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پيشگفتار
استفاده از سیستم ضوابط تجهیزات يكپارچه۱ در استاندارد سازمان دفاعي آمريكا2 توصیه 
شده است. اين سیستم دستورالعمل های برنامه ريزي، طراحي، ساخت، نگهداري، بازسازي و 
نوسازي را ارائه مي دهد و مطابق با نامه غیررسمي)USD(AT&L مورخ 2۹ می سال 2002 
در بخش هاي نظامي، واحدهاي دفاعي و فعالیت هاي میداني سازمان دفاعي آمريكا اعمال 
مي گردد. در صورت نیاز اين ضوابط در تمام پروژه هاي میداني سازمان دفاعي آمريكا و نیز 

براي ساير کاربران بكار برده خواهد شد.
روز  به  و  بازبیني  مورد  متناوب  بطور  و  بوده  پويا  اسنادي  يكپارچه  تجهیزات  ضوابط 
رساني قرار خواهند گرفت و به عنوان بخشي از تعهدات خدمات مبني بر ارائه ضوابط فني 
واحدهای مهندسي  قرار مي گیرند. ستادها،  کاربران  نظامي، در دسترس  تجهیزات  براي 
مهندسي عمران  پشتیباني  دفتر  و  دريايي  تجهیزات  مهندسي  فرماندهي  امريكا۳،  ارتش 
نیروي دريايي۴ مسئولیت مديريت سیستم ضوابط را برعهده دارند. الزم است سازمان هاي 
دفاعي براي تفسیر و اصالحات اسناد با امور تدارکات تماس حاصل نمايند. تأمین محتواي 
فني ضوابط درحوزه مسئولیت کارگروه فعالیت هاي میداني سازمان دفاعي آمريكا مي باشد. 
فرم  صورت  به  و  خدمات  دفتر  به  بايد  مربوطه  توجیهات  با  همراه  پیشنهادي  تغییرات 

Criteria Change Request (CCR(: الكترونیكي به اين آدرس ارسال شود
قابل دسترسی است. ضوابط تجهیزات  نیز  زير  اينترنتي  ازطريق سايت های  فرم  اين 
يكپارچه قابل انتشار بوده و تنها به صورت الكترونیكي و از طريق منابع زير توزيع مي گردد:

y    : (UFC( راهنماي ضوابط تجهیزات يكپارچه
http://65.204.17.188//report/doc_ufc.html

1. UFC
2. MIL-STD 3007
3. HQUSACE
4. AFCESA
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y    : USACE TECHINFO سايت اينترنتي
http://www.hnd.usace.army.mil/techinfo

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

y    با ساختماني  علوم  ملي  موسسه  حمايت  تحت   (CCB( ساختمان  ضوابط  سیستم 
                                                                                                         http://www.ccb.org  : سايت اينترنتي

نسخه هاي چاپي اين ضوابط بايد قبل از استفاده با نسخه الكترونیكي جاری تطبیق 
داده شوند تا از به روز بودن آنها اطمینان حاصل گردد. 

با مجوز از :
و  مهندسي  بخش  رئیس  برانک،  دوايت 

ساخت، امور مهندسي ارتش آمريكا 

مهندسی،  رئیس  رايت،  جیمز  دکتر 
فرماندهي مهندسي تجهیزات دريايي 

مهندسی  امور  معاونت  فرگوسن،  کاتلین 
لجیستیک  و  تأسیسات   DCS عمران 

سازمان نیروي هوايي 

فرانک لین، مديريت تحلیل و سرمايه گذاري، 
قائم مقام معاون وزارت دفاع در امور تأسیسات 

و محیط زيست، وزارت دفاع 



فصل اول

مقدمه
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1-1هـدف. اين کتـاب راهنمايي براي بازرسـي و نگهـداري از سیسـتم هاي حفاظت 
کاتـدي۱ مي باشـد. ايـن کتـاب بايـد توسـط کارکنـان مسـتقر در محـل بكار گرفته شـود 
تـا بـا اجـراي بازرسـي هاي برنامه ريـزي شـده و اقدامـات نگهـداري پیشـگیرانه سیسـتم 
را عیب يابـی نمـوده و نقايـص آن را برطـرف کننـد. در ايـن کتـاب اطالعـات مربـوط بـه 
اندازه گیري هـاي میدانـي خـاص نیـز ذکر شـده اسـت تا بـا اسـتفاده از آن کارکنـان فني 
قـادر بـه عیب يابـی و اصـالح مسـائلی شـوند کـه تفكیـک يـا اصـالح آن فراتـر از توانايي 
کارکنـان مسـتقر در محـل مي باشـد. بـراي تجهیـزات نظامـي از پژوهشـنامه تأسیسـات 
سیسـتم هاي  از  نگهـداري  و  بهره  بـرداری  عنـوان  بـا   ،۴20-۴۹  -2۹ شـماره  عمومـي 

حفاظـت کاتـدي، چـاپ 2 دسـامبر سـال ۱۹۹2 اسـتفاده کنید. 
1-2سيستمهايحفاظتکاتدي.حفاظت کاتدي يک روش الكتروشیمیايي براي 
سیستم هاي  می باشد.  مستغرق  يا  مدفون  فلزي  سازه هاي  خوردگي  کنترل  يا  جلوگیري 
حفاظت کاتدي سیستم هايی پويا هستند که براي کنترل خوردگي از جريان الكتريسیته 
استفاده می کنند. درصورت قطع جريان، خوردگي با سرعتی متناسب با ترکیب ماده/محیط 
رخ خواهد داد و درصورتي که جريان تأمین شده براي حفاظت کامل کافي نباشد، خوردگي با 
سرعت کمتري انجام می شود. پس از اينكه سیستم حفاظت کاتدي براي ايجاد حفاظت کافي 
نصب و تنظیم شد، بايد جريان و پتانسیل ها نسبتاً ثابت بمانند. تغییرات جريان يا پتانسیل 

نشان دهنده بروز مشكل مي باشد. 
1-2-1کاربرد. تجهیزاتي که جهت کنترل خوردگي آنها می توان از سیستم حفاظت 

کاتدي استفاده کرد عبارتند از:
y    مخازن زيرزمیني ذخیره سوخت و مخازن هم سطح زمین
y   شبكه هاي توزيع سوخت
y   مخازن ذخیره آب هم سطح زمین ويا واقع در بلندي
y   شبكه هاي توزيع آب آشامیدني
y    شبكه هاي توزيع گاز طبیعي
y   شبكه هاي توزيع هواي فشرده
y   لوله هاي آب آتش نشاني

1. CP (Cathodic Protection(
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y   تجهیزات پمپ فاضالب
y    موج شكن های فوالدي، پايه های نگهدارنده/ محافظ اسكله و ديگر سازه هاي فوالدي

مستغرق در آب
y   شبكه های فوالدی در سازه های بتنی

1-2-2مزايا. در مورد تأسیسات خدمات شهری دو گزينه وجود دارد :  )۱( نصب و 
نگهداري از سیستم های حفاظت کاتدي؛ يا )2( تعويض دوره اي تأسیسات، زمانی که میزان 
نشتي ناشي از خرابي در آنها به هزينه ای عملیاتی )يا بار مالي( تبديل می شود. سیستم هاي 
حفاظت کاتدي با نصب و نگهداري صحیح، باعث افزايش نامحدود طول عمر تجهیزات 
شده و تا حد زيادي  هزينه هاي عملیاتی را کاهش می دهند. از طرفی وجود اين سیستم ها 
نظیر  در خدمات ،  ناگهانی  و  غیرمنتظره  عیوب  بروز  در خصوص  دولت  بالقوه  مسئولیت 
انفجار تأسیسات گازرساني و نشتی باک هواپیما، را نیز کاهش مي دهد. پاک سازي محیط 
زيست، حمل و نقل و دورريزي خاک آلوده، کنترل ملزومات و ساير هزينه هاي مرتبط با 
نشت های »قابل گزارش« )بیش از ۳785 لیتر يا۱000 گالن(، مي تواند براي دولت بیش 
از يک میلیون دالر هزينه در پي داشته باشد.گزارش نقض قانون۱ نیز مي تواند جريمه و 
مجازات هايي به دنیال داشته باشد. درکل، حفاظت کاتدي براي نگهداری از هرنوع سازه 

فلزي در محیط خورنده با کمترين هزينه عملیاتی ضروری مي باشد.
با  مي توان  را  عملكرد سیستم  کاتدي. نگهداريسيستمحفاظت و تعمير 3-1
دو  هر  از  ترکیبي  با  ترجیحاً  يا  تجهیز،  پتانسیل  اندازه گیری  تغذيه،  جريان  اندازه گیري 
بازرسي و تنظیم  برنامه ريزی شده مي تواند شامل  روش کنترل نمود. تعمیر و نگهداری 
حالی که  در  باشد.  آندها  يا  جريان  يكسوکننده هاي  مانند  دستگاه،  مختلف  قسمت هاي 
تعمیر و نگهداري برنامه ريزي نشده مي تواند شامل عیب يابي و تعمیر قسمت هايي نظیر 
معیوب  شده  برنامه ريزي  بررسي هاي  طي  که  باشد  رسانا  تجهیزات  يا  آندي  بسترهاي 

شناخته شده اند. 
1-4مؤلفههايحفاظتکاتدي. برنامه حفاظت کاتدي شامل موارد زير مي باشد. 

y    کنترل خوردگي با طراحي سیستم حفاظت کاتدي

1. NOV
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y    کنتـرل خوردگـي طـی کارهـای درون سـازمانی و پیمانـكاري، سفارشـات کاري و
پروژه هـا

y    استفاده از حفاظت کاتدي جهت جلوگیری از رخداد واکنش های الكتروشیمیايي
y   استفاده از پوشش هاي محافظ براي کاهش جريان مورد نیاز حفاظت کاتدي
y    ،آنالیـز خرابي هـا و پیاده سـازی اقدامـات اصالحـي در خوردگي هـای ناشـي از مواد

طراحي، سـاخت يـا محیط
y    ارائـه مسـتندات الزم درخصـوص مطابقـت با ضوابـط و عملكرد، تعمیـر و نگهداري

کارآمد سیسـتم هاي حفاظـت کاتدي  
توجـه: مطالـب آموزشـی ايـن کتاب هـم بـرای سیسـتم هاي حفاظت کاتـدي از نوع 

آنـد فداشـونده و هـم نوع جريـان اعمالي کاربـرد دارد. 
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2-1فرايندخوردگي. درک اصول سیستم هاي حفاظت کاتدي برپايه درک ماهیت 
فرايند خوردگي است. خوردگي فلزات يک فرايند الكتروشیمیايي است. در اين فرايند، يک 
مدار الكتريكي وجود دارد که جابجايی الكترونها از طريق واکنش هاي شیمیايي در قسمتی 
از آن انجام مي شود. اين واکنش هاي شیمیايي در سطحي از فلز که در مجاورت الكترولیت 
است رخ مي دهد. واکنش هاي اکسیداسیون )خوردگي( در سطح آند و واکنش هاي کاهشی 
در سطح کاتد انجام مي شوند. سیستم هاي کنترل خوردگي با تبديل سازة حفاظت شده به 
کاتد در يک پیل خوردگي بزرگتر، اين واکنش هاي اکسیداسیون را جابجا کرده و »سیستم 
حفاظت کاتدي« نامیده مي شوند. آندها در سیستم حفاظت کاتدي براي ايفاي نقش آند 
واکنش هاي  تمامي  انجام  براي  را  و مكاني  بزرگتر نصب می شوند  پیل خوردگي  اين  در 
اکسیداسیون در پیل فراهم مي آورند. براي توصیف دقیق اصول حفاظت کاتدي، الزم است 

که ماهیت دقیق فرايند خوردگي با جزئیات کامل شرح داده شود. 
2-1-1پيلخوردگي. خوردگي تخريب يک ماده در اثر واکنش آن با محیط اطراف 
مي باشد. در يک فلز، اين تخريب اصوالً طي يک فرايند الكتروشیمیايي صورت مي گیرد. 
اين فرايند طی چهار مسیر مجزاي آند، کاتد، الكترولیت و فلز رخ می دهد. اين چهار جزء، 
»پیل خوردگي« را تشكیل مي دهند و خوردگي الكتروشیمیايي فقط زماني اتفاق مي افتد.

که هر چهار عامل حاضر باشند. براي درک عملكرد سیستم حفاظت کاتدي، شناخت اين 
چهار جزء پیل خوردگي الكتروشیمیايي بسیار مهم است. 

2-1-1-1آنـد. واضـح تريـن بخـش پیـل خوردگـي آنـد مي باشـد. خوردگـي در 
ايـن قسـمت رخ مي دهـد. در يـک پیـل خوردگـي آنـد جايـی اسـت کـه در آن جريـان 
الكتريسـیته بـه طريـق شـیمیايي از سـطح فلـز وارد الكترولیـت مي شـود. ايـن واکنـش 
شـیمیايي يک واکنش اکسیداسـیون اسـت، که مشـخصه آن از دسـت دادن يک الكترون 
توسـط فلـز و ترکیـب شـدن آن با يـک عنصر ديگـر، معموالً اکسـیژن، مي باشـد. درمورد 

فـوالد، مـاده حاصـل اکسـید آهـن )زنگ آهن( اسـت. 
2-1-1-2کاتد. دومین قسمت از پیل خوردگي کاتد مي باشد. کاتد جايي است که 
حفاظت مي شود. در يک پیل خوردگي کاتد جايی است که در آن جريان الكتريسیته به 
طريق شیمیايي از الكترولیت به سطح فلز وارد مي شود. اين واکنش شیمیايي يک واکنش 

کاهشي است که مشخصه آن فلز رسانای الكترونها تا الكترولیت می باشد.
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کاتدآند

الکتروديکهواکنشهاياکسيداسيون
)خوردگي(درآنرخمیدهد

الکتروديکهواکنشهايکاهش)حفاظت(
درآنرخمیدهد

متضاد–آندمتضاد–کاتد

با توجه  الكتروشیمیايي  الكترود در پیل خوردگي  2-1-1-3رابطهآند/کاتد. يک 
با الكترود ديگر، به آند يا کاتد تبديل مي شود. اين  به پتانسیل الكتريكي آن درمقايسه 
اختالف پتانسیل الكتريكي که نیروي محرکه الكتريكي پیل است، اختالف ولتاژ بین آند و 
کاتد مي باشد. الكترود  فعال تر، يا با ولتاژ منفي تر، خورده  شده و طبق تعريف آند محسوب 
می دهد  عبور  الكترولیت  از  را  الكترونها  مثبت تر،  ولتاژ  با  يا  نجیب تر ،  الكترود  مي شود. 
)واکنش هاي  تعريف کاتد محسوب شده و دچار خوردگي  )واکنش هاي کاهش( و طبق 
اکسیداسیون( نمي شود. همانطورکه قباًل گفته شد، در پیل خوردگي الكتروشیمیايي چهار 
عامل مجزا وجود دارند که همه آنها بايد براي ايجاد يک مدار کامل و برقرار شدن جريان 

)انجام خوردگي( موجود باشند. 
الكترولیت  است.  الكترولیت  خوردگي  پیل  بخش  سومین  الکتروليت.  4-1-1-2
محلي است که در آن  يون ها جريان مي يابند. هر ماده اي که در تماس با آند و کاتد باشد 
و امكان انتقال يون ها را فراهم آورد الكترولیت است. الكترولیت آن بخشي از پیل خوردگي 
است که امكان رخ دادن واکنش هاي اکسیداسیون و کاهش را بوجود مي آورد. در واقع 
الكترولیت شامل منبعي از عناصر يا اتمهايي است که براي انتقال يون به الكترودهاي فلزي 

)آند و کاتد( و انتقال از آنها، مورد نیاز مي باشد. 
2-1-1-5مسيرفلزي. چهارمین بخش پیل خوردگي مسیر فلزي مي باشد. مسیر 
فلزي مدار را کامل کرده و اجازه مي دهد که الكترونها جريان پیدا کنند. هر فلزي که هم 
با آند و هم با کاتد در تماس بوده و جريان يافتن الكترونها را امكان پذير سازد همان مسیر 
فلزي است. اين جريان الكتروني بايد وجود داشته باشد تا خوردگي الكتروشیمیايي رخ دهد. 
درمورد مخزن يا خط لوله، مسیر فلزي مي تواند خود مخزن يا لوله يا اتصال فلزي آن به يک 

سازه فلزي ديگر باشد. 
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مسيرفلزيالکتروليت

هرگونهخاکيامايعمجاورودرتماسباآند
وکاتدکهامکانانتقال)جريانيافتن(يونها

رافراهمميآورد.

هررساناييکهاجازهميدهد
الکترونهاازآندبهکاتدجريانپيدا

کنند.

مجـدداً تكـرار مي کنیـم کـه هـر چهار قسـمت پیـل خوردگي بايـد حاضر باشـند تا 
خوردگـي الكتروشـیمیايي رخ دهـد. زماني کـه هـر چهـار قسـمت وجود داشـته باشـند 
شـرايط يـک مـدار بسـته بوجـود آمـده و جريـان درون ايـن مـدار برقـرار مي شـود. 
خوردگـي صرفـاً در آنـد پیـل، کـه در آن واکنش هـاي اکسیداسـیون روي مي دهنـد، 
اتفـاق مي افتـد. يـک نمونـه آشـنا از پیـل خوردگـي، باتري پیل خشـک معمولي اسـت. 
در ايـن باتـری دو فلـز مختلـف کـه يكي از آنهـا آند و ديگـري کاتد مي باشـد در تماس 
بـا يـک الكترولیـت پیوسـته قـرار دارنـد کـه  بـا فراهـم شـدن مسـیر فلـزی در مـدار، 

جريـان برقـرار مي شـود. 

شکل 2-1: پیل خوردگي 
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واکنـش خوردگـي بـه صـورت چرخ هـای عمـل می کنـد و در آن الزم اسـت هرچهـار 
الكتروشـیمیايي  عنصـر پیـل وجـود داشـته و در جهـت پیشـرفت واکنـش خوردگـي 
عمـل کننـد. حـذف هـر يـک از مؤلفه هاي پیـل الكتروشـیمیايي يـا جلوگیـري از رخداد 
واکنش هـاي مجـزاي آنـد يـا کاتـد، مي توانـد مانـع از انجـام کل فراينـد خوردگي شـود. 

شکل 2-2 : پیل خوردگي، باتري پیل خشک

2-1-1-6واکنشآندي. در آند، اتمهاي فلز يک يا چند الكترون از دست داده و 
بصورت يون هاي فلزي درمي آيند. فرمول کلي اين واکنش با استفاده ار نمادهاي شیمیايي 

به صورت زير است:

نمـاد M0  نشـان دهنده يـک اتـم فلـز ماننـد آهـن يـا مـس در يـک قطعـه فلـزي، 
فلـش نشـان دهنده جهـت پیشـرفت واکنـش و نمـاد +M مربوط بـه يون فلزي می باشـد. 
يون هـاي فلـزي تشـكیل شـده در واکنـش خوردگـي قطعـه فلـزي را تـرک کـرده و وارد 
محیـط )الكترولیـت( مي شـوند. نمـاد -e مربـوط بـه الكتـرون بـا بـار منفـي اسـت کـه 
بـا تشـكیل يـون فلـزي آزاد مي شـود. الكتـرون آزادي کـه در واکنـش خوردگـي ايجـاد 
مي شـود.در داخـل قطعـه فلـز باقـي مي مانـد. فرمـول واکنـش بـراي يـک واکنـش آندي 

خـاص نظیـر واکنـش خوردگـي مـس بـه صـورت زيـر بیان مي شـود.

ايـن فرمـول نشـان دهنده واکنـش يک اتم مس براي تشـكیل يـک يون مس بـا بار 2+ 
و دو الكتـرون اسـت. توجه داشـته باشـید که بـار کل تغییر نمي کنـد )2-  +  2+ =0(. تمام 
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فلـزات مي تواننـد واکنـش داده و يـون فلـزي و الكتـرون ايجـاد کننـد. تشـكیل يون هاي 
فلـزي و الكترونهـا مشـخصه واکنش هاي آندي اسـت. 

دهند.  رخ  کاتد  در  است  ممكن  زيادي  واکنش هاي  کاتدي.  واکنش 7-1-1-2
ساده ترين واکنش کاتدي واکنش يون هاي هیدروژن، که در محلول هاي آبي وجود دارند، 
با الكترونها و تشكیل گاز هیدروژن مي باشد. فرمول شیمیايي اين واکنش چنین نوشته 

مي شود.

ايـن فرمـول نشـان دهنده واکنـش دو يـون هیـدروژن )+2H( بـا دو الكتـرون )-e( و 
تشـكیل دو اتـم هیـدروژن مي باشـد. کـه بعـداً ايـن دو بـا هم ترکیب شـده و يـک ملكول 
گاز هیـدروژن  )H2( را بوجـود مي آورنـد. هماننـد واکنش هـاي آندي، تغییـري در بار کل 

ايـن واکنـش بوجـود نمي آيـد )0= 2-  +  2+( .
واکنـش معمـول ديگـر در کاتـد، واکنـش الكترون هـا بـا اکسـیژن حل شـده و تجزيه 
آب بـه يون هـاي هیدروکسـیل مي باشـد. فرمـول شـیمیايي ايـن واکنـش چنیـن نوشـته 

مي شـود.

