براي سيستمهاي حفاظت کاتدي فداشونده استفاده شود مگر در
موارد بسيار نادر؛ از معيار تغيير  100 mvيا معيار ( -85/ONبا در نظر گرفتن افت )IR
استفاده کنيد.
 2-1-3-7سيسـتم حفاظـت کاتـدي اعمال جريـان .اوليـن مؤلفه کـه باید در
تعييـن ضوابـط اسـتفاده از سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي اعمـال جريان مالحظه شـود
نـوع بسـتر آندي مورد اسـتفاده اسـت.
y  yبـراي سيسـتمهاي نـوع اعمـال جريـان بـا آنـد توزيـع شـده بايـد از معيـار
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 -0/85بـا خاموشـی لحظـهاي يـا معيـار پالريزاسـيون  100 mvاسـتفاده
شـود؛ و نبايـد معيـار  -0/85بـا وصـل لحظـهاي  1سیسـتم بـکار رود .بـراي
سـازههايي کـه پوشـش ديالکتريـک با اسـتحکام بـاال دارند ،معيـار  -0/85با
خاموشـی لحظـهاي سـادهترين معيـار مـورد اسـتفاده ميباشـد هرچنـد معيار
پالريزاسـيون  100 mvنيـز ميتوانـد بـکار گرفتـه شـود .بـراي سـازههاي
بـدون عایـق ،بـا عایق نامناسـب يـا در حـال تخریب بايـد معيار پالريزاسـيون
 100 mvاسـتفاده شـود.
y  yبـراي سيسـتمهاي اعمـال جريـان بـا آند در فاصلـه دور ،میتـوان از تمـام معيارها
يـا ترکيبـي از آنهـا اسـتفاده کرد .اگـر آندهـا واقعاً از محـل آزمايش دور باشـند،
مقاومـت ويـژه الکتروليـت کـم بـوده ،اسـتحکام ديالکتريـک عايق زياد اسـت و
مقاومـت مـدار سيسـتم حفاظـت کاتديانـدک ميباشـد ،معيـار  -0/85با وصل
لحظـهاي سیسـتم (بـا در نظـر گرفتن خطـاي افـت  )IRکفايت ميکنـد .معموالً
جبـران افـت ولتاژهـا ،بـه غير از افـت ولتاژها در مرز سـازه تا الکتروليـت ،با قرار
دادن الکتـرود مرجـع در نزديکتريـن فاصلـة ممکن به سـازه (مسـتقيماً در باالي
خـط لولـه يـا مخزن) صـورت ميگيـرد .معموالً ایـن جبران افـت ولتاژ همـراه با
اطالعـات مربـوط بـه اسـتحکام ديالکتريک يـا عايق سـازه ،ابعاد سـازه ،مقاومت
ويـژه الکتروليـت ،فاصلـه و ولتـاژ آندهـا ،ولتـاژ خروجـي يکسـوکننده و جريـان
خروجـي يکسـو کننـده کافـي اسـت تـا مشـخص شـود کـه سيسـتم حفاظـت
کاتـدي بـکار بـرده شـده بـراي سـازه کفايت ميکنـد يا خيـر .اگر شـک داريد يا
در مـورد مقادیـر قرائت شـده پتانسـيل ترديـد وجـود دارد ،محل مورد نظـر را با
اسـتفاده از يـک معيـار ديگـر آزمايش کنيـد يا زميـن را حفاری نمائیـد تا جایی
کـه بتـوان يک الکتـرود مرجع موقتي (یا دائمـي) را در نزديکتريـن فاصلة ممکن
بـه سـازه قـرار دهیـد و در نتیجـه امکان بـروز هرگونه خطـاي  IRحداقل شـود.
بـراي سـازههايي کـه عايـق بـا اسـتحکام ديالکتريک بـاال دارند ،بـدون توجه به
مقاومـت ويـژه الکتروليـت ،فاصلـه از آندهـا ،يـا مقاومت مـدار سيسـتم حفاظت
کاتـدي ،معيار  -0/85با خاموشـی لحظهای سیسـتم سـاده ترين معيـار کاربردی
1. Instant-ON

ميباشـد .هرچنـد ميتـوان معيـار پالريزاسـيون  100 mvرا نيـز اسـتفاده نمود.
بـراي سـازههاي بـدون عايـق ،بـا عایق نامناسـب یـا در حـال تخریب بايـد معيار
پالريزاسـيون  100 mvبکار رود.
 2-3-7روشهاي تست براي معيار  -0/85روشن ( .)ONبازرسي پتانسيل
الکترود منفرد را میتوان با استفاده از هر نوع ولت متر با امپدانس يا مقاومت ورودي باال
( 10مگا اهم يا بيشتر) انجام داد .براي نشان دادن پالریته مناسب ،باید سر مثبت ولت
متر به سازة مورد آزمايش و سر منفي آن به الکترود مرجع متصل شود (در ولت مترهای
آنالوگ که فقط جهت مثبت را قرائت میکنند ،باید اتصاالت برعکس وصل شده تا انحراف
عقربه متناظر با مقياسها صورت گرفته و مقادير اندازهگيري منفي ثبت شود) .ولتاژ
 -0/85ولت  DCنسبت به يک الکترود مرجع مس /سولفات مس (نیم پیل) اندازهگيري
ميشود .ساير انواع الکترودهاي مرجع براي استفاده از معيار  -0/85ولت ،بايد نسبت به
مرجع مس/سولفات مس اصالح شوند.

شکل  :6-7بازرسي پتانسيل الکترود منفرد
فصل هفتم :آزمایش

 1-2-3-7از آنجـا کـه اینگونـه اندازهگیریهـای پتانسـيل در حالـت برقـراری
جريـان حفاظـت کاتـدي انجـام میشـود ،لـذا خطاهايـي در اندازهگيـري وجـود دارد که
بـراي دسـتیابی بـه نتيجهگيـري قابـل قبـول در مـورد کفایت حفاظـت کاتدي در سـازه
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بايـد لحـاظ شـوند .فصـل  6ايـن کتـاب و کتـاب روشهـای توصیـه شـده بیـن المللی
 ،1 NACEبخـش  2-2-6در خصـوص لولهکشـي فـوالدي و چدنـي ،بيـان میکنـد کـه
بـراي تفسـير درسـت ايـن اندازهگيـري بايـد افـت ولتاژهـا ،بجـز افـت ولتاژهـاي مـرز
سـازه تـا الکتروليـت ،لحـاظ شـوند .بـا رعایـت مالحظـات در بکارگيري تجـارب دقیق
مهندسـي میتـوان افـت ولتاژهـای قابـل توجـه را بـا اسـتفاده از روشهايـي ماننـد
روشهـاي زيـر تعییـن نمـود :
y  yاندازهگيري يا محاسبة مقدار (مقادیر) افت ولتاژ
y  yمرور عملکرد سابق سيستم حفاظت کاتدي
y  yارزيابي ويژگيهای فيزيکي و الکتريکي لوله و محيط اطراف آن
y  yتعيين وجود شواهد فيزيکي دال بر خوردگي
تمـام خطاهـاي ذکـر شـده در پاراگـراف  2-7بايد مـورد ارزيابي قرار گيرنـد .قطعی
جريـان حفاظـت کاتـدي تحـت ايـن ضابطـه قـرار نميگيـرد و بـه معيـار  -0/85بـا
خاموشـی لحظـهاي يـا معيـار پالريزاسـيون  100 mvمربـوط ميشـود .اندازهگيـري يـا
محاسـبة مقـدار (مقادیـر) افـت ولتـاژ شـامل اندازهگيـري کلیـه فاکتورهايـي ميشـود.
کـه بـر روي انـدازه خطاهـاي ولتاژ در حالت روشـن( )ONتأثيـر میگذارنـد .فاکتورهای
اندازهگيريهـا شـامل خروجـي آنـد ،خروجـي جريـان يکسـوکننده ،راندمـان عايـق
سـازه ،موقعيـت پيل مرجع نسـبت به آندها و سـازه ،مقاومـت ويژه الکتروليت ،مقايسـه
بـا مقادیـر قبلـي پتانسـیل (ذاتـي ،در حالـت روشـن ،و/يـا بـا خاموشـی لحظـهاي) و
سـاير فاکتورهايـي اسـت کـه میتواننـد در نـرخ خوردگـي (وجـود جريـان سـرگردان،
تداخـل ،اتصـاالت دو فلـزي (بـي متـال) ،PH ،دمـا ،همگنـي خـاک ،مقـدار اکسـيژن،
وجـود باکتـري ،و وجـود سـاير يونهـا يـا آاليندههايي کـه ميتواننـد بر نـرخ خوردگي
اثـر بگذارنـد) تأثيـر داشـته باشـند .اجـراي ايـن ضابطه فقـط زمانـی امکان پذير اسـت
کـه بتـوان کمیـت ايـن فاکتورهـا را بـا اندازهگیـری تعییـن نمـود و يـا بـا اسـتفاده از
شـواهد قبلـي آنهـا را در نظـر گرفت.
 2-2-3-7عواملـی کـه خطاهـاي افت ولتـاژ را کاهش ميدهند يـا از طریق ديگری
موجـب کاهـش يـا متوقف شـدن نرخ خوردگي میشـوند ،شـامل موارد زير میباشـند :
1. International Recommended Practice (RP) 0169-92

فصل هفتم :آزمایش

y  yعايـق بـا اسـتحکام ديالکتريـک بـاال .اسـتفاده از عايـق بـا راندمـان  99تـا 99/7
درصـد ،مقـدار جريـان الزم بـرای حفاظـت کاتـدي کافـي را بـه شـدت کاهش
داده و در نتيجـه خطـاي افـت  IRنيـز بـه شـدت کاهـش مييابـد.
y  yمقاومـت ويـژة کـم الکتروليـت .بـا کاهـش مقاومـت ويـژه خطـاي افـت ولتـاژ IR
کاهـش مييابـد .همچنيـن در سيسـتمهاي نـوع اعمـال جريـان ،مقاومـت مدار
کمتـر بـوده و منجـر بـه کاهـش ولتـاژ در آنـد (بـا همان جريـان) ميشـود و هر
نـوع خطـاي گراديـان آنـد را کاهـش میدهـد.
 PHy  yبـاال ( 7تـا  PH .)13بـاالی الکتروليـت در نزديکـی سـازة حفاظت شـده نشـان
دهنـدة وجـود حفاظـت کاتـدي ميباشـد .امـا خصلت قليايـي باالي ايجاد شـده
توسـط حفاظـت کاتـدي ميتوانـد باعـث تخريب مـواد آمفوتـر گردد.
y  yدماهاي پايين ،که نرخ خوردگي را کاهش میدهند.
y  yچگالي جريان.
y  yنبـود اتصـاالت دو فلـزي (بـي متـال) .کـه در صـورت وجـود باعـث افزايـش نـرخ
خوردگـي میشـوند.
y  yعـدم وجـود خوردگـي تداخلـي .تداخـل ،پتانسـيل را در ناحيه پيـک افزايش داده
(خوردگـي را کاهـش ميدهـد) و پتانسـيل را در ناحيـه تخليـه کاهـش ميدهـد
(نـرخ خوردگـي را افزايـش میدهد).
 3-3-7روشهاي تست در معيار  -0/85با خاموشی لحظهاي .در اين ضابطه
بايد اندازهگيريهاي پتانسيل در زماني صورت بگيرند که هيچگونه شارش جريان
حفاظت کاتدي وجود ندارد .اندازهگيري با قطع لحظهاي يا هنگاميکه جريان حفاظت
کاتدي برقرار نيست ،به عنوان روشي براي برطرف نمودن خطاهاي اندازهگيري مورد
نياز ميباشد .در مورد روشهاي مختلف مورد استفاده براي اندازهگيري پتانسيل
با قطع لحظهاي ،به پاراگراف  5-3-7مراجعه کنید .درصورتيکه با استفاده از اين
روشها مقدار پتانسيل  -0/85ولت  DCيا بيشتر باشد (درمقايسه با الکترود مرجع
مس/سولفات مس) اين ضابطه رعایت شده است .دیگر انواع الکترودهاي مرجع بايد
با يک ضريب ،نسبت به مرجع مس/سولفات مس اصالح شوند تا تحت اين ضابطه
درست عمل کنند.
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 4-3-7روشهـاي تسـت در معيار پالريزاسـيون  .100 mvروش آزمايش در
ايـن ضابطـه دقيقـاً مشـابه با روش بـکار رفتـه در معيـار  -0/85با خاموشـی لحظهای
میباشـد .بعلاوه الزم اسـت اندازهگيريهـا بـا يـک بازرسـي طبيعـي مقایسـه شـده
(پتانسـيلها قبـل از اعمـال شـدن جريـان حفاظـت کاتـدی) يـا امـکان اندازهگيـري
کاهـش پالريزاسـيون فراهـم شـود .توصيـه ميشـود که بـراي مقايسـة مقادیـر قرائت
در خاموشـی لحظـهاي بـا معيـار پالريزاسـيون  ،100 mvاز پتانسـيلهای ذاتـي
اسـتفاده شـود .بعـد از اعمـال حفاظـت کاتـدي ،سـازه پالريـزه ميشـود و حتـي پس
از قطـع جريـان ممکـن اسـت به زمـان قابـل توجهي نياز باشـد تا پتانسـيل بـه مقدار
ذاتـي آن بازگـردد .اندازهگيـري نـرخ کاهش پالريزاسـيون شـیفت مناسـب را تضمين
ميکنـد امـا ممکـن اسـت بـراي قطبی(پالریـزه) کـردن سـازه ،تـا حـدي کـه قطبش
زدايـي  100 mvدر زمـان نسـبتاً کوتاهـی انجـام شـود ،بـه جريـان بسـیار بيشـتری
نیاز باشـد.
 5-3-7روشهاي تست خاموشی لحظهاي .در اندازهگيري پتانسيل با خاموشی
لحظهاي روش آزمايش براساس نوع تجهيزات و نوع قطع کننده جريان تعيين ميشود.
جهت تضمين رفع افت ولتاژهای  IRو خطاهاي گراديان آند ،روش آزمايش بايد شامل
ايجاد وقفه در جريان حفاظتي يا اندازهگیری پتانسيل ،زمانيکه جرياني برقرار نیست،
باشد .چهار تکنولوژي تجهيزاتي متفاوت و چندين راه براي اعمال وقفه در جريان وجود
دارد (که گاهي اوقات به نوع تجهيزات مورد استفاده بستگي دارند) .انواع تجهيزات عبارتند
از :
 1-5-3-7ميتـوان از يـک ولتمتـر ديجيتـال معمولـي بـا امپدانـس ورودي بـاال
بصـورت ترکيبـي بـا قطـع کنندههـای جريـان معمولـی یا با سـنکرون سـازی دسـتی یا
پیشـرفته اسـتفاده کـرد (از پالسـر نميتـوان اسـتفاده کـرد مگـر اینکـه بـه عنـوان يک
قطـع کننـده جريـان معمولي بـکار رود).
 2-5-3-7ميتـوان از يـک ثبـت کننـده داده 1کـه مقادیـر پتانسـيل (از چهـار تـا
چنديـن هـزار قرائـت در ثانيـه) را بـه سـرعت ثبـت ميکنـد بصـورت ترکيبـي بـا قطـع
1. Data logger