ايـن فرمـول نشـان دهنده کاهش اکسـیژن حل شـده )O2( در الكترولیت هـاي قلیايي 
اسـت کـه در آن اکسـیژن و تجزيـه دو ملكـول آب )2H2O(  منجـر به تشـكیل چهار يون 

.)۴OH-(.هیدروکسیل مي شـود
است  ممكن  کاتدي،  واکنش هاي  ديگر  در  کاتدي.  واکنشهاي ساير 8-1-1-2
با الكترونها واکنش دهند، اما مشخصه مهم هر واکنش کاتدي کسب  يون هاي متفاوتي 
الكترون ها مي باشد، که اين ويژگي اصلي يک واکنش کاهشي است. ممكن است کاهش 
يون فلز و رسوب فلز نیز رخ دهد. توجه داشته باشید که خود فلز در واکنش کاتدي دخالت 
مستقیمي ندارد، مگر آنكه درصورت وجود يون هاي فلزي، ممكن است اين يونها کاهش 
يافته )الكترون )هاي( خود را پس بگیرند( يا رسوب شوند. فلز بصورت يون درنمي آيد، 
الكتروني از دست نمي دهد و نمي تواند با اتم يا عنصر ديگري ترکیب شود )اکسید شده يا 
زنگ بزند(. علیرغم اينكه براي پیشرفت خوردگي بايد واکنش کاتدي رخ دهد، هیچ گونه 
خوردگي در کاتد رخ نمي دهد. اين واکنش کاهش معموالً حفاظت نامیده مي شود. زيرا 
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فلز در برابر يونیزه شدن محافظت شده و بنابراين از خوردگي نیز محافظت مي شود. اين 
فرايند عوامل زيادي را نیز بوجود مي آورد که سرعت خوردگي را کاهش مي دهند. از جمله 
کاهش يون هاي هیدروژن )که منجر به تغییر PH در جهت قلیايي شدن محیط مي گردد(؛ 
تشكیل يون هاي هیدروکسیل )که اين نیز منجر به تغییر PH در جهت قلیايي شدن محیط 
مي گردد(؛ تجزيه آب )که سبب افزايش مقاومت الكترولیت مي شود(؛ و تشكیل يک اليه 

هیدروژن بر روي کاتد )که سبب افزايش مقاومت کاتد تا الكترولیت می شود(. 
الكترونهـاي آزاد شـده در آنـد در درون مسـیر فلـزي جريـان يافتـه و در کاتـد 
مجـدداً ترکیـب مي شـوند. الكترولیـت يون هـاي الزم بـراي واکنـش کاتـدي را فراهـم 
آورده و يون هـاي فلـزي تشـكیل شـده در آنـد را در خـود حـل مي کنـد. متداول ترين 
الكترولیـت آب يـا محلـول آبـی مي باشـد. ايـن آب مي توانـد آب شـهری، آب دريـا، 
آب جمـع شـده در منافـذ خـاک يـا آب نظیـر بارندگـي يـا شـبنم باشـد. ذکـر ايـن 
نكتـه مهـم اسـت کـه جريـان حفاظـت کاتـدي و خوردگـي بحث شـده در ايـن کتاب 
و نشـريه بیـن المللـي NACE، جريـان قـراردادي اسـت و با شـارش جريـان مثبت در 

نظـر گرفتـه مي شـود. 
2-2انـواعخوردگـي. اصـوالً خوردگـي می توانـد بـه چهـار صـورت رخ دهـد؛ يک 
واکنش شـیمیايي يا سـه نـوع کلي از واکنش هـاي الكتروشـیمیايي. رخ دادن واکنش هاي 
الكتروشـیمیايي بـه عامـل بوجود آورنـده اختالف پتانسـیل بین آند و کاتد بسـتگي دارد. 
ايـن اختـالف پتانسـیل مي تواند ناشـي از تفاوتهاي محیطـي، تفاوت در فلز بوده يا ناشـي 
از منابـع الكتريكـي جريان مسـتقیم )DC( خارجي باشـند. درک اين اصـل منجر به درک 
اصـول عملكـرد سیسـتم هاي حفاظـت کاتدي مي شـود. در ادامـه هر يک از اين سـه نوع 
خوردگـي بطـور کامـل و همراه با مثال توضیح داده خواهند شـد. اين سـه نـوع خوردگی 
عبارتنـد از: خوردگـي عمومـي، خوردگـي پیـل غلظتـي )تشـكیل پیـل الكتروشـیمیايي 
ناشـی از تفـاوت در الكترولیتهـا(، خوردگـي گالوانیكـي )تشـكیل پیـل الكتروشـیمیايي 
ناشـی از  تفـاوت در فلزهـا( و خوردگـي جريان سـرگردان )تشـكیل پیل الكتروشـیمیايي 

ناشـی از منابع الكتريسـیته خارجي(. 
الكتروشیمیايي  يا  شیمیايي  خوردگي،  نوع  اين  ماهیت  2-2-1خوردگيعمومي. 
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 محیط قرار دارد بصورت يكنواخت ايجاد مي شود. فلز به تدريج نازکتر 
شده و در نهايت مي شكند. 

اصـوالً سـطح انـرژي فلز اسـت که باعث ايجـاد اين واکنـش مي شـود. در فرايندي که 
بـه آن عنـوان "غبـار بـه غبار" اطالق مي شـود، سـطوح باالي انـرژي به ماده خـام افزوده 
مي شـوند تـا فلـز تولیـد شـود. اين سـطح باالي انـرژي باعـث ايجـاد پتانسـیل الكتريكي 
بـاال و غیرمعمـول  مي گـردد. براسـاس قانونـي در شـیمي، تمامـي مـواد تمايـل دارند به 
پايین تريـن سـطح انـرژي يـا حالـت طبیعـي خـود برگردند. پس از افزوده شـدن سـطوح 
بـاالي انـرژي بـه فلـز، هنگامي کـه ايـن فلـز در مجـاورت محیـط )يـک الكترولیـت( قرار 
گیـرد، تمايـل خواهـد داشـت کـه بـه حالـت طبیعي خـود برگـردد. ايـن فراينـد معموالً 
بسـیار کنـد صـورت مي گیـرد و بـه غلظـت يـون الكترولیتـي کـه در مجـاورت آن قـرار 
گرفتـه اسـت بسـتگي دارد. فقـط در شـرايط بسـیار خـاص )الكترولیت اسـیدي( اين نوع 
خوردگـي اهمیـت پیـدا مي کنـد. در PH  زير ۴  نـرخ خوردگي فوالد بسـیار افزايش يافته 

و در PH حـدود ۳ فـوالد تجزيـه خواهد شـد. 
بـا گذشـت زمـان پتانسـیل فلز به تدريـج کمتـر مي شـود و بنابراين سـرعت خوردگي 
عمومـي کاهـش مي يابـد. تخريـب خطـوط لولـه يـا مخـازن در اثر ايـن نـوع خوردگي به 
سـرعت رخ نمي دهـد زيـرا سـازه متخلخـل نشـده يـا نفـوذ در داخـل آن رخ نمي دهـد و 
فقـط يـک خوردگي عمومي بر روي کل سـطح ايجاد مي شـود.)بجز تحت شـرايط بسـیار 
خاصـي کـه فلـز مي توانـد در داخـل يـک الكترولیـت اسـیدي حـل شـود(. بـه هرحـال 
طبیعتـاً فلـز کامـاًل يكنواخـت نیسـت و الكترولیـت نیزکاماًل همگـن نمی باشـد، از اين رو 
پیل هـاي خوردگـي الكتروشـیمیايي تشـكیل شـده و تـا حـد زيـادي ايـن نـوع خوردگي 

ماليـم را تحـت الشـعاع قـرار مي دهند.
خوردگي  پیل  يک  توسط  خوردگي  نوع  اين  غلظتي.  پيل خوردگي 2-2-2
الكتروشیمیايي ايجاد مي شود. اختالف پتانسیل )نیروي محرکه الكتريكي( در اثر اختالف 
در  اختالف  هرگونه  مي آيد.  بوجود  الكترولیت  در  دهنده  تشكیل  عناصر  بعضي  غلظت 
الكترولیت مجاور فلز باعث ايجاد نواحی آند و کاتد جداگانه در فلز مي شود. هر فلزی که 
در مجاورت يک الكترولیت باشد، پتانسیل يا ولتاژی قابل اندازه گیري خواهد داشت. همین 
فلز در الكترولیت هاي مختلف يا الكترولیت هاي با غلظت متفاوت عناصر، پتانسیل الكتريكي 
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متفاوتي دارد. اين اختالف پتانسیل در فلز نواحی آندي و کاتدي به وجود می آورد. زمانی که 
الكترولیت و مسیر فلزي نیز وجود داشته باشند، مدار کامل شده، جريان برقرار مي شود و 

خوردگي الكتروشیمیايي رخ خواهد داد. 
خـاک ترکیبـي از مواد بسـیار مختلفي مي باشـد. همچنین انواع بسـیاری خاک وجود 
دارد و حتـي غلظتهـاي مـواد تشـكیل دهنـده يک نـوع خاک هـم مي تواند بسـیار متغیر 

باشـند. بنابرايـن چیـزي بعنوان خـاک کاماًل همگن وجـود ندارد. 
ايـن تغییـرات خـاک سـبب ايجـاد اختـالف پتانسـیل )نیـروي محرکـه الكتريكي( بر 
روي سـطح فلزي شـده و منجر به تشـكیل پیل هاي خوردگي الكتروشـیمیايي مي شـود. 
مايعـات يكنواختـي بیشـتري دارنـد، امـا غلظـت بعضـي ترکیبـات آنهـا نظیـر اکسـیژن 
مي توانـد بـا عمـق و سـرعت جريـان تغییـر کنـد.  ارگانیسـم هاي زيسـتی در محیط هاي 
آبـی طبیعـي وجـود دارند. اين ارگانیسـم ها به سـطح مواد سـازه چسـبیده و بـر روي آنها 
رشـد مي کننـد و در نتیجـه باعـث شـكل گیري يـک اليـه زيسـتی يـا بیوفیلم مي شـوند. 
ايـن اليه هـا بـا الكترولیـت اطـراف تفاوت داشـته و تأثیـرات نامطلـوب بسـیاری دارند. در 

ادامـه مثال هايـي از اشـكال متـداول خوردگـي پیـل غلظتي ارائه شـده اسـت.
عبور مي کند.  متفاوتي  میان خاکهاي  از  لوله  ناهمسان. خطوط  2-2-2-1محيط
فلز در خاکهاي مختلف پتانسیل هاي الكتريكي متفاوتي از خود نشان مي دهد. پتانسیل 
الكتريكي فلز در اين خاکها تعیین مي کند که کدام سطوح آندي و کدام کاتدي مي شوند. 
از آنجا که آند و کاتد هر دو پیوستگي الكتريكي داشته و الكترولیت با هر دو در تماس 
است، جريان برقرار شده و منجر به ايجاد واکنش هاي اکسیداسیون و کاهش )خوردگي و 

حفاظت(  مي گردد. بنابراين سطح خط لوله يا مخزن، که آند است، خورده مي شود.
بدلیل آنكه زمین از اليه هاي افقي با خاکهاي متفاوت تشـكیل شـده اسـت، خطوط لوله 
کـه از چنديـن اليـه خـاک مي گذرنـد اغلب تحـت تأثیر ايـن نوع خوردگـي قـرار مي گیرند. 
بدنـه چاه هـاي آب و نفـت مثال هاي اولیه از اين نوع پیل خوردگي الكتروشـیمیايي هسـتند. 
مثـال ديگـر خطـوط لوله ای اسـت کـه از مناطقي بـا مواد مختلف نظیر سـنگ، سـنگ ريزه، 

ماسـه، خاک رس و شـن يـا ترکیبات مختلـف اين مواد عبـور می کند. 
بیـش از 50 نـوع کلـی خـاک وجـود دارد کـه ويژگي هـاي خوردگـي آنهـا شناسـايی 
شـده اسـت. هـر نـوع از ايـن خاکهـا مقاومـت خـاک متفاوتـي دارد. در مناطقـي کـه 
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مقاديـر مقاومـت خـاک در فواصـل نسـبتاً کوتـاه تغییرات بسـیار شـديدي دارد، پیل هاي 
خوردگـي محیـط ناهمسـان تشـكیل مي شـوند. زمانی کـه آنـد ايـن پیل هـاي خوردگـي 
الكتروشـیمیايي نسـبتاً کوچـک، مقاومـت خـاک حداقـل و اختـالف پتانسـیل الكتريكي 
حداکثـر باشـد، شـديدترين خوردگـي ايجـاد مي شـود. نمونه هايـي از خاک هـاي خورنده 
عبارتنـد از خـاک رس و شـن مرطـوب )قلیايـي( می رسـد، خـاک رس خشـتی )قلیايي( 

مونتزومـا، کـود و خـاک گلدانـي رسـي فارگو . 

شکل 2-3 : پیل غلظتي ناشی از محیط هاي ناهمسان

2-2-2-2غلظتاکسيژن. معموالً خطوط لوله يا مخازني که در مجاورت الكترولیت 
با غلظت اکسیژن کم قرار دارند نسبت به ماده هم جنس در مجاورت الكترولیت با اکسیژن 
زياد، نقش آند پیدا می کنند. زماني که خط لوله يا مخزن درکف محل حفاري شده قرار 
گرفته و سپس اطراف آن با خاک پر مي شود، اين اثر شديدتر است. خاک پرکننده حاوي 
زيادي اکسیژن در طي عملیات حفاري و خاکريزي است. زماني که فلز در  مقدار نسبتاً 
است همین  نیز ممكن  دارند  متفاوتي  اکسیژن  بگیرد که سطوح  قرار  مناطقي  مجاورت 

اتفاق رخ دهد. 
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شکل 2-4 : پیل غلظتي ناشی از اختالف غلظت اکسیژن

2-2-2-3الکتروليتمرطوب/خشک. خطوط لوله يا مخازن مجاور با نواحی کم آب 
و پرآب در الكترولیت، نیز پتانسیل هاي مختلفي در اين نواحی از خود نشان مي دهند. معموالً 
نواحی مرطوب تر در اين پیل خوردگي الكتروشیمیايي نقش آند را ايفا مي کنند. شديدترين 
حالت زمانی است که خط لوله از منطقه باتالقي مجاور با مناطق خشک عبور می کند يا مخزن 

در خاک خشک قرار دارد اما سطح آب خاک کف مخزن را اشباع کرده است.

شکل 2-5 : پیل غلظتي ناشی از اختالف رطوبت 
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2-2-2-4خاکناهمگن. خطوط لوله يا مخازني که در مجاورت الكترولیت ناهمگن 
نشان  از خود  مختلفي  الكتريكي  پتانسیل هاي  مختلف خاک  قسمت های  در  دارند،  قرار 
مي دهند. اين حالت در هر خاک مخلوط که متشكل از ترکیبات داراي ابعاد میكروسكوپي 
تا ابعاد نسبتاً بزرگ است، مي تواند رخ دهد. ناحیه )نواحی( با پتانسیل بیشتر دراين پیل 
خوردگي الكتروشیمیايي آند مي شود. زماني که يک خط لوله يا مخزن در الكترولیتي قرار 
يا در آن نواحی  گیرد که اجزايي دارد که اختالف پتانسیل هاي بزرگ بوجود مي آورند، 

آندي کوچک و نواحی کاتدي بزرگ است، اين حالت شديدتر خواهد بود. 

شکل 2-6 : پیل غلظتي ناشی از خاک ناهمگن

2-2-2-5سطحمشترکبتن/خاک. خطوط لوله يا مخازني که در تماس با سیمان 
و نیز در مجاورت الكترولیت ديگري هم قرار دارند، در هر ناحیه پتانسیل متفاوتی از خود 
نشان مي دهند. دراين پیل خوردگي الكتروشیمیايي، سطحي که در تماس با سیمان قرار 
ندارد آند خواهد بود. خط لوله يا مخزني که در تماس با بتن و خاک )يا آب( قرار دارد 
به دلیل اختالف پتانسیل زياد فلز در دو الكترولیت مختلف مي تواند پیل خوردگي بسیار 

شديدي را بوجود آورد.   
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شکل 2-7 : پیل غلظتي ناشی از الکترولیت های بتن و خاک

2-2-2-6ناخالصيهـايخاکريـزی. ايـن مـورد شـبیه بـه پیل هـاي غلظتـي 
خـاک ناهمگـن اسـت، بجـز آنكـه »ناخالصي هـاي خاکريزی« موادي هسـتند کـه بطور 
معمـول در خـاک وجود ندارند و موادی خارجي هسـتند که در طول يـا بین فرايندهاي 
حفـاري و خاکريـزي بـا الكترولیـت مخلوط شـده اند. ايـن ناخالصی هـا مي توانند موادی 
باشـند کـه سـطوح آنـدي يـا کاتـدي را بـر روي سـازه تشـكیل مي دهنـد. همچنیـن 
مي تواننـد مـواد ايزولـه کننـده اي باشـند کـه شـرايط مختلفـی را در الكترولیـت ايجـاد 
می کنـد يـا يـک مـاده فلـزي باشـد کـه بـا تمـاس بـا سـازه بـه آنـد يـا کاتـد تبديـل 

می شـود )خوردگـي گالوانیـک(. 
2-2-2-7اثراتبيولوژيکي.  ارگانیسم هاي زيستی می توانند به سطح فلز چسبیده 
و با رشد بر روي آن محیط متفاوتي را به وجود آورند که در بعضي موارد براي فلز بسیار 
خورنده است. اکثر باکتريهاي مرتبط با خوردگي، در دماهاي C ° ۱5 تا F( ۴5 °C °60  تا 
F ° ۱۱5 ( بیشترين رشد را دارند. اين باکتري ها معموالً با میزان اکسیژن مورد نیازشان، 

که در گونه های مختلف بسیار متفاوت است، طبقه بندي مي شوند و مي توانند هوازي يا 
به  )لجن( که  يا اليه هايي  مواد  ايجاد  با  آنها  و ساز  باشند. محصوالت سوخت  بي هوازي 
الكتروشیمیايي  واکنش  بر   PH و  تغییر غلظت يون ها  يا  نفوذ عمل مي کنند،  عنوان سد 
تأثیر مي گذارند. بعضي از باکتريها مي توانند مستقیماً در اکسید يا کاهش يون هاي فلزي 
شرکت کرده و تعادل شیمیايي را برهم بزنند، که اين فرايند بر روي سرعت  خوردگي 



رد
لک

عم
ل 

صو
: ا

وم
 د

صل
ف

27

تأثیر مي گذارد. باکتري های هوازي، پیل هاي غلظتی اکسیژنی و شیمیايي را بوجود آورده 
و در حضور باکتري هاي قادر به اکسیده کردن يون هاي آهن، فرايند خوردگي را تسريع 
تولید مي کنند که مي توانند  يا معدني  آلي  اسیدهاي  باکتريها،  اين  از  بسیاري  می کنند. 
مواد  بعنوان  تجزيه،  اين  محصوالت  اوقات  گاهي  کنند.  تجزيه  نیز  را  قطعه  پوشش هاي 

غذايي استفاده شده و منجر به تشديد خوردگي مي گردند. 
خوردگي  پیل  يک  واسطة  به  خوردگي  نوع  اين  گالوانيکی.  خوردگي 3-2-2
الكتروشیمیايي بوجود مي آيد. اين پیل ناشی از وجود يک  اختالف پتانسیل در فلز است 

که يک بخش از پیل را به آند و بخش ديگر پیل را به کاتد تبديل مي کند.
ايـن  دارنـد.  متفاوتـي  پتانسـیل هاي  يكسـان  الكترولیـت  يـک  در  مختلـف  فلـزات 
اختـالف پتانسـیل، نیـروي محرکـه يـا ولتـاژ پیـل مي باشـد. هماننـد هـر پیـل خوردگي 
الكتروشـیمیايي، درصورتي کـه الكترولیـت از آنـد تـا کاتـد پیوسـته بـوده و يـک مسـیر 
فلـزی بـراي الكتـرون وجـود داشـته باشـد، مدار کامل شـده و جريـان برقرار خواهد شـد 

و خوردگـي الكتروشـیمیايي رخ خواهـد داد. 
2-2-3-1فلـزاتناهمسـان1. بارزتريـن شـكل ايـن نـوع خوردگـي زمانـي اسـت 
کـه دو نـوع فلـز مختلـف در الكترولیـت بـوده و بـه طريقـي اتصـال فلـزي برقـرار کننـد. 
تمامـي فلـزات پتانسـیل الكتريكـي دارنـد و هـر فلز پتانسـیل يـا ولتاژ مخصـوص به خود 
را دارد )پاراگـراف 2-۴(. در هنـگام اتصـال دو فلـز مختلف، فلزي که پتانسـیل منفي تري 
دارد، آنـد و فلـزي کـه پتانسـیل مثبت تـری دارد کاتـد مي شـود. فلـز "فعـال"، فلـزي بـا 
انـدازه پتانسـیل منفـي زيـاد اسـت، کـه بـه اين معنـي نیز هسـت که درمقايسـه بـا اکثر 
فلـزات ديگـر آنـد مي شـود. فلز "نجیـب" فلزي با انـدازه پتانسـیل منفي کم اسـت، يعني 
درمقايسـه بـا اکثـر فلزهـاي ديگـر کاتـد مي شـود. هنگامي که اختـالف پتانسـیل بین دو 
فلـز يـا "ولتـاژ محرک" در بیشـترين حد خود باشـد، خوردگي فلزات ناهمسـان شـديدتر 

است. 
فـوالد نـو، آلومینیـوم، فـوالد ضد زنگ )در حالت فعـال(، روي و منیزيـم نمونه هايي از 
فلـزات فعـال مي باشـند. فوالد خورده شـده، فـوالد ضد زنـگ )در حالت غیرفعـال(، مس، 
برنـز، کربـن، طـال و پالتیـن نمونه هايـي از فلـزات نجیب هسـتند. يـک نمونـه از اين نوع 
1. Dissimilar Metals
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خوردگـي زمانـي روي مي دهـد کـه خطـوط لولـه فـوالدي و پوشـش دار بـا سیسـتم هاي 
اتصـال بـه زمیـن مسـي و بدون پوشـش يـا سـاير خطوط لولـه مسـي )معمـوالً لوله هاي 

آب( اتصـال فلزي برقـرار کنند. 