1. Chokes
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کننـده جريـان معمولـی با سـنکرون(همزمان) سـازی دسـتی یا پیشـرفته اسـتفاده کرد
(از پالسـر نميتـوان اسـتفاده کـرد مگـر اینکه به عنوان يـک قطع کننده جريـان معمولي
بـکار رود)؛ سـپس دادههـا را تحلیـل نمـود (گاهي بـا اسـتفاده از نرمافـزار کامپيوتري) تا
مقادیر پتانسـيل خاموشـی لحظهای مشـخص شـوند.
 3-5-3-7ميتـوان بـراي محاسـبة پتانسـيل خاموشـی( ،)OFFاز يـک تحليلگـر
شـکل مـوج و يـک پالسـر اسـتفاده کـرد.
 4-5-3-7هنگاميکـه شـکل مـوج خروجـي  DCدر حالـت صفـر بـودن جريـان
خروجـی مشـاهده میشـود .میتـوان از يک ثبـت کننده دادة پر سـرعت و اسيلوسـکوپ
(يـا یـک دسـتگاه ثبـت کننـدة مشـابه بسـيار پـر سـرعت) بـراي تحليـل سـيگنال فيلتر
نشـده بـر روي سـازه اسـتفاده کـرد .ايـن تکنولـوژي فقـط در اندازهگيريهای پتانسـيلي
کاربـرد دارد کـه تنهـا تحـت تأثيـر يک يکسـوکنندة تک فـاز قرار دارنـد و تمـام فيلترها
و چوکهـا 1از خروجـي يکسـوکننده جـدا شـدهاند و نمـی توانند تمـام خطاهـاي گراديان
آنـد را برطـرف کنند.
 6-3-7انواع قطعکنندهها .نوع قطع کننده مورد استفاده به تعداد يکسوکنندهها
يا منابع جريان  DCو نوع تجهيزات مورد استفاده در اندازهگيريها با خاموشی لحظهاي
بستگي دارد .معموالً ايجاد وقفه در يکسوکننده حفاظت کاتدي بصورت دستي ،با استفاده
از يک سوئيچ برق  ،ACکليد قطع و وصل مدار يکسوکننده ،يا با ساير روشها توصيه
نميشود .در زمان باز و بسته کردن دستي کنتاکتها همراه با وقفة سمت  ACمدار ،در
بسياري از شرايط در اولین لحظه اندازهگيريهاي دقيق يا تکرار پذيري بدست نمیآید و
در نتیجه اندازهگيريها بسيار غيردقيق خواهد بود .گاهي اوقات از کنتاکتهاي رلة دستي
استفاده ميشود و اگر داراي مکانيسم باز و بسته شدن سريعي باشند و در خروجي DC
يک يکسوکننده نصب شوند ،ميتوانند نتايج تکرارپذيري را توليد کنند .استفاده از رادیو
براي اعمال سیگنال به اپراتورها جهت باز و بسته کردن کنتاکتها ،کليدهاي قطع و وصل
يا سوئيچها نيز ميتواند قرائتهای نادرستي را به دنبال داشته باشد؛ زیرا سيگنالهای RF
راديو ميتوانند در دستگاه اندازهگيري يا ثبت اندازهگيريها بخصوص در نوع آنالوگ يا
ديجيتال فيلتر نشده ،ولتاژ القاء کنند.
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 1-6-3-7قطعکنندههـای معمولـي .قطـع کننـده جريـان معمولـي ،وقفة مدت
داري در جريـان خروجـي يکسـوکنندة  DCفراهـم میکنـد .ايـن کار معموالً بـا باز کردن
مـدار بيـن آندهـا و يکسـوکننده ،يـا سـازه و يکسـوکننده صـورت ميگيـرد .دسـتگاهها
معمـوالً امـکان کنتـرل مسـتقل بـر روي فواصـل زمانـي بـاز و بسـته شـدن را فراهـم
ميآورنـد .دقـت زمانبنـدي وقفـه ،مقادیـر جريـان کنتاکتهاي رلـه و ميـزان افزایش در
تقسـيمبندي انتخابـي سـيکلهاي روشـن و خامـوش از يـک دسـتگاه بـه دسـتگاه ديگر
فـرق میکنـد .معمـوالً اين دسـتگاهها در خالل آزمايـش بصورت موقت در مـدار خروجي
يکسـوکننده و گاهـي بـه دلخواه در جعبة يکسـوکننده نصب ميشـوند .دسـتگاههايي که
بـا کريسـتال کوارتـز کنترل ميشـوند معمـوالً تا يـک ثانيـه در روز دقت دارنـد .برق اين
واحدهـا معمـوالً از باتريهايـي داخلي ،يـا منبع بـرق  DCخارجي ازطريق دوشـاخة تابلو
بـرق تأمين ميشـود.
 2-6-3-7قطع کننده با قابلیت سنکرونسازی دستي .اين دستگاه مشابه
يک دستگاه وقفهانداز معمولي با کيفيت باال ميباشد (ميتواند تا يک دهم ثانيه در
 24ساعت دقت داشته باشد) ،بعالوه سیکل وقفه با دستگاههاي مشابه ديگر نیز
سنکرون (همزمان) ميشود .معموالً با استفاده از يک کابل تغذيه ،اتصال موقت دو
دستگاه براي روشن کردن دستگاههاي دوم ،سوم ،چهارم و  ...براي همزمان سازي
سیکلهای وقفة همه دستگاهها انجام میگيرد .اين دستگاهها امکان ايجاد وقفه
همزمان در چندين يکسوکننده را فراهم ميآورند تا بتوان تجهيزات مختلفي را براي
اندازهگيري يک مقدار پتانسيل با خاموشی لحظهاي بکار برد .این دستگاهها معموالً
سيار هستند ،اما ميتوانند بصورت نصب شده نیز بکار روند ،و با یک جعبه سيار که
براي همزمانسازي دستگاههاي نصب شده در يکسوکننده مورد استفاده قرار ميگيرد
بکار میروند.
 3-6-3-7قطعکننده با قابلیت سنکرون سازی پيشرفته .اين دستگاهها مشابه
با قطعکنندههای با قابلیت سنکرونسازی دستی ميباشند با این تفاوت که همزمان سازي
با تکنولوژيهای مخابراتی نظير راديو ،اتصال کامپيوتر ،مودم يا ارسال پيامهاي ماهوارهاي
کنترل ميشود (در مقابل نوع دستي با اتصال کابل) .آنها معموالً بصورت دائمي نصب
ميشوند اما انواع سيار نيز وجود دارد.

 4-6-3-7مولـد پالـس .معمـوالً مولـد پالـس ميتوانـد بـه عنـوان يـک وقفـه
انـداز جريـان معمولـي يـا يـک مولـد پالـس اسـتاندارد اسـتفاده شـود .ايـن [مولـد]
هـا ميتواننـد بصـورت دائمـي يـا موقتـي داخـل جعبـة يکسـوکننده نصـب شـوند.
اگـر بـه همـراه تجهيـزات تحليـل شـکل مـوج مناسـب بـکار بـرده ميشـوند نيـاز بـه
همزمانسـازي ندارنـد .اگـر از ايـن مولدهـا در قطـع کننـده جريـان معمولي اسـتفاده
شـود قابـل همزمانسـازي نيسـتند امـا معمـوالً سـیکلهای وقفـه در آنهـا قابـل
انتخـاب اسـت .مولـد پالـس اسـتاندارد بصـورت سـري بـه خروجـي ( DCمثبـت يـا
منفـي) يکسـوکننده(ها) وصـل شـده و پالـس دقيـق زمانبنـدي شـده و بـا جريـان
صفـر و ثابتـی را توليـد ميکنـد .از ولتـاژ تغذيـة  ACبـراي تغذیه مولد پالس اسـتفاده
ميشـود .دسـتگاههاي تغذيـة ورودي  ACانتخابـی بايـد بـراي ولتـاژ تغذيـة صحيـح
 ACمـورد اسـتفاده تنظيـم شـوند .قبـل از اعمـال بـرق  ACاطمينان حاصـل کنيد که
مولـد پالـس روي ولتـاژ مناسـب تنظيـم شـده باشـد ،در غيـر اينصـورت مولـد پالـس
خـراب خواهد شـد.
 7-3-7روشهاي خاص در اندازهگيري پتانسيل با خاموشی لحظهاي
 1-7-3-7استفاده از ولتمتر ديجيتال معمولي با قطعکننده(هاي) جريان.
ميتوان براي اندازهگيري پتانسيل با خاموشی لحظهاي ،از ولت متر ديجيتال به همراه
يک قطع کننده جريان استفاده کرد .جاهايي که بيش از يک يکسوکننده يا منبع
جريان  DCوجود دارد ،بايد وقفهها بصورت همزمان اعمال شود .جاهايي که بيش از
سه تا شش يکسوکننده يا منبع جريان  DCوجود دارد (بر اساس میزان تأثیرآنها يا
در دسترس بودن قطعکنندههای قابل سنکرونسازي) ،براي حذف اثر سيستمهاي
جانبی در قرائت با خاموشی لحظهاي میتوان آنها را خاموش نمود.
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y  yمحدوديتهاي ولتمتر با نمایش سوزنی ،1استفاده از آن در این کاربرد را ناممکن
میسازد .نوسان سوزن حرکت نسبتاً آهستهاي است که ممکن است آهستهتر از
قطبشزدايي اوليهاي باشد که پس از وقفه رخ ميدهد و ممکن است تا نوسان
سوزن به پتانسيل واقعي اندازهگيري شده برسد قطبش زدايي قابل توجهي رخ
داده باشد .اين روش مقدار اندازهگيري را کمتر از نتایج خاموشی لحظهاي واقعي،
که با استفاده از ساير روشها قابل اندازهگیری است ،نشان میدهد.
y  yولتمترهای ديجيتال معمولي صدها يا هزاران قرائت را در يک ثانيه بدست
ميآوردند ،اما در شرايط تغيير دائمي معموالً نمايشگر آنها فقط پس از يک
تغيير در قرائت يا حدودا ً هر  1ثانيه تجدید ميشود ،اندازهگيريها با خاموشی
4
لحظهاي واقعي ،بايد با مشاهدة نمايش ديجيتال و ثبت دستي مقادیر انجام شود،
از آنجا که مقدار نمايشگر فقط پس از يک تغيير و در شرايط متغير تنها در حدود
هر  1ثانيه تجدید ميشود ،الزم است مقادير نمايش داده شده تفسير شوند.
4
معموالً هنگاميکه جريان برقرار است مقدار قرائت نمايشگر ثابت ميباشد .اگر
جريان دچار وقفه شود ،دستگاه اندازهگیری بايد تغيير را تشخيص دهد ،ميانگين
1. D’Arsonval
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اندازهگيريها را حساب کرده و نمايشگر را به روز کند .اولين عدد نمايشگر
شامل ميانگيني از مقادیر تمام بازههاي زماني روشن ( ،)ONتمام بازههاي زماني
خاموش ( )OFFو هر مقدار لحظهای قابل توجه (مثبت يا منفي) ميباشد که از
زمان آخرين به روز رساني نمايشگر يا در حدود  1ثانيه رخ داده است .اولين عدد
4
نمايشگر همان مقدار خاموشی لحظهاي نيست :بخشي از بازههاي زماني روشن
( )ONرا در بر دارد و بايد صرفنظر شود .دومين عدد نمايشگر مقدار اندازهگيري
با خاموشی لحظهاي است که بايد ثبت شود .از آنجا که اين عدد فقط در حدود
1
 4ثانيه نمايش داده ميشود .ممکن است نياز باشد تا براي اطمينان حاصل کردن
از اينکه مقدار صحيح يادداشت ميشود.چندين سیکل وقفة نمايشگر مشاهده
شود .مقدار ثبت شده با استفاده از اين روش از حدود  1تا کمتر از  1از یک ثانيه
2
8
قطبش زدايي را در بر خواهد داشت.
y  yبعضي از ولتمترهای ديجيتال داراي تابع حافظه ميباشند که مينيمم و ماکزيمم
قرائتها (در حالت روشن و با خاموشی لحظهاي) را ذخیره میکنند و مقدار
قرائت آنها ميتواند بين اين دو مقدار تغيير کند .با استفاده از اين نوع ولتمتر
ديجيتال و قطع کننده(ها) با سیکل قطع کوتاه (معموالً  1ثانيه) ،ولتمتر ميتواند
ريست شده و سپس مقدار سیکل روشن و خاموشی لحظهاي نمايش داده شده
1
و ثبت شود .مقدار ثبت شده با استفاده از اين تکنيک در حدود تا دقيقاً کمتر
2
از  1ثانيه از قطبش زدايي (با چرخة قطع  1ثانيهای) را در برخواهد داشت .قطع
کنندههایی وجود دارند که قابليت اعمال يک چرخة قطع  1ثانيهاي را داشته و
2
ميتوانند براي رسیدن به دقتي تقريباً معادل با دقت روش قبل (  1ثانيه تا کمتر
8
1
از  2ثانيه از قطبش زدايي) استفاده شوند.
y  yدر ایـن روشهـا گاهـی ممکـن اسـت در مـدت زمان مـورد نیـاز برای رسـیدن به
مقـدار قرائـت خاموشـی لحظـهاي يـک قطبشزدايـي عمـده رخ دهـد .سـرعت
قطبـش زدايـي بـه نـوع عايـق ،وضعيـت عايـق ،اسـتحکام ديالکتريـک عايـق،
چگالـي جريـان و نـوع الکتروليـت بسـتگي دارد.
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 2-7-3-7استفاده از ثبت کننده داده 1با قطع کننده جريان .مانند استفاده از
ولتمترهای ديجيتال ،در این حالت نیز قطعی جريان مورد نياز است .ثبت کننده داده
از چهار تا چندين هزار قرائت را در هر ثانيه به ثبت ميرساند .اندازهگيريهاي صورت
گرفته حاصل از ميانگين زماني ،مانند استفاده از ولتمترهای ديجيتال ،نيستند .محل
مورد آزمايش حداقل در يک سیکل خاموش اندازهگيري شده و مقدار خاموشی لحظهاي
بصورت دستي يا ازطريق يک برنامة کامپيوتري ،از دادهها استخراج ميشود .در زمان
قطعی جريان يا برقراری مجدد آن ،بايد هرگونه تغییر ولتاژ لحظهای مثبت يا منفي
ممکن صرف نظر شود و قرائت خاموشی لحظهاي معتبر به حساب نميآيد .ثبتکنندههاي
دادة سريعی که دادههاي بيشتري را ثبت ميکنند ،دقت بيشتري بدست ميدهند.اما
اغلب براي برونيابي قرائت صحيح به زمان بيشتري نياز دارند .ثبت کنندههاي دادة
خيلي سريع براي بدست آوردن به موقع مقادیر خاموشی لحظهاي ممکن است به تحليل
نرم افزاري دادهها نياز داشته باشند .براي اطمينان از اینکه نرمافزار مقدار صحيح را به
درستی برونيابي ميکند .بصورت دستي نمونههای گزیدهای از دادهها را بازبيني نمائید.
با استفاده از اين روش ،بر اساس سرعت نمونهبرداري ثبت کنندة داده ،مقدار ثبت شده
1. A Data Logger

از حدود صفر ( 0/0003ثانيه در  3000قرائت در ثانيه) تا کمتر از ( 1در چهار قرائت در
4
ثانيه) از یک ثانیه قطبش زدايي خواهد بود .در هر چهار قرائت در ثانیه یک قرائت (بسته
به زمانبندي همزمان سازي و نمونهبرداري ثبت کنندة داده) میتواند مربوط به ثبت تغییر
ولتاژ لحظهای مثبت يا منفي باشد .در اینصورت ،مقدار قرائت بعدي به اندازه  1ثانية
4
کامل از بازه قطبشزدايي را خواهد داشت.

شکل  :9-7مثالهایی از تغییر ولتاژ لحظهای درقرائت با خاموشی لحظه اي

فصل هفتم :آزمایش

 3-7-3-7استفاده از تحليلگر شکل موج به همراه مولد پالس .تحليلگر
شکل موج يک ولت متر دستي بر مبنای ريزپردازنده است که از يک الگوريتم پيچيدة
کامپيوتري براي اندازهگيري مقادیر پتانسيل روشن و خاموشی لحظهاي استفاده ميکند.
جهت محاسبة دقيق پتانسيل خاموشی ،بايد يک مولد پالس در تمام يکسوکنندهها يا منابع
جريان  DCموثر بر مکان انجام اندازهگيري نصب شود .مولد پالس ،خروجي يکسوکننده را
در يک سیکل زمانبندي بسيار دقيق قطع ميکند .اين وقفه ،پالس جريان صفر زمانبندي
شدهاي را توليد ميکند که تحليلگر شکل موج براي محاسبه دقيق پتانسيل خاموشی به
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آن نیاز دارد .مولدهاي پالس به سنکرونسازي نياز ندارند .تحليلگر شکل موج با ذخیره
هزاران قرائت ولتاژ ،تصويري ديجيتال از شکل موج پتانسيل را ثبت میکند .براي بر طرف
نمودن نويزهای القایی  ACيا  60سیکلی در شکل موج از روشهاي پردازش سيگنال
ديجيتال استفاده شده و مقدار پتانسيل سیکل روشن( )ONمحاسبه ميشود .خطاي ناشي
از شش مولد پالس با بيشترين تأثير بر مقدار قرائت ،با تحليل پالسهاي جريان صفر تمام
مولدهاي پالس موثر بر شکل موج ،مشخص شده و مقدار پتانسيل سیکل خاموش()OFF
با کم کردن خطا از مقدار قرائت پتانسيل سیکل روشن( )ONمحاسبه ميشود .اگر محل
مورد آزمايش تحت تأثیر بيش از شش يکسوکننده يا منبع جريان  DCباشد ،که تأثير
قابل توجهي بر روي پتانسيل دارند ،بايد براي بازرسي يا حذف اين اثر آزمايش جداگانهاي
انجام گيرد .درصورتيکه در يک مکان خاص بيش از شش منبع جريان ،تأثيرگذار بر روي
پتانسيل وجود داشته باشد ،شش منبع با بيشترين تأثير را تعيين نموده و بقيه را خاموش
کنيد؛ بطوريکه تأثير آنها به عنوان بخشي از پتانسيل خاموشی در نظر گرفته نشود .مقدار
ثبت شده با استفاده از اين روش قطبشزدايي بسيار اندکي داشته يا هيچگونه قطبش
زدايي در اين اندازهگيريها نخواهد داشت.
 4-7-3-7استفاده از ثبت کننده داده سریع و اسيلوسکوپ فيلتردار.
اسيلوسکوپ براي تحليل شکل موج خروجي يکسوکننده و ثبت کننده دادة پر سرعت
براي بدست آوردن تصويري ديجيتالي از سيگنال پتانسيل سازه بکار میرود .اين تکنولوژي
شکل موج خروجي يکسوکننده و شکل موج پتانسيل را بطور همزمان اندازهگيري کرده و
با مقايسه آنها در جريان صفر شکل موج يکسوکننده ،مقدار پتانسيل را برون يابي ميکند.
اين تکنولوژي فقط میتواند در اندازهگيريهای پتانسيلي قابل اعمال باشد که تنها تحت
تأثير يک يکسوکننده تک فاز قرار دارند و تمام فيلترها و چکها از خروجي يکسوکننده جدا
شدهاند .از آنجا که ثبت کننده داده بوسيلة مدار بسته آندها و از طریق مسير يکسوکننده
به سازه متصل ميشود.اگر اندازهگیری پیرامون آندها انجام شده باشد ،پتانسيل آندها هنوز
ميتواند بر مقادیر اندازهگيري پتانسيل تأثير بگذارد .در سازهاي که به خوبي عايق شده است،
فاصلة الزم براي از بين بردن احتمال ایجاد پتانسيل ترکیبی (آند و سازه) بيشتر خواهد بود.
اين تکنولوژي براي يکسوکننده سه فاز يا جائیکه بيش از يک يکسوکننده از سازه حفاظت
ميکند کارآمد نیست.