شکل2-8 : پیل خوردگي گالوانیکی ناشی از فلزات ناهمسان 

نیـز  خوردگـي  نـوع  ايـن  نـو.  بـه کهنـه فلـز همرفـت 2-3-2-2
فراينـد  در  شـده  گرفتـه  بـكار  زيـاد  انـرژي  بدلیـل  باشـد.  شـديد  نسـبتاً  مي توانـد 
)پاراگـراف مي باشـد  فـرد  بـه  منحصـر  فلـزات  بیـن  در  فلـز  ايـن  فـوالد،   تولیـد 
 2-2-۱(. فـوالد نـو فعال تـر از فـوالد خـورده شـده اسـت. اختـالف پتانسـیل بین پتانسـیل 
منفـي فـوالد نـو و پتانسـیل مثبت تر فوالد کهنـه، نیروي محرکـه يا ولتاژ اين پیـل خوردگي 
الكتروشـیمیايي اسـت. نمونـه شـديد و رايـج اين نـوع خوردگي زمانـي رخ مي دهـد که يک 
لولـه فوالدي قديمي بدون پوشـش شكسـته شـده و بخش کوچكي از خـط لوله با يک قطعه 
فـوالد پوشـش دار نـو تعويض مي شـود. اين قطعه جديد نقـش آند پیدا کـرده و براي حفاظت 

از کاتـد بزرگتـر خـورده مي شـود کـه در نهايت منجر بـه تخريب قطعه جديـد مي گردد.
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شکل 2-9 : پیل خوردگي گالوانیکی ناشی از فوالد نو و کهنه

2-2-3-3آلياژهايناهمسان. بارزترين نمونه اين نوع خوردگي در آلیاژهاي فلزی 
متفاوت ديده می شود. به عنوان مثال، بیش از 200 نوع آلیاژ مختلف از فوالد ضد زنگ 
وجود دارد. فلزات نیز صددرصد خالص نیستند. معموالً درصد اندکي از انواع فلزات ديگر 
در آنها وجود دارد. تفاوت سري هاي مختلف يک فلز در نسبت همین ناخالصی ها است. 
استفاده مي کنند.  منابع متفاوت  با  اولیه متفاوت و حتی  مواد  از  تولیدکنندگان مختلف 
آلیاژ هم،  تفاوت دارند. حتي در يک  با هم  اندکي  فلز  آلیاژهای يک  الكتريكي  پتانسیل 
غلظت ناخالصی ها، در سرتاسر محصول يكسان نبوده و اندکي تغییرات خواهد داشت. تمام 
اين تغییرات منجر به تولید نیروي محرکه الكتريكي در جهت رخداد اين نوع خوردگي 

خواهد شد.  
2-2-3-4ناخالصيهادرفلز.هیچ فرايند تولیدي کامل نیست. ممكن است در 
است  ممكن  شوند.  مخلوط  آن  با  اندکي  ناخالصي هاي  فلز،  شدن  خنک  يا  تولید  حین 
ناخالصي ها در سطح فلز به بخشي از الكترولیت تبديل شده و خوردگي پیل غلظتي را 
بوجود آورند يا درصورت فلزي بودن، ممكن است به آند )که خورده شده و حفره اي بر 

جاي مي گذارد يا کاتد ) که فلز پیرامون را مي خورد( تبديل شوند. 
يا  ديده  آسیب  سطح  يک  شده.  خراشيده يا ديده آسيب سطح 5-3-2-2
خراشیده شده نسبت به سطح فلزي اطراف خود حالت آندي پیدا مي کند. 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 پیل خوردگي الكتروشیمیايي در اثر تفاوت در پتانسیل الكتريكي سطح خراشیده شده 
نسبت به مابقي سطوح قطعه تشكیل مي شود. لوله رزوه دار، مهره ها، مارکهاي روي آچار 
لوله ها و ساير ابزارها، و مارکهاي روي بیل ها و کج بیل ها نمونه هاي معمولي از اين نوع 
پیل خوردگي الكتروشیمیايي مي باشند. بدلیل کاهش ضخامت فلز در اين سطوح، اوضاع 

وخیم تر هم مي شود. 

شکل 2-10 : پیل خوردگي گالوانیک ناشی از سطوح آسیب دیده یا خراشیده شده

2-2-3-6بخشفلزيتحتفشار.فلز تحت فشار نسبت به فلزات ديگر حالت 
نمونه هاي  خاک  حرکت  و  مكانیكي  يا  ساختاری  تنشهاي  خمها،  مهره ها،  دارد.  آندي 
متداولي از اين شرايط بشمار مي آيند. اين شرايط قبل از نفوذ خوردگي به کل ضخامت 

قطعه، باعث برش يا ترک خوردگي فلز در اثر فشار مي شود. 
2-2-3-7دمـا. فلـزي کـه در دمـاي باالتـري قـرار مي گیـرد نسـبت بـه همان 
فلـز در دمـاي کمتـر حالـت آنـدي پیـدا مي کنـد. همانطورکـه قبـاًل هـم گفتـه شـد، 
فلـز فعال تـر نسـبت بـه فلـز نجیب تـر نقـش آنـدي دارد و از آنجـا کـه دمـاي زيـاد 
خوردگـي  پیـل  ايـن  مي شـود.  آنـد  فلـز  ايـن  مي شـود،  فلـز  شـدن  فعال تـر  باعـث 
الكتروشـیمیايي مي توانـد باعـث خوردگـي شـديد در فلزاتـي شـود کـه در دماهـاي 

دارند.  قـرار  بااليـي 
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2-2-3-8منابـعخوردگـیهمزمـان. هـر يـک از انـواع پیل هـاي خوردگـي 
الكتروشـیمیايي ذکـر شـده مي تواننـد خوردگـي قابـل توجهـی را ايجـاد کننـد. امـا در 
بسـیاري از مـوارد، ترکیبـي از انـواع مختلـف خوردگـي بطـور همزمـان دسـت بـه کار 
شـده و خوردگـی در سـطح فلـز را تشـديد مي کننـد. آگاهـي از دلیل واقعـي خوردگي، 
اهمیـت زيـادي در نگهـداري يـک قطعـه فلزي مسـتغرق يـا مدفـون نظیر خـط لوله يا 

مخـزن دارد. 
بـا اطـالع يافتـن 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، مي تـوان روش اصـالح مسـبب خوردگـي را بسـادگي تعییـن کـرده 
و از نشـتی های آتـي جلوگیـری کـرد. در بسـیاري مـوارد مي تـوان بـا درک فراينـد 
خوردگـي محـل سـطوح آنـدی را پیش بینـي کـرد. اغلـب ايـن سـطوح در بدتريـن 
مكان هـاي ممكـن قـرار دارنـد، مثـاًل در خطـوط لولـه عبـوری از رودخانـه يـا باتالق، 
لوله هايـی کـه وارد گودالهـا يـا پیهـا مي شـوند. لوله هـاي تحـت فشـار و لوله هايـی که 

در دماهـاي بـاال قـرار دارند. 
در اکثـر مـوارد نشـتي، اولويـت اول تعمیـر سـوراخ لولـه يـا مخـزن اسـت. بـدون 
آگاهـي از خوردگـي و کنتـرل آن، وضعیـت مي تواند بدتر هم بشـود. حتـي با مالحظه 
لـزوم توقـف نشـتي، بازهـم الزم اسـت کـه علـت نشـتي برطـرف شـود؛ يعنـي اقدامی 
در جهـت شناسـايي و کنتـرل دلیـل نشـتي صـورت گیرد. گاهـی اوقات، عايق آسـیب 
ديـده يـا قطعـی سـیم اتصـال علت نشـتي مي باشـد. می تـوان گفـت کـه متداول ترين 
علـت نشـتي هاي ناشـي از خوردگـي، روش هـا يـا مـواد بكارگرفتـه شـده در تعمیرات 
نشـتي هاي قبلـي هسـتندکه يكنواختـی سـاختار را بهـم زده يـا آن را ناقـص کرده اند. 
در شـكل زيـر مي تـوان انـواع بسـیاری از خوردگي هايـي کـه در عمـل بطـور همزمان 
رخ مي دهنـد را مشـاهده نمـود. ايـن شـكل اکثـر انـواع مختلـف خوردگـي ذکر شـده 

را نشـان مي دهـد.
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شکل 2-11 : ترکیبي از پیل هاي خوردگي مختلف که در عمل با آن مواجه هستیم

2-2-4خوردگيناشیازجريانسرگردان. اين نوع پیل خوردگي الكتروشیمیايي 
با ايجاد  الكتريكي ناشي از يک منبع خارجي ايجاد مي شود که  اثر نیروي محرکه  در 
گراديان پتانسیل در الكترولیت يا با القاي يک جريان در فلز، بر سازه تأثیر مي گذارد. 
اين  به آند و بخش ديگر به کاتد تبديل مي شود.  از سازه  نیرو،  بخشي  اين  اعمال  با 
با  را  مسیري  فلزي  ساختار  يک  که  می دهد  رخ  زمانی  الكتريكی  بار  تخلیه  و  جذب 
که ممكن  آن جا  از  کند.  فراهم  الكترولیت  داخل  برقراری جريان  برای  مقاومت کمتر 
است ولتاژهاي بسیار بااليی توسط منابع مختلف به سطح زمین اعمال شود، اين نوع 
خوردگي مي تواند بسیار شديد باشد. گراديان پتانسیل در الكترولیت باعث می شودکه 
تخلیه  را  جريان  ديگری  بخش  و  شود(  )کاتد  کرده  جذب  را  جريان  سازه  از  بخشي 

کند )آند شود(. 
خوردگـي جريـان سـرگردان در محلـی اتفـاق مي افتـد کـه جريـان منبـع خارجي از 
قطعـه فلـزي خـارج شـده و به الكترولیـت، که معمـوالً در نزديكی سـرکاتد منبع خارجي 
اسـت، وارد می شـود. منبـع خارجـي، نیـروي محرکـه يـا ولتـاژ پیـل مي باشـد. خوردگي 
جريـان سـرگردان بـا خوردگـي عادی تفـاوت دارد، زيرا توسـط جريـان الكتريكـي القايی 
 PH ،بوجـود آمـده و اصـوالً مسـتقل از فاکتورهـاي محیطـي پیل هـاي غلظتـي، مقاومتي
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و پیل هـاي گالوانیكـی مي باشـد. مقـدار جريـان )خوردگـي( بـه منبـع خارجـي و نسـبت 
مقاومـت مسـیر داخـل قطعـة فلـزي بـه مقاومـت مسـیر بین آنـد و کاتـد منبـع خارجي 

دارد.  بستگي 

شکل 2-12 : پیل خوردگي جریان سرگردان ناشی از آند و کاتد خارجي 

نمونـه اي از خوردگـي جريـان سـرگردان توسـط سیسـتم هاي حفاظـت کاتـدي نـوع 
جريـان اعمالـي ايجـاد مي شـود. کـه در آن يـک سـازه "خارجـي" بـا پتانسـیل الكتريكي 
يكنواخت از نزديكي آندها گذشـته و سـپس به سـمت ديگر سـازه حفاظت شـده )کاتد( 
مـي رود. ايـن خوردگـي معمـوالً پـس از تخريب سـازه خارجي کشـف مي شـود. خوردگي 
جريـان سـرگردان شـديدترين نوع خوردگي محسـوب مي شـود.زيرا قطعه فلـزي به اجبار 
آنـد شـده و مقـدار جريـان با تخريب فلـز رابطه مسـتقیم دارد. اگـر بتوان مقـدار جرياني 
کـه از سـازه خـارج شـده و وارد الكترولیـت می شـود را اندازه گیـري نمـود، ايـن مقـدار 
را مي تـوان مسـتقیماً بـه کاهـش وزن فلـز تبديـل کـرد. فلـزات مختلـف هنگامي کـه در 
معـرض تخلیـه جريـان قـرار گیرند مقـدار کاهش وزن مشـخصي از خود نشـان مي دهند. 
معمـوالً ايـن کاهـش وزن برحسـب پونـد )کیلوگـرم( بـر آمپـر در بـازة زمانـي يک سـال 
)يـک آمپر-سـال۱( اندازه گیـري مي شـود. بعنـوان مثال اگر جريـان سـرگردان دو آمپري 
1. Amp-year
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بـر روي يـک لولـه فوالدي وجود داشـته باشـد، نتیجـه اش از دسـت دادن ۱8/2 کیلوگرم 
)۴0/2 پونـد( فـوالد در عـرض يـک سـال مي باشـد. بـراي يـک خـط لولـه پوشـش دهي 
شـده، ايـن امـر منجـر بـه نفـوذ خوردگـي در قسـمت معیـوب پوشـش در مـدت زمانـی 

بسـیار کوتـاه، گاهـاً تنهـا چنـد روز، مي گردد.

جدول 2-1 : کاهش وزن فلزات خاص تحت جریان یک آمپر به مدت یک سال )1 آمپر–سال(

کاهشوزن)پوند(کاهشوزن)کيلوگرم(فلز)يون(
4/008/8منيزيم

2/956/5آلومينيوم

)Zn++(10/6623/6روي

5/6512/5کروم

18/3940/5کادميوم

)Fe++(9/1320/1آهن

9/6321/2کبالت

9/5821/1نيکل

)Cu+(20/7745/6مس

)Cu++(10/3922/8مس

19/3942/7قلع

)Pb++(33/8774/5سرب

)C+(1/914/2کربن

)C++++(1/002/2کربن

2-2-4-1سيستمهايانتقالمستقيم)DC(. ريل هاي راه آهن برقي، شبكه هاي 
مترو، شبكه هاي تراموا، سیستم هاي استخراج معدن و واگن های برقي که با جريان مستقیم 
اين سیستم ها  اصلي خوردگي جريان سرگردان محسوب مي شوند.  منابع  مي کنند،  کار 
می توانند با جريان بار چند هزار آمپري و در پتانسیل کاري معمول 600 ولت کارکنند. 
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است  ممكن  نشده اند.  عايق  زمین  از  کاماًل  و  گرفته اند  قرار  زمین  روي سطح  بر  ريل ها 
قسمتي از جريان بار از داخل زمین عبور کند و درصورت بروز نقصي در ريل هاي آهني، 
اين جريان ها به شدت افزايش مي يابند. ممكن است سازه هاي فلزي مدفون يا مستغرق در 
مجاورت )چند مايلي( اين ريل ها در معرض اثرات جريان سرگردان  قرار گیرند. خطوط 
لوله موازي که از زير ريل ها مي گذرند يا در نزديكي ايستگاه فرعي DC قرار دارند تا حد 
زيادي مستعد اين جريان ها 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 مي شود. از آنجا که منبع جريان سرگردان متحرک است، ممكن 
است الزم باشد که سازه فلزي در طول يک بازه بیست و چهار ساعته  بازرسی شود تا 

تأثیرگذاري اين جريان ها بر روي آن مشخص گردد. 

 DC شکل 2-13 : پیل خوردگي جریان سرگردان ناشی از سیستم انتقال جریان

2-2-4-2خطوطانتقالبرقباجريانمستقيمولتاژباال1. شبكه هاي توزيع برق 
منبع ديگري از جريان هاي سرگردان محسوب مي شوند. اکثر سیستم هاي قدرت از نوع 
AC هستند، درحالیكه گاهي از سیستم هاي DC  همراه با اتصال زمین استفاده مي شود. 

1. High Voltage Direct Current (HVDC(
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در شرايط وجود نقص، ممكن است اين خطوط انتقال از زمین بعنوان مسیر برگشتي براي 
جريان DC استفاده کنند. از آنجا که انتقال جريان DC تنها به دو سیم نیاز دارد و نه سه 
سیم، گاهي اوقات در هنگام انتقال توان هاي زياد به مسافت هاي دور، از آن استفاده مي شود. 
واحدهاي تبديل در هر دو انتهاي خطوط انتقال قرارداده شده اند. هر يک از اين واحدهاي 
تبديل به يک شبكه زمین بزرگ متصل است. هر گونه بار۱ نامتعادل باعث ايجاد جرياني 
داخل زمین و بین اين دو شبكه مي شود. اين جريان هاي نامتعادل بطور طبیعي ثابت نیستند 
و جهت و اندازه آنها تغییر مي کند. ممكن است ولتاژهاي خط HVDC ، 750000 ولت يا 

بیشتر باشد.

   HVDC شکل 2-14 : پیل خوردگي جریان سرگردان  ناشی از شبکه انتقال

2-2-4-3عملياتجوشکاري. دستگاه های جوش الكتريكي DC، از جمله منابع 
زماني  الكتروشیمیايي  پیل خوردگي  نوع  اين  از  نمونه  بشمار مي آيند. يک    DC جريان 
تشكیل مي شود که دستگاه جوش الكتريكي روي کشتي فلزي، که خط DC زمین آن در 
ساحل قرار دارد، جريان را از کف کشتي خارج کرده )آند( و به سیستم اتصال به زمین2 

)کاتد( بازگرداند. 

DC شکل 2-15 : پیل خوردگي جریان سرگردان ناشی از عملیات جوشکاري

1. load
2. Grounding system
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2-2-4-4سيستمهايحفاظتکاتدي. سیستم هاي حفاظت کاتدي منبع اصلي 
جريان سرگردان در ساير قطعات فلزي به حساب مي آيند. نمونه اي از اين پیل خوردگي 
الكتروشیمیايي زماني بوجود مي آيد که يک خط لوله خارجي از نزديكي يک آند گذشته 
و سپس به سمت ديگر سازه حفاظت شده )کاتد( می رود. روند دقیق بررسی و اصالح اين 

مشكالت در فصل 7 آورده شده است. 

شکل 2-16 : پیل خوردگي جریان سرگردان ناشي از یک سیستم حفاظت کاتدي 

2-2-4-5جريانهايتلوريک. گاهي اوقات بی نظمی در میدان مغناطیسي زمین 
باعث ايجاد جريان القائي در قطعات فلزي مي شود. بعضي مناطق به خاطر رسوبات معدني 
يا ساير ويژگي هاي فیزيكي يا محیطي، مستعد اين اثرات مي باشند. اين جريان ها مي توانند 
در پی اثرات موضعي شديد خورشید نیز ايجاد گردند. میدان مغناطیسي متغیر زمین که 
خط لوله فلزي را قطع مي کند، ولتاژي را در سازه بوجود مي آورد و در جايي که اين جريان 

سازه را ترک کرده و وارد زمین مي شود خوردگي اتفاق مي افتد. 
2-3سـرعتخوردگي. از آنجا که تقريباً کل خوردگي يک واکنش الكتروشـیمیايي 
محسـوب مي شـود، هـر آنچـه کـه بـر سـرعت واکنش شـیمیايي يـا مقـدار جريـان تأثیر 
بگـذارد، بـر سـرعت خوردگـي نیز تأثیـر خواهد گذاشـت. قانون اهـم را مي تـوان در مورد 
بخـش الكتريكـي پیـل خوردگـي بكار برد. سـرعت خوردگي نسـبت مسـتقیمي بـا مقدار 
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جريـان برقـرار شـده در پیـل خوردگـي الكتروشـیمیايي دارد. اگـر بتـوان ايـن جريـان را 
اندازه گیـري نمـود، میـزان تخريـب فلـز را مي تـوان بطور دقیق محاسـبه کرد. ايـن به آن 
معناسـت کـه اندازه گیـري برحسـب آمپـر يـا میلي آمپـر را مي توان بـا محاسـبات رياضي 
بـه مقاديـر کیلوگـرم )پونـد( بـر آمپر سـال تبديل نمـود. يک آمپر سـال، شـارش جريان 
يـک آمپـر بـراي مدت زمـان يک سـال مي باشـد. فلـزات مختلـف سـرعت هاي خوردگی 

متفاوتـي دارند. 
2-3-1تأثيراتالکتريکيبرسرعتخوردگي. هر فاکتوري که بر مقدار جريان 
عبوري در يک مدار تأثیر بگذارد، بر سرعت قسمت الكتريكي در واکنش الكتروشیمیايي 
)خوردگي( نیز تأثیر خواهد گذاشت. در ادامه توضیح و نمونه اي از فاکتورهاي تأثیرگذار بر 

سرعت قسمت الكتريكي خوردگي آمده است. 
محرکه  نیروي  کاتد  و  آند  بین  پتانسیل  اختالف  پتانسيل.  اختالف 1-1-3-2
الكتريكي است و مي توان آن را به صورت ولتاژ اندازه گیري کرد. هرچه اين اختالف يا ولتاژ 
بیشتر باشد، پتانسیل خوردگي بیشتر مي شود. اين ولتاژ در يک پیل الكتروشیمیايي نسبت 
مستقیمي با جريان و در نتیجه خوردگي دارد. درصورت دو برابر شدن ولتاژ و ثابت ماندن 

بقیه فاکتورها، مقدار خوردگي دو برابر مي شود.
2-3-1-2مقاومـتويـژهالکتروليت. مقاومـت ويـژه الكترولیت معمـوالً فاکتور 
مهمـي در تعییـن سـرعت خوردگـي و يـک ويژگـي غیـر قابـل کنتـرل خـاک يـا آب 
)الكترولیـت( اسـت. طبـق تعريـف، الكترولیـت مـاده اي اسـت کـه بـه يون ها اجـازة عبور 
می دهـد و مقاومـت ويـژه، سـرعت عبـور مجـاز بـرای يون هـا می باشـد. مقاومـت ويـژه 
عكـس هدايـت بـوده وبا واحـد اهـم – سـانتیمتر اندازه گیري مي شـود. مقاومـت ويژه در 
يـک پیـل الكتروشـیمیايي با جريـان و بنابراين با خوردگي نسـبت عكـس دارد. درصورت 
دو برابـر شـدن مقاومـت ويـژه و ثابـت مانـدن سـاير فاکتورها، مقـدار خوردگـي به نصف 

کاهـش مي يابـد. 
2-3-1-3مقاومتتماسي. مقاومت تماسي آند و کاتد نسبت به الكترولیت تأثیر 
باشد،  کمتر  مقاومت  هرچه  است.  مقاومت  از جنس  زيرا  دارد  مقاومت  همانند  مشابهي 
جريان )خوردگي( بیشتر مي شود. درصورت دو برابر شدن مقاومت تماسي آند يا کاتد و 
ثابت ماندن ساير فاکتورها، مقدار خوردگي به نصف تقلیل می يابد. توجه داشته باشید که 
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اگر مقاومت تماسي آند و کاتد دو برابر شوند، مقدار خوردگـــي تنها يک چهارم مقدار 
اولیه آن مي شود. 

2-3-1-4پوششسازه. پوشش سازه معموالً باعث افزايش مقاومت تماسي آند و 
کاتد مي شود زيرا اکثر پوشش ها ذاتاً دي الكتريک )نارسانا( هستند. )به پاراگراف ۳-۱-۳-2 

رجوع کنید(
2-3-1-5قطبيشدنسازه. قطبي شدن )پالريزاسیون(، تغییر پتانسیل الكترود در 
"اليه  نام  به  اليه اي  تشكیل  به  منجر  معموالً  و  است  الكتروشیمیايي  جريان  برقراري  اثر 
نازک  اليه  يک  شامل  پالريزاسیون  اليه  مي شود.  الكترود  سطح  روي  بر  پالريزاسیون" 
هیدروژن بر روي سطح کاتد است. اين اليه و ساير تغییرات، آثار مثبتي بر روي کاتد دارند. 
اليه هیدروژن بعنوان يک پوشش اضافي عمل کرده، آب از سطح کاتد دور مي شود. غلظت 
يون در الكترولیت کاهش يافته، مقاومت تماسي الكترود نسبت به الكترولیت افزايش مي يابد 
و در نتیجه جريان پیل خوردگي ديگر برقرار نشده يا آنقدر کاهش مي يابد که نسبت به مقدار 

قبلي آن بسیار  اندک خواهد بود. 
2-3-1-6مقـدارجريـان. مقدار جريان مسـتقیماً بـر روي سـرعت خوردگي تأثیر 
مي گـذارد. خوردگـي را مي تـوان از روي میـزان جريان مشـخص کرد. هر فلز مشـخصاتی 
از جملـه تعـداد الكترونهايـي که در فرايند اکسیداسـیون از دسـت مي دهـد و تعداد اتمها 
در يـک کیلوگـرم )پونـد( از فلـز دارد. ايـن مشـخصات را مي تـوان بـه کیلوگـرم )پوند( بر 
آمپـر تبديـل کـرد. واحـد اندازه گیري طبیعـی، مقدار کیلوگـرم )پوند( بر آمپر سـال را در 

يـک دوره يک سـاله  محاسـبه می کند.
2-3-2اثراتشيمياييبرسرعتخوردگي. هر فاکتور تأثیرگذار بر سرعت يک 
واکنش شیمیايي، بر سرعت قسمت شیمیايي از واکنش الكتروشیمیايي )خوردگي( تأثیر 
می گذارد. در ادامه توصیفي از فاکتورهاي تأثیرگذار بر سرعت قسمت شیمیايي خوردگي 

به همراه مثال آورده شده است.  
2-3-2-1دمـا. دمـا متغیـر خارجـي پیچیـده اي محسـوب مي شـود.  بطورکلـي 
بـا افزايـش دمـا خوردگـي افزايـش مي يابـد. بـا ايـن حـال، ايـن موضـوع بـه میـزان 
اکسـیژن در دسـترس نیـز بسـتگي دارد. نشـان داده شـده اسـت کـه سـرعت خوردگـي 
تـا  ۱05° F(  ۱60° C تـا   ۴0° C حـدود  دمـاي  از  بسـته،  سیسـتم  يـک  در   آهـن 
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 F °۳20( تقريبـاً بطـور خطـي بـا دمـا افزايـش مي يابـد. با اين حـال در يک سیسـتم باز، 
سـرعت خوردگـي تـا حـدود F( 80° C°۱75( افزايش يافته و پـس از آن کاهش مي يابد. 
همچنیـن بايـد توجـه داشـته باشـید کـه بـا افزايـش دمـا، PH مايـع اسـیدي تر شـده و 
بـر روي سـرعت خوردگـي نیـز تأثیـر خواهـد گذاشـت. بـه عنـوان مثـال، آب قلیايي 25 
 )200°F( ۹۳/۳°C در ،)80°F( 26/7°C معادل ۹/۴ در دمـای PH قسـمت در میلیـون با

PH ای برابـر بـا 0 .8 خواهد داشـت. 

2-3-2-2غلظتيون. غلظت يون اثري مشابه PH دارد، بجز آنكه سرعت خوردگي 
برخي از فلزات تحت تأثیر يون هاي خاصي قرار مي گیرد. به عنوان مثال، آلومینیوم نه تنها 
توسط مواد قلیايي بلكه در صورت وجود يون هاي مس در محیط آبی نیز خورده مي شود و از 
طرفی با جیوه، يون هاي جیوه و حالل هاي کلردار خشک نیز به سرعت تخريب مي شود. در 
مورد آهن، کلريد و يون هاي کلريد مي توانند باعث افزايش سرعت خوردگي آن در بعضي از 
الكترولیت ها شوند. با اين حال، يون هاي برومید و يديد می توانند مانع خوردگي شوند )سرعت 
خوردگي را کاهش دهند(. اثر غلظت يكي از ترکیبات بر خوردگي، اغلب به ساير متغیرهاي 
محیطي نظیر وجود امالح، میزان اکسیژن در دسترس و تفاوت در قابلیت حل شدن اکسیژن، 

PH و دما بستگي دارد. 

2-3-2-3غلظتالکترون. غلظت  باالی الكترون های آزاد در الكترولیت پیرامون 
خوردگي  از  محیط،  از  يون  انتقال  سرعت  حداکثر  اشباع  به  رسیدن  با  می تواند  کاتد 
جلوگیري کند. غلظت ناچیز الكترون هاي آزاد در الكترولیت پیرامون کاتد، به دلیل ماهیت 
افزايش  الكترون ها به محیط منتقل می شوند. می تواند باعث  شیمیايي تعادل که در آن 

سرعت خوردگي شود. 
الكترولیت   PH الكتروشیمیايي،  پیل خوردگي  در يک  الکتروليت.  PH 4-2-3-2
خاک يا آب با افزايش يا کاهش سرعت واکنش هاي شیمیايي در آند و يا کاتد و يا هر دو، 
بر سرعت خوردگي تأثیر مي گذارد. اصوالً PH يک الكترولیت غلظت يون هاي هیدروژن را 
 PH کم تر از ۴  سرعت خوردگي فوالد نرم را افزايش مي دهد. در PH نشان مي دهد. مقدار
برابر ۳، سرعت خوردگي به شدت افزايش مي يابد. سرعت خوردگي فلزات آمفوتر نیز در 
محیط هاي قلیايي افزايش می يابد. آلومینیوم و سرب نمونه هايي از فلزات آمفوتر هستند. 
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شکل 2-17 : اثر PH الکترولیت بر سرعت خوردگي 

2-3-2-5پوشـشسـازه. پوشـش سـازه مي تواند بر سـرعت انتقال يون در آند و 
کاتـد تأثیـر بگـذارد. کاهش سـرعت انتقال بـه معناي کاهش سـرعت خوردگي مي باشـد. 
ايـن پوشـش می توانـد بـر سـاير فاکتورهـاي محیطـي نظیـر دمـا، PH و غلظت يـون نیز 

تأثیـر بگذارد. 
2-3-2-6پالريزاسيونسازه. پالريزاسیون به عنوان يک پوشش اضافه عمل کرده 

و بر میزان PH و غلظت يون در الكترولیت مجاور سازه تأثیر مي گذارد. 
2-3-3روابطسطوح. اندازه نسبي سطح آند وکاتد مي تواند تأثیر زيادي بر سرعت 
خوردگي، خصوصاً در شرايط جريان سرگردان، داشته باشد. هنگامي که سطح آندي بسیار 
کوچک و سطح کاتدي بزرگ باشد، خوردگي متمرکز و معموالً شديدتر مي شود. رابطة 
بین اندازه ها در شرايط جريان سرگردان اهمیت يسیار زيادي دارد. در اين شرايط، چگالي 
جريان در کاتد مي تواند بسیار زياد باشد که منجر به تخريب سازه در مدت زمان بسیار 

کوتاهي مي گردد. 
2-4سـريهایگالوانيکـی. دو فاکتـور اصلـي تأثیرگـذار بـر سـرعت خوردگي در 
يـک پیـل خوردگي الكتروشـیمیايي، مشـخصات الكتريكـي الكترولیت )مقاومـت ويژه( و 
اختـالف ولتـاژ بیـن آنـد و کاتـد هسـتند. مقاومت ويـژه الكترولیـت معموالً قابـل کنترل 
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نیسـت امـا مي تـوان آن را اندازه گیـری کـرد. ولتاژ يا پتانسـیل آنـد و کاتد فلـزي نیز قابل 
اندازه گیـري مي باشـد. ولتـاژ اندازه گیـري شـده همـان اختـالف ولتـاژ بیـن دو الكتـرود 
اسـت. از آنجـا کـه ايـن پتانسـیل فقط بـه يک اختالف ولتاژ وابسـته اسـت، بايـد مرجعي 
وجـود داشـته باشـد کـه تمامـي الكترودهـاي ديگـر را بتـوان نسـبت بـه آن اندازه گیري 
کـرد تـا يـک جـدول يـا سـري نسـبي از پتانسـیل الكترودهـاي مشـخصي تهیـه شـود. 
همانطورکـه قبـاًل ذکـر شـد، فلـزات پتانسـیل های متفاوتي دارنـد و همچنین هـر فلز در 

الكترولیت هـاي متفـاوت پتانسـیل هاي مختلفـي دارد. 
بـراي ايـن کـه الكترودي بـه عنوان مبنـاي اندازه گیـري سـاير الكترودها بـه کار رود، 
بايـد فلـز و الكترولیت در تماس با آن مشـخص شـوند. بـا انجام ايـن کار، الكترود بصورت 

الكتـرود مبنـا درمي آيد. 
تاکنـون انـواع بسـیاري از الكترودهـاي مبنـا مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. در 
آزمايشـگاه، اسـتفاده از نـوع هیـدروژن/ هیـدروژن )الكتـرود هیـدروژن، الكترولیـت 
هیـدروژن( متـداول اسـت. در کاربـرد میدانـی، مس/سـولفات مـس )الكتـرود مـس، 
الكترولیـت سـولفات مـس کامـاًل اشـباع( بـه کار مـی رود. مگـر در آب شـور کـه از 
و  اسـتفاده مي شـود  نقـره(  الكترولیـت کلريـد  نقـره،  )الكتـرود  نقـره  / کلريـد  نقـره 
بايـد بـا فاکتـور الكترولیـت يا میـزان کلريـد موجـود در الكترولیـت تنظیم شـود. اين 
الكترودهـاي مبنـا صرفـاً الكترودهـاي پايـدار بـا پتانسـیل مشـخصي مي باشـند کـه 
از  اسـتفاده  بـا  بـكار مي رونـد.  نامشـخص  الكترودهـاي  پتانسـیل  اندازه گیـري  بـراي 
الكترودهـاي مبنـا مي تـوان مقـدار پتانسـیل هـر فلـز در هـر الكترولیـت را ثبـت کرد 
و آن را بـا ديگـر الكترودهـا مقايسـه نمـود. جدولـي کـه از چنیـن مقاديـری تشـكیل 
شـده اسـت را سـري گالوانیكـي اندازه گیري هـا مي نامنـد. در هـر جدول بايـد الكترود 
مبنـاي مـورد اسـتفاده در اندازه گیـري و الكترولیـت حـاوی الكترودهـاي نامشـخص، 
مشـخص گـردد تـا کارشناسـان خوردگـي بتواننـد آن را تفسـیر کنند. سـپس مي توان 
از ايـن سـري بـراي تعییـن الكتـرود آنـد )که خـورده می شـود در يک پیـل خوردگي 

الكتروشـیمیايي اسـتفاده کـرد.
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 جدول 2-2 : پتانسیل الکتریکي فلزات با پیل های مبناي مختلف

سريگالوانيکيفلزات:

فلزياآلياژمرجع
جيوهسفيدنقره/کلريدنقره

اشباعشده
مس/سولفات

مس

آبوخاکهايآبشورآبشوروجاريالکتروليت
خنثي

1/75-1/60-تا1/64-منيزيمخالص

1/55-منيزيماستاندارد

1/10-0/98-تا1/04-روي

1/05-0/77-تا1/00-0/79-آلياژآلومينيوم

0/80-آلومينيومخالص

0/50-تا0/80-0/60-تا0/72-0/61-فوالدکمکربن)تميزوبراق(

0/20-تا0/50-فوالدکمکربن)زنگزده(

0/50-0/60-تا0/72-0/61-چدن)گرافيتينشده(

0/50-0/18-تا0/23-سرب

0/20-فوالدکمکربن)دربتن(

برنج

0/20-0/36-مس،برنج،برنز

0/20-چدنباسيليکونزياد

0/20-ميلاسکيلرويفوالد

0/30+0/25+کربن،گرافيت،کک
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توجـه داشـته باشـید کـه بین پتانسـیل فـوالد و فلـزات ديگـر، تفاوتي اساسـي وجود 
دارد. پتانسـیل فـوالد تمیـز و بـراق بـا پتانسـیل فـوالد زنـگ زده تفـاوت زيـادي دارد 

)پاراگــراف 2-2-۳-2  و شـكل ۹-2(.
2-5مقدمهايبرحفاظتکاتدي.حفاظت کاتدي با تبديل فلزي که معموالً مانند 
آند رفتار کرده و خورده مي شود به آن چه که شبیه به کاتد رفتار مي کند و درمعرض حمالت 
خورنده قرار ندارد، مانع خوردگي مي شود. اصوالً حفاظت کاتدي آند پیل خوردگي را از پیش 
تعیین مي کند يا باعث مي شود که پیل خوردگي بزرگ بر ساير پیل هاي خوردگي کوچكتر 

غلبه کند. در حفاظت کاتدي اين کار به يكي از دو روش اصلي انجام مي شود. 
اولیـن روش، اسـتفاده از سـري گالوانیـک )جـدول 2 – 2( براي انتخاب يـک فلز فعال تر، 
نصـب آن در الكترولیـت و تأمیـن يک مسـیر فلزي مي باشـد. اين روش حفاظـت کاتدي فدا 
شـونده يـا حفاظـت کاتدي گالوانیـک نامیده مي شـود. فلزي کـه از لحاظ گالوانیكـي فعال تر 
اسـت )آنـد( نصـب مي شـود تا خـودش را بـراي حفاظـت از سـازه )کاتد( فـدا کند. ولتـاژ )و 
جريـان حاصـل( صرفـاً اختـالف پتانسـیل بیـن دو نوع فلـز متفاوت مي باشـد. دومیـن روش 
اصلـي حفاظـت کاتـدي اسـتفاده از يک منبع جريان DC اسـت، کـه باعث برقـراري اجباري 
جريان از يک آند)هاي( نصب شـده به سـازه شـده و کل سـازه را به کاتد تبديل می کند. اين 
روش، حفاظت کاتدي جريان اعمالي نام دارد. يک يكسـو کننده، سـلول خورشـیدي، باتري، 
ژنراتـور و يـا هـر منبـع تغذيـه DC ديگـري در مـدار نصـب مي شـود. مـادة آنـد صرف نظر از 
مالحظـات سـري گالوانیـک و مقرون بـه صرفه انتخاب می شـود، يا فلزاتي انتخاب می شـوند 

کـه به ازاي هرآمپرسـال جريان، کاهش وزن کمي داشـته باشـند )جـدول ۱-2(.
میـزان جريانـي کـه بـراي حفاظـت کاتدي مـورد نیاز اسـت به فلـز حفاظت شـده و محیط 
بسـتگي دارد. پتانسـیل هاي الزم جهـت تعییـن کافـي بـودن حفاظـت )ضوابـط آن( در فصل 6 
آورده شـده اسـت. براي دسـتیابي به پتانسـیل هاي حفاظت کننده، بايد جريان از آند به سـمت 
سـازة حفاظت شـده برقرار شـود. مقدار جريان مورد نیاز براي حفاظت از يک سـازة مشـخص با 
مسـاحت سطحي از سـازه که در مجاورت الكترولیت قرار دارد متناسب است. بنابراين جريان هاي 
مـورد نیـاز معموالً بصـورت چگالي جريان و بر حسـب آمپر يا میلـي آمپـر )0/00۱ آمپر( بر متر 
)فـوت( مربـع سـطح در معرض الكترولیت بیان مي شـود. پوشـش ها ذاتاً دي الكتريک هسـتند و 
تـا حـدودي سـازه را از الكترولیـت ايزولـه مي کنند. مقدار جريان مورد نیاز سـازه هاي عايق شـده 
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بسـیار کمتر از سـازه هاي بدون عايق اسـت، زيرا صرفاً آن سـطوحي که پوشـش آنها آسیب ديده 
يـا از بین رفته نیازمند جريان هسـتند يـا آن را دريافت می کنند. راندمان عايق، درصدی از سـازه 
اسـت کـه بطـور مؤثر نسـبت بـه الكترولیت ايزوله شـده اسـت. راندمـان عايق ها مي تواند بسـته 
بـه نـوع پوشـش، کیفیت آماده  سـازي سـطح، چگونگي بـكار بردن پوشـش، جابجا کردن سـازه، 
نصـب سـازه، روش هـاي خاکريـزي و مـواد خاکريـزي مورد اسـتفاده، بسـیار متفاوت باشـد. اين 
رانمـان معمـوالً از حـدود 80 تا ۹۹/7 درصد متغیر اسـت. بهترين راه تعیین جريان مـورد نیاز در 
سـازه هاي عايـق شـده، انجـام آزمايش عملـی پس از نصب سـازه مي باشـد. چگالي هـاي جريان 
مـورد نیـاز بـراي حفاظت کاتـدي به فلز حفاظت شـده و محیط بسـتگي دارنـد. مقادير معمول 
چگالـي جريـان مورد نیـاز براي حفاظت کاتدي سـازه هاي فوالدي بـدون عايق در جـدول 2 - ۳ 

و برای سـازه هاي فوالدي عايق شـده در جدول 2 – ۴ نشـان داده شـده اسـت. 