1. Blowing oFF

فصل هفتم :آزمایش

 4-7محدوديتهاي پتانسيل سازه نسبت به خاک
 1-4-7جريان حفاظت کاتدي بيش از حد .جريان حفاظت کاتدي بيش از حد
باعث تجمع گاز هيدروژن در سطح کاتد ميشود .اگر نرخ توليد گاز سريعتر از آن باشد
که بتواند در عايق نفوذ کند ،روی عایق حباب ایجاد میشود .ميزان آسيب وارده به عايق
به مقدار گاز توليد شده و نوع عايق بستگي دارد .اين وضعيت معموالً «باد کردن »1عايق
ناميده ميشود .در این حالت بيشتر طول سازه در معرض الکتروليت قرار گرفته و مقاومت
مدار بين آندها و کاتد کمتر ميشود .اين وضعيت باعث ميشود تا جريان بيشتري به اين
محل اعمال شده و معموالً تجمع گاز بيشتري صورت گيرد .اين پديده منجر به تخريب
بيشتر عايق گرديده و براي توزيع جريان بسيار مضر است ،زیرا جريان بيشتري به آن محل
راه یافته و جريان کمتري به مکانهاي دورتر میرود.
 2-4-7مخـازن آب .عايقهـاي مورد اسـتفاده در مخـازن آب بيشـتر در معرض اين
تخريـب قـرار دارنـد .ايـن نـوع عايـق درمقايسـه بـا عايقهاي مـورد اسـتفاده در سـازههاي
زيرزمينـي خيلـي راحـت جـدا ميشـود .در مخـازن آب واقـع در ارتفاع يا در سـطح زمين،
داشـتن عايقهـاي حبـاب زده يـا بـاد کـرده در اثـر حفاظـت کاتـدي بيـش از حـد متداول
اسـت .در ايـن مخـازن ،حفـظ سـطح جريـان در سـطح ايمـن ضـروري ميباشـد .هنـگام
بررسـی سيسـتم حفاظـت کاتـدي ،دقـت الکترودهـاي مرجـع دائمي کـه با سيسـتمهاي
اتوماتيـک بـکار میرونـد بايـد مد نظر قـرار گيـرد .در اندازهگيري مقادیر پتانسـیل سـیکل
روشـن( )ONدر مخـازن آب عايـق شـده خطاهـاي زيـادي وجـود دارد (پاراگـراف -2-7
 .)3مقادیـر پتانسـیل سـیکل روشـن( )ONبيـش از  -1/10ولـت  DCنسـبت بـه الکتـرود
مرجـع مس/سـولفات مس نشـان دهنـده احتمـال خرابی عايق اسـت و بايد پتانسـيلهای
خاموشـی لحظـهاي اندازهگیـری شـوند .هنگاميکـه اندازهگيري پتانسـيل بيـش از -1/50
ولـت  DCنسـبت بـه يک الکتـرود مرجع مس/سـولفات مس را نشـان دهد ،انتظـار میرود
کـه عایق تخریب شـده اسـت و بايد پتانسـيلهاي خاموشـی لحظـهاي اندازهگیری شـوند.
پتانسـيلهاي خاموشـی لحظـهاي نبايـد از  -1/00ولـت  DCتجـاوز کننـد و هرگـز نبايد از
 -1/10ولـت  DCنسـبت بـه يـک الکتـرود مرجع مس/سـولفات مس بيشـتر شـوند.
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 3-4-7سازههاي مدفون در زمين .عايق سازههاي زيرزميني معموالً نسبت به
اين آسيب مقاوم میباشند .مقادیر پتانسیل سیکل روشن()ONدر سازههاي زيرزميني
نيز داراي خطاهاي زيادي در اندازهگيري هستند (پاراگراف  .)3-2-7در صورتيکه
اندازهگيريهاي پتانسيل روشن نسبت به يک الکترود مرجع مس/سولفات مس بيشتر
از پتانسيلهايي باشند که فهرست آنها در جدول  23در ستون "مشکوک" آمده است،
عایقها مظنون به خرابی بوده و بايد مقادیر پتانسيل با خاموشی لحظهاي اندازهگیری
شوند.
هنگاميکه مقدار پتانسيل بيشتر از مقدار جدول  23در ستون "مورد انتظار" باشد ،خرابی
عایق مورد انتظار بوده عايق برود و بايد مقادیر پتانسيل با خاموشی لحظهاي اندازهگیری
شوند .در اين شکل يک خطاي افت  IRدر نظر گرفته شده و فقط به عنوان اطالعات ارائه
شده است .تنها روش درست براي اندازهگيري اين آسيب احتمالي ،استفاده از اندازهگيري
بدون خطا ميباشد (پاراگراف  .)3-7بايد هرجا که امکانپذير است اندازهگيريهاي خاموشی
لحظهاي بکار رود .اندازهگیریهای خاموشی بيشتر از حدود  -1/22ولت  DCاز لحاظ تئوري
امکانپذير نيست .اگر قرائتها با خاموشی لحظهاي بطور قابل توجهي بيشتر از  -1/22ولت
 DCباشند ،منابع جريان  DCديگري وجود دارند .کلیه منابع جريان بايد بصورت همزمان
دچار وقفه شوند.
 1-3-4-7در عايـق بـا اتصـال فيوژن ،1مقادیر پتانسـیل خاموشـی لحظـهای نبايد از
 -1/07ولـت  DCتجـاوز کـرده و هرگـز نبايـد از  -1/12ولت  DCنسـبت به يـک الکترود
مرجـع مس/سـولفات مس فراتـر روند.
 2-3-4-7در پوشـشهاي قطران زغال سـنگ ،مقادیر پتانسـیل خاموشـی لحظهای
نبايـد بيشـتر از  -1/12ولـت  DCبوده و هرگز نبايد از  -1/20ولت  DCنسـبت به الکترود
مرجع مس/سـولفات مـس فراتر روند.
 3-3-4-7در پوشـشهاي نـوار پالسـتيکي ،مقادیـر پتانسـیل خاموشـی لحظـهای
نبايـد بيشـتر از  -1/02ولـت  DCبـوده و نبايـد از  -1/07ولـت  DCنسـبت بـه الکتـرود
مرجـع مس/سـولفات مـس فراتـر روند.
1. Fusion-bonded

 4-3-4-7در مـورد سـاير عايقهـا بـه مشـخصات جدا شـدگی کاتدي 1درمقايسـه
با عايقهاي فوق مراجعه کنيد.
 4-4-7سازههاي بدون عايق .در سازههاي بدون عايق ،هيچگونه محدوديت
پتانسيل تئوريي وجود ندارد .مقادیر خاموشی لحظهای بيش از  -1/00معموالً باعث
اتالف توان الکتریکی و مادة آند ميشوند .مقادیر خاموشی لحظهای بيشتر از حدود
 -1/22ولت  DCاز لحاظ تئوري امکانپذير نميباشند .اگر مقادیر خاموشی لحظهای
بطور قابل توجهي بيشتر از  -1/22ولت  DCباشند ،منابع جريان  DCديگري وجود
دارند .کلیه منابع جريان بايد بصورت همزمان دچار وقفه شوند.
جدول  :1-7محدوديتهای پتانسيل براي سازههاي عايق شدة مدفون

مقاومت ويژه متوسط خاک

خرابي عايق
مشکوک

مورد انتظار

2000

-1/20

-1/80

3000

-1/30

-2/20

5000

-1/40

-2/50

10000

-1/60

-2/70

15000

-1/75

-2/75

20000

-1/90

-3/00

30000

-2/05

-3/30

40000

-2/20

-3/60

50000

-2/35

-3/90

100000

-2/60

-4/40
فصل هفتم :آزمایش

1. Cathodic disbondment
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 5-7دستورالعمل تست پتانسيل پيل نسبت به پيل
 1-5-7انجام آزمايش .براي تعيين جهت شارش جريان در زمين ،آزمايش پتانسيل
پيل نسبت به پيل انجام ميشود .این آزمایش بطور خاص بر روي خط لولههاي بدون عایق
و براي تعيين نواحي آندي بر روي خط لوله مفيد ميباشد .اين رويه در سازههاي حفاظت
شده استفاده نميشود .گاهي اوقات اگر حفاظت کاتدي کل خط لوله امکانپذير يا مقرون
به صرفه نباشد ،روي خطوط لولة بدون حفاظت از حفاظت نقطه داغ استفاده ميشود .از
اين روند آزمايش براي مشخص نمودن نواحي آندي خط لوله براي اعمال حفاظت کاتدي
در آن مکانها استفاده ميشود .پالريتة اختالف پتانسيل بين دو پيل مرجع ،جهت شارش
جريان را نشان ميدهد.
 2-5-7دقـت .الزم اسـت دقـت الکترودهاي مرجع (نيـم پيل هاي) مورد اسـتفاده
ً
کاملا جـور بـودن دو پيـل
در اندازهگيريهـاي پيـل نسـبت بـه پيـل مشـخص شـود.
مرجـع بـا هم ضـروري نيسـت ،اما اين خطـا بايـد در تمـام اندازهگيريها مالحظه شـود.
دقـت ايـن دو نيـم پيـل بـا اندازهگيـري اختالف پتانسـيل بيـن دو نيم پيل ايـن آزمايش
تعييـن ميشـود .از يـک ولـت متـر مناسـب بـا درجـه بنـدي روی ميلـي ولـت اسـتفاده
نمـوده و دو پيـل را بصـورت پشـت به پشـت قـرار داده و اختالف پتانسـيل را اندازهگيري
کنيـد .اختلاف پتانسـيل نبايـد بيشـتر از  5mvباشـد .درصورتيکـه هيچ الکتـرود مرجع
"مرجعـي" موجـود نباشـد ،دسـتورات پاراگـراف  1-1-2-7را بر روي يک نيـم پيل جديد
يـا مصـرف شـده اعمـال کنیـد تـا يـک الکتـرود مرجـع قابـل اطمينـان بدسـت آوريـد،
سـپس اختلاف پتانسـيل (بـر حسـب  )mvنسـبت به سـاير نيـم پيلهـا را تسـت کنيد.
هنگاميکـه الکتـرود مرجـع اوليـن بـار راهانـدازي ميشـود ،بايـد بـه مخروط زمـان داده
شـود تـا اشـباع گـردد .ايـن فراينـد حداکثـر دو سـاعت بطـول ميانجامـد اما ميتـوان با
قـرار دادن نيـم پيـل در ظرفي از محلول سـولفات مس ،بگونهاي که سـرمخروطي شـکل
پائيـن قـرار داشـته باشـد ،سـرعت ايـن فراينـد را افزايـش داد .بـراي دسـتورالعملهاي
بررسـی الکترودهـاي مرجع بـه پاراگـراف  1-2-7مراجعـه کنيد.

شکل  :10-7قرائت مثبت در آزمايش پيل نسبت به پيل

فصل هفتم :آزمایش

شکل  :11-7قرائت منفي در آزمايش پيل نسبت به پيل
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 6-7دستورالعمل تست راندمان يکسوکننده
 1-6-7تعيين راندمان .راندمان (کارايي) يکسوکننده با اندازهگيري ولتاژ خروجي
(پاراگراف  ،)1-2-5جريان خروجي (پاراگراف  ،)2-2-5محاسبه ورودي بر حسب وات و
استفاده از فرمول زير تعيين ميشود:

**توان ورودي(وات) = تعداد چرخش ديسک  kWhمتر در هر ساعت × ضريب نشان
داده شده بر روي صفحة  kWhمتر.
 2-6-7دسـتورالعمل جايگزين .يک روش ديگر براي بدسـت آوردن توان ورودي
(وات) ،اندازهگيـري سـاده ولتـاژ (پاراگـراف  )1-2-5و جريـان ورودي ( ACبا اسـتفاده از
يـک آمپرمتـر انبـری دقيـق يـا بـا قطـع مـدار و اندازهگيـري جریـان  ACبـا اسـتفاده از
دسـتورالعملهاي مشـابه  ،1-2-5اندازهگيـري ولتـاژ  )ACميباشـد .ايـن روش ،ضريـب
ً
کاملا دقيـق نخواهـد بـود امـا يـک تقريـب معقـول ارائـه
تـوان را در نظـر نميگيـرد و
خواهـد داد .درصـورت اسـتفاده از ايـن روش ،تسـت راندمـان متعاقـب آن بايـد به همان
روش صـورت گيـرد تـا نتايـج قابل مقايسـهاي بدسـت آيد.
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شکل  :12-7راندمان يکسوکننده

فصل هفتم :آزمایش

 3-6-7راندمان مورد انتظار .راندمان مورد انتظار يکسوکننده به نوع برق ( ACتک
فاز يا سه فاز) ،نوع المانهاي يکسوکننده (سلنيوم يا سيليکون) ،نوع يکسوکننده (پل
يا با سر وسط) و درصد بار دستگاه بستگي دارد .يکسوکننده پل سلنيوم متداولترين
يکسوکننده ميباشد .کارايي سلنيوم بطور ذاتي ،بخاطر افت ولتاژ المانهاي يکسوکننده
(و گرماي حاصله) ،کمتر ميباشد .سلنيوم با گذشت زمان فرسوده شده و راندمان آن
کاهش مييابد.
 7-7دستورالعمل تست ديالکتريک .ديالکتريکهاي اتصال کوتاه تأثيري عکس
بر روي عملکرد سيستمهاي حفاظت کاتدي دارند .اگر هدف از طراحي يک سيستم
حفاظت کاتدي ،حفاظت از يک سازة ايزوله باشد ،ديالکتريکهاي اتصال کوتاه معموالً
باعث ميشوند که دیگر حفاظت سازه کافي نباشد .اتصال کوتاه میتواند منجر به توزيع
ضعيف جريان يا مانع برقراری جریان شود که نتيجة آن عدم کفايت حفاظت در بعضی
نواحي سازه ميباشد .آزمايش يک ديالکتريک نصب شده مشکالت مختلفی را نشان
ميدهد .از آنجا که معموالً سازههاي معمولي شامل ديالکتريکهای زيادي میشوند
که همگي آنها در يک مدار موازي قرار دارند ،خرابي يک ديالکتريک ميتواند در واقع
باعث برقراری اتصال کوتاه در کل سيستم شود .نشانههای وضعیت اتصال کوتاه در یک
دیالکتریک ،در بیشتر یا همه دی الکتریکهای دیگر قابل مشاهده است .معموالً هر چه
فاصله بين ديالکتريک مورد آزمایش و ديالکتريک اتصال کوتاه بيشتر باشد ،آزمايش
آن ديالکتريک سادهتر ميباشد .اکثر روشهاي آزمايش ديالکتريک ،فقط نشانه قابل
اطميناني از وضعيت ديالکتريک (اتصال کوتاه شده یا نشده) ارائه ميدهند و ممکن است
براي بررسی دیگر وضعيتها به آزمايشات بيشتري نياز باشد .فقط يک روش وجود دارد
که وضعیت ديالکتريک نصب شده را به صورت کام ً
ال مورد اعتماد ارائه میدهد .آزمايشگر
فرکانس راديويي (آزمايشگر فلنج عايقدار) ،بخاطر طول موج و قدرت سيگنال ،نمايش
صحيحي از وضعيت ديالکتريک ارائه میدهد .در اين روش ،اندازهگیری از طريق دیگر
مسيرهاي موازي انجام نميگيرد حتي زمانيکه اين مسيرها در محدودة بسيار نزديکي
قرار دارند .در واقع اين روش ميتواند با دقت نقص يک پيچ فلنج خاص يا واشر فلنج را
مشخص کند .بنابراين هنگاميکه روشهاي ديگر قطعي نيستند ،بايد براي آزمايش از
اين روش استفاده شود .روش ارجح براي تعيين احتمال اتصال کوتاه ديالکتريک تست
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پتانسيل ميباشد .درصورتيکه ديالکتريک اتصال کوتاه نشده باشد ،اين روش معموالً
آنرا بسرعت نشان ميدهد و در عين حال دادههاي پتانسيل با ارزشي را فراهم ميکند.
اگر اين روش نشان دهد که ممکن است ديالکتريک اتصال کوتاه شده باشد ،به ساير
روشهاي تأیيدي نياز خواهد بود .اين آزمايشگر فرکانس راديويي (آزمايشگر فلنج
عايقدار) بايد هنگامي بکار برده شود که اندازهگيريهاي پتانسيل وضعيت اتصال کوتاه
را نشان دهند .ممکن است از روشهاي ديگر تأیيدي براي آزمايش ديالکتريکهای
نصب شده استفاده شود .اين روشها شامل روش مکان يابي لوله (پاراگراف )3-7-7
است ميتواند مشخص کند که يک ديالکتريک نصب شده نامناسب است ،اما در
صورتيکه آزمايش نشان دهد که ديالکتريک مناسب است شواهد قطعي ارائه نميدهد؛
و روش منبع تغذیه (پاراگراف  )4-7-7ميتواند مشخص کند که ديالکتريک نصب
شده مناسب است ،اما در صورتيکه آزمايش نشان دهد که ديالکتريک نصب شده
نامناسب است شواهد قطعي ارائه نمي دهد.
هشـدار :بـراي اندازهگيـري مقاومـت ديالکتريک نصب شـده از اهممتر اسـتفاده
نکنيـد .درصـورت خـوب بـودن ديالکتريـک ،جريـان از طريـق دسـتگاه اندازهگيـري
جريـان يافتـه و ميتوانـد منجـر بـه آسـيبهايي شـود .اگـر آن جريـان بـه دسـتگاه
اندازهگيـري آسـيب نزنـد ،ايـن اندازهگيـري مقـدار مقاومـت را نشـان نخواهـد داد.
دسـتگاه اندازهگيـري ايـن ولتـاژ را بگونـهاي تفسـير ميکنـد کـه گویـا از باطـري
داخلـي آمـده اسـت ،بجـاي اينکـه از مـدار الکتريکي خارجـي تحـت اندازهگيري آمده
با شد .
 1-7-7تست اتصال كوتاه ديالکتريک .مقدار پتانسيل هر دو طرف ديالکتريک
نصب شده را فقط با تغيير اتصال سازه ،بدون حرکت دادن الکترود مرجع مس/سولفات
مس ،اندازهگيري کنيد.

شکل  :13-7تست اتصال کوتاهی ديالکتريک

1. Street side
2. House side

فصل هفتم :آزمایش

 1-1-7-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختالف چشـمگيري با يکديگر داشـته
باشـند (بيـش از  ،)10mvديالکتريـک مناسـب اسـت .تحـت شـرايط نرمال (بـا حفاظت
کاتـدي) سـمت بیرونـی ديالکتريـک 1بايد پتانسـيل منفيتـر از  -0/85ولت  DCداشـته
باشـد و سـمت داخلی آن 2بايـد تقريباً بين  -0/15ولـت  DCو  -0/45ولت ( DCاختالفي
بيـن  400و  )700 mvباشـد .اگـر ديالکتريـک خـوب باشـد و سـمت داخلـی آن داراي
پتانسـيل منفيتـری نسـبت به مقدار مـورد انتظار باشـد ،بايد به وجود يـک ديالکتريک
اتصـال کوتـاه شـدة ديگر در اين ناحيه مظنون شـد و نياز به بازرسـي بيشـتري ميباشـد
ً
(مثلا درصورتيکـه مقـدار پتانسـيل سـمت داخـل بيشـتر از  -0/65باشـد ،و پتانسـيل
سـمت بیرونـی همـان مقدار يـا منفيتر باشـد).
 2-1-7-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختلاف چشـمگيري بـا يکديگـر
نداشـته باشـند (کمتـر از  ،)10mvممکـن اسـت ديالکتريـک اتصـال کوتـاه شـده باشـد
و نيـاز بـه آزمايشـات بيشـتری ميباشـد .روش ترجيحـي اسـتفاده از يـک آزمايشـگر
فرکانـس راديويـي (آزمايشـگر فلنـج عايـق دار) بـراي آزمايـش آن ديالکتريـک خـاص
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(پاراگـراف  )2-7-7ميباشـد .دیگـر روشهـاي امـکان پذيـر کـه میتوانند قطعي باشـند
يـا نباشـند شـامل اسـتفاده از روش مـکان يـاب لولـه (پاراگـراف  )3-7-7يـا روش منبع
تغذیـه (پاراگـراف  )4-7-7اسـت.
 2-7-7استفاده از آزمايشگر فرکانس راديويي .اين روش دقيقترين و قطعيترين
روش آزمايش ديالکتريک ميباشد .کلید تست در آزمايشگر فلنج عايقدار را تا "صفر"
بچرخانيد ،دکمه کنترل را روشن کرده و نشانگر سوزنی را صفر کنيد .کلید تست را بر روي
"تست" چرخانده و بدون گرداندن دکمة کنترل ،ديالکتريک را آزمايش کنيد.
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شکل  :14-7تست ديالکتريک نصب شده با آزمايشگر فلنج عايق دار

 3-7-7استفاده از لولهياب .دو نوع مختلف از مکانيابهاي لوله ميتوانند نشان دهند
که يک ديالکتريک نامناسب ميباشد .يکي از اين مکانيابهاي لوله از یک سيگنال با طول
موج کوتاه (پاراگراف  )2-3-7-7و دیگری از سيگنال سيستم اعمال جريان استفاده ميکند
(«نويز»  60چرخهاي  --اين روش فقط ميتواند بر روي سيستمهاي اعمال جريان با يک
يکسوکنندة تک فاز استفاده شود) (پاراگراف  .)1-3-7-7این روشها سریعاً اتصال کوتاه دی
الکتریک را نشان ميدهند اما ممکن است قطعي نباشند.

شکل  :15-7تست اتصال کوتاهی ديالکتريک با لوله یاب

1. Pipe Horn

فصل هفتم :آزمایش

 1-3-7-7دسـتگاه لولهیـاب ،1مـدل  ،FDAC200سـيگنال يکسـوکنندة تـک فاز را
آشکارسـازي ميکنـد .در حاليکـه سيسـتم اعمـال جريان روشـن اسـت ،ميتـوان از اين
مـکان يـاب بـراي دنبـال کـردن خط لولـة زيرزمين اسـتفاده کـرد .اگر يـک ديالکتريک
اتصـال کوتـاه شـده و جريـان کافي باشـد ،مکانيـاب سـيگنال را در سراسـر ديالکتريک
دنبـال خواهـد کـرد .در نتيجـه اگـر سـيگنال از طريـق ديالکتريـک دنبـال شـود آن
ديالکتريـک نامناسـب ميباشـد .درصورتيکـه هيـچ سـيگنالي را نتـوان دنبال نمـود ،با
آزمايشـگر فلنـج عايـق دار اطمينـان حاصل کنيـد (پاراگـراف .)2-7-7
 2-3-7-7لولـه یـاب بـا طـول موج کوتـاه ،با اسـتفاده از اتصال مسـتقيم سـيگنال
صادر شـده از مولد سـيگنال را آشـکار سـازي میکند .براي دسـتیابی به سـيگنال قوي،
اطمينـان حاصـل کنيـد کـه اتصـال فلزي بـه خوبـي برقرار شـده ،باتـری مولد سـيگنال
مناسـب اسـت و مهمتـر آنکـه مولـد سـيگنال داراي يـک زميـن خـوب و بـا مقاومت کم
ميباشـد .سـپس ميتـوان از ايـن مکانيـاب بـراي دنبـال نمـودن خـط لولـة زيرزميـن
اسـتفاده کـرد .اگـر يـک ديالکتريـک اتصـال کوتـاه شـده و سـيگنال کافي باشـد ،مکان
يـاب ايـن سـيگنال را در سراسـر ديالکتريـک دنبال خواهد کـرد .در نتيجه اگر سـيگنال
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از طريـق ديالکتريـک دنبـال شـود آن ديالکتريـک نامناسـب ميباشـد .درصورتيکـه
هيـچ سـيگنالي را نتـوان دنبال نمود ،با آزمايشـگر فلنـج عايق دار اطمينـان حاصل کنيد
(پاراگراف .)2-7-7

شکل  :16-7تست اتصال کوتاهی ديالکتريک با منبع تغذیه
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 4-7-7استفاده از سيستم حفاظت کاتدي محلي موقت .براي افزايش جريان
به سمت بیرونی ديالکتريک ،يک سيستم حفاظت کاتدي محلي موقتي نصب کنيد
(پاراگراف )10-7؛ يا درصورت امکان فقط سطح جريان سيستم موجود را افزايش دهيد.
توجه داشته باشيد که سيستم موقت بايد در جايي نصب شود که جريان از آنجا به
محل مورد آزمايش توزيع شود .اندازهگيري پتانسيل هر دو سازه را تکرار کنيد .اگر
هنگاميکه پتانسيل سمت بیرونی ديالکتريک در جهت منفي تغيير ميکند ،پتانسيل
سمت داخلی آن تقريباً ثابت باشد يا در جهت مثبت تغيير کند (کمتر منفی) ،سازهها
اتصال کوتاه نشدهاند .اما اگر با افزايش جريان مقدار دو پتانسيل منفيتر شود ،دو سازه
با يکديگر اتصال کوتاه شدهاند.

 8-7آزمايشـات لولـه محافـظ  .1لولههـاي محافـظ مشـکل منحصـر بـه فـرد و
گاهـي اوقـات بسـيار چالـش برانگيـزي را نسـبت بـه کنتـرل خوردگي بـروز ميدهند.
علیرغـم اینکـه در بعضـي مـوارد مورد نیاز هسـتند ،امـا در بکارگيـري حفاظت کاتدي
در لولـه حامـل مشـکل جـدي بوجـود ميآورنـد .درصورتيکـه اتصـال کوتـاه نشـوند
میتواننـد حفاظـت کافـي ایجـاد کننـد؛ و اگـر اتصـال کوتـاه شـوند ،خط لولـه حامل
ً
کاملا پوشـانده و اغلـب در ناحيـة بزرگـي از خـط لولـه حفاظـت کاتـدي را به خود
را
اختصـاص میدهنـد .روش ترجيحـي کنتـرل خوردگـي ،ايزولـه کـردن و درزگيـري
(آببنـدي) لولـة محافـظ ميباشـد بـه گونـهاي کـه الکتروليتـي در فضـاي بيـن لولـة
محافـظ و لولـة حامـل وجـود نداشـته باشـد ،يـا اينکـه آن ناحيـه بـا يـک درزگيـر
عایـق پـر شـود .لولههـاي محافـظ معمـوالً بـدون عايـق هسـتند ،درحاليکـه خطـوط
لولـة حامـل معمـوالً بـه خوبـی عايقبنـدي ميشـوند .لولههـاي محافـظ معمـوالً در
یـک یـا هـر دو سـر لولههـاي هواکـش دارنـد و داراي يـک ايسـتگاه آزمايـش بـراي
آزمايشهـاي کنتـرل خوردگـي ميباشـند .معمـوالً ايـن ايسـتگاه آزمايش چهار سـيم
دارد ،کـه دو سـيم بـه لولـة محافـظ و دو سـيم بـه خـط لولـه حامـل مـیرود .اگـر از
قبـل هيـچ ايسـتگاه آزمايشـي نصـب نشـده باشـد ،قبـل از شـروع تسـت بايـد يـک
ايسـتگاه آزمايـش نصـب شـود .حداقـل بايـد يـک اتصـال فلـزي بـه خـط لولـة حامل
برقـرار شـده و بایـد لولـة تهويـهای وجـود داشـته باشـد کـه اتصـال فلـزي بـا لولـة
محافـظ برقـرار کـرده باشـد .درصورتیکـه لولـة تهويـه يـا محل تسـت در لولـة حامل
و در محـدودة لولـة محافـظ وجـود نداشـته باشـد ،بايـد تـا خـط لولـة حامـل يـا لولة
محافـظ ،بـه میـزان الزم ،حفـاري نمـوده و اتصـاالت را آزمايـش کنيـد .مجـددا ً بايـد
يـک ايسـتگاه آزمايـش نصب شـود.

فصل هفتم :آزمایش

1. CASING TESTS
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شکل  :17-7نصب یک نمونه لوله محافظ
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هشـدار :بـراي اندازهگيـري مقاومـت بيـن خط لولـة حامل و خـط لولـة محافظ از
اهـم متر اسـتفاده نکنيـد .درصورت خـوب بودن ايزوالسـيون ،جريان از طريق دسـتگاه
اندازهگيـري جريـان يافتـه و ميتوانـد منجـر بـه آسـيبهايي شـود .اگـر آن جريـان به
دسـتگاه اندازهگيـري آسـيب نزنـد ،ايـن اندازهگيـري مقـدار مقاومـت را نشـان نخواهد
داد .دسـتگاه اندازهگيـري ايـن ولتـاژ را بگونـهاي تفسـير ميکنـد کـه گویـا از باطـري
داخلـي آمـده اسـت ،بجـاي اينکـه از مـدار الکتريکـي خارجي مـورد اندازهگيـري آمده
با شد .
 1-8-7تست لولة محافظ با حفاظت کاتدي در خط لولة حامل .فقط با تغيير اتصال
سازه ،بدون حرکت الکترود مرجع مس/سولفات مس ،مقدار پتانسيل خط لولة حامل و
لولة محافظ را اندازهگيري کنيد.

شکل  :18-7تست اتصال کوتاهی لوله محافظ

فصل هفتم :آزمایش

 1-1-8-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختالف چشـمگيري با يکديگر داشـته
باشـند (بيـش از  ،)10mvلولـة محافـظ بـا خط لولـه اتصال کوتـاه پیدا نکرده اسـت .خط
لولـة حامـل بايـد تحـت شـرايط معمولـي پتانسـيلی منفيتـر از  -0/85ولـت  DCو لولـة
محافـظ بايـد تقريبـاً پتانسـیلی بيـن  -0/35ولـت  DCو  -0/65ولـت ( DCاختالفـي بين
 200و  )500 mvداشـته باشـد.
 2-1-8-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختلاف چشـمگيري بـا يکديگـر
نداشـته باشـد (کمتـر از  ،)10mvممکـن اسـت لولـة محافـظ بـه خـط لوله اتصـال کوتاه
شـده باشـد و نياز به آزمايشـات بيشـتری ميباشـد .بـراي افزايش جريـان ورودي به خط
لولـة حامـل (پاراگـراف  )10-7يـک سيسـتم حفاظت کاتـدي محلي موقتـي نصب کنيد؛
يـا در صـورت امـکان فقط سـطح جريان سيسـتم موجـود را افزايش دهيد .توجه داشـته
باشـيد کـه سيسـتم موقتـي بايـد در خلاف جهـت خـط آهن يـا جـاده عبـوری از محل
تسـت پتانسـیل نصـب شـود .اندازهگيـري پتانسـيل خـط لولـة حامـل و لولـة محافـظ را
تکـرار کنيـد .اگـر زمانیکـه پتانسـيل خـط لولـة حامـل در جهت منفـي تغييـر ميکند
پتانسـيل لولـة محافـظ تقريبـاً ثابـت بماند يـا در جهت مثبـت تغيير کند (کمتـر منفي)،
عايقبنـدي مناسـب اسـت .اگـر با افزايش جريـان هر دو مقدار پتانسـيل خـط لولة حامل
و لولـة محافـظ منفيتـر شـود ،خط لولـة حامل با لولـة محافظ اتصال کوتاه شـده اسـت.
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شکل  :19-7تست اتصال کوتاهی لولة محافظ با منبع تغذیه
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 2-8-7تست لولة محافظ بدون حفاظت کاتدي در خط لولة حامل .جهت اعمال
جريان به خط لولة حامل ،يک سيستم حفاظت کاتدي محلي موقتي نصب کنيد (پاراگراف
 .)10-7هميشه آندهاي موقتي را در خالف جهت عبوری از محل اندازهگيريهاي پتانسيل
نصب کنيد .فقط با تغيير اتصال سازه ،بدون حرکت دادن الکترود مرجع مس/سولفات
مس ،مقدار پتانسيل خط لولة حامل و لولة محافظ را اندازهگيري کنيد.
 1-2-8-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختالف چشـمگيري با يکديگر داشـته
باشـند (بيـش از  ،)10mvلولـة محافـظ بـه خـط لولـه اتصـال کوتاه پیـدا نکرده اسـت .با
اعمـال جريـان کافـي بـه خط لولة حامـل ،اين لوله بايد پتانسـيلي در حـدود  -0/85ولت
 DCداشـته باشـد و پتانسـیل لولـة محافـظ بايـد تقريبـاً بيـن  -0/35ولـت  DCو -0/65
ولت  DCباشـد.
 2-2-8-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختلاف چشـمگيري بـا يکديگـر
نداشـته باشـند (کمتـر از  ،)10mvممکـن اسـت لولـة محافـظ بـه خـط لولـه اتصـال
کوتـاه پیـدا کـرده باشـد و نياز به آزمايشـات بيشـتری ميباشـد .مقدار جريـان اعمال
شـده بـه خـط لولـة حامـل را (بـا افزايـش ولتـاژ منبـع تغذیـه يـا افـزودن آندهـاي
موقتـي) افزايـش دهيـد ،سـپس اندازهگيري پتانسـيل خط لولـة حامل و لولـة محافظ

فصل هفتم :آزمایش

را تکـرار کنيـد .اگـر زمانیکـه پتانسـيل خـط لولـة حامـل در جهـت منفـي تغييـر
ميکنـد پتانسـيل لولـة محافـظ تقريبـاً ثابـت بمانـد يـا در جهـت مثبـت تغييـر کنـد
(کمتـر منفـي) ،عايقبنـدي مناسـب ميباشـد .اگـر بـا افزايـش جريـان هـر دو مقـدار
پتانسـيل خـط لولـة حامـل و لولـة محافـظ منفيتـر شـود ،خـط لولـة حامـل بـا لولة
محافـظ اتصـال کوتاه شـده اسـت.
 9-7تست اتصال کوتاهي دو سازه .اتصال کوتاه بين دو سازه ميتواند تأثيري
عکس برروي عملکرد سيستمهاي حفاظت کاتدي داشته باشد .درصورتيکه يک سازة
حفاظت شده براي حفاظت از يک سازة ايزوله طراحي شود ،اتصال کوتاه به ساير سازهها
معموالً باعث از دست رفتن حفاظت کافي در آن سازه ميشود .همچنين ممکن است
اتصال کوتاهها تأثيري عکس بر روي توزيع جريان گذاشته و در نتيجه باعث از دست رفتن
حفاظت در بعضی نواحي از سازه شوند .تعيين وضعيتهاي اتصال کوتاه يا ايزوله در فاز
طراحي تجهيزات حفاظت کاتدي نيز حائز اهميت ميباشد .روشي که براي آزمايش اتصال
کوتاه بين دو سازه ترجيح داده ميشود تست پتانسيل است .اگر دو سازه اتصال کوتاه
نشده باشند ،اين روش معموالً به سرعت نتیجه را نشان داده و در عين حال دادههاي
پتانسيل با ارزشي را فراهم میکند .اگر حفاظت کاتدي در هيچ سازهاي بکار نرفته باشد
یا در يک يا هر دو سازه بکار رفته باشد روشهاي اندازهگيري پتانسيل اندکي متفاوت
خواهند بود .در صورتی که يکي از سازهها يا هر دوي آنها حفاظت کاتدي نصب شده
نداشته باشند ،ممکن است به يک منبع تغذیه نياز باشد .اگر فقط يک سازه حفاظت
کاتدي داشته باشد به دستورالعملهای پاراگراف  1-9-7مراجعه کنيد؛ اگر هر دو سازه
حفاظت کاتدي داشته باشند به دستورالعملهای پاراگراف  2-9-7مراجعه کنيد و اگر
هيچ کدام از سازهها حفاظت کاتدي نداشته نباشد به دستورالعملهاي پاراگراف 3-9-7
مراجعه کنيد.
هشـدار :بـراي اندازهگيـري مقاومـت بيـن دو سـازة مدفـون از اهم متر اسـتفاده
نکنيـد .درصورتيکـه سـازهها ايزولـه باشـند ،جريـان از طريـق دسـتگاه اندازهگيـري
برقـرار شـده و ميتوانـد منجـر بـه آسـيبهايي شـود .اگـر آن جريـان بـه دسـتگاه
اندازهگيـري آسـيب نزنـد ،ايـن اندازهگيـري مقـدار مقاومـت را نشـان نخواهـد داد.
دسـتگاه اندازهگيـري ايـن ولتـاژ را بگونـهاي تفسـير ميکنـد کـه گویـا از باطـري
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داخلـي آمـده اسـت ،بجـاي اينکـه از مـدار الکتريکي خارجي مـورد اندازهگيـري آمده
با شد .
 1-9-7تست اتصال کوتاهي دو سازه ،با وجود حفاظت کاتدي در یک سازه.
فقط با تغيير اتصال سازه ،بدون حرکت دادن الکترود مرجع مس/سولفات مس ،مقدار
پتانسيل دو سازه را اندازهگيري کنيد.
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شکل  :20-7تست اتصال کوتاهي بين دو سازه

 1-1-9-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختالف چشـمگيري با يکديگر داشـته
باشـند (بيـش از  ،)10mvدو سـازه بصـورت فلزي به يکديگـر اتصال کوتاه پیـدا نکردهاند.
سـازة داراي حفاظـت کاتـدي بايـد تحـت شـرايط معمولـي پتانسـيل منفيتـر از -0/85
ولـت  DCو سـازة فـوالدي بدون حفاظـت کاتدي بايد تقريباً پتانسـیلی بيـن  -0/35ولت
 DCو  -0/65ولـت ( DCاختالفـي بيـن  200و  )500 mvداشـته باشـد .درصورتيکـه
سـازة ديگر مسـي بـوده يا فـوالد داخل بتن تحت شـرايط معمولي باشـد ،بايد پتانسـيلي
تقريبـاً بيـن  -0/20ولـت  DCو  -0/30ولت  DCداشـته باشـد.
 2-1-9-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختلاف چشـمگيري بـا يکديگـر

نداشـته باشـند (کمتر از  ،)10mvممکن اسـت دو سـازه اتصال کوتاه شـده باشـند و نياز
بـه آزمايشـات بيشـتری ميباشـد .بـراي افزايـش جريـان ورودي خـط لولـة حامـل ،يک
سيسـتم حفاظـت کاتـدي محلـي موقتـي نصـب کنيـد (پاراگـراف )10-7؛ يـا در صورت
امـکان فقـط سـطح جريـان سيسـتم موجـود را افزايـش دهيـد .توجه داشـته باشـيد که
سيسـتم موقـت بايـد در جايـي نصب شـود کـه جريـان از آنجا فقط بـه يک سـازه توزيع
شـود .اندازهگيـري پتانسـيل دو سـازه را تکـرار کنيـد .اگـر زمانیکـه پتانسـيل سـازة
حفاظـت شـده در جهـت منفي تغيير میکند پتانسـيل سـازة حفاظت نشـده تقريباً ثابت
بمانـد يـا در جهـت مثبـت تغييـر کنـد (کمتـر منفـي) ،سـازهها اتصـال کوتاه نشـدهاند.
اگـر بـا افزايـش جريان هـر دو مقدار پتانسـيل منفيتر شـود ،دو سـازه با يکديگـر اتصال
شـدهاند.