جدول 2 – 3 : ملزومات جریان براي حفاظت کاتدي فوالد بدون عایق

محيط
ميليآمپر

برفوتمربعبرمترمربع

2-21/51-10/7خاکبامقاومتويژهبيشاز30000اهم–سانتيمتر

3-32/32-21/5خاکبامقاومتويژهبين10000تا30000اهم–سانتيمتر

6-64/64-43/0خاکبامقاومتويژهبين1000تا10000)و10000(اهم–سانتيمتر

25-269/17-75/3خاکبامقاومتويژهکمتراز1000اهم–سانتيمتر

40-430/515-161/5خاکبسيارخورندهباباکتريهایبيهوازي

4-43/02-21/5آبشيرينراکد

6-43/04-64/6آبشيرينجاري

15-161/45-53/8آبشيرينمتالطم

15-161/45-53/8آبشيرينداغ

3-32/31-10/7آبشورراکد

25-269/13-32/3آبشورجاري

1/5-16/10/5-5/4بتن
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جدول 2 – 4 : ملزومات جریان براي حفاظت کاتدي فوالد عایق شده

سازه
راندمانميليآمپربرمتر)فوت(مربع

عايق عايقشدهبدونعايق

خطلوله،پوششاپوکسييا
99/9-99/5)0/005-0/001(0/054-0/010)1(10/76پوششديگرباعملکردخوب

خطلوله،قطرانذغالسنگ
99/5-97/5)0/025-0/005(0/269-0/054)1(10/76باتقويتلعابآسفالت

خطلوله،پوششگريسیبا
95/0-85/0)0/15-0/05(1/615-0/538)1(10/76بستهبندی

خطلوله،آسفالتبنه)مادة
99/9-99/5)0/005-0/001(0/005-0/001)1(10/76درزگيري(بهضخامت½اينچ

خطلوله،آسفالتکهنهيا
95/0-65/0)0/35-0/05(3/767-0/538)1(10/76پوششتخريبشدةديگري

90/0-70/0)0/30-0/10(0/522-1/076)1(10/76خطلوله،پوششرنگقديمي

98/3-33/3)2/00-0/05(21/529-0/538)3(32/29کفمخازن

98/3-33/3)2/00-0/05(21/529-0/538)3(32/29مخازنآبشربسرد

99/0-20/0)4/00-0/05(43/056-0/538)5(53/82مخازنآبشورسرد

94/0-40/0)3/00-0/30(32/292-0/522)5(53/82مخازنآبشربداغ

شمعکوبیفوالدیدرسمت
98/0-70/0)1/50-0/10(16/146-1/076)5(53/82آبشيرين

شمعکوبیفوالدیدرسمت
98/0-60/0)1/50-0/10(16/146-1/076)5(53/82آبشور

شمعکوبیفوالدیدرسمت
99/0-80/0)0/40-0/002(4/304-0/215)2(21/5خاک
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نیاز  مورد  جريان  گالوانیكي،  آند  سیستم هاي  در  گالوانيک. کاتدي 2-6حفاظت
مي شود. سیستم هاي  تأمین  فعال  فلز  يک  از طريق خورده شدن  کاتدي  براي حفاظت 
پتانسیل ها  اين اختالف  پتانسیل های خوردگي بستگي دارند.  به اختالف  آند فدا شونده 
در واکنش هاي خوردگي فلزات يا آلیاژهاي مختلف ايجاد مي شوند. مثاًل اختالف پتانسیل 
خوردگي آهن نسبت به الكترود مرجع مس/سولفات مس معموالً بین 0/۴- و 0/6- ولت 
الكترود مرجع مس/سولفات مس حدود  DC مي باشد. پتانسیل خوردگي روي نسبت به 

۱/۱- ولت است. پس اگر اين دو فلز اتصال الكتريكي پیدا کنند اختالف پتانسیل تقريباً 
0/5 تا 0/7 ولت DC بوده و روی با خورده شدن مانند منبع جريان عمل می کند و مانع 
از خوردگی کاتد آهني می شود. اين مطلب در تصاوير ۱8 و ۱۹ نشان داده شده است. 
همه آلیاژهاي روي، منیزيم و آلومینیوم، پتانسیل هايي دارند که به اندازة کافي منفي تر 
از پتانسیل آهن يا فوالد است و مي تواند براي حفاظت از آن ها  در بسیاري از محیط ها 
يا فوالد  آلیاژهاي آن، نسبت به آهن  مورد استفاده قرار گیرد. ساير فلزات نظیر مس و 
حفاظت  ديگر(  فلزات  از  بسیاري  )و  فوالد  توسط  سادگی  به  و  دارند  کمتري  پتانسیل 
مي شوند. حفاظت موادي نظیر آلیاژهاي آلومینیوم که پتانسیل بیشتري نسبت به آهن يا 
فوالد دارند مشكل تر است اما حتي آلیاژهاي آلومینیوم را مي توان توسط آلیاژهاي منیزيم 
براي  الكترون  تأمین  فرايند  نمود. در  به گونه اي مؤثر حفاظت  يا منیزيم خالص تجاري 
حفاظت کاتدي يک فلز نجیب تر، فلز فعال تر )آند( خورده مي شود. فلز فعال تر )آند( فدا 
مي شود تا از فلز نجیب تر )کاتد( حفاظت کند. مقدار خوردگي بستگي به فلز آند داشته 
و با مقدار جريان تأمین نسبت مستقیم دارد. فاکتور ديگر، راندمان آند است که شامل 
نرخ خوردگي آند۱ و نیز نرخ خوردگی به ازاي مقدار جريان حفاظت کاتدي مي باشد. به 
و کاهش  آند در خاک، حفظ رطوبت  اطراف  در  يكنواخت  الكترولیت  ايجاد يک  منظور 
مقاومت آند نسبت به خاک، از مواد خاکريزي ويژه اي استفاده مي شود. اين مادة پرکنندة 
کانال معموالً شامل 75 درصد سنگ گچ، 20 درصد بنتونیت2 و 5 درصد سولفات سديم 
مي باشد. آندهاي سیستم هاي حفاظت کاتدي گالوانیک بايد بصورت دوره اي بازرسي شده 
و در صورت مصرف جايگزين شوند. در بسیاري از موارد پس از تخريب آندهاي فدا شونده، 

1. Anode’s self-Corrosion rate
2. Bentonite
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با يک سیستم اعمال جريان تعويض مي شود. سیستم هاي حفاظت کاتدي  کل سیستم 
با آند فدا شونده اصوالً بسیار ساده مي باشند. ساده ترين سیستم ها متشكل از يک آند از 
جنس فلز فعال نظیر روي مي باشند که مستقیماً به سازه متصل شده اند. اين اتصال در 
محلي صورت مي گیرد که آند در معرض همان محیط سازة تحت حفاظت باشد. اين نوع 

سیستم در حفاظت کشتي ها و سازه هاي اسكله کاربرد بسیاری دارد.

شکل 2–18 : سیستم حفاظت کاتدي گالوانیک )فدا شونده( با اتصال مستقیم

بـراي حفاظـت از سـازه های زيـر خـاک نظیر خطـوط لولـه، آندهـا معموالً مسـتقیماً 
بـه سـازه متصل نشـده بلكـه در خاک قـرار مي گیرند و بطـور يكنواخـت در فاصلة اندکي 
از خـط لولـه توزيـع شـده و توسـط يـک سـیم و معمـوالً ازطريق يک ايسـتگاه تسـت به 
خـط لولـه متصـل مي شـوند. ايـن نـوع سیسـتم آنـد فدا شـونده در شـكل 2–۱۹ نشـان 

داده شـده است.
 )DC کاربـرد آندهـاي گالوانیكي بـه دلیل اختالف پتانسـیل اندک )معموالً کمتـر از ۱ ولت
قابـل دسـت يابـی، محـدود اسـت. معمـوالً اسـتفاده از سیسـتم هاي گالوانیكـي فقـط در 
سـازه هاي کوچـک و يـا بخوبـي عايـق شـده کـه داخـل الكترولیـت بـا مقاومت ويـژه کم 
قـرار دارنـد، مقـرون بـه صرفـه اسـت. بـراي مشـاهده ولتـاژ موجـود و خروجـي تقريبـي 
آندهـاي فـدا شـوندة مختلـف در الكترولیـت بـا مقاومت ويـژه مختلف به جـداول 2–8 و 
2–۹ رجـوع کنیـد. میـزان حفاظـت کاتـدي بـه چگالـي جريـان تأمین شـده براي سـازة 
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حفاظـت شـده بسـتگي دارد و مقاومـت ويـژه الكترولیـت تعییـن کننـده مقـدار جريـان 
حاصـل از ايـن ولتـاژ می باشـد. مقـدار فلزي کـه در معـرض الكترولیت قرار گرفته اسـت، 
تعییـن کننـده مقـدار جريـان مـورد نیـاز اسـت. ممكـن اسـت بـراي حفاظت سـازه هاي 
بـدون پوشـش )عايق نشـده( به تعداد بسـیار زيـادي آند نیـاز باشـد. در الكترولیت هاي با 
مقاومـت ويـژه باالتـر، اختـالف ولتـاژ  اندک آند- سـازه حاکي از مقدار بسـیار کـم جريان 
آنـد )قانـون اهـم( مي باشـد، بنابرايـن بـه تعـداد بسـیار زيـادي آنـد نیـاز اسـت. آندهاي 
منیزيمـي بـا خلـوص بـاال بیشـترين پتانسـیل موجـود را دارنـد امـا در خاک بـا مقاومت 
ويـژه بـاال، جريـان کافـي بـراي حفاظـت از يک سـازه را نخواهند داشـت مگراينكه سـازه 

پوشـش بسـیار خوبي داشـته باشـد )جـدول 2–۹(.

شکل 2–19 : سیستم حفاظت کاتدي فدا شونده )گالوانیکي( توزیع شده

2-6-1انواعآندگالوانيکي. معموالً از سه ماده منیزيم، آلیاژ آلومینیوم و روي به 
عنوان آند گالوانیكي استفاده مي شود. انواع مختلفي از هر ماده و با اندازه ها و شكل هاي 
متنوع وجود دارد. براي کسب اطالعات خاص درمورد طراحي، انواع، اندازه و شكل ها به 

راهنمای MIL-HDBK -1004/10 رجوع کنید. 
2-6-1-1آندهايمنيزيم. منیزيم پرکاربردترين ماده به عنوان آند فدا شونده در حفاظت 
از آندهاي منیزيمي براي حفاظت از قسمت هاي داخلي مخازن  از سازه هاي مدفون است. 
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آب و گرمكن ها، مبادله گرماي حرارتي و کندانسورها و سازه هاي اسكله نیز استفاده مي شود. 
همانطورکه در راهنمای  MIL-HDBK -1004/10 )جدول 2–۱0( نشان داده شده است، آندهاي 
منیزيم به روش ريخته گری و اکستروژن تولید شده و با وزن 0/۴5 کیلوگرم تا بیش از ۹0/72 
کیلوگرم )۱ تا 200 پوند( و به شكل هاي متنوع موجود هستند. بعالوه مادة آندي آلیاژ منیزيم 
بصورت يک آند "نواري"و شامل يک سیم فوالدي نمره ۱0 است که به دور آن آلیاژ منیزيم 

استاندارد ۹/5 میلیمتر در ۱۹ میلیمتر )۳/8 اينچ در ۳/۴ اينچ( پیچیده شده است. 
معموالً از دو ترکیب آند مختلف استفاده مي شود. اين دو ترکیب، آلیاژ استاندارد و آلیاژ 
خالص تجاري يا آلیاژ "با پتانسیل باال" مي باشند. آلیاژ با خلوص باال براي هر آند فدا شونده 
داراي بیشترين پتانسیل الكتريكي و تقريباً ۱/75 ولت DC نسبت به مس/سولفات مس 
در خاک است. در مرتبه بعد، آلیاژ استاندارد داراي بیشترين پتانسیل الكتريكي موجود، 
در  آلیاژها  ترکیبات  مي باشد.  در خاک  به مس/سولفات مس  نسبت  ولت   -۱/55 تقريباً 
جدول 2–5 نشان داده شده است. سرعت مصرف منیزيم ۴ کیلوگرم )8/8 پوند( در آمپر 
سال مي باشد. راندمان حفاظت کاتدي، با در نظر گرفتن سرعت خود مصرفی، براي آلیاژ 
استاندارد بیشتر از آلیاژ با خلوص باال مي باشد. هنگام طراحي، راندمان هر دو 50 درصد 
در نظر گرفته مي شود. اينكه آندهاي تعويضي هم نوع آندهاي اصلي باشند اهمیت دارد، 
زيرا طراحي سیستم به جنس آند به کار رفته بستگي دارد؛ مگر اينكه کل سیستم عوض 

شود. نامناسب بودن  نوع آندها مي تواند منجر به ناکارآمدی حفاظت گردد.

جدول 2-5 : ترکیب آندهاي منیزیم

پتانسيلباالاستانداردعنصر

max%0/1%6/7-5/3آلومينيوم

min0/5-1/3%%0/15منگنز

%3/5-2/5روي

max0/02%max%0/2مس

max%0/1سيليکون
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پتانسيلباالاستانداردعنصر

max0/03%max%0/003آهن

min0/001%max%0/002نيکل

کلmax0/3%max%0/3سايرفلزات
0/05%maxهرکدام

کلدرصدباقيماندهکلدرصدباقيماندهمنيزيم

)جدول   MIL-HDBK  -1004/10 راهنمای  در  همانطورکه  روي.  آندهاي 2-1-6-2
2–۱0( نشان داده شده معموالً آندهاي روي با وزن 2/27 کیلوگرم تا ۱۱۳/۴ کیلوگرم )5 
پوند تا 250 پوند( و به شكل صفحه، شمش و میلگرد وجود دارند. روي بصورت آندهاي 
نواري در اندازه هاي ۱6 میلیمتر در 22/2 میلیمتر )5/8 اينچ در 7/8  اينچ(، ۱۳ میلیمتر در 
۱۴/۳ میلیمتر )۱/2 اينچ در ۹/۱6 اينچ( و 8/7 میلیمتر در ۱۱/۹ میلیمتر )۱۱/۳2 اينچ در ۱5/۳2  
اينچ( نیز موجود است که هر کدام داراي يک هسته به قطر 2/5 میلیمتر )۱/۱0 اينچ( سیم 
فوالدي گالوانیزه مي باشند. اغلب از آندهاي روي در سیستم هاي غوطه ور در آب شیرين 
يا آب شور استفاده مي شود. با اين حال گاهی از آنها در حفاظت سازه هاي مدفون و در 
شرايط خاصي استفاده مي شود. معموالً در شرايطي که مقاومت هاي ويژه خاک کمتر از 
2000 اهم - سانتیمتر بوده و سازه ها بسیار خوب عايق شده باشند. دو ترکیب متداول 
از آند روي موجود است، که شامل آلیاژ استاندارد استفاده در آب شیرين و خاک و آلیاژ 
مخصوص استفاده در آب شور مي باشد. در جدول 2-6 ترکیب اين آلیاژها ارائه شده است. 
همانند آندهاي منیزيمي، آندهاي روي مصرف شده بايد با آندهاي روي هم اندازه و هم 
نامناسب  تعويض شود.  آند  اولیه جايگزين شوند؛ مگرآنكه کل سیستم  آندهای  با  شكل 

بودن  نوع آندها مي تواند منجر به ناکارآمدی حفاظت گردد.
پتانسـیل الكتريكـي آندهاي روي نسـبت به مس/سـولفات مـس در خاک تقريبـاً برابر با 
 58/۳°C  مي باشـد. در بعضـي از آب هـاي شـیرين و در دماهـاي بیشـتر از DC ۱/۱0- ولـت
)F °۱۴0(  عالمـت پتانسـیل مي توانـد معكـوس شـود؛ درنتیجـه در چنیـن مـواردي نبايد از 
روي اسـتفاده شـود. سـرعت مصرف روي ۱0/6 کیلوگرم )2۳/5 پوند( بر آمپر سـال مي باشـد 
و راندمـان آن از منیزيـم بیشـتر اسـت. در هنـگام طراحي، راندمـان روي ۹0 درصد مي باشـد.
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جدول 2-6 : ترکیبات آندهاي روي

آلياژآبشورآلياژاستانداردعنصر

max0/10%-0/50%%0/005آلومينيوم

max0/03%-0/15%%0/003کادميم

max0/005%max%0/00014آهن

max0/006%max%0/003سرب

max%0/005-مس

max%0/125-سيليکون

کلدرصدباقيماندهکلدرصدباقيماندهروي

نکته:آلياژاستاندارد،مشخصه ASTM B148-97، نوع2

MIL-A-18001H نوع1؛ يا ،ASTM B148-97 آلياژآبشور،مشخصه

2-6-1-3آندهايآلومينيوم. آندهاي گالوانیكي آلومینیومي به نسبت آلیاژهاي 
روي يا منیزيم جديدتر می باشند. کاربرد عمده اين آندها در حفاظت از سازه هاي مستغرق 
در آب شور مي باشد. با اين حال گاهی در آب شیرين يا خاک نیز بكار می روند. اگر آندهاي 
اولیه از جنس آلیاژ آلومینیوم بوده و عملكرد آنها رضايت بخش بوده است، بايد با آندهايي 

از همان نوع تعويض شوند. 
آلیاژهـاي آلومینیـوم اولیـه در کاربـرد جهـت آنـد فدا شـونده، حـاوي جیوه بـود. اگر 
مقـدار جیـوه در آلیـاژ کـم باشـد، اين مقـدار در باقـی مانده هاي بسـتر آندي، کـه پس از 
مصـرف شـدن بخـش اعظم آنـد بجـاي مي ماند، متمرکـز مي گـردد. هنگام جابجـا کردن 
ايـن باقیمانده هـا، بويـژه بـا روش هـاي گرمازا، بايـد احتیاط نمود تا از مسـمويت ناشـي از 

جیـوه جلوگیـري شـود و نیـز الزم اسـت که به طـور مناسـبي از بین برده شـوند. 
پتانسـیل الكتريكـي نـوع ۱ و نـوع 2 آندهاي آلومینیوم نسـبت به مس/سـولفات مس 
در خـاک تقريبـاً ۱/۱0- ولـت DC و در مـورد نوع ۳، ۱/۱5- ولت DC  مي باشـد. سـرعت 
مصـرف آندهـاي آلومینیومـي نـوع ۱، 2۱ کیلوگـرم )6/8 پوند( بر آمپر سـال، نوع 2، 5/2 
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کیلوگـرم )۱۱/۴ پونـد( بـر آمپـر سـال و نـوع ۳، ۳/۴ کیلوگـرم )7/6 پونـد( بر آمپر سـال 
مي باشـد. ايـن کـه آندهـاي تعويضـي هم نـوع آندهـاي اصلـي باشـند اهمیـت دارد، زيرا 
طراحـي سیسـتم بـه جنـس آنـد بـكار رفتـه بسـتگي دارد؛ بـا اين وجـود درحـال حاضر 
بـراي جلوگیـري از مضـرات و خطـرات ايمنـی جیـوه، تقريبـاً منحصـراً از آندهـاي نوع ۳ 

مي شود. اسـتفاده 

جدول 2-7 : ترکیبات آندهاي آلومینیوم

نوع3نوع2نوع1عنصر

%3/0%5/0-%3/5%0/50-%0/35روي

max-0/1%%0/10سيليکون

-%0/048-%0/035%0/048-%0/035جيوه

max%0/015--اينديم

کلدرصدباقيماندهکلدرصدباقيماندهکلدرصدباقيماندهآلومينيوم

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

اختالفپتانسيل)نيرويمحرکة(حفاظتکاتدي

سازهحفاظت
شده

آندهايآلومينيومآندهايرويآندهايمنيزيم

نوع3نوع2نوع1آبشوراستانداردخلوصباالاستاندارد

0/70/90/250/250/250/250/3فوالد

0/450/6500000/05آلومينيوم

0/70/90/250/250/250/250/3فوالدضدزنگ

1/051/250/60/60/60/60/65مس
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جدول 2-9 : مقدار تقریبي جریان خروجي از آندهاي فداشونده

تخمينخروجيجريانآندبرحسبميليآمپر)mA()بهنکتهتوجهکنيد(

جنس
وزنابعاد)اينچ(آند

)پوند(
مقاومتويژهالکتروليت)اهم–سانتيمتر(

5001000200040008000160003200064000

منيزيم
باخلوص

باال
3×3×531276432168421

منيزيم
باخلوص

باال
75×2/75×269242121613015842

منيزيم
باخلوص

باال
3/75×3/75×604041320610352261363

منيزيم
باخلوص

باال
3×3×784245622811457291474

531025125136321×3×3منيزيم

26919497482412632×2/75×2/75منيزيم

60403301658341211053×3/75×3/75منيزيم

78423651829146231163×3×3منيزيم

5342211153110×3×3روي

269814020105311×2/75×2/75روي

60401386934179421×3/75×3/75روي

784215276381910521×3×3روي

نکته: براي حفاظت از فوالد با عايق مناسب )تک آند عمودي ، با فاصله ۳ متر يا۱0 
فوت از سازه(
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MIL-HDBK - 1004/10 جدول 2-10 : جداول مورد استفاده در راهنمای

عنوانجدول

آندهايآلياژمنيزيماستاندارد،اندازههایاستانداردبراياستفادهدرخاک12

آندهايآلياژمنيزيماستاندارد،اندازههایاستانداردبراياستفادهدرآب13

آندهايآلياژمنيزيماستاندارد،اندازههایاستانداردبراياستفادهدرکندانسورها14
ومبادلهگرهايحرارتي

آندهايآلياژمنيزيماستاندارد،طويلبهمنظورخروجيجريانزياد15

آندهايآلياژمنيزيمپتانسيلباال،براياستفادهدرخاکياآب16

آندهايآلياژمنيزيماستاندارد،ميلهاکسترودشدهبراياستفادهدرمخازنآبو17
گرمکنها

اندازههایاستانداردآندهايروي،براياستفادهدرخاکياآبشيرين18

اندازههایخاصآندهايروي،براياستفادهدرخاکياآبشيرين19

اندازههایاستانداردآندهايروي،براياستفادهدرآبشور20

اندازههایخاصآندهايروي،براياستفادهدرآبشور21

آندهايآلومينيومياسکلهوشمعکوبي،اندازههایاستاندارد22

آندهايآلياژآلومينيومنوع1،اندازههایاستانداردبراياستفادهرويدريا23

آندهايآلياژآلومينيومنوع3،براياستفادهرويدريا24

آندهايآلياژآلومينيوميبدنهکشتي،اندازههایاستاندارد)نوع2،1و3(25

آندهايدستهآلياژآلومينيومي،ابعاداستاندارد26
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2-6-2مزاياومعايبسيستمهايآندگالوانيکي
2-6-2-1مزايا

y   .اگر همزمان با سازه نصب شوند از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه می باشند
y    دسـتورالعمل های اسـتفاده و نگهـداري بسـیار کـم )احتمـال بسـیار کـم خرابي يا

شكسـتگي پیـش از موعد( 
y    امـكان بیـش حفاظـت بسـیار  اندک )کـه ممكن اسـت موجـب تخريب پوشـش يا

ترد شـدگي ناشـی از هیدروژن شـود(.
y    احتمـال اينكـه جريـان سـرگردان موجب تخريـب تداخلـي ديگر سـازه هاي فلزي

)خارجي( شـود کم اسـت.
2-6-2-2معايب

y   .)ولتاژ محرکه موجود کم )اختالف پتانسیل محدود
y   .جريان بسیار کم قابل دسترس در الكترولیت هاي با مقاومت ويژه باالتر
y    مقـرون بـه صرفـه نبـودن نصـب يـا جايگزينـي آندها بـر روي سـازه هاي بـزرگ يا

گسترده.
حفاظت  در  استفاده  مورد  گالوانیكي  آندهاي  گالوانيکي.  آندهاي نصب 3-6-2
سازه هاي مدفون، معموالً در فاصلة کمي از سازه قرار گرفته و با يک سیم مسي عايق شده 
به سازه متصل مي شوند. در اطراف آندهاي فداشونده در خاک از مادة پرکننده شیمیايي 
استفاده مي شود. اين ماده ممكن است به صورت خشک، آبی يا به عنوان بخشي از يک 
و  يكنواخت، حفظ رطوبت  الكترولیت  ايجاد يک  منظور  به  برده شود.  بكار  آماده،  واحد 
کاهش مقاومت نسبت به زمین، از پرکننده مخصوصي استفاده مي شود تا آند بتواند جريان 
الكتريكي مورد نیاز را به شیوه اي کارآمد و قابل اطمینان تولید کند. اين پرکننده معموالً 
شامل 75 درصد سنگ گچ، 20 درصد بنتونیت۱ و 5 درصد سولفات سديم مي باشد. در 
شكل 2-20 نتیجة مطلوب نصب يک آند فدا شونده همراه با پرکننده نشان داده شده 

است. معموالً برداشتن آندهاي مصرف شده ضروري نمي باشد.