شکل  :21-7تست اتصال کوتاهي دو سازه با منبع تغذیه

فصل هفتم :آزمایش

 2-9-7تست اتصال کوتاهي دو سازه ،با وجود حفاظت کاتدي در دوسازه.
فقط با تغيير اتصال سازه ،بدون حرکت دادن الکترود مرجع مس/سولفات مس ،مقدار
پتانسيل هر دو سازه را اندازهگيري کنيد.
 1-2-9-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختالف چشـمگيري با يکديگر داشـته
باشـند (بيـش از  ،)25mvدو سـازه بـا يکديگـر اتصـال کوتـاه فلزی پیـدا نکردهانـد .هردو
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سـازه بايـد تحت شـرايط معمولـي پتانسـيل منفيتر از  -0/85ولت  DCداشـته باشـند .
 2-2-9-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختلاف چشـمگيري بـا يکديگـر
نداشـته باشـند (کمتر از  ،)25mvممکن اسـت دو سـازه اتصال کوتاه شـده باشـند و نياز
بـه آزمايشـات بيشـتری ميباشـد.
y  yاگـر يکـي از سـازههاي حفاظت شـده يا هردوي آنهـا داراي سيسـتم اعمال جريان
باشـند ،يکسـوکنندة يـک سيسـتم را خامـوش کنيـد .اندازهگيـري پتانسـيل هر
دو سـازه را تکـرار کنيـد .اگـر زمانیکـه پتانسـيل سـازهاي کـه يکسـو کنندة آن
خامـوش اسـت در جهـت مثبـت (کمتر منفـي) تغيير میکند.پتانسـيل سـازهاي
کـه هنـوز يکسـو کنندة آن روشـن اسـت ،تقريبـاً ثابـت بماند يـا در جهت منفي
تغييـر کنـد ،سـازهها اتصـال کوتـاه پیـدا نکردهانـد .اگـر زمانیکـه جريـان يـک
سيسـتم متوقـف ميشـود.هر دو مقـدار پتانسـيل تقريبـاً بـه يک انـدازه مثبتتر
شـود ،دو سـازه بـا يکديگر اتصـال کوتاه شـدهاند.
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شکل  :22-7آزمايش اتصال کوتاهي دو سازه با حفاظت کاتدي

جدول  :2-7نمونهاي از پتانسيل مورد انتظار تحت شرايط اتصال کوتاه شده/نشده

پتانسيل مورد انتظار

وضعيت سيستم

سيستم اتصال کوتاه شده
يکسوکننده 1

يکسوکننده 2

سيستم 1

سيستم 2

روشن

روشن

-0/995

-0/965

روشن

خاموش

-0/745

-0/750

خاموش

خاموش

-0/550

-0/550

خاموش

روشن

-0/750

-0/750

سيستم اتصال کوتاه نشده ،بدون تداخل
يکسوکننده 1

يکسوکننده 2

سيستم 1

سيستم 2

روشن

روشن

-0/955

-0/965

روشن

خاموش

-0/955

-0/555

خاموش

خاموش

-0/545

-0/555

خاموش

روشن

-0/545

-0/965

سيستم اتصال کوتاه شده ،با تداخل

روشن

روشن

-0/955

-0/965

روشن

خاموش

-0/965

-0/565

خاموش

خاموش

-0/545

-0/555

خاموش

روشن

-0/535

-0/955
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يکسوکننده 1

يکسوکننده 2

سيستم 1
(ناحيه تخلیه)

سيستم 2
(ناحيه پيکاپ)
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اگـر هـردو سـازه داراي سيسـتمهاي اعمـال جريـان بوده و هنوز نشـانة مشـخصي از
وضعيت اتصال کوتاه شناسـائي نشـده باشـد ،يکسـوکنندة سيسـتم اول را روشن بگذاريد
و بـا وقفـه در يکسـوکنندة سيسـتم دوم دسـتورالعمل آزمايـش قبلـي را تکـرار کنيد .اگر
زمانیکـه پتانسـيل سـازهاي که يکسـو کننـدة آن خاموش اسـت در جهت مثبـت (کمتر
منفـي) تغييـر ميکند .پتانسـيل سـازهاي که هنوز يکسـو کنندة آن روشـن اسـت ،تقريباً
ثابـت بمانـد يـا در جهـت منفـي تغييـر کند ،سـازهها اتصـال کوتـاه پیـدا نکردهانـد .اگر
زمانیکـه جريـان يـک سيسـتم قطـع ميشـود هـر دو مقـدار پتانسـيل تقريبـاً بـه يـک
انـدازه مثبتتـر (کمتـر منفـي) شـوند ،دو سـازه بـا يکديگر اتصـال کوتاه شـدهاند.
اگـر هـر دو سـازه داراي سيسـتمهاي اعمـال جريـان بـوده و هنـوز نشـانة مشـخصي
از اتصـال کوتـاه شناسـائي نشـده باشـد ،هـر دو يکسـوکننده را خامـوش کـرده و طبـق
دسـتورالعملهاي پاراگـراف  3-9-7عمـل کنيـد.
 3-9-7تست اتصال کوتاهي دو سازه ،بدون حفاظت کاتدي در آنها .فقط با
تغيير اتصال سازه ،بدون حرکت دادن الکترود مرجع مس/سولفات مس ،مقدار پتانسيل
دو سازه را اندازهگيري کنيد.
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شکل  :23-7تست اتصال کوتاهي دو سازه بدون وجود حفاظت کاتدي در هركدام

 1-3-9-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختلاف چشـمگيري بـا يکديگر داشـته
باشـند (بيـش از  ،)25mvدو سـازه بـا يکديگـر اتصال کوتـاه فلزی پیـدا نکردهاند .سـازههاي
فوالدي بايد تحت شـرايط معمولي پتانسـيلي تقريباً بين  -0/35ولت  DCو  -0/65ولت DC
داشـته باشـند .درصورتيکه سـازه مسـي يـا از جنس فـوالد داخـل بتن در شـرايط معمولي
باشـد ،بايـد پتانسـيلي تقريبـاً بيـن  -0/20ولـت  DCو  -0/30ولـت  DCداشـته باشـد؛ و در
صورتيکه سـازهاي گالوانيزه (داراي پوشـش روي) باشـد ،پتانسـيل آن بايد تقريباً بين -0/80
ولـت  DCو  -1/05ولت  DCباشـد.
 2-3-9-7اگـر اندازهگيريهـاي دو پتانسـيل اختلاف چشـمگيري با يکديگر نداشـته
باشـند (کمتر از  ،)25mvممکن اسـت دو سـازه اتصال کوتاه شـده باشـند و نياز به آزمايشات
بيشـتری ميباشد.
بـراي اعمـال جريـان به يکي از اين سـازهها ،يک سيسـتم حفاظت کاتـدي محلي موقت
(پاراگـراف  )10-7در جايـي نصـب کنید که جريان از آنجا یکسـان به هردو سـازه برسـد.
اندازهگيـري پتانسـيل دو سـازه را تکـرار کنيد .اگر زمانیکه پتانسـيل آن سـازهاي که
جريـان بـه آن اعمـال شـده در جهت منفي تغييـر میکند ،پتانسـيل سـازهاي که جريان
بـه آن اعمـال نشـده اسـت تقريبـاً ثابـت بمانـد يـا در جهـت مثبـت تغييـر کنـد (کمتـر
منفـي) ،سـازهها اتصـال کوتـاه نشـدهاند .اگـر بـا افزايش جريـان هـر دو مقدار پتانسـيل
منفيتـر شـود ،سـازهها بـا يکديگـر اتصـال کوتاه شـده اند.
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شکل  :24-7تست اتصال کوتاهي دو سازه با منبع تغذیه

189

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی

190

 10-7دستورالعمل تست جريان مورد نياز .هنگام برنامهريزي براي تجهيزات
سيستم حفاظت کاتدي ،جهت تعيين نوع و اندازة سيستم مورد نياز ،تست جريان مورد
نياز انجام ميشود .اگر طراحي سيستم نيازمند ايزوالسيون سازه مورد حفاظت باشد،
ايزوالسيون بايد قبل از تست جريان مورد نياز صورت گيرد .جريان مورد نياز براي
يک سازة ايزوله نشده ،اشارهای به مقدار جريان مورد نياز در صورت ايزوله بودن سازه،
نميکند .از سيستمهاي موقت براي تعيين اثر جريان اعمال شده بر روي پتانسيل سازة
تحت آزمايش استفاده ميشود .براي تقريب زدن مقدار جريان مورد نياز ،انجام حفاظت
واقعي الزم نيست .به منظور اعمال جريان آزمايشي به سازه ،بايد از يکسوکنندههاي
سيار به همراه آندهاي موقت (معموالً ميلههای زمينی) يا سازههاي فلزي موجود استفاده
کرد .ميتوان از باتريهای خودرو ،همچنین يکسوکنندههای يدکي ،ژنراتورهاي ،DC
دستگاههاي جوشکاري  DCاستفاده نمود؛ يا ميتوان يکسوکننده سيستمهاي دیگر را
موقتاً استفاده کرد.
 1-10-7سيستمهاي حفاظت کاتدي محلي موقت .سيستمهاي حفاظت کاتدي
محلي موقت بايد در مکانهایی قرار بگيرند که قرار است سازه مورد نظر آینده نصب شود.
اگر محل این سازه مشخص نباشد ،سیستم بايد در دورترين فاصلة ممکن از سازه تحت
حفاظت قرار داده شود؛ بدون وجود هرگونه سازة خارجي در ناحيه بستر آند موقت و
هرگونه سازة خارجي بين بستر آند موقت و سازه تحت حفاظت.
هشـدار :بـراي يـک آنـد موقت که با سـازة مـورد آزمايـش اتصـال کوتاه پیـدا کرده
اسـت ،از هيـچ نـوع سـازة فلزي اسـتفاده نکنيد .ايـن کار منجر به نوسـانات بسـيار بزرگ
جريـان شـده و ميتوانـد بـه پرسـنل آسـيب برسـاند و موجـب تخريـب تجهيزات شـود.
در پروژههـاي دريايـي ،هنـگام انجـام کار روي يـا در نزديکـي خطـوط بـرق مدارهـا يـا
قسـمتهايي از تجهيـزات کـه بـا ولتـاژ  50 vيـا بيـش از آن کار ميکننـد ،از روشهـاي
مشـخص شـده در راهنمـای OPNAVP- 45-117-6-98اسـتفاده کنيد.
 2-10-7سازههاي فلزي موجود .از سازههاي فلزي موجود ،مانند حصارهاي
فلزي ،کانالهاي آب زيرزميني ،خطوط لوله یا چاههای بدون استفاده ميتوان به
عنوان آندهاي موقت يا تکميل کنندة آندهاي موقت نصب شده استفاده نمود.
درصورتيکه قرار باشد از هرکدام از سازههاي موجود استفاده شود ،بايد ابتدا آزمايش

فصل هفتم :آزمایش

شود تا مشخص شود که آيا آن سازه با سازه موردتست اتصال کوتاه شده است يا خير
( پاراگراف مربوطه در بخش  9-7را مالحظه کنید) .ناحية نصب موقت بايد بخوبي بررسي
شده تا احتمال وجود آندهای موقت یا وجود سازههای خارجی در منطقه مشخص شود.
از خطوط لوله يا مخازن به عنوان آند موقت استفاده نکنيد ،زیرا درصورت نشتي تأثير
عکس خواهند داشت.
 3-10-7آندهـاي موقـت .تعـداد آندهـاي موقـت مـورد نيـاز بـه منبـع ولتـاژ
موجـود ،مقـدار جريـان مطلـوب و مقاومـت ويـژة خـاک بسـتگي دارد .اگـر تعـداد
آندهـا دوبرابـر شـود ،مقـدار جريـان تقريبـاً دوبرابـر ميشـود .درصورتيکـه مقاومت
ويـژة خـاک دوبرابـر شـود ،جريـان نصف ميشـود .در خـاک بـا مقاومت ويژة بسـيار
پاييـن ،ممکـن اسـت دو يـا سـه آند کافي باشـد و در خـاک بـا مقاومت ويژة بسـيار
بـاال ممکـن اسـت تعـداد زيادي آنـد موقت مـورد نياز باشـد .مقـدار جريـان مطلوب
اصـو الً بـه کيفيـت عايـق روي سـازة تحـت آزمايـش بسـتگي دارد .سـاز ههايي کـه
بسـيار خـوب عايـق شـدهاند بـا يـک مقـدار جريـان کوچـک ( 1يـا  2آمپـر) ،تغييـر
پتانسـيل قابـل توجهـي نشـان ميدهند.درحاليکـه سـازههايي کـه بخوبـي عايـق
نشـدهاند ،بجـز بـا جريـان بـاال ( 10تـا  20آمپـر) تغييـر پتانسـيل قابـل توجهـي
نشـان نخواهنـد داد .درصـورت دوبرابـر شـدن ولتـاژ ،جريـان دو برابـر ميشـود .در
نتيجـه درصـورت پاييـن بـودن ولتـاژ منبـع ،آندهـاي موقـت بيشـتري مـورد نيـاز
خواهـد بـود ،و درصورتيکـه ولتـاژ منبـع بسـيار بـاال باشـد ،فقـط تعـداد کمـی آند
موقـت مـورد نيـاز خواهـد بود.
 4-10-7نصـب سيسـتم آنـد موقـت .معمـوالً نصـب سيسـتم آنـد موقـت براي
انجـام تسـت جريـان مـورد نيـاز الزم اسـت .معمـوالً از ميلههـاي مسـي زمينی اسـتفاده
ميشـود .ميتـوان از هـر نـوع ميلـة فلـزي زمينـی و نيـز هـر لولـة فلـزي يـا کانـال نيـز
اسـتفاده نمـود .نهرهـا ،برکههـا ،رودخانههـا ،درياچههـا ،خليجهـا ،اقيانوسهـا يـا سـاير
آبهـاي راکـد در حوالـي محـل آنـد موقتـي ،مکانهـای ايـده آلـي جهت بدسـت آوردن
يـک بسـتر آنـدي بـا مقاومـت کـم نسـبت بـه زميـن هسـتند .در ايـن مکانهـا میتوان
ميلههـاي زمينـی را بـه سـادگي در آب قـرار داد .معمـوالً ميلههـاي زمینـی دو قسـمت
میشـوند تـا مقاطـع  4تـا  5فوتـي بدسـت آيـد .ايـن ميلههـای زمینـی (يـا لولـة فلـزي
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يـا کانـال لولـه) نـوک تيـز شـده و در زمين فرو بـرده میشـوند تـا تقريبـاً  0/3متر (يک
فـوت) آنهـا باالتـر از سـطح زميـن قـرار گیـرد .ايـن ميلههـا بايـد بـراي کاهـش مقاومت
نسـبت بـه زميـن بـا فواصل تقريبـاً  4/5تا  6متري ( 15تـا  20فوت) نسـبت به هم نصب
شـوند .در نواحـي بـا مقاومت ويژة بسـيار بـاال ،هنگاميکه جريـان آزمايش بيشـتري نياز
باشـد ميتـوان بـراي کاهـش مقاومـت از آب پاشـی طـي يک بـازة زمانـي اسـتفاده کرد.
در مـوارد حـاد ميتـوان حفـاري نمـود و لولـة فـوالدي کـم قطري را بـا اسـتفاده از يک
کـج بيـل يـا بولـدوزر در داخـل زمين فـرو کرد .ايـن روش را ميتوان براي شـبيه سـازي
نصـب عميقتـر نيـز اسـتفاده نمود.
اگـر سـاختار صخـرهاي نباشـد ،ميتـوان به ايـن روش میلههـا را در فواصـل  9تا 18
متـری ( 30تـا  60فوت) نصـب نمود.
هشـدار :سـازة مـورد آزمايـش را بـه سـر مثبـت منبـع تغذیـه متصـل نکنيـد ،زیرا
ممکـن اسـت باعـث خوردگـي شـديد در سـازه شـود.
 5-10-7اتصـاالت .کلیـه آندهـاي موقـت بايـد بـه سـر مثبـت منبع تغذیـه متصل
شـوند .سـازة تحـت آزمايـش بايـد به سـر منفـي متصل شـود .جهـت اسـتحکام فيزيکي
و مقاومـت کـم بایـد از کابل مسـي نمـره  6 AWGيـا بزرگتر از آن اسـتفاده شـود و نمره
 2 AWGيـا بزرگتـر نیـز مطلـوب ميباشـد .بخصـوص اگـر کار طوالنـي مـدت سـازه يـا
کابـل آنـد مـورد نیـاز باشـد .ميتـوان بـا کلمـپ (بسـت) لولـه اتصـاالت را برقـرار نمود؛
کلمـپ بـا اندازه مناسـب ،پيچهاي شـکاف دار و جوشـکاري حرارتی را تسـت کنيد .کلیه
سـيمها و اتصـاالت بايـد مطابـق با ولتـاژ و جريان مـورد نياز بـراي آزمايش ايجاد شـوند.
يکسـوکننده سـيار معمولي 60 ،ولت در  30آمپر يا  30ولت در  60آمپر ميباشـد .سـاير
يکسـوکنندهها ممکـن اسـت بيـش از  180ولت يـا  100آمپر باشـند.
 6-10-7قبـل از اعمـال منبـع تغذیـه .قبـل از اينکـه هرگونـه توانـي بـه
سیسـتم اعمـال شـود ،بدسـت آوردن مقادیـر رندمـی از پتانسـيل سـازه ضـروري
ميباشـد .بـراي بدسـت آوردن تغييـر پتانسـيل بـا جريـان تسـت ،بايـد پتانسـيل
ذاتـي در تمـام جاهايـي کـه قرار اسـت در خلال تسـت جريان مـورد نيـاز آزمایش
شـوند ،بررسـی شـود.
 7-10-7اعمـال منبـع تغذیـه .بـا اعمـال ولتـاژ کم شـروع کـرده ،بـرق تغذیه را