1. Bentonite
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شکل 2-20 : نصب آند گالوانیکي

آندهاي گالوانیكي مورد اسـتفاده در سیسـتم غوطه ور، معموالً يا  به صورت مسـتقیم 
بـه سـطح حفاظـت شـده متصل مي شـوند يـا در مجـاورت آن معلـق مي شـوند. زماني که 
تعويـض چنیـن آندهايـي ضروري باشـد، الزم اسـت که با آندهاي مشـابه تعويض شـوند. 
بـراي اطمینـان از ايـن کـه آندها در جـاي خود ثابت هسـتند و تمـاس الكتريكـي برقرار 
می مانـد، بايـد تمـام سـخت افزارهـاي نگهدارنـده را بدقـت بازرسـي نمـوده و درصـورت 

لـزوم تعمیـر يا تعويض شـوند. 
2-6-4اتصالآندگالوانيکيبهسازه. تماس الكتريكي بین آندهاي گالوانیكي و 
سازة تحت حفاظت براي محافظت از سازه ضروري مي باشد. در سیستم هايي که مستقیماً 
به  آندها مستقیماً  برقرار مي شود.  نگهدارنده  ازطريق سیستم  تماس  اين  متصل شده اند 
سازه جوش داده شده يا پیچ مي شوند. درمورد آندهاي معلق در آب، اتصال سازه از طريق 
سیستم نگهدارنده يا سیم هاي جامپر مسي روکش دار که به هسته آند و نیز سازة حفاظت 
شده جوش داده مي شوند برقرار مي شود. در سیستم هايي که آندها مستقیماً بر روي سازه 
حفاظت شده نصب نشده اند، معموالً اتصال با استفاده از يک سیم مسي روکش دار صورت 
مي گیرد. اين سیم در حین اجرا داخل آند قرار داده شده يا اينكه به هسته آند جوش 
مي شود. اتصال به سازه معموالً از طريق جوش دادن سیم به سازه انجام می شود. هنگام 
 TW نیاز به سیم اضافي جهت برقراري اتصال، معموالً از سیم با سايز مناسب و روکش نوع

استفاده مي شود. 
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در هنـگام اجـرا، نگهـداري و تعمیـر سیسـتم هاي حفاظـت کاتـدي از جوشـكاري 
ترمیتـي اسـتفاده مي شـود. از ايـن جوشـكاری مي تـوان بـراي اتصـال سـیم ها بـه سـازه 
يـا هسـته هاي آنـد يـا بـراي اتصـال دو يـا چنـد سـیم بـه يكديگـر اسـتفاده نمـود. تمام 
اتصـاالت و جوش هـا بايـد در هنـگام قـرار گرفتـن درمعـرض خاک يـا آب عايق شـوند تا 

تمـاس الكتريكـي مناسـب حفظ شـود. 
کلمپ هـا نیـز بـراي اتصـال سـیم هاي آنـد به سـازه، يـا بطـور متداول تر، بـراي ايجاد 
اتصـال اسـتفاده مي شـوند. بـراي اطمینـان از اتصـال الكتريكـي مناسـب، بايـد کلمپ هـا 
و سـیم ها تمیـز بـوده و کلمپ هـا بخوبـي محكم شـوند. الزم اسـت کـه اتصـاالت کلمپي 

درمعـرض خـاک يـا آب عايـق شـوند تا تمـاس الكتريكي مناسـب حفظ شـود.
سیستم هاي  در  بازرسي  تسهیل  بمنظور  گالوانيک.  تست ايستگاههاي 5-6-2
داده  قرار  مدفون  سازه هاي  روي  تستی  ايستگاه هاي  گالوانیكي،  آند  با  کاتدي  حفاظت 
در  يا  زمین  سطح  از  باالتر  اتصال  جعبه هاي  در  است  ممكن  ايستگاه ها  اين  مي شود. 
ايستگاه هاي تست زير سطح زمین قرار داده شوند. در شكل هاي 2۱ و 22 نمونه هايی از 

ايستگاه های تست نشان داده شده است.

شکل 2-21 : ایستگاه تست باالتر از سطح زمین
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شکل 2-22 : ایستگاه تست پائین تر از سطح زمین

آزمايشـات  انجـام  بـراي  تسـت  ايسـتگاه هاي  از  کاتـدي  در سیسـتم هاي حفاظـت 
متنوعـي اسـتفاده مي شـود. در سیسـتم هاي آنـد گالوانیكـي متداولترين ايسـتگاه تسـت، 
پتانسـیل نزديک تريـن سـازه بـه آنـد، پتانسـیل دورتريـن سـازه از آنـد، پتانسـیل آنـد و 
مقـدار جريـان تأمیـن شـده توسـط يک آند يـا تعـدادي از آندهـا را اندازه گیـری می کند. 

اتصـاالت ايـن نوع ايسـتگاه تسـت در شـكل 2-2۳ نشـان داده شـده اسـت.

شکل 2-23 : اتصاالت ایستگاه تست پتانسیل – جریان
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همانطـور که در شـكل 2-2۳ نشـان داده شـده اسـت، معمـوالً يک ايسـتگاه آزمايش 
سـه سـیم دارد. ممكـن اسـت بعضي از ايسـتگاه هاي تسـت، شـنت هاي جريان يـا اتصال 
اندازه گیري پتانسـیل سـازة مجزا نداشـته باشـند، اتصاالت آند چندگانه داشـته باشـند يا 
فقط شـامل يک اتصال سـازه )آندها مسـتقیماً به سـازه متصل شـده باشـند( يا آندهايي 

چندگانـه با يـک تک اتصال باشـند. 
انـواع ديگـر ايسـتگاه هاي تسـت در بخـش توصیـف آزمايشـات گوناگـون با اسـتفاده از 
ايسـتگاه هاي تسـت، شـرح داده مي شـوند. ضروری اسـت که اتصاالت ايسـتگاه هاي تسـت 
پـس از اسـتفاده يـا در هنـگام خرابـي در شـرايط اولیـة خـود نگهـداري شـوند. اگـر نـوع 
اتصاالت ايسـتگاه هاي تسـت مشـخص نباشـد، مي توان اتصاالت را قطع نموده و پتانسـیل 
هـر اتصـال نسـبت به الكترود مرجع مس/سـولفات مـس را اندازه گیـری کرد. با اسـتفاده از 

سـري گالوانیكـي )جـدول 2-2( مي تـوان اتصـاالت را به سـادگي شناسـايي نمود:
y   -۱/75 منیزيم با خلوص باال
y   -۱/55 منیزيم استاندارد
y   -۱/۱ روي ۱/2-، آلومینیوم
y    اتصـاالت سـازه 0/2- تـا 0/8- يـا کمي بیشـتر )درصورتـي که هنوز به سـاير آندها

متصل باشـند(
گالوانیكي،  آند  سیستم هاي  همانند  اعمالی. جريان با کاتدي حفاظت 7-2
سیستم هاي جريان اعمالی نیز جريانی را براي حفاظت کاتدي از يک سطح فلزي تأمین 
مي کنند. با اين تفاوت که در سیستم جريان اعمالی، جريان حفاظت کننده بجاي اختالف 
تأمین   )DC برق  )يا منبع  به سازه، توسط يک يكسوکننده  آند نسبت  پتانسیل طبیعي 
مي شود. همانطورکه در شكل 2-۱۹ نشان داده شده است، اختالف پتانسیل بین آند و 
کاتد از يک بستر آندي فعال و از طريق انرژي اضافی يكسوکننده اعمال شده و منجر به 
ايجاد جريان الكترونها برابر با جريان حالت عادي در واکنش خوردگي می گردد. انرژي الزم 
براي "پمپ انرژي الكترون" در يكسو کننده توسط جريان متناوب معمولي تأمین مي شود. 
اثر الكترون هاي جذب شده از آند فدا  اثر اين الكترون ها در سازة حفاظت شده همانند 
شونده در سیستم حفاظت کاتدي نوع آند فداشونده مي باشد. با اين حال ماده آند فقط به 
عنوان يک منبع الكترون و واکنش هاي الكتروشیمیايي آندي )اکسیداسیون( عمل مي کند.
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در عمـل از مـوادي نظیـر گرافیـت، چـدن بـا سـیلیكون بـاال۱ و پالتین يا اکسـید فلز 
مرکـب بـراي آندهاي سیسـتم حفاظت کاتـدي اعمال جريان اسـتفاده مي شـود. زيرا اين 
مـواد بـه کنـدي خـورده مي شـوند )کاهـش وزن آنهـا برحسـب کیلوگـرم )پوند( بـر آمپر 
سـال بسـیار اندک اسـت(. بـه منظور ايجـاد الكترولیـت يكنواخـت، مقاومت کمتر نسـبت 
بـه خـاک و تخلیـه گازها و اسـیدها، از يـک مادة پرکنندة کانال خاص اسـتفاده مي شـود. 
ايـن پرکننـدة در تمـاس بـا زمیـن، معموالً پـودر ُکک يا کک نفـت مايع آهكي مي باشـد. 
آندهـاي سیسـتم هاي اعمـال جريـان بايـد بطـور دورهـاي بازرسـي شـده و درصـورت 
مصـرف يـا خرابـي تعويض شـوند. هماننـد ديگر تجهیـزات الكتريكـي، يكسـوکننده ها در 
سیسـتم هاي حفاظـت کاتـدي اعمـال جريان به منظـور اطمینـان از عملكـرد صحیح، به 
نگهـداري پیشـگیرانه و بررسـي هاي عملیاتـي مكـرر نیاز دارنـد. براي اين که سـیم اتصال 
مسـي جزيـي از سیسـتم آند نشـود، الزم اسـت که اتصـاالت آند سیسـتم اعمـال جريان 
داراي عايـق خاصـي باشـند. ازآنجـا کـه منبـع کلیه مـواد متصل بـه ترمینال مثبـت را به 
آنـد تبديـل می کنـد )کـه خورده می شـود(، هر نقـص يا شكسـتگي در عايق سـیم اتصال 

آنـدي منجـر بـه از دسـت رفتـن فلز مـس و درنتیجـه تخريب سیسـتم آندي مي شـود. 

شکل 2-24 : سیستم حفاظت کاتدي نوع اعمال جریان

1. HSCI
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گالوانیكـي  آنـد  مشـابه سیسـتم هاي  اصـوالً  اعمـال جريـان  عملكـرد سیسـتم هاي 
مي باشـد. بجـز آنكـه در سیسـتم هاي اعمـال جريـان از يـک يكسـوکننده يـا منبـع برق 
جريـان مسـتقیم ديگـري بـراي افزايـش پتانسـیل الكترونهاي آندها اسـتفاده مي شـود تا 
جريـان محافـظ مطلـوب تأمین گـردد. بنابراين همانگونه که در شـكل 2-2۴ نشـان داده 
شـده اسـت، يـک سیسـتم حفاظت کاتدي اعمـال جريان عـالوه بر يک آنـد و يک اتصال 
بـه سـازة حفاظت شـده، از يک يكسـوکننده يـا منبع برق ديگـري بهره مي گیـرد. ممكن 
اسـت از يک باتري، سـلول خورشـیدي، ژنراتور جريان مسـتقیم يا ژنراتـور ترموالكتريكي 
بعنـوان منبـع تـوان اسـتفاده شـود. بـا ايـن حـال، تقريبـاً تمامـي سیسـتم هاي حفاظت 
کاتـدي اعمـال جريـان از يكسـوکننده هاي جريـان متنـاوب يـا انـرژي خورشـیدي بـه 

عنـوان منبـع اسـتفاده مي کنند. 
اسـتفاده  مـورد  يكسـوکننده هاي  اعمـالجريـان.  2-7-1يکسـوکنندههای
در حفاظـت کاتـدي معمـوالً شـامل ترانسـفورماتور کاهنـده قابـل تنظیـم، پشـته هاي 
اندازه گیـری  اندازه گیـري جريـان خروجـي، سیسـتم هاي  بـراي  يكسـوکننده، شـنت 
سـر  اتصـاالت  و  برقگیرهـا  جريـان،  قطـع  سـوئیچ هاي  خروجـي،  ولتـاژ  و  جريـان 
قـرار دارنـد می باشـند. کار يكسـوکننده  ترانسـفورماتور کـه همگـي در يـک جعبـه 
تبديـل جريـان متنـاوب بـه جريـان مسـتقیم )پالسـي( کنتـرل شـده مي باشـد. در 
شـكل 2-25 يـک يكسـو کننـدة پـل معمولـي نصـب شـده بـراي سـرويس حفاظـت 

کاتـدي نشـان داده شـده اسـت. 
نوعکليدارند:صفحاتسلنيومي 2-7-1-1پشتههاييکسوکنندههادو
استفاده  سیلیكوني  ديودهاي  از  بايد  باال  يا جريان  ولتاژ  در  ياديودهايسيليکوني. 
شود. انواع سلنیومي داراي افت ولتاژ بیشتري )راندمان کمتري( بوده و کمتر تحت تأثیر 
نوسانات ولتاژ قرار مي گیرند و درطي زمان "فرسوده" شده و نهايتاً بايد تعويض شوند. 
ديودهای سیلیكوني مستعد خرابی با قله هاي تیز ولتاژ يا جريان هستند و بايد توسط 
در  معمولي،  برقگیر  نیز سیستم هاي  و  نوسان(  )محافظ هاي  فلزي  اکسید  وريستورهاي 

برابر اين نوسانات محافظت شوند. 
در  ميشوند.  کنترل دستي يا خودکار صورت به يکسوکنندهها 2-1-7-2
واحدهايي که بصورت دستي کنترل مي شوند. اتصاالت سر ترانسفورماتور معموالً اتصاالت 
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"سر مرکزي" را احاطه مي کنند. اتصاالت سر مرکزي ورودي پشته ها و سرهای مثبت و 
منفي خروجی پشته ها مي باشند. 

گاهـی از يكسـوکننده هاي خـودکار در شـرايط تغییـر دائمـي اندازه سـازه )مخازن 
آب واقـع در بلنـدي کـه سـطح آب آنهـا تغییـر مي کنـد( يـا تغییـرات بـارز مقاومـت 
مـدار حفاظـت کاتـدي )مقاومـت آند نسـبت به خاک ناشـي از شـرايط حدي خشـكي 
نسـبت بـه رطوبـت( در يک مكان مشـخص اسـتفاده مي شـود. ايـن واحدهـا مي توانند 
بـا پتانسـیل، جريـان يـا ولتـاژ کنترل شـوند. انواع کنترل شـونده بـا پتانسـیل معموالً 
در مخـازن آب مرتفـع اسـتفاده مي شـوند تـا يـک پتانسـیل تنظیـم روي يـک سـلول 
مرجـع دائمـي در داخـل مخـزن تثبیـت شـود. ازآنجا کـه در اين شـرايط بـا تغییرات 
سـطح آب مقـدار سـازه تحـت حفاظت دائمـاً تغییـر مي کند. مقـدار جريان مـورد نیاز 
نیـز دائمـاً تغییـر مي کنـد بنابرايـن نبايـد از يكسـوکننده بـا کنتـرل جريـان يـا ولتـاژ 
اسـتفاده شـود. هنگامي کـه مقاومـت مـدار حفاظـت کاتـدي در يـک مـكان تغییـرات 
بـارزي داشـته باشـد، بـه دلیـل اينكـه مقاومـت آنـد بـه زمیـن تحـت تأثیرتغییـرات 
خشـكي بـه رطوبـت قـرار گرفته اسـت، از يكسـوکننده با کنتـرل جريان بـراي تثبیت 
نبايـد  حالـت  ايـن  در  اسـتفاده مي شـود.  در سـازة حفاظـت شـده  جريـان صحیـح 
يكسـوکننده بـا کنتـرل ولتـاژ بـكار بـرد امـا مي تـوان از سیسـتم بـا کنتـرل پتانسـیل 
همـراه بـا يـک سـلول مرجـع دائمـي اضافـه )که يـک جـزء ديگر بـا  احتمال آسـیب 

يـا خرابـی را اضافـه مي کنـد( اسـتفاده نمود. 
2-7-1-3 در دسـتگاه معمـوالً سیسـتم هاي اندازه گیـری و/ يا يک شـنت در مسـیر 
بیـن پشـته ها و سـرهای خروجـي، برقگیـر در ورودي AC و خروجـي DC، فیلترهـاي 
خروجـي و/ يـا خازن هايـی بـراي افزايش بازده، و کلیدهای روشـن و خامـوش وجود دارد. 
2-7-1-4 قطع کننده هـای سـريع، معمـوالً در نزديكـي يكسـوکننده قـرار دارنـد و 
در حالـت عـادي بـا فیـوز جهـت قطع برق يكسـوکننده بـكار مي رونـد. جزئیات سـاخت، 
عملكـرد، نگهـداري و تعمیـر يكسـوکننده های حفاظـت کاتـدي در بخش هـاي فصول ۴، 

5 و 7 ايـن کتـاب آمده اسـت.
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شکل 2-25 : یکسوکننده سیستم حفاظت کاتدي نوع اعمال جریان

2-7-2جنسآنداعمالجريان.آندهاي سیستم اعمال جريان امكان ورود جريان 
ازآنجا که آندها بخش خورنده سیستم را تشكیل  الكترولیت را فراهم مي آورند.  به  محافظ 
مي دهند، بهترين ماده، ماده اي است که نرخ کاهش وزن بر آمپر سال اندکي داشته باشد )جدول 
2-۱۱(. متداول ترين مواد براي آندهاي اعمال جريان گرافیت و چدن با سیلیكون باال مي باشند. از 
آلومینیوم گاهي در مخازن آب استفاده مي شود. در مناطقي که مشكل يخ زدگي ندارند، از آندهاي 
چدني با سیلیكون باال بجاي آلومینیوم استفاده مي شود تا هزينه بلند مدت کاهش يابد. استفاده 
از آندهاي تیتانیوم يا نیوبیوم با پوشش پالتیني و آندهاي اکسید فلزي مرکب به عنوان ماده آند 

اعمال جريان، متداول تر است.
قبـل از دهـه ۱۹70، عمدتـاً فقط از سـه نـوع از آندهـا – آندهاي چدني با سـیلیكون باال، 
گرافیتـي و فـوالد قراضـه – در بسـترهاي زمینـي اعمـال جريان اسـتفاده مي شـد. پیشـرفت 
تكنولـوژي موجب پیشـرفت انـواع مواد مورد اسـتفاده در خوردگی شـد. اين مـواد کاربردهاي 
تخصصـي دارنـد و بـا ارزيابـي هزينه هـاي نصـب و بهره بـرداري، تعـداد بسـیار کمـی از آنها را 
مي تـوان بـراي تمامـي کاربردها  با عمر مطلوب بـه کار برد. در اکثر خاک هـا، آندها در معرض 
اکسـیژن هسـتند و بـا تخلیـة جريان اکسـید مي شـوند. در خاک يـا آب حاوي کلريـد، آندها 
در معـرض گاز کلـر هسـتند کـه با تولید هیدروکلريک اسـید آنها را بصورت شـیمیايي تجزيه 
مي کنـد. هـدف کلـي اشـاره به اين نكته اسـت که بعضـي آندهـا در حضور اکسـیژن و برخي 

ديگـر در حضور اسـیدها عملكرد خوبـي دارند. 
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جدول 2–11 : پارامتر الکتروشیمیایي فلزات رایج در سازه ها

فلز
کاهشوزن

کيلوگرم)پوند(برآمپرسال

1)2/2(کربن)گرافيت(

9/1)20/1(آهن

2/9)6/5(آلومينيوم

33/9)74/5(سرب

10/3)22/8(مس

10/7)23/6(روي

4)8/8(منيزيم

9/6)21/1(نيکل

35/2)77/6(نقره

19)42(قلع

2-7-2-1آندهايچدنيبادرصدسيليکونباال. آندهاي چدني در دو نوع آلیاژي با 
ماده اصلي کروم تولید مي شوند تا دوام آنها در خاک و آب حاوی کلريد بهبود يابد، که اين روش 
در سال ۱۹5۹ ابداع شد. جدول 2-۱2 ترکیبات متالوژيک دو آلیاژ را نشان مي دهد. دلیل اصلي 
SiO( بر روي سطح آند است 

2
عملكرد بسیار خوب چدن، تشكیل يک اليه اکسید سیلیكون )

که باعث کاهش سرعت اکسیداسیون و کند شدن آهنگ مصرف فلز مي شود. چدن خواص 
الكتريكي خوبي دارد و مقاومت آن در 20o C برابر با 72 میكرو-اهم بر سانتیمتر مكعب مي باشد. 
براي عملكرد مناسب اين آندها در خاک، آنها را با گرد کک متالوژيكي يا نفتي مي پوشانند تا 
مقاومت آند کاهش يافته و سطح مؤثر آن افزايش يابد. حتي زماني که آندها در مخازن گرد 
کک بسته بندي شده اند. پر کردن فضاي حلقوي بین مخزن و خاک با مقداري گرد کک اضافه 
توصیه مي شود. در آب شور، جريان آند در ولتاژهاي بسیار پايین تخلیه مي شود و بنابراين نیاز 
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به مادة پر کننده ندارد. دستورالعمل  اتصال کابل به آند چدنی توسط تولیدکننده تهیه شده و 
توزيع کنندگان ملزم به پیروي از آن هستند. بنابراين امكان برقراری اتصاالت ناموفق درمقايسه 
با آندهاي گرافیتي کمتر است. آندها خاصیت رسانايي بیشتري از خود نشان می دهند و بجز در 
حالت خرابی آند، در طی زمان تغییر مقاومت بسیار کمی را تجربه مي کنند. استحكام کششي 
باالی فلز در بعضي شرايط يک مزيت بحساب مي آيد، مگر در مواردي که تغییر بسیار کم طول 

باعث شكننده شدن آنها در اثر شوک مكانیكي و حرارتي شود. 
آندهاي چدني در اندازه، شـكل و وزن هاي مختلفی تولید مي شـوند. براي جزئیات سـايزهاي 
مختلـف بـه جـدول  2-۱۳ رجوع کنیـد. نوع خاصـی از آند چدني که معموالً از لوله " مشـخصه 
خامـوش" مقـاوم در برابـر خوردگي تولید مي شـود آند لوله اي نامیده مي شـود. در ايـن آند از آلیاژ 
کروم ASTM 518 درجه 2 اسـتفاده مي شـود و از سـال ۱۹7۱ مشـخص شـد که مقاومت بااليي 

نسـبت بـه " اثر انتهايـي" که در آندهاي بـا مقاومت اتصال ضعیف رايج اسـت، دارد. 