فصل هفتم :آزمایش

وصـل کنيـد ،اطمينـان حاصل کنيـد که تغيير پتانسـيل سـازه در جهت منفي ميباشـد.
درحاليکـه پتانسـيل را بطـور متنـاوب چـک ميکنيـد تـا از شـیفت منفـی پتانسـیل
بـا افزایـش جریـان اطمينـان حاصـل کنيـد ،بهتدريـج ولتـاژ و جريـان را تـا رسـیدن بـه
خروجـي مطلـوب افزايـش دهيـد .اگـر ولتـاژ بـه حـد ماکزيمـم برسـد و هنـوز جريـان
بيشـتري مـورد نيـاز باشـد ،سيسـتم را خامـوش کرده و بسـتر آنـد موقـت را اضافه کنيد
(پاراگـراف .)4-10-7
 8-10-7جريـان کافـي .جريـان کافـي زمانـی اعمـال میشـود کـه بخـش قابـل
توجهـي از سـازه مـورد آزمايـش به تغيير پتانسـيل قابل توجهي دسـت يافتـه يا حفاظت
کامـل حاصـل شـده اسـت .درصورتيکـه حفاظـت کامـل حاصـل شـود جريـان مـورد
نيـاز برابـر بـا جريـان تسـت ميباشـد .درصورتيکـه حفاظـت کامـل حاصل نشـود انجام
محاسـبات بيشـتري مـورد نياز اسـت.
 9-10-7محاسـبه جريـان مورد نياز .با مشـخص شـدن تغيير پتانسـيل و جريان
الزم بـراي آن ،ميتـوان جريـان مـورد نيـاز را محاسـبه نمـود .در صـورت دو برابر شـدن
جريـان ،تغييـر پتانسـيل نيـز دوبرابـر ميشـود .توزيـع جريان بايـد در نظر گرفته شـود:
اگـر توزيـع جريـان بـه خوبـي صورت گيـرد ،با يـک فرمـول سـاده رياضي مقـدار جريان
مـورد نيـاز بدسـت میآیـد .اگـر توزيـع جريان مناسـب صـورت نگيـرد ،بايـد در طراحي
سیسـتم مالحظـه شـود .درصورتيکـه طراحـي بـه بسـتر آنـدي عميقتـري نياز داشـته
باشـد ،ميتـوان جريـان مـورد نيـاز را با محاسـبات ارزيابي نمـود و اگر ايـن طراحي براي
بسـترهاي سـطحي انجام شـده باشـد ،بايد سيسـتمهاي حفاظـت کاتدي اضافـي در نظر
گرفتـه شـود و آزمايشـات بيشـتري جهـت تعییم جریـان مورد نیـاز در مکانهـای اضافه
شـده انجام شـود.
 10-10-7بيش از يک بستر آندي .درصورتيکه تست جريان مورد نياز ،شامل
بيش از يک محل بستر آندي باشد ،براي اندازهگيري تغيير پتانسيل سازه بايد تمامي
منابع جريان بطور همزمان قطع شوند .با جمع کردن جريان تمام منابع تغذیه با يکديگر
مقدار جريان مورد نياز کل بدست میآید .هميشه توزيع جريان مناسب را در نظر گرفته
و مقدار جريان مورد نياز براي هر سيستم مجزا را تخمين بزنيد.
 11-10-7تکمیل آزمايش .با تکميل آزمايش ،تمام منابع برق را خاموش کنيد ،تمام
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کابلها را قطع کرده و آندهاي موقت را خارج کنید .همانطور که در شکل  25-7نشان
داده شده براي خارج کردن سادهتر ميلههاي زمينی يا لولههاي کم قطر و کانال لوله ،از
سه تسمة فلزي استفاده کنيد.

شکل  :25-7خارج کردن آندهاي موقت (ميلههاي زمينی)
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 11-7اندازهگيري مقاومت ويژة الکتروليت .مقاومت ويژه خاصيتي از ماده است
که مقدار مقاومت الکتريکي بين دو نقطه در داخل آن ماده را تعيين ميکند .متداولترين
واحدهاي مقاومت ويژه ،اهم-سانتيمتر و اهم بر سانتيمتر مکعب ميباشند که معادل
يکديگرند .بسياري از فاکتورها در عملکرد سيستمهاي حفاظت کاتدي به مقاومت ويژة
الکتروليت بستگي دارند .هنگاميکه مقاومت ويژه کم است معموالً خورندگي محيط بيشتر
است .خروجي آندهاي فداشونده و نیز آندهاي اعمال جريان هم به مقاومت ويژة محيط
بستگي دارد .معموالً میزان تغيير مقاومت ويژة آب شيرين و شور براي تأثير سوء بر
عملکرد سيستمهاي حفاظت کاتدي کافي نيست .با اين حال ،مقاومت ويژة محيطهاي
خاکي به مقدار رطوبت موجود بستگي داشته و دستخوش تغييرات بسيار زيادي ميشود.
اين تغييرات کام ً
ال متداول در مقاومت ويژة خاک ،تأثيرات سوئي بر عملکرد سيستمهاي
حفاظت کاتدي گذاشته و با تغييرات پتانسيل سازه نسبت به الکتروليت يا خروجيهاي

يکسوکننده در خالل بازرسيهاي معمولی سيستم آشکار ميشود .از اندازهگيري مقاومت
ويژة الکتروليت براي تعيين علت عملکرد نامناسب سيستم استفاده ميشود.
 1-11-7روش چهارپيـن  .1رايجتريـن روش اندازهگيـري مقاومـت ويـژة خـاک،
روش چهارپيـن ميباشـد .در ايـن روش جريانـی از دو الکتـرود عبـور داده ميشـود
و بـا يـک جفـت الکتـرود ديگـر افـت پتانسـيل در داخـل خـاک ناشـي از عبـور ايـن
جريـان اندازهگيـري ميشـود .جهـت تأميـن جريـان و اندازهگيـري افـت پتانسـيل
از يـک ابـزار خـاص اسـتفاده ميشـود .بـه منظـور کاهـش دادن تأثيـر جريانهـاي
سـرگردان در ايـن ناحيـه ،اين دسـتگاه از جريـان متناوب اسـتفاده ميکنـد .چيدمان
الکترودهـا در شـکل  26-7نشـان داده شـده اسـت.

شکل  :26-7اندازهگیری مقاومت ويژة خاک به روش چهارپين (ونر)2

فصل هفتم :آزمایش

1. Four-Pin Method
2. Wenner
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مقاومت ويژة خاک از قرائتهای نشان داده شده و با استفاده از فرمول زير محاسبه ميشود.

مقاومت ويژه (اهم  -سانتيمتر) = ×191/5فاصلة پينها (بر حسب فوت)× قرائت دستگاه اندازهگيري

در ايـن روش ،مقاومـت ويـژة متوسـط خاک بيـن دو الکترود مرکزي تـا عمقي معادل
بـا فاصلـة پينهـا اندازهگیـری ميشـود .اگـر فاصلـة پینهـا افزايش يابـد ،مقاومـت ويژة
متوسـط خـاک تـا عمـق بيشـتري اندازهگيـري ميشـود و اگـر با افزايـش فاصلـة پینها
مقاومـت ويـژة متوسـط خـاک افزايـش يابـد ،بنابرایـن ناحيـهاي بـا مقاومت ويـژة خاک
بيشـتر در عمـق وجـود دارد .درصورتيکـه مقاومـت ويـژة متوسـط خاک بـا عمق کاهش
يابـد ،بنابرایـن ناحيـهای بـا مقاومـت ويـژة خـاک کوچکتـر ،در عمـق وجـود دارد .بـراي
مشـاهدة ضرايـب فواصـل رایـج و فواصـل ضرايـب زوج به جـدول  3-7مراجعـه کنيد.
جدول  :3-7ضرايب قرائت در اندازهگيري مقاومت ويژه خاک به روش چهارپين

ضرايب زوج

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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فواصل عمومي

ضريب قرائت

فاصله بين
ميلهها

ضريب قرائت

فاصله بين
ميلهها

500

"2'7

479

"2'6

1000

"5'3

958

'5

1500

"7'10

1436

"7'6

2000

"10'5

1915

'10

2500

"13'1

2394

"12'6

3000

"15'8

2872

'15

4000

"20'11

3830

'20

6000

"31'4

5745

'30

 2-11-7روش دوپيـن .1در روش دوپيـن بـراي اندازهگيري مقاومت ويـژة خاک ،افت
پتانسـيل بيـن جفـت الکتـرودي اندازهگيـري ميشـود کـه بـراي تأميـن جريـان اسـتفاده
1. Two-Pin Method

شـدهاند .دسـتگاهي کـه بـراي ايـن نـوع اندازهگيـري بـکار مـیرود ،بـا توجـه به نـام ابداع
کننـدة آن معمـوالً “شـپاردز کینـز ”1ناميده ميشـود .همانطور که در شـکل  27-7نشـان
داده شـده ،پروبهـا بـا فاصلـه  0/3متـري (يـک فـوت) قـرار داده ميشـوند .درصورتيکـه
خاک آنقدر سـفت و سـخت اسـت کـه پروبهـا نتوانند داخـل آن نفوذ کننـد ،اندازهگیری
در کـف دو سـوراخ پیشبینـی شـده انجـام ميشـود .ايـن ابـزار بـراي فاصلـة يـک فـوت
پروبهـا کاليبره شـده اسـت و قرائت را مسـتقيماً بر حسـب اهم-سـانتيمتر ارائـه ميدهد.
اگرچـه ايـن روش نسـبت بـه روش چهارپيـن از دقـت کمتـري برخـوردار اسـت و مقاومت
ويـژة خـاک را فقـط در نزديکي سـطح اندازهگيـري ميکند .معمـوالً از آن در بررسـیهای
مقدماتـي اسـتفاده ميشـود زیـرا سـریعتر از روش چهارپيـن عمـل ميکند.

شکل  :27-7روش دو پين(شپاردز کینز) در اندازهگيري مقاومت ويژة خاک

1. Shepard’s Canes

فصل هفتم :آزمایش

 3-11-7ساير روشها (ميله در خاک ،جعبه در خاک) .همانطور که در شکل
 28-7نشان داده شده است ،ميلة قرار داده شده در خاک اصوالً يک ابزار اندازهگيري
مقاومت ويژه دو پيني است که در آن الکترودها بر روي يک ميله سوار شدهاند .مانند
یک روش ديگر دو پيني ،مقاومت ويژة خاک در عمق بسيار کمي اندازهگيري ميشود.
همچنين خاک بايد به اندازه کافي نرم باشد تا ميله بتواند در آن فرو رود .در هر حال
اندازهگيري ،در خاک نرم و با استفاده از ميله در خاک ،ميتواند به سرعت انجام شود.
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شکل  :28-7اندازهگيري مقاومت ويژة خاک با يک ميله در خاک
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 1-3-11-7هنگاميکـه انجـام اندازهگير يهـاي ميدانـي مقاومـت ويـژة خـاک
امکانپذيـر نباشـد ،ميتـوان از خـاک نمونـه گرفـت و مقاومـت ويـژة نمونـه را بـا
اسـتفاده از يـک جعبـه خـاک تعيين کـرد .همانطور که در شـکل  29-7نشـان داده
شـده اسـت ،ايـن روش اندازهگيـري اصـوالً از نـوع چهـار پيـن ميباشـد .اتصـاالت
فلـزي در هـر انتهـاي جعبـه جريـان را بـه درون نمونـه عبـور میدهنـد.
افـت پتانسـيل در فاصلـة بيـن پروبهـای داخـل خـاک اندازهگيـري ميشـود.
مقاومـت ويـژه بـا اسـتفاده از ثابتهایـی محاسـبه میشـود کـه بـر اسـاس انـدازة
خـاص جعبـه خـاک مـورد اسـتفاده بدسـت میآینـد .بـا توجه بـه اغتشـاش خاک در
نمونهبـرداري و خشـک شـدن احتمالـي آن در طـي انتقـال ،احتمال اينکـه اين روش
اندازهگيـري مقاومـت ويـژة خـاک را ،درمقايسـه بـا يـک آزمايـش ميدانـي واقعـي،
صحيـح را نشـان دهـد کمتـر اسـت .بـراي به حداقل رسـاندن خشـک شـدن نمونهها،
بایـد آنهـا را داخـل کيفهـاي پالسـتيکي قـرار داده و قبـل از انتقال درزبنـدي نمود.

شکل  :29-7اندازهگيري مقاومت ويژة خاک با جعبه خاک

 12-7دستورالعمل تست  PH .PHيک الکتروليت معياري از ميزان خاصيت اسيدي
يا بازي محلول آن ميباشد .مقدار  PHاز صفر تا  14تغيير میکند که صفر تا  7اسيدي7 ،
خنثي و  7تا  14قليايي است .مقدار  PHرا ميتوان با استفاده از چندين روش اندازهگيري
نمود ،كه در يک الکتروليت  -بياني از ميزان اسيدي يا بازي بودن فعال – مهمترين
فاکتوري است که نرخ خوردگي فلزات را تعيين ميکند .درمحلولهاي اسيدي مقدار
يونهاي هيدروژن ( )H+از يونهاي هيدروکسيل ( )OH-بيشتر ميباشد .مفدار PH
الکتروليت براي برنامهريزي ،انجام مالحظات طراحي و بررسی نشتي تست ميشود .در
مورد فوالد ،نرخ خوردگي از  PHحدود  4/5تا  PHحدود  10/5نسبتاً ثابت باقي ميماند.
در  PHکمتر از  ،4خوردگي فوالد بسيار تسريع ميشود .همچنين در  PHباالي  ،11نرخ
خوردگي فوالد به شدت کاهش مییابد ،بجز يک افزايش ناگهاني و سريع هنگاميکه
 PHبه  14ميرسد (که در شکل  30-7نشان داده نشده است) .در مورد آلومينيوم ،نرخ
خوردگي اسيدي شبيه فوالد است اما بر خالف آهن و فوالد ،آلومينيوم در الکتروليتهاي
قليايي نيز ( PHبیش از  )8/5بدليل واکنش يونهاي  Al+با يونهاي  OH-خوردگي
شديدي را بروز ميدهد (آمفوتريک را در فهرست لغات ببينيد).
فصل هفتم :آزمایش
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شکل  :30-7اثر  PHبر نرخ خوردگي فوالد

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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 1-12-7تست الکترود از جنس آنتیموان
 1-1-12-7آنتيمـوان فلـزي منحصـر بـه فـرد با رابطة مسـتقيم بين  PHو پتانسـيل
اندازهگيـري شـدة آن ميباشـد .اختلاف پتانسـيل يـا ولتـاژ ايجاد شـده بيـن آنتيموان و
الکتـرود مرجـع مس/سـولفات مـس ،در اثر تغييـرات  PHتقريبـاً از  0/1ولـت  DCتا 0/7
ولـت  DCمتغيـر ميباشـد .متعاقبـاً هنـگام اسـتفاده بـا ايـن الکتـرود مرجع میتـوان از
آن بـراي تعييـن  PHالکتروليـت اسـتفاده کرد.
 2-1-12-7الکتـرود آنتيمـوان بايـد قبـل از اسـتفاده تميـز شـود و نظيـر
الکتـرود مس/سـولفات مـس ،بايـد از دسـتورالعملهای تميـزکاري خاصـي اسـتفاده
شـود .ایـن الکتـرود را مطابـق بـا دسـتورالعملهاي بخـش  7.2.1.1aتميـز کنيـد.
آنتيمـوان بسـيار شـکننده اسـت؛ بنابرایـن در هنـگام اسـتفاده از آن بسـيار دقـت
کنيـد .سـر آن بايـد صـاف و صيقلـي نگـه داشـته شـود و نبايد هيچ سـطح خشـن يا
حفـرهاي در آن وجـود داشـته باشـد.

شکل  :31-7الکترود آنتيموان

فصل هفتم :آزمایش

 3-1-12-7الکتـرود انتيمـوان و نيـم پيـل مس/سـولفات مـس را در تمـاس بـا
الکتروليـت قـرار داده و بـا اسـتفاده از يـک ولـت متـر بـا مقاومـت ورودي بـاال ،اختلاف
پتانسـيل را اندازهگيـري کنيـد .تثبيت مقـدار اندازهگيري چند ثانيهاي بطـول ميانجامد.
ايـن تثبيـت در محلولهـاي اسـيدي بسـيار کندتـر از محلولهـاي قليايي اسـت .از انجام
ايـن اندازهگيريهـا هنگاميکـه جريـان حفاظـت کاتـدي برقـرار اسـت اجتنـاب کنيـد.
شـارش جريـان داخـل الکتروليت بـر روي دقت تأثير سـوء خواهد گذاشـت .درصورتيکه
نتـوان جريـان را متوقـف نمـود ،دو الکتـرود را نزديک هـم و بصورت عمود بر جهت شـار
جريـان قـرار دهيد.
 4-1-12-7بـراي اندازهگيـري جريان داخـل الکتروليت ،يک نيم پيل مس/سـولفات
مـس و يـک نيـم پيـل مس/سـولفات مـس دومـي را بـه فاصلـة چنـد اينـچ در تمـاس با
الکتروليـت قـرار داده و بـا اسـتفاده از يـک ولـت متـر بـا مقاومـت ورودي بـاال ،اختلاف
پتانسـيل را اندازهگيـري کنيـد (پاراگـراف  .)5-7اندازهگيريهـا را در چنديـن جهـت
انجـام دهيـد .درصـورت نبـود جريـان ،اندازهگيريهـا قرائتهـاي يکسـاني را خواهنـد
داشـت؛ درصـورت وجـود جريـان ،کمتريـن اندازهگيـري جايـي خواهـد بود کـه کمترين
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مقـدار جريـان برقـرار اسـت .همچنيـن در صورت عـدم وجود جريـان داخـل الکتروليت،
نتایـج اندازهگيـري بايـد مشـابه بـا حالتـی باشـد که دو پيـل بصورت سـر به سـر ،1بدون
تمـاس بـا الکتروليـت ،قـرار گرفتهاند.

شکل  :32-7اندازهگيري  PHبا جريان الکتروليت

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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 2-12-7روش تست شيميايي .روشهاي تست شيميايي معموالً مرتبط با نمونههای
الکتروليت مايع ميباشند .روشهاي شيميايي اندازهگيري  PHشامل استفاده از الکترودهاي
اندازهگيري  PHيا معرفهایی است که رنگ آنها به  PHمحیط بستگي دارد .دستگاه
اندازهگيري  PHاختالف پتانسيل بين الکترود مرجعي که به  PHحساس نيست و الکترودي
که پتانسيل آن نسبت به  PHحساس است ،را اندازهگيري میکند .معرفهاي رنگي معموالً
به شکل کاغذهاي  PHاستفاده میشوند .کاغذ با محلولي که قرار است اندازهگيري شود،تر
ميشود و رنگ حاصل با استاندارد رنگ مقايسه شده و  PHمشخص میشود .هنگاميکه از
دستگاههاي اندازهگيري شيميايي يا معرفهاي شيميايي براي اندازهگيري  PHخاک استفاده
ميشود ،از روند زير استفاده ميشود :مقدار کمي از خاک (يک يا دو قاشق غذاخوري) در
ظرف تميزي قرار داده شده و به همان اندازه آب به آن اضافه ميشود .پس از هم زدن ،اجازه
میدهیم که اين مخلوط راکد شده و  PHمايع حاصل اندازهگيري ميشود.
1. Tip-to-tip

فصل هفتم :آزمایش

 13-7کاليبراسيون محل تست افت  .IRمحل تست افت  IRنوعي ايستگاه تست
حفاظت کاتدي است که براي تعيين جهت و بزرگي جريان ، DCکه از طريق يک خط لوله
جريان مييابد ضروري است .در خطوط لولة حفاظت شده ،ميتوان از اين اطالعات براي
بازرسي توزيع جريان ،بررسي جريان سرگردان يا جريان تداخلی و بررسي ناحية تحت
تأثير يکسوکنندههاي نصب شده استفاده نمود .در خطوط لولة حفاظت نشده ميتوان از
اين اطالعات براي پيدا کردن نواحي آندي و نواحي تخلیه يا پيکاپ جريانهای سرگردان
يا جريانهاي تداخل استفاده کرد .اين روش ،از خط لوله يا کابل فلزي به عنوان يک شنت
استفاده ميکند که بعدا ً کاليبره شده و براي اندازهگيري يک ميلي ولت "افت  "IRبکار
میرود که با استفاده از آن ميتوان جريان را محاسبه نمود .مقدار مشخصی از جريان DC
به خط لوله اعمال شده و افت ولتاژ در سراسر طول سازه اندازهگيري ميشود (پاراگراف
 .)1-13-7درصورتيکه سايز خط لوله و فاصلة محل تست  IRبه دقت معلوم باشد،
ميتوان مقاومت را تخمين زد (پاراگراف  .)3-13-7ميتوان بوسيله روش آمپرمتر خنثي
و با استفاده از يک دستگاه اندازهگيري چند كاره ،جريان خط را تعيين نمود (پاراگراف
 .)4-13-7يک روش ديگر براي تعيين جهت و بزرگي جريان  ،DCکه از طريق يک خط
لوله جريان مييابد ،استفاده از يک کلمپ بر روي ميلي آمپرمتر است .اين روش براي قرار
دادن پروب در اطراف خط لوله به تجهيزات بسيار تخصصي ،که سايز آنها متناسب با اندازة
خط لوله ميباشد و حفاري یا مسیر دسترسي به خط لوله نياز دارد.
روشـي کـه ترجيـح داده ميشـود ،اندازهگيـري مقاومـت واقعـي لولـه بـا اسـتفاده از
جريـان آزمايشـي ميباشـد .ايـن روش بـه اطالعاتـي در مـورد سـايز يـا ضخامـت ديوارة
خـط لولـه نيـاز نداشـته و تحـت تأثيـر تغييـرات فلـز ناشـی از تغييـرات در ترکيـب يـا
خوردگـي ،تغييـرات مقاومـت ناشـي از دمـا ،يـا طـول غلـط محل تسـت قـرار نميگيرد.
مقـدار جريـان تسـت مـورد نيـاز بـه قطر خـط لولـه و فاصلـة محل تسـت بسـتگي دارد.
هرچـه خـط لولـه بزرگتر باشـد بـه مقدار جريان بيشـتري نياز اسـت .هرچـه فاصلة محل
تسـت کوتاهتـر باشـد مقـدار جريان بيشـتري مـورد نياز اسـت.
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شکل  :33-7نصب محل تست افت  IRمعمولي

هشدار :براي اندازهگيري مقاومت خط لوله يا کابل از اهم متر استفاده نکنيد .جريان
عبوري از درون خط لوله يا کابل از طريق دستگاه اندازهگيري عبور کرده و ميتواند منجر
به آسيبهايي شود .اگر جريان به دستگاه اندازهگيري آسيب نزند ،اين اندازهگيري مقدار
مقاومت را نشان نخواهد داد .دستگاه اندازهگيري اين ولتاژ را بگونهاي تفسير ميکند که
گویا از باطري داخلي آمده است ،بجاي اينکه از مدار الکتريکي خارجي تحت اندازهگيري
آمده باشد.

بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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شکل  :34-7کاليبراسيون يک محل تست افت

IR

 1-13-7مدارهاي اندازهگيري .کاليبراسيون يک محل تست افت  IRشامل دو مدار
اندازهگيري ميباشد .مدار خارجي متشکل از يک آمپرمتر براي اندازهگيري جريان ،يک منبع
برق  ،DCيک کلید روشن/خاموش و ابزارهاي تنظيمي ميباشد .ميتوان از يک يکسوکنندة
سيار به عنوان منبع جريان ،کلید و ابزارهاي تنظيمي استفاده کرد .مدار داخلي ،يک ولت متر با
مقاومت ورودي باال (حداقل  10مگا اهم) ميباشد که روي مقياس ميلي ولت تنظيم میگردد.
خطـوط لولـه و کابلهـا بطـور ذاتـي هميشـه داراي جريانـي داخلی هسـتند .بنابراين
تغييـر در اندازهگيـري افـت ولتـاژ بـا مقدار جريان تسـت اعمال شـده مقايسـه ميشـود.
y  yمطابـق بـا پالريتههـاي شـکل  ،34-7کلیـه اجـزاي مـدار را وصـل کنيـد .رعایـت
پالريتـه بـراي تشـخيص درسـت جهـت شـارش جريـان در داخـل خـط لولـه يا
کابـل ،در خلال دسـتورالعملهاي آزمايـش بعـدي ،مهـم اسـت.
y  yبا خاموش کردن کلید مدار خارجي ،مقدار ولتاژ ( ) mvدر مدار داخلي را ثبت کنيد.
y  yکلید مدار خارجي را ،با شروع از يک جريان کم ،وصل کنيد و جريان را تا جایی تنظيم
کنيد که به جريان تست مطلوب برسد ،مقدار جريان تست را ثبت کنيد.
y  yدر حاليکه مدار خارجي روشن باقي مانده است ،مقدار ولتاژ ( ) mvدر مدار داخلي را ثبت کنيد.
y  yدادهها را در فرمولهاي زير قرار دهيد:
1

در تغيير ولتاژ بايد پالريته در نظر گرفته شود .به عنوان مثال :حاصل  4/1 mv ONمنهاي mv

1.

فصل هفتم :آزمایش

 ،1/3 OFFتغيير ولتاژ  2/8 mvميباشد .درحاليکه حاصل 4/1 mv ONمنهاي ،-1/3 mv OFF
تغيير ولتاژ  ( 5/4 mvتغيير ولتاژ =  ) +mv ON - -mv OFF = +mv ON + mv OFFاست.
y  yمقاومـت محـل تسـت و ضريـب کاليبراسـيون احـراز شـده را يادداشـت کنيـد.
درصورتيکـه دمـاي خـط لولـه يـا کابـل ثابـت باشـد ،ضريـب کاليبراسـيون
ميتوانـد بـر روي ايسـتگاه آزمايـش افـت  IRحـک شـده و در اندازهگيريهـاي
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آتـي مـورد اسـتفاده قرار گيـرد .درصورت نبـود اطمینان يـا تغییر دماهـا ،هر بار
کـه اندازهگيـري انجـام ميگيـرد مراحـل کاليبراسـيون را انجـام دهيـد.
 2-13-7جهت جريان .جهت شارش جريان با پالريتة قرائت ولتاژ ( )mvدر مدار
داخلي مشخص ميشود .به عنوان مثال ،با استفاده از شکل  35-7يک افت  IRمثبت
برقراری جريان را از راست به چپ نشان ميدهد درحاليکه يک افت  IRمنفي برقراری
جريان را از چپ به راست نشان خواهد داد.

شکل  :35-7محل تست افت  ،IRجهت جريان
بهره وری و نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی
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 3-13-7مقاومت خط لوله .اگر فاصلة محل تست مشخص بوده و ابعاد خط لوله
دقيقاً معلوم باشد ،ميتوان مقاومت خط لوله را محاسبه نمود .اتصاالت مقاومتي يا عايقها
نميتوانند بر روي خط لولة واقع در داخل محل (دهانة) تست حضور داشته باشند .تغييرات
دما بطور معکوس بر روي دقت اين محاسبات تأثير میگذارد.
 1-3-13-7همانطور که در شکل  35-7نشان داده شده است ،مقدار افت  )mv)IRبا
استفاده از يک ولت متر روي مقياس  mvاندازهگيري ميشود .با رعایت همه پالريتههاي
شکل  ،35-7دستگاه اندازهگيري را به مدار داخلي متصل نموده و مقدار اندازهگيري شده را
ثبت کنيد .پالريته براي تشخيص درست جهت جريان در داخل خط لوله يا کابل در خالل
دستورالعملهاي آزمايش بعدي ،مهم است.
 2-3-13-7مقاومـت بـا اسـتفاده از جـدول  3-7تخميـن زده ميشـود .ايـن مقاومت

بـر حسـب ميليونيـم اهـم ( 0/000001اهـم) بر هر فوت خطـي از خط لوله بیان ميشـود.
مقـدار ايـن مقاومـت بايد ،در محل تسـت ،در عددی بـا واحد فوت ضرب شـود (فاصلة خط
لولـه بيـن نقـاط اتصال واقعي از اتصاالت ايسـتگاه تسـت بـه خط لوله بر حسـب فوت).
جدول  :4-7مقاومت تقريبي خطوط لولة فوالدي

مقاومت در هر
اندازه اسمي خط قطر خارجي ضخامت ديوار وزن در هر
فوت (پوند) فوت (ميکرو اهم)
(اينچ)
(اينچ)
لوله (اينچ]
4

4/500

0/237

10/80

26/80

6

6/625

0/280

19/00

15/20

8

8/625

0/322

28/60

10/10

10

10/750

0/365

40/50

7/13

12

12/750

0/375

49/60

5/82

14

14/000

0/375

54/60

5/29

16

16/000

0/375

62/60

4/61

18

18/00

0/375

70/60

4/09

20

20/000

0/375

78/60

3/68

22

22/000

0/375

86/60

3/34

24

24/000

0/375

94/60

3/06

26

26/000

0/375

102/60

2/82

28

28/000

0/375

110/60

2/62

30

30/000

0/375

118/70

2/44

32

32/000

0/375

126/60

2/28

34

34/000

0/375

134/60

2/15

36

36/000

0/375

142/60

2/03

فصل هفتم :آزمایش

2

2/375

0/154

3/65

79/20
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 3-3-13-7سپس اين دادهها در فرمول زير قرار داده میشوند :

 4-3-13-7جهـت جريـان از روي پالريتـة اندازهگيـري شـدة افـت  )mv)IRتعييـن
ميشـود .بـه عنـوان مثـال بـا اسـتفاده از شـکل  ،35-7يـک افـت  IRمثبـت برقـراری
جريـان را از راسـت بـه چـپ نشـان ميدهـد درحاليکـه يـک افـت  IRمنفـي برقـراری
جريـان را از چـپ بـه راسـت نشـان خواهـد داد.
 4-13-7دستگاه اندازهگیری چندكاره .2دستگاه اندازهگیری چند كاره داراي قابليت
اندازهگيري جريان با "روش آمپرمتر نال "3ميباشد .اين دستگاه ميتواند جريانهاي خطي کمتر
از دو آمپر را با اطمینان اندازهگيري کند .از اين روش در نواحي با جريان خطي بيش از دو آمپر
استفاده نکنيد .ممکن است تغييرات جريان سرگردان يا ساير نوسانات در اندازهگيريها الزام کند
که دستگاه را در حالت نال نگه داريم و دستیابی به اندازهگيريهای دقيق و قابل اطمينان را بسیار
دشوار کند .اين روش به هيچگونه اطالعاتي در مورد طول محل تست ،قطر سازه يا نوع فلز مورد
آزمايش نياز ندارد.
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شکل  :36-7روش آمپرمتری نال ،با دستگاه اندازهگیری چند كاره
1.
2. Multi-Combination Meter
”3. “Null Ammeter Method
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 14-7دستورالعمل تست تداخل .هنگاميکه جريان داخل يک الکتروليت شارش
مييابد ،مسير مقاومت الکتريکي حداقل را طی ميکند .درصورتيکه يک سازه فلزي
در الکتروليت دارای جريان فرو رود ،میتواند يک مسير با مقاومت کم را براي شارش
جريان فراهم کند .جايي که الکترونها از الکتروليت وارد سازه ميشوند خوردگي
تسريع خواهد شد .جايي که الکترونها سازه را ترک ميکنند ،خوردگي کاهش خواهد
يافت .اين پديده "تداخل کاتدي" ناميده ميشود .تداخل کاتدي معموالً در سازههاي
مدفون اتفاق ميافتد .تداخل کاتدي را ميتوان با اندازهگيريهاي الکتريکي ،آشکار و
کنترل نمود .گاهي اوقات حفاظت کاتدي اثرات نامطلوبي را بر روي سازههايي دارد
که به سيستم حفاظت متصل نيستند ،زیرا مقداري از جريان در يک نقطه توسط
اين سازههاي "خارجي" جذب شده و در تالش براي بازگشت به منبع و تکميل مدار،
در نقطه ديگري تخليه ميشود .در محل تخليه جريان ،خوردگي رخ ميدهد .جريان
ميتواند با عبور از بين دو سازه يا در طول اتصاالت با مقاومت باال در همان سازه ،موجب
تخريب خوردگي شود .منابع جريانهای تداخلي ممکن است ثابت يا نوساني باشند.
منابع جريان ثابت ،مانند يکسوکنندههاي حفاظت کاتدي و ژنراتورهاي ترموالکتريک،
اصوالً داراي خروجي جريان مستقيم ثابتی ميباشند .منابع جريان نوساني داراي يک
خروجي جريان مستقيم نوساني هستند ،مانند سيستمهاي راه آهن الکتريکي جريان
مستقيم ،سيستمها و پمپهاي بارکشي معادن ذغال سنگ ،دستگاههاي جوشکاري،
سيستمهاي برق جريان مستقيم ،و جريانهاي تلوریک .براي توضيحات و شرح منابع
جريان تداخلي به پاراگراف  4-2-2مراجعه کنيد.
معمـوالً ميتـوان بـا نصـب يـک اتصـال الکتريکـي بيـن سـازة حفاظـت نشـده (در
محلـي کـه حداکثـر تخلیـه وجـود دارد) و سـازة حفاظـت شـده ،روش بهبـود را اعمال
نمـود .سـاير روشهـاي بهبـود شـامل از بين بردن پيوسـتگي خـط لولة خارجـي ،عايق
کـردن ناحيـة پيـکاپ خـط لولـة خارجـي ،عايـق کـردن خـط لولـة حفاظـت شـده در
ناحيـة تخلیـه خـط لولـة خارجي ،و اسـتفاده از آندهـاي گالوانيـک براي اعمـال جريان
بـه ناحيـة تخلیـه خـط لولـة خارجـي (و همچنيـن فراهـم آوردن يـک نقطـة تخلیـه
جريـان جايگزيـن) ميباشـد .جهـت اطالعـات در مـورد کنتـرل خوردگـي تداخلـي بـه
پاراگـراف  6-5مراجعـه کنيـد.
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 1-14-7تداخل ناشی از يکسوکنندههاي حفاظت کاتدي .سيستمهاي حفاظت
کاتدي منبع اصلي جريان سرگردان در دیگر سازههاي فلزي هستند .سازههايي که
بصورت الکتريکي به سازة حفاظت شده متصل نشدهاند".سازههاي خارجي" در نظر گرفته
ميشوند .يک سازة خارجي ميتواند مسير ديگري براي برقراری جريان آندهاي اعمال
جريان به يک سازة حفاظت شده ،فراهم کند .اگر مقاومت اين مسير به اندازه کافي کم
باشد مقدار جريان باال خواهد بود .از آنجا که مسير بازگشت فلزي وجود ندارد ،اين جريان
براي بازگشت به منبع خود ،از سطح سازه خارجي به الکتروليت تخلیه ميشود که منجر
به ایجاد خوردگي شديدي ميشود.
انجـام آزمايـش مسـتلزم همکاري با مالکان سـازههاي ذکر شـده ميباشـد .يک کميته
هماهنـگ کننـده خوردگـي بهترين اثر را در چنيـن همکاريهایی دارد؛ تمام شـرکتهايي
کـه روي سـازههاي مدفـون يـا زيـرآب کار میکنند و بخصـوص آنهايي کـه تحت حفاظت
کاتـدي هسـتند بايـد عضـو چنين کميتـهاي شـوند .ميتوان فهرسـتي از اکثـر کميتههاي
موجود را از انجمن ملي مهندسـان خوردگي ،تگزاس ،77218 -8340 ،هوسـتون صندوق
پسـتي  218340بدسـت آورد .معمـوالً آزمايـش تداخـل هنگامـي صـورت ميگيـرد کـه
سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي جديـد براي اولين بـار نصب شـدهاند .اما گاهـي اوقات نیز
بـا اندازهگيريهـاي ميداني معمولی آشـکار ميشـود .نگهـداري خوب سـوابق در ممانعت
از بـروز مشـکالت تداخـل کاتـدي بسـيار مفيـد اسـت ،زیـرا وقتي سـوابق بخوبـي حفظ
ميشـوند تغييـرات سيسـتم ،بخصوص اضافه شـدن سـازههاي مدفون جديـد ،را ميتوان
بسـيار سـادهتر مشـخص کرد .براي مشـخص کردن اثـرات و امکانپذير سـاختن طراحي
تدابیـر بهبـود ،بايد آزمايشـات تداخل بـر روي تمام سـازههاي مجاور با سيسـتم حفاظت
کاتدي انجـام گيرند.
تداخـل کاتـدي را ميتـوان بـا اندازهگيـري پتانسـيلهاي سـازه نسـبت بـه خـاک،
گراديانهـاي پتانسـيل و شـار جريـان (افـت  ،)IRدر حاليکـه جريـان حفاظـت کاتـدي
يـا اتصـاالت مقاومـت وصـل ( )ONهسـتند و/يـا بصـورت سـیکلی روشـن و خامـوش
ميشـوند آشـکار نمـود .پتانسـيلهاي سـازه نسـبت بـه خـاک فقـط زمانـي نشـانههای
تداخـل را ارائـه میدهنـد کـه در ناحيـة تخلیـه يا پيـکاپ جريان بـر روي سـازة خارجي
اندازهگيـري شـوند .توزيـع نابهنجـار يـا غيرعـادي جريان روي يک سـازة حفاظت شـده،