جدول 2-12 : ترکیبات چدن

عنصر
ASTM 518

گريد2گريد1

%14/75-14/2%14/75-14/2سيليکون

max1/5%max%1/5منگنز

%5/0-3/25-کروم

%1/15-0/75%1/15-0/75کربن

max0/50%max%0/50مس

باالنسباالنسآهن

نرخمصرف
0/۴5kg (۱lb)/amp-year0/۳۴kg (0/75lb)/amp-yearخاک

8/۴kg (۱8/5lb)/amp-year0/۱۱kg (0/25lb)/amp-yearآبشور
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جدول 2-13 : آندهاي چدنی

اندازهکابلمساحت)}m2{Ft2(وزنمعمولي)}kg{1b(اندازه)اينچ(
)ماکزيمم(

1/1×90/45)1(0/018)0/2(#8

1/5×91/8)4(0/029)0/3(#6

2×92/26)5(0/037)0/4(#4

3×32/72)6(0/023)0/25(N/A

1×303/18)7(0/065)0/7(#6

1×605/44)12(0/13)1/4(#6

1/5×605/44)12(0/093)0/1(#6

1/5×305/9)13(0/093)0/1(#6

6×2/57/26)16(0/046)0/5(N/A

1/5×6011/34)25(0/18)2/0(#6

1/5×6011/8)26(0/18)2/0(#6

1/5×6011/8)26(0/18)2/0(#6

2×3013/61)30(0/12)1/3(#1/0

2×6019/96)44(0/24)2/6(#6

12×3/524)53(0/093)1/0(N/A

2×6027/2)60(0/26)2/8(#1/0

3×3636/29)80(0/23)2/5(#1/0

3×6049/9)110(0/37)4/0(#1/0

4/5×6099/8)220(0/54)5/8(#1/0

2-7-2-2آندهايگرافيتي. برای سال هاي متمادي از میله هاي گرافیتي به عنوان 
ماده اعمال جريان استفاده شده است. ساختار اصلي اين آندها متشكل از میله هاي گرد يا 
مربعي شكل است که از دوغاب پودر کک نفت خام و رزين قطران زغال سنگ تولید شده اند. از 
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قطران زغال سنگ به عنوان مادة چسباننده براي نگهداشتن ذرات گرافیتي در کنار هم استفاده 
مي شود. سپس با هدف ترکیب شدن، مخلوط به مدت يک ماه در دماهاي باال پخته مي شود. 
اين فرايند باعث افزايش مقاومت آند نسبت به اکسیداسیون و شكستگي ناشي از آن مي گردد. 
انواع مختلفي از ترکیبات گرافیتي وجود دارد و نوع بسترهاي زمیني حفاظت کاتدي آن، يكي از 
متخلخل ترين ترکیبات است. متخلخل بودن باعث مي شود که رطوبت نفوذي به اتصال رسیده 
و باعث ايجاد خرابي در اتصال کابل شود. هر چه آند چگال تر باشد گران قیمت تر است؛ بنابراين 
با اشباع کردن میله ها با پرکننده اي ارزان قیمت از جنس روغن برزک، موم میكروکريستالي يا 
يک رزين با پاية فنولي، تخلخل کاهش می يابد. انتخاب بهترين نوع پرکننده و حتي اينكه واقعاً 
در بلندمدت باعث کاهش نفوذ رطوبت می شود قابل بحث است. بعضي از پرکننده ها باعث جرم 
گرفتن بسترهاي زمیني آند چاه عمیق شده و با استفاده آندها در سطوح با چگالي جريان باال، 

مقاومت مدار زيادي ايجاد مي کنند. 
بـا هـر جنـس آنـد، برقـراری اتصـال مناسـب آنـد بـه کابـل بسـیار مهـم مي باشـد. 
تولیدکننـدگان آندهـاي گرافیتـي سـالها هیـچ معیـاري بـراي يـک اتصـال صحیح سـیم 
اتصـال آنـدي نداشـتند. اين امـر باعث ايجـاد روش هاي متفـاوت و خرابی های بیشـماري 
می شـود کـه آنهـا را بـه جنـس ضعیـف مـاده، روش هـاي سـاخت ضعیـف و عـدم وجود 
پارامترهـاي کنتـرل کیفیـت قبل از ارسـال محموله نسـبت مي دهند. بسـیاري از کاربران 
بـا اسـتانداردهاي مونتـاژ خـود آندهـاي گرافیتـي را بـه محصولـي مطابـق بـا نیازهـاي 
مشـتري و در نتیجـه گران تـر از آندهـاي تولیـد شـده بـا اسـتاندارد صنعتـي، تبديـل 

مي کننـد. جزئیـات بیشـتر مشـخصات بايـد شـامل مـوارد زير باشـد:
y    نوع مخزن - سربي، برنجي، ذوب، متراکم
y    ۱27 ،)عمـق / قطـر اتصـال – 76 میلیمتـر )۳ اينـچ(، ۱02 میلیمتـر )۴ اينـچ

میلیمتـر )5 اينـچ(، مرکـزي 
y   )ماده درزگیر اتصال ترموپالستیک، ترموست )اپوکسي
y    روکش انقباضي، لفاف گذاري ،TFE ماده درزگیر کابل-لوله
y   اشباع – موم، روغن برزک، رزين
y   - ابعاد

گرافیـت نبايـد در چگالي هـاي جريـان بیـش از ۱0/76 آمپر بـر متر مربـع )۱ آمپر بر 
4"×80" ،4"×40" 3"×60"، 3"×30"
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فـوت مربـع( در خـاک، يـا 2/70 آمپـر بـر متـر مربـع )0/25 آمپر بـر فوت مربـع( در آب 
بـه کار برده شـود. متأسـفانه گرافیت شـكننده اسـت و ممكن اسـت کـه در حین حمل و 
نقـل، چـه بـا بسـته بندي يا بدون آن، به سـادگي آسـیب ببیند. بـراي جلوگیـري از ترک 
خوردگـي و شكسـتن گرافیـت، قـرار دادن اليـه میانـی و جابجا کردن خـاص آن ضروري 

است. 
2-7-2-3آندهـايآلومينيومـي. گاهـي اوقـات از آلومینیـوم بعنوان آنـد اعمال 
جريـان بـراي حفاظت از بخش داخلي مخازن آب اسـتفاده مي شـود. ازآنجـا که آلومینیوم 
درمقايسـه بـا سـاير مـواد اعمـال جريـان نسـبتاً ارزانتـر مي باشـد. آندهـا با قطـر½  اينچ 
از قطعـات میلهـای پیچیـده شـده بـه طـول ۱0 فـوت تهیـه مي شـوند. از ايـن آندهـا در 
مخازنـي اسـتفاده مي شـود.که يخ زدگـي فصلـي معمـوالً اتصال سـیم آندي آنهـا را از بین 
می بـرد و الزم اسـت کـه آندهـا بطـور سـاالنه تعويـض شـوند. ايـن نـوع سیسـتم آنـدي 
آب شـرب را آلـوده نمي کنـد، امـا سـرعت مصـرف ۴/۱ کیلوگـرم )۹ پونـد( بر آمپر سـال 
کاربـرد ايـن آنـد را بـر مبنـاي هزينـه بـر سـال، درمقايسـه بـا سـاير سیسـتم هاي آندي 

مي کند.  محـدود 
2-7-2-4آندهـايسـربي–نقرهاي. آندهـاي آلیـاژ سـرب صرفـاً در کاربردهـاي 
جريـان آزاد آب شـور اسـتفاده مي شـوند و ممكـن اسـت از فلـزات مختلفـي نظیر سـرب 
آنتیموانـي، قلـع و ۱% يـا 2% نقـره نیـز بهـره گیرنـد. ايـن آندها کـه معموالً بصـورت میله 
يـا نـوار بـه قطـر ۱/5 اينچ قطـر و طـول ۱0 اينچ تولید مي شـوند، بـا 2 درصد آلیـاژ نقره 
کـه عمـر آنهـا را دو برابـر مي کنـد، در اروپـا بطور گسـترده بكار بـرده شـده اند. در هنگام 
شـروع بـه کار، سـرعت مصـرف درحـدود ۱/۳ کیلوگـرم )۳ پوند( بر آمپر سـال مي باشـد 
و نهايتـاً اليـه سـیاه غیـر فعالـي از پراکسـید سـرب شـكل گرفتـه و دوام سـطح آنـد را 
افزايـش می دهـد و منجـر بـه مصـرف حـدود 0/0۹ کیلوگـرم )0/2 پونـد( بـر آمپر سـال 
مي شـود. چگالـي جريـان معمـول از ۳ تـا 25 آمپر بر فوت مربع متغیر اسـت. در شـرايط 
وجـود رسـوب يـا اندکـي کلريد، اين اليه اکسـید تشـكیل نشـده و آند به سـرعت مصرف 
مي شـود. اتصـاالت کابلـي بـا ايجـاد يـک سـوراخ و جـوش نقـره سـیم سـربي بـه انتهاي 
سـوراخ، برقـرار مي شـوند. سـپس سـوراخ اتصال بـا اپوکسـي پر مي شـود تا مانـع از نفوذ 
رطوبـت شـود.کار نصـب بـا آويـزان کـردن آندهـا از يک سـازه، بارانـداز يا اسـكله در يک 
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لولـه FRP سـوراخ دار يـا بـا اسـتفاده از وسـیله اي براي تثبیـت آن، تكمیل مي شـود. اين 
کار بـراي جلوگیـري از تمـاس آندهـا با گل و الي و خسـارت ناشـي از يـخ زدگي اهمیت 

دارد. 
2-7-2-5آندهـايپالتينـي. پالتیـن را مي تـوان بـه عنـوان پوشـش آنـد تقريباً 
بـرای همـة انـواع تجهیـزات حفاظـت کاتـدي اسـتفاده نمـود. تـا کنـون از پالتیـن در 
محیط هـاي مختلفـي نظیـر زيـر زمیـن، سـاحل، بتـن، نیروگاه هـاي بـرق و بخش هـاي 
داخلـي لولـه، مخـازن و ماشـین آالت و سـازه ها بـراي سیسـتم هاي حفاظـت کاتـدي 
اسـتفاده شـده اسـت. ازآنجا که پالتین سـرعت مصـرف پايینـي دارد، 0/00008 کیلوگرم 
)0/000۱8 پونـد( بـر آمپـر سـال، براي عمر بیسـت سـالة آند، صرفـاً مقـدار اندکي مورد 
نیـاز مي باشـد. پالتیـن خالـص بسـیار گران قیمـت خواهد بـود. پالتیـن معمـوالً بر روي 
فلـزات پايـة نجیبي همچون تیتانیوم و نیوبیوم پوشـش داده مي شـود. در آندهای سـیمی 
يـا میلـه ای، ممكـن اسـت کـه بـراي افزايـش رسـانايي در طول هـاي بیـش از 7/6 متـر 
)25 فـوت( هسـته از جنـس مـس باشـد، زيـرا تیتانیـوم و نیوبیـوم درمقايسـه بـا مـس 
رسـاناهاي الكتريكـي نسـبتاً ضعیفي هسـتند. اليـه غیرفعال بـاالی تیتانیوم در پتانسـیل 
آنـد بـه کاتـد ۱0 ولـت می شـكند و بـه کار در  محیط هـاي بـا مقاومـت کـم ماننـد آب 
شـور محـدود مي شـود. نیوبیـوم ولتاژ شكسـتي برابـر با ۱20 ولـت آند به کاتـد دارد و در 
الكترولیت هـاي بـا مقاومـت باالتـر اسـتفاده مي شـود. چگالـي جريان، بسـته به مسـاحت 
سـطح آنـد و ضخامـت پوشـش از 50 آمپـر در خـاک تـا 500 آمپـر در آب شـور متغیـر 

مي باشـد. 
پالتیـن را بـا اسـتفاده از تكنیک هـاي بسـیار ازجملـه اسـپاترينگ۱، تثبیـت موقعیـت 
الكتـرود2، روکـش کاري۳ و اتصـال متالوژيكـي۴ بـر روي فلـزات پايـه، پوشـش می دهنـد. 
متخصصیـن اتفـاق نظـر دارنـد کـه آندها بـا اتصـال متالوژيكي کمتـر تخريب مي شـوند، 
زيـرا فلـزات در خـالء متراکـم می شـوند کـه عـاري از اکسـیژن اسـت. در ايـن صـورت 
اتصالـي بـدون اکسـید، بـا مقاومـت کم و کامـل بین فلـزات ايجـاد شـده و درنتیجه عمر 

1. Sputtering
2. Electrode positioning
3. Cladding
4. Metallurgically bonding
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طراحـي بیشـینه مي شـود. روکـش کاري شـامل پیچیـدن يک صفحـة نـازک پالتیني به 
دور میلـه و خـال جـوش زدن پالتین به فلز پايه در سـطح هم پوشـانی، مي باشـد. سـطح 
جـوش محـدود امكان اکسـید شـدن فلـز زيـري را فراهـم مـی آورد و بنابراين بـا افزايش 
مقاومـت کمتريـن عمـر طراحـي حاصـل مي شـود. سـطح صـاف دوام کمـی دارد، زيرا با 
يكبـار تخلیـه جريـان اين سـطح نامنظم مي شـود. در تكنیک هـاي آب فلـزکاري۱ اليه اي 
از پالتیـن بـر روي فلـز پايه نشـانده مي شـود. ايـن فرايند باعـث ايجاد سـطحي متخلخل 
شـده کـه بدلیـل تشـكیل اليه اکسـید بـا مقاومـت بـاال، احتمال رسـیدن آن بـه حداکثر 
طـول عمـر کم اسـت. تكنیک هـای تجزيـه گرمايي و جوشـكاري همان مشـكالت روکش 

کاري را دارنـد و از اواخـر دهـه ۱۹80 بـه نـدرت مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرند. 
اتصال آند به کابل حساس است و اتصاالت نامناسب مي تواند باعث تخريب زود هنگام 
آن شوند. کاربران بايد اطمینان حاصل کنند که آندها مطابق با معیارهاي آنها و توسط 
کارکنان خبره و تحت نظارت روش هاي کنترل کیفیت، ساخته مي شوند. مهمترين عیب 
پالتین، مقاومت  اندک آن نسبت به تولید اسید آندی در الكترولیت هاي استاتیک، جريان 
مستقیم نوساندار و يكسوکننده هاي نیم موج مي باشد. ثابت شده که استفاده از يكسوکننده 
ترانسفورماتور سه فازي در سیستم هاي آب شور با کاهش نوسان در خروجي DC، باعث دو 

برابر شدن عمر آندهاي پالتیني مي شود.
2-7-2-6آندهايسراميکيواکسيدمخلوطفلزی2. آندهاي اکسید مخلوط 
فلزی در اوايل دهه ۱۹60 در اروپا براي استفاده در تولید صنعتي کلر و سود سوزآور 
براي حفاظت کاتدي در  تكنولوژي  اين  از  استفادة شناخته شده  اولین  تولید شدند. 
آندها طول  اين  بود.   ۱۹7۱ ايتالیا و در سال  اسكله در آب شور در  از يک  حفاظت 
بااليی  بسیار  چگالي  با  را  جريان  که  حالي  در  مي دهند،  نشان  خود  از  مطلوبي  عمر 
ساير  مانند  زيرا  ندارد،  قرار  سريع  تخريب  معرض  در  اکسید  اليه  مي کنند.  تأمین 
آندهاي فلزي گرانبهاي قبلي با تولید اسید آندی، جريان مستقیم نوساندار يا يكسو سازي 
نیم موج مواجه نیست. اين آند متشكل از يک میله، سیم، لوله يا شبكه گسترده تیتانیومي 
مي باشد که در آن اليه اکسید بر روي فلز پايه ايجاد شده است. گاهي به اين آندها آندهای 

1. Electro-deposition
2. Mixed-Metal Oxide
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اندازه پايدار نیز گفته مي شود. در محیط هاي تولیدکننده  با  با توزيع خطي، سرامیكي يا 
اکسیژن مانند خاک، اليه اکسید آند شامل کريستالهاي روتنیم و نمک هاي هالید تیتانیوم 
 در يک محلول آبی است که مانند رنگ بر روي فلز پايه قرار می گیرد و در دماي° C ۴00 تا 
° C 800 پخته شده و يک اکسید روتیل تشكیل مي دهد. در محیط هاي تولید کننده کلر 
مانند آب شور، اين اکسید شامل محلول آبی ايريديوم و پودر پالتین مي باشد که آن را نیز در 
دماهاي باال مي پزند تا يک اليه مطلوب بدست آيد. پس از پخت، اکسید روتیل رنگ سیاه 
ماتي پیدا مي کند و نسبت به سايش بسیار مقاوم است. بعضي از تولیدکنندگان انواعی از اين 
اليه هاي اکسیدي را بطور خاص براي الكترولیت هاي کلريدي يا غیرکلريدي تولید مي کنند 
که قابل تعويض با يكديگر نمي باشند. معموالً تیتانیوم درولتاژ حدود ۱0 ولت دچار شكستگي 
فیزيكي می شود اما اليه اکسید آنچنان رسانايي بااليي )مقاومت 0/0000۱ اهم-سانتیمتر( 
دارد که جريان با انتخاب مسیر داراي حداقل مقاومت بجاي فلز پايه از اکسید تخلیه مي شود. 
حتي اگر ولتاژ يكسوکننده ۹0 ولت در خاک باشد. اين برخالف عملكرد اليه دي اکسید 
تیتانیوم عايق است که بطور طبیعي بر روي سطح تیتانیوم بدون پوشش تشكیل مي شود. با 
مصرف اليه مخلوط اکسیدهاي فلزي، اليه دي اکسید تیتانیوم عايق، آند را پوشانده و تخلیه 
جريان را مسدود می کند. مگر آنكه ولتاژ اعمال شده در آب شور بیش از ۱0 ولت يا در آب 

شیرين 50 تا 70 ولت باشد. 
آزمايشـگاه تحقیقات مهندسي سـاختمان ارتش اياالت متحده۱ يک آند سرامیكي را در قالب 
برنامـه کاربـردي مهندسـي تأسیسـات2 تولید کرده اسـت. عملكرد خـوب اين آند سـرامیكي در 
گسـترة وسـیعي از کاربردها نشـان داده شـده اسـت. جزئیات تهیه، ويژگي هاي مواد، پارامترهاي 
عملكرد و طراحي کاربردها در مجله فني مهندسـي ETC۳ ارائه شـده است. داده هاي زير ماکزيمم 

چگالـي جريـان مجاز بـراي الكترولیت هاي مختلف را به دقت مشـخص مي کند:
خاک، گل، آب شیرين : ۱00 آمپر بر متر مربع )۹/۳ آمپر بر فوت مربع )20 سال((.

آب شور : 600 آمپر بر متر مربع )55/7 آمپر بر فوت مربع )۱5 سال((.