فصل هفتم :آزمایش

تداخـل احتمالـي بـر روي يـک سـازة خارجـي را نشـان ميدهـد .قرائتهاي شـار جريان
(افـت  )IRرابطـه بيـن نواحـي پيـکاپ و تخلیـه را بـر روي سـازة خارجي نشـان ميدهد.
خروجـي يکسـوکنندة حفاظـت کاتـدي شـامل يک شـکل مـوج اسـت که منجـر به يک
سـيگنال  DCضربانـي ميشـود .حضـور ايـن سـیگنال  DCضربانـي بـر روي سـازههاي
خارجـي ،تداخـل يکسـوکننده را نشـان ميدهـد .هنـگام انجـام تسـت جريان مـورد نیاز
يـا اعمـال تحريـک اوليـه در سيسـتمهاي حفاظـت کاتـدي نـوع اعمـال جريـان ،بايد به
تمـام شـرکتهاي مالـک سـازههاي زيرزمينـي در آن ناحيـه اطلاع داده شـود و انجـام
آزمايشـات بـا شـرکتهاي ذينفـع هماهنگ گردد .ملزومـات تخلية جريان براي هر سـازه
را ميتـوان از آزمايشـات در مکانهـای مختلـف آنـد تعييـن نمـود.
 1-1-14-7بهتريـن روش بـراي مشـخص کردن مکان تداخل ،بررسـي پتانسـيل
لولـه نسـبت بـه خـاک خـط لولة خارجـي اسـت ،در حاليکه منبـع تداخل بـا فواصل
زمانـي مشـخص بصـورت متنـاوب روشـن و خامـوش ميشـود .تفـاوت جبـري بيـن
قرائـت "روشـن" و "خامـوش" (تغييـر پتانسـيل) اثر تداخـل را بر روي سـازة خارجي
نشـان ميدهـد .محلـي کـه بيشـترين تغييـر پتانسـيل خـاک نسـبت بـه لولـه را در
جهـت مثبـت ("حفاظت نشـده") نشـان میدهـد ،نقطه «بحرانـي» يا"کنتـرل" ناميده
ميشـود .ايـن نقطـه معمـوالً در محـل تالقـی خطـوط لولـة حفاظت شـده و حفاظت
نشـده قـرار دارد .نواحـي کـه تغييـر پتانسـيل لولـه نسـبت بـه خـاک را در جهـت
منفـي ("حفاظـت شـده") نشـان ميدهنـد ،نواحـي "پيـکاپ" ناميده ميشـوند .وجود
يـک ناحيـة پيـکاپ بـر روي سـازة خارجـي حکايـت از وجـود تداخـل و وجـود يـک
ناحيـة تخلیـه در جايـي بـر روي آن سـازه دارد .درصـورت وجـود اتصـال فلـزي بين
سـازة خارجـي و سـر منفـي يکسـوکننده ،تداخـل نبـوده و حفاظـت اسـت و ناحيـة
تخلیـهای وجـود نـدارد (و بنابرايـن بـا توجـه بـه تعريف ،يک سـازة خارجي نيسـت).
 2-1-14-7اگـر منبـع تداخـل کاتـدي شـناخته شـده نباشـد ،ميتـوان بـا
اندازهگيـري پتانسـيلهاي سـازه نسـبت بـه خـاک ،در حاليکـه جريـان حفاظـت
کاتـدي برقـرار اسـت ،و بـا اندازهگيـري گراديانهـاي پتانسـيل آنرا آشـکار نمـود.
پتانسـيلهاي سـازه نسـبت بـه خـاک فقـط هنگاميکـه در ناحيـة تخلیـه يـا پيـکاپ
جريـان بـر روي سـازه خارجـي اندازهگيـري شـده باشـد ،نشـانه تداخـل دارنـد.
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 3-1-14-7گراديانهـاي پتانسـيل بـا دسـتورالعملهاي آزمايـش پيـل بـه پيل
در پاراگـراف  5-7اندازهگيـري ميشـوند .ایـن اندازهگیریهـا در امتـداد خـط لولـة
خارجـي ميتوانـد نقطـة تخلیـه و نواحـي پيـکاپ را مشـخص کنـد .بـراي تعييـن
جهـت جريـان و انـدازه آن ،بايـد پالريتـه مشـخص شـود .جريـان بـه سـمت نقطـة
تخلیـه جريـان یافتـه و بـا نزديـک شـدن بـه نقطـة تخلیـه ،بزرگـي جريـان افزايـش
خواهـد يافـت .بـا عبـور از نقطـة تخلیـه ،ايـن جهـت عکـس میشـود .محـل معکوس
شـدن جریـان بـا بيشـترين مقـدار ،نقطـة "کنتـرل" يـا "بحراني" اسـت .نقطـة تخلیه
معمـوالً نزديـک سـازه قـرار دارد و موجب تداخـل ميشـود .ناحية پيـکاپ معموالً در
نزديکـي سيسـتم آنـد قـرار دارد کـه موجـب تداخـل ميشـود .پيـدا کـردن موقعيت
ناحيـة پيـکاپ در يافتـن منبـع تداخـل حائـز اهميـت ميباشـد زیـرا جهـت ورود
جریـان را نشـان میدهـد.
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شکل  :37-7پالريتة پيل نسبت به پيل در سازة خارجي

 4-1-14-7درصـورت بينتيجـه بـودن سـاير رو شهـا ،ميتـوان انداز هگيـري
شـار جريـان (افـت  )IRرا بـر روي يـک خـط لولـة خارجـي انجـام داد .قرائتهـاي
مقـدار جريـان (افـت  )IRرابطـة بيـن نواحـي پيـکاپ و تخلیـه را بـر روي سـازة
خارجـي نشـان ميدهنـد .بـا اندازهگيـري شـار جريـان بـر روي يـک سـازة خارجي،
1. Cell-to-Cell test procedures

ميتـوان جهـت نقطـة تخلیـه و نواحـي پيـکاپ را تعيين نمـود .بزرگي جريان نشـان
دهنـدة شـدت بـوده و با کاهـش فاصلـه از نقطـة تخلیـه ،افزايش مييابـد .درصورت
وجـود ايسـتگاههای آزمایـش افـت  IRيـا درصورتيکـه خـط لولـه در دسـترس
باشـد (از روي سـطح زميـن بگـذرد يـا از درون کانا لهـاي روبـاز عبـور کنـد) ،ايـن
اندازهگيريهـا را ميتـوان بسـادگي انجـام داد .در يـک ايسـتگاه آزمايـش افـت ،IR
جريـان بـا اسـتفاده از دسـتورالعملهای پاراگـراف  13-7اندازهگيـري ميشـود.
جريـان جايـي اندازهگيـري ميشـود کـه امـکان دسترسـي بـه خـط لوله با اسـتفاده
از يـک آمپرمتـر انبـری (ماننـد  )SwainCP AmpClipوجـود دارد .بـراي خـط لولـة
مـورد آزمايـش بايـد از کلمپ(انبـر) بـا سـايز مناسـب اسـتفاده شـود .توجـه داشـته
باشـيد :آمپرمترهـای انبـری معمولـی در ايـن کاربرد جوابگـو نیسـتند .در این حالت
آمپرمتـر بايـد قـادر بـه اندازهگيـري جریانهـای  ،DCبـا رنـج اندازهگيـري تـا دقت
زيـر  30ميلـي آمپر باشـد.
 5-1-14-7توزيـع نامناسـب يـا غيرعـادي جريـان بـر روي يـک سـازة حفاظت
شـده ،نشـان دهنـدة بـروز تداخـل احتمالـي روي يـک سـازة خارجـي ميباشـد.
معمـو الً بـا افزايـش فاصلـه از آندها ،پتانسـيل سـازة حفاظت شـده به آرامـی کاهش
مييابـد .در محـل نقـص عايقهـا ،پتانسـيل سـازة حفاظـت شـده کاهـش مييابـد.
افزايـش پتانسـيل معمـو الً پيـکاپ جريـان را نشـان ميدهـد .درصورتيکـه پتانسـيل
يـک خـط لولـة حفاظـت شـده در تالقـي بـا يـک خـط لولـة خارجـي افزايـش يابد،
احتمـال وجـود تداخـل بـر روي آن سـازه وجـود دارد .بررسـي پتانسـيل سـازه
درحاليکـه در منبـع جريـان وقفـه اعمـال ميشـود وجـود و بزرگـي آن تداخـل را
نشـان خواهـد داد.
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 6-1-14-7خروجـي يکسـوکنندة حفاظـت کاتدي شـامل يک شـکل مـوج به صورت
يـک سـيگنال  DCضربانـي اسـت .محـل اين سـيگنال را ميتـوان با اسـتفاده از يـک لوله
یـاب کـه قـادر به دنبـال کردن يـک سـيگنال  120سـیکل در ثانيه ميباشـد (ماننـد لوله
یـاب مـدل  ،200FDACدر ُمد يکسـوکننده) تعيين کرد .وجود اين سـيگنال نشـان دهندة
وجـود تداخـل بـر روي سـازة خارجـي ميباشـد .ترکيـب کـردن ايـن روش بـا يـک قطـع
کننـده جريـان در منابعـي کـه مشـکوک بـه تداخـل هسـتند ،منبـع تداخل را به سـرعت
مشـخص میکنـد .گاهـي اوقات ميتـوان از توان سـيگنال براي نشـان دادن جهـت نواحي
تخلیـه و پيـکاپ اسـتفاده نمـود .معمـوالً تـوان سـيگنال در جهـت نقطـة تخلیـه افزايـش
مييابـد .ممکـن اسـت ايـن حالـت در خصـوص نواحي تخلیـه چندگانـه رخ ندهد.
 7-1-14-7روش ديگـر آزمايـش تداخـل شـامل اسـتفاده از يـک اتصـال تخليـة
آزمايشـي بيـن سـازهها ميباشـد .پمـپ مناسـب جریـان را ميتـوان بـا سـعي و خطـا ،با
اسـتفاده از يـک مقاومـت متغيـر براي تغييـر جريـان تخليه تعییـن نمود .جريـان تخلية
مـورد نيـاز را ميتـوان از دادههـاي آزمايـش نيـز محاسـبه کـرد .هنگاميکه مالک سـازة
حفاظت شـده و سـازة خارجي یکسـان اسـت ،ميتوان از اين روش به سـادگي اسـتفاده
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نمـود .منبـع تداخل با فواصل زماني مشـخص بصورت متناوب روشـن و خاموش ميشـود
و مقاومـت متغیـر تـا جایـی تنظيـم ميشـود که هيـچ تغيير پتانسـيلي در سـازة خارجي
رخ ندهـد .اگـر شـرايط محلـی اجـازه دهـد ،میتوان ابعـاد اين اتصـال را بگونـهای تنظيم
کـرد کـه حفاظـت جزئـي يـا کامـل بـه سـازة خارجـي اعمـال شـود .اگـر سـازة خارجي
کوچـک بـوده يـا بخوبـي عايق شـده باشـد و سـازة حفاظت شـده عايـق ضعيفي داشـته
باشـد ،بـراي حفـظ کـردن حفاظت بر روي سـازه ،ميتـوان از ايـن گزينه زمانی اسـتفاده
کـرد کـه هنـوز جريـان حفاظت کاتـدي کافي در دسـترس میباشـد.
 2-14-7تداخل ناشی از منابع متغير (نوساني) .درحاليکه آزمايش تداخل،
اثرات جريانهاي سرگردان ثابت را مشخص ميکند نوع ديگري از بازرسي جريان
سرگردان ،جريانهاي سرگردان نوساني را تحليل مينماید .تغييرات نوساني يا متناوب
در مقادير ولتاژ سازه نسبت به الکتروليت و جريانهاي غيرعادي يا نوساني ،نشان دهندة
وجود جريانهاي سرگردان ميباشند .جريانهاي سرگردان ميتوانند درست همانند
حفاظت کاتدي بر سازهها اثر بگذارند .سازهها ممکن است توسط جريانهاي سرگردان
حفاظت شده يا تخريب شوند ،بسته به اینکه جريان به سمت اين سازه بوده یا از آن
خارج شود .چنين تحليلي تخصصي است و کسب مهارت در تمام تکنيکها مستلزم
مطالعه در این زمینه میباشد .اصول به صورت ذکر شده در پاراگراف قبلي ()1-14-7
ميباشد .با این تفاوت که جريان سرگردان هميشه وجود ندارد .استفادة همزمان از
ثبتکنندههاي داده يا ابزارهاي ثبتکننده در نقاط بسيار بر روي سازة خارجي ،همان
اطالعات فوقالذکر را نشان خواهد داد .تعيين محل نقطه (نقاط) تخلیه و نواحي پيکاپ
همچنان مهم است .در اين مورد ،تعيين زمان تداخل نيز حائز اهميت ميباشد.
 1-2-14-7ميتـوان از تمامي اندازهگيريهاي پايه در مطالعة جريانهاي سـرگردان
نوسـاني اسـتفاده کـرد .شـايد پربارتريـن اندازهگيريها مشـابه بـا اندازهگیریهای تسـت
تداخـل باشـند :پتانسـيلهاي سـازه نسـبت بـه الکتروليـت و افـت  IRدر امتداد سـازه يا
الکتروليـت .بـا اينحـال ،روشهاي تحليل متفاوت بـوده و از تجهيزات تخصصي اسـتفاده
ميشـود .دغدغـة عمـده در انجـام بازرسـي جريـان سـرگردان ،کشـف ميـزان خرابـي و
تعييـن منبـع جريانها ميباشـد.
 2-2-14-7از اندازهگيـري پتانسـيلهاي خـط لولـة خارجـي معمـوالً بـراي تعييـن
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نواحـي پيـکاپ و تخلیـه اسـتفاده ميشـود .بـا اسـتفاده از ثبـت کنندههـاي داده يـا
ابزارهـاي ثبـت کننـده ،مکانهای بسـياري بطور همزمان بر روي سـازة خارجـي مونيتور
ميشـوند .سـپس ايـن دادهها براي تحليـل وجود تداخل بـر روي نمودار آورده میشـوند.
هنگاميکـه زمان دقيق تداخل مشـخص شـود ،تمامـي قرائتهاي پتانسـيل در آن لحظه
بـکار میرونـد تـا نقـاط تخلیـه و پيـکاپ معلـوم شـود .از دادههـاي بدسـت آمـده بـراي
مشـخص کـردن نواحـي جهت دریافت دادههاي بيشـتر اسـتفاده ميشـود .پـس از يکبار
جمـعآوری ،دادههـا دقيقـاً ماننـد دادههـاي تداخـل کاتدي شـرح داده شـده در پاراگراف
 13-7بـکار میرونـد .ممکـن اسـت پتانسـيلهاي غيرعادي روي سـاير سـازهها نيز براي
تحليـل بيشـتر بـکار برده شـوند .پـس از اينکه يکبار ناحيه پيکاپ و زمان مشـخص شـد،
ميتـوان محـل منبـع جريـان را مشـخص کـرد (در مـورد منابـع جريانهـاي سـرگردان
نوسـاني به پاراگـراف  4-2-2مراجعـه کنيد).
 3-2-14-7روش ديگـر بـرای يافتـن ايـن نقـاط ازطريـق اندازهگيريهـاي جريـان
ميباشـد .بـراي تعييـن نقـاط پيـکاپ و تخلیـه در نواحـي جريـان سـرگردان نوسـاني،
دادههـاي حاصـل از چنديـن نقطـة آزمايـش در يـک بـازة زمانـي رسـم ميشـود .مقادير
جريـان در چنـد جـا روي سـازة خارجـي (کـه از محلهـاي تسـت افـت  IRيـا کلمـپ
در ميلـي آمپرمتـر ثبـت شـدهاند) در يـک بـازة زمانـي رسـم ميشـوند .جريـان بايـد در
چنديـن نقطـه بطـور همزمـان اندازهگيـري شـده و قرائتهاي کافـي براي پوشـش دادن
بـازة تغييـرات جريـان (معمـوالً حداقـل  24سـاعته) ايجـاد شـوند .بـا تحليـل جهـت و
بزرگـي جريـان در زمـان وقـوع تداخـل ،میتوان رابطـه و جهـت نواحي پيـکاپ و نواحي
تخلیـه را تعييـن نمـود .پـس از اينکه زمان تداخل مشـخص شـد ،ميتـوان ناحيه پيکاپ
را بـراي منابـع احتمالـي پيـکاپ جريـان جسـتجو نمـود (در مـورد منابـع جريانهـاي
سـرگردان نوسـاني بـه پاراگراف  4-2-2رجـوع نمائید) .علاوه بر ضرورت بدسـت آوردن
همزمـان قرائتهـا بخاطـر جريـان نوسـاني ،اين روش مشـابه بـا اندازهگيريهـاي جريان
خطـي معمولـي ميباشـد.