1. USACERL
2. FEAP
3. 1110-9-10 (ER(
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اطـراف آندهـاي داخـل خـاک يـا گل بايـد، براي داشـتن حداکثـر طول عمـر و عملكرد، 
بـا گـرد کک نفـت خـام مكلـس۱ نـرم و بـا مقاومت کـم پرشـود. مالحظات مهندسـي حكم 
مي کنـد کـه حتـي در صورتی که آند با کک نفت خام بسـته بندي شـده اسـت، قبـل از اتمام 
پـر کـردن اطـراف آنـد بـا خـاک محلي، بسـته بندي آنـد بـا کک متالوژيكي پوشـانده شـود. 
سـرعت مصـرف در ايـن حالـت از 0/5 میلـي گـرم بر آمپر سـال در آب شـور تـا 5 میلي گرم 
بـر آمپـر سـال در پس ماند ذغال کک، آب شـیرين و گل و الي دريا متغیر مي باشـد. همانند 
ديگـر آندهـا، اتصـال بايـد طـوری برقرار شـود که ضـد رطوبت و آب بنـد بـوده و مقاومت آن 

بیشـتر از 0/00۱ اهـم نباشـد. مزايـاي آندهاي اکسـید مخلوط فلـزي عبارتند از :
y   سبک و نشكن بودن
y   سرعت مصرف ناچیز
y   عدم تولید اسید
y    پايدار از لحاظ ابعادي
y   چگالي جريان باال در خروجي
y   مقرون به صرفه  بودن

2-7-2-7آندهـايرسـانايپليمـري. در سـال ۱۹82، مـاده آنـد جديدي به 
صـورت آزمايشـی وارد  بـازار شـد. ايـن مـاده در فضاهاي محـدود نظیر سـطوح داخلي 
لولـه، مبدل هـای حرارتـي، کانال هـاي تأسیسـات و سـطوح حفاظـت شـده در برابـر 
جريـان بسـتر زمینـي متـداول، مقـدار جريـان اندکـي تولیـد می کنـد. اين ماده شـبیه 
کابـل الكتريكـي اسـت، امـا در واقـع از يـک کابـل مسـي تـک اليـه بـا يک غـالف پلي 
اتیلـن رسـاناي اکسـترود تشـكیل مي شـود. از ايـن مفهـوم در کابل هـای بـرق متمرکـز 
مدفـون، بصـورت يـک شـیلد رسـانا در اطـراف سـیم هاي زمینـی، اسـتفاده مي شـود. 
پلیمـر حـاوی گرانولهـاي کربن اسـت که جريان را پشـت يـک ماتريس پلیمـري تخلیه 
می کننـد. بـراي بیشـینه شـدن عمـر ايـن آند، بايـد اطراف آن بـا پس مانـدة ذغال کک 
کربـن دار پر شـود. بعضي تولیدکنندگان به درخواسـت مشـتري، يک توري پالسـتیكي 
هـم تعبیـه مي کننـد تـا در فضاهـای محـدود آنـد از کاتد جـدا شـده و از اتصـال کوتاه 
بیـن آنهـا جلوگیـري شـود. درحـال حاضر اين مـاده با چهار قطـر متفـاوت موجود بوده 
1. Calcined 
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و جريـان خروجـي از ۹/8 تـا 2۹/5 میلـي آمپـر بـر متـر طولـی )۳ تـا ۹ میلـي آمپر بر 
فـوت طولـی( متغیر مي باشـد. 

MIL-HDBK - 1004/10 جدول 2- 14 : جداول کاربردی در راهنمای

عنوانجدول

ضوابطجريانبرايحفاظتکاتديفوالدعايقنشده1

ضوابطجريانبرايحفاظتکاتديفوالدعايقدار2

5)F(فاکتورتنظيمبرايآندهايچندگانه

ضريبتصحيح-ضريبرساناييعايقخطکوتاه6

نتايجاندازهگيريهایپتانسيلسازهنسبتبهالکتروليت7

8HSCBCIآندهاياستاندارد

9HSCBCIآندهايخاص

ويژگيهايسيماستاندارد10

فاکتورهایMبرايتعييناندازهسيممقرونبهصرفه)با1سنتهزينةتلفات11
)kWhدر100فوتکابلمسيبهازايهر

2-7-3انـواعبسـترهايآنـداعمـالجريـان. 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 
توزيـع مي کننـد.   ).. و  توزيـع  لولـه، محوطـه مخـازن، سیسـتم هاي  شـده )خطـوط 
گاهـي اوقـات از بسـترهاي زمینـي اعمـال جريان توزيع شـده براي سـازه هاي کوچک 
)شـیرها، مخـازن( اسـتفاده مي شـود و آندهـا بطـور يكنواخـت در امتـداد سـازه تحت 
را  سـازه  کل  از  کوچكـي  بخـش  آنـد  هـر  بـه طوري کـه  مي شـوند  توزيـع  حفاظـت 
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حفاظـت مي کنـد. معمـوالً از سیسـتم هاي اعمـال جريـان توزيـع شـده بـراي حفاظت 
از داخـل مخـازن آب، چـه در سـازه هاي هـم سـطح زمیـن و چـه در سـازه هاي باالتر 
از سـطح زمیـن اسـتفاده مي شـود. بسـتر زمینـي از نـوع دور از سـازه را مي تـوان در 
نزديكـي سـطح، بـه صـورت افقـي يـا عمـودي يـا در عمـق نصـب کـرد. سیسـتم هاي 
توزيـع شـده ماننـد آندهـاي فداشـونده که قبـاًل توضیـح داده شـد نصب مي شـوند. با 
ايـن تفـاوت کـه يـک کابـل اصلـي پیوسـته جهـت اتصـال آندهـا بـه يكسـوکننده )يا 
يـک منبـع تـوان ديگـر( و يک اتصـال سـاختاری از منبع برق به سـازة حفاظت شـده 

دارد.  نیز 
2-7-3-1سيستمهايحفاظتکاتدياعمالجريانازراهدورعمودی. از 
اين سیستم ها معموالً براي خطوط لوله واقع در مناطق دور استفاده مي شود. معموالً 
دادن  قرار  براي  و فضاي کافي  نداشته  تأسیسات ديگري در منطقه وجود  هنگامي که 
اقتصادي ترين گزينه مي باشند. عمودی  اين سیستم ها  از سازه وجود دارد،  آندها دور 
قرار دادن آندها در زمین )برخالف حالت افقي( مقاومت کل را نسبت به زمین سیستم 
کاهش می دهد. فاصله آندها تا زمین، متناسب با مقاومت ويژة خاک و معموالً از ۹۱ 

تا 2۱۳ متر )۳00 تا 700 فوت( متغیر مي باشد. 
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 پیوسـته نباشـد، زيـرا در غیر 
اينصـورت ممكـن اسـت توزيـع جريـان ضعیـف رخ دهـد. در بعضـي مـوارد ممكن اسـت 
بهتريـن محـل بـراي يک بسـتر آنـدي در خاکي باشـد کـه مقاومت ويـژه بیشـتري دارد. 
بـا اضافـه نمـودن آندهـاي بیشـتر، اسـتفاده از آندهـاي بلندتر يا بـا افزايش فاصلـة آندها 

مي تـوان مقاومت بسـتر آنـدي را کاهـش داد.
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شکل 2-26 : سیستم حفاظت کاتدي اعمال جریان از راه دور عمودی

2-7-3-2سيسـتمهايحفاظـتکاتـدياعمـالجريـانازراهدورافقی. 
معمـوالً از ايـن سیسـتم ها جهـت خطوط لولـه در مناطـق دور با  اليه سـنگي در نزديكي 
سـطح يـا در مناطقـی که شـرايط خـاک آن، بـرای اطمینان از قـرار دادن آنـد در محیط 
يكنواخـت، نصـب افقـی را می طلبـد اسـتفاده مي شـود. معمـوالً در نبود تأسیسـات ديگر 
در منطقـه و وجـود فضـاي کافـي بـراي قـرار دادن آندها  دور از سـازه، و وجـود يک اليه 
سـنگي در نزديكـي سـطح، ايـن سیسـتم اقتصادي ترين گزينه مي باشـد. افقي قـرار دادن 
آندهـا در زمیـن )برخـالف حالـت عمـودي( باعـث افزايش مقاومت کل نسـبت بـه زمین 
سیسـتم مي شـود. فاصلـه آندهـا تـا زمیـن،  متناسـب بـا مقاومت ويـژة خاک، معمـوالً از 

۹۱ تـا 2۱۳ متـر )۳00 تـا 700 فـوت( متغیر مي باشـد. 
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 پیوسـته نباشـد، زيـرا در غیر 
اينصـورت ممكـن اسـت توزيـع جريـان ضعیـف رخ دهـد. در بعضـي مـوارد ممكن اسـت 
بهتريـن محـل بـراي يک بسـتر آنـدي در خاکي باشـد کـه مقاومت ويـژه بیشـتري دارد. 
بـا اضافـه نمـودن آندهـاي بیشـتر، اسـتفاده از آندهـاي بلندتر يا بـا افزايش فاصلـة آندها 
مي تـوان مقاومـت بسـتر آنـدي را کاهـش داد. آندهـا می تواننـد اتصاالت مجزايـي به يک 

کابـل اصلـي داشـته باشـند يا روي يـک کابل پیوسـته نصب شـوند.
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شکل 2–27 : سیستم حفاظت کاتدي اعمال جریان از راه دور افقی

2-7-3-3سيسـتمهايحفاظتکاتـدياعمالجريانتوزيعشـده. معمـوالً از 
ايـن سیسـتم ها بـراي حفاظت از سـازه هاي کوچک اسـتفاده مي شـود. معمـوالً در مواقعي که 
سـازه کوچـک بـوده يـا آندهـا را نمي تـوان در فواصـل دور قـرار داد، ايـن سیسـتم مقـرون بـه 
صرفه تريـن انتخـاب اسـت. اين نوع بسـتر آندي براي حفاظت قسـمت هاي داخلـي مخزن آب، 
کـف مخزن هـاي همسـطح زمین، مخـازن مدفون يا خطـوط لوله کوتاه بـه کار مـی رود. آندها 
در امتـداد خـط لولـه يـا دور سـطح مخزن )داخـل مخـازن آب، خارج مخـازن مدفـون( توزيع 
مي شـوند. فاصلـه از سـازه معمـوالً ۱/5 تا ۳ متر )5 تـا ۱0 فوت( و فاصلة بیـن آندها معموالً دو 
برابـر ايـن فاصلـه )۳ تا 6 متر ]۱0 تا 20 فوت[( مي باشـد. در بعضي موارد آند پیوسـته اسـت و 

بـه صـورت شـبكه روي مخازن يـا در امتـداد کناری خط لولـه قرار داده مي شـود. 

شکل 2–28 : سیستم حفاظت کاتدي اعمال جریان توزیع شده
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2-7-3-4سيستمهايحفاظتکاتدياعمالجريانازراهدورعمقی. از اين 
براي حفاظت سازه هاي بزرگ در مناطق ساختمانی استفاده مي شود.  سیستم ها معموالً 
معموالً در صورت بزرگ بودن سازه، وجود تأسیسات ديگر بسیار در منطقه يا در صورتی که 
نمي توان آندها را در نزديكي سطح قرار داد، اين سیستم ها اقتصادي ترين انتخاب مي باشند. 
از اين نوع بستر آندي براي حفاظت از شبكة توزيع گاز، مخازن باالتر از سطح زمین و 
خطوط لوله واقع در مناطق ساختمانی استفاده مي شود. با حفر سوراخي عمیق در زير 
سطح، اين آندها در محلی دور از سازه قرار داده مي شوند. فاصله بستر آندی عمیق معمولي 
تا آند بااليي ۳0/5 متر )۱00 فوت( و تا آند زيرين از 6۱ تا ۱8۳ متر )200 تا 600 فوت( 
مي باشد. آندها مي توانند روي اتصاالتي مجزا روي يک کابل پیوسته قرار بگیرند، يا بصورت 
يک سیم آند پیوسته باشند. اين نوع بستر آندي مي تواند ظرفیت جريان بسیار بیشتري 
نسبت به سیستم هاي آند سطحي معمولي داشته باشد. ساختار اين نوع سیستم تداخل با 
ساير سازه هاي فلزي را به حداقل مي رساند که نیازمند مالحظات خاصي براي پرکننده، 

عايق کابل و تهويه مي باشد. 

شکل 2–29 : سیستم حفاظت کاتدي اعمال جریان از راه دور عمیق
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2-7-4مزاياومعايبسيستمهايآنداعمالجريان
2-7-4-1مزايا:

y   .جهت نصب در سازه هاي موجود از لحاظ اقتصادي امكان پذير مي باشند
y   .)ولتاژ باالی در دسترس )اختالف پتانسیل فقط توسط منبع محدود مي شود
y   .جريان باالی در دسترس، حتي در الكترولیت هاي داراي مقاومت ويژه بسیار زياد
y    امـكان تأمیـن جريـان کافـي را بـراي حفاظـت از سـازه هاي بسـیار بزرگ بـا عايق

نامناسـب يا بـدون عايق. 
y   .امكان پذيری اقتصادی جهت تعويض سیستم آندي در صورت نیاز

2-7-4-2معايب:
y   ضوابط بهره برداري و نگهداري بسیار ويژه
y   احتمال نسبتاً زياد نقص يا خرابی زود هنگام
y    امـكان وجـود جريـان سـرگردان کـه منجـر بـه آسـیب هاي تداخلـي بـه سـاير

مي شـود. )خارجـي(  فلـزي  سـازه هاي 
2-7-5 ايسـتگاه هاي تسـت اعمـال جريـان ايسـتگاه هاي تسـت سـازه ها با سیسـتم 
حفاظـت کاتـدي اعمـال جريان، معموالً فقط نقاط تماسـي براي اتصال سـادة ولت سـنج 
جهت تسـت پتانسـیل هسـتند. معموالً دو سـیم به ايسـتگاه تست وارد می شـود تا امكان 
شناسـايی و قابلیـت اطمینان اتصال وجود داشـته باشـد. سیسـتم هاي اعمـال جريان نیز 
ماننـد سـازه های بـا حفاظـت گالوانیكي به ايسـتگاه های تسـت بـرای پوشـش ها، عايق ها 
و اتصـاالت نیـاز دارنـد، بـا ايـن تفـاوت کـه در ايـن سیسـتم ها احتمـال وجـود اتصـاالت 
تداخلـي بیشـتر اسـت. هـر مكانی کـه بتـوان در آن سـازه را ارزيابـي نمـود مي تواند يک 
ايسـتگاه تسـت در نظر گرفته شـود، که مي تواند محل عبور  لوله از سـوراخ والو، سـوراخ 
تخلیـه سـطح پايیـن، سـوراخ تخلیـه سـطح باال يـا محـل تقاطع آن بـا يک گودال باشـد 
کـه بـه سـمت والـو يـا کنتـور از زمیـن خارج شـده اسـت، يـا وارد يـک سـاختمان يا هر 

جـاي ديگـري )کـه در معرض هوا اسـت( می شـود. 
ايسـتگاه هاي تسـت بايد در مكان هايی نصب شـوند که سـازه دور از دسـترس اسـت، 
تـا امـكان تسـت سیسـتم )هـاي( حفاظـت کاتـدي میسـر شـود.  مناطق آسـفالت شـده 
و سـازه هاي زيـر صفحـات بتنـي نمونه هايـي از ايـن مكان هـا می باشـند. در ايـن مـوارد 
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ايسـتگاه هاي تسـت، يـک نقطـه تمـاس را  بـراي الكتـرود مرجـع و نیز اتصاالت تسـت را 
بـراي سـازه فراهـم مي آورند. 

شکل 2–30 : ایستگاه تست هم تراز با سطح زمین

شکل 2–31 : ایستگاه تست باالتر از سطح زمین
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3-1استانداردهايکاربردی. سیستم هاي حفاظت کاتدي نصب شده بايد پتانسیل 
حفاظتي متناسب با استانداردهای فصل 6 اين کتاب و استانداردهاي  NACE را تأمین 

کنند.
y    اسـتاندارد کنتـرل خوردگـي خارجـي در سیسـتم هاي خـط لولـه فلـزي ،RP0169

مدفـون يا مسـتغرق.
y    .استاندارد کنترل خوردگي مخازن مدفون با سیستم حفاظت کاتدي ،RP0285

y    اسـتاندارد حفاظـت کاتـدي اعمـال جريـان در سـطوح مسـتغرق داخلي ،RP0388

مخـازن آب فوالدي.
y    اسـتاندارد حفاظـت کاتـدي خارجـي در کـف مخـازن فلـزي هم تـراز با ،RP0193

زمین. سـطح 
y    اسـتاندارد حفاظـت کاتـدي آنـد گالوانیكـي در سـطوح مسـتغرق داخلي ،RP0196

مخـازن آب فوالدي.
تمـام  مرتبـط،   NACE اسـتانداردهاي  ديگـر  يـا   RP0169 اسـتاندارد   بـا  مطابـق 

باشـند.   )IR( پتانسـیل  افـت  بـدون  بايـد  خـاک  بـه  نسـبت  سـازه  پتانسـیل هاي 
3-2مالحظـاتطراحيوسـاخت.مالحظات طراحي و سـاخت کـه در ادامه ذکر 
شـده اسـت براسـاس تجربـه و روش هـاي مهندسـي صحیـح مي باشـند. کارکنـان کنترل 
خوردگـي و حفاظـت کاتـدي بايـد بتوانند در صورت لـزوم در پروژه ها و سفارشـات کاری 

ورود پیـدا کنند. 
3-2-1لولـهچـدننشـکن1. اين لوله ها بـه حفاظت کاتـدي، پوشـش اتصاالت، و 
در مقاومـت ويـژه خـاک زير ۱0000 اهم-سـانتیمتر در هـر نقطه ای در امتـداد خط لوله 

به پوشـش های محافظ نیـاز دارد. 
3-2-2مقاومـتويـژهخـاک. هنگامي کـه مقاومـت ويـژه خـاک در عمـق نصب 
در سرتاسـر خـط لولـه، بیشـتر از ۱0000 اهم-سـانتیمتر باشـد،در  لولـه چدنـي يا چدن 

نشـكن تنها اتصاالت پوشـیده شـده مناسـب اسـت.
3-2-3پوشـشهایاتصـال. در پوشـش های اتصـال بايـد از سـیم روکـش دار 

شـماره   AWG ۴ اسـتفاده شـود. 
1. Ductile 
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3-2-4جوشهايترميتوسيمهایمسيدرمعرضهوا. جوش هاي ترمیت و 
سیم مسي در معرض هوا بايد پوشش دار شوند.

3-2-5مـس. خطوط انشـعاب آب مسـي و شـیرهاي برنجـي بايد از نظـر الكتريكي 
از لولـه آهنـي ايزولـه شـده يا با يک پوشـش محفاظ پوشـانده شـوند. 

3-2-6لولهآهنيفلزي. يک لوله آهني فلزي که از درون بتن عبور مي کند نبايد 
با بتن در تماس باشد. يک پوشش با عايق دي الكتريک ضد آب بین لوله و پوشش فراهم 
کنید. لوله فلزي آهني که از درون يک بلوک فشاري ۱بتني مي گذرد بايد از بتن عايق شده 

يا حفاظت کاتدي گردد. 
نیاز به حفاظت دربرابر صاعقه و جريان خطا در  3-2-7صاعقهوجريانخطا. 
که  در جايي  بايد مالحظه شود.  الكتريكی(  عايق  )فلنج های  کننده  ايزوله  دستگاه هاي 
امكان مواجهه با محیط قابل احتراق وجود دارد، بايد يک برقگیر ضدآب و آببندي شده 
در دستگاه ايزوله کننده نصب شود. برقگیر بايد  بدون هوا، خود تعمیر2 و از نوع حالت 
جامد )وريستور اکسید فلزي( باشد. اتصاالت کابل برقگیرها تا دستگاه هاي ايزوله کننده 
بايد کوتاه، مستقیم و با سايزی مناسب براي حضور کوتاه مدت و با جريان باال در مدار 

باشند. 
3-3سيسـتمهاييکهبهحفاظـتکاتدينيـازدارند. صرف نظـر از خورندگي 
خـاک يـا آب، از فراهـم آوردن حفاظـت کاتـدي و پوشـش هاي محافـظ بـراي سـازه هاي 

فلـزي مدفـون درخاک/مسـتغرق در آب ذيل اطمینان حاصـل نمائید:
y   خطوط لوله گاز طبیعي
y   خطوط لوله سوخت مايع
y    خطوط لوله اکسیژن
y   )UST( مخازن مدفون
y   خطوط لوله حفاظت در برابر آتش سوزي
y   )خطوط لوله تحت فشار چدن نشكن در کف )افقی
y   خطوط لوله گرمايش و آب سرد در کانال فلزي مدفون

1. Thrust
2. SelF-healing
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دسـتگاه ها بـا محصـوالت خطرنـاک کـه توسـط مقامـات، صاحبـان حقـوق يـا سـاير 
مقامـات ذي صـالح معرفـی شـده اند.

بايـد نتايـج تحلیـل اقتصـادي و توصیه هـای يـک مهنـدس خوردگـي متخصـص در 
بكارگیـري سیسـتم حفاظـت کاتـدي و صرف نظـر از مقاومـت ويژه خاک در پوشـش هاي 
محافـظ خطـوط فاضـالب، و نیـز در تأسیسـات ذيـل بـا مقاومـت ويـژه خـاک بیـش از 

۱0000 اهم-سـانتیمتر، مالحظـه شـود:
y   .خطوط آب شرب
y     .ساير تجهیزات فلزي مدفون در خاک / مستغرق در آب
y    سیسـتم حفاظـت کاتـدي جديـد يا تكمیلـي بايد با سیسـتم هاي حفاظـت کاتدي

موجود سـازگار باشد.
با  اولیه  در طراحي  بايد  کنترل خوردگي  لولهکشيجديد.  3-3-1سيستمهاي
استفاده از عايق و حفاظت کاتدي يا ديگر روش هاي اثبات شده در نظر گرفته شده و در 
طول عمر شبكة لوله کشي تثبیت شود، مگرآنكه تحقیقات نشان دهد که نیازي به کنترل 
خوردگي نیست. در اجراي خطوط لوله بايد مالحظاتي در نظر گرفته شود تا استفاده از 

ابزارهاي بازرسي روي خط را تسهیل کند.
زماني کـه از لوله هـا، اتصـاالت، شـیرها يـا سـاير اجـزاي غیـر فلـزي يا پالسـتیكي در 
 8 AWG  شـبكه توزيع فلزي اسـتفاده شـود، بايد يک سـیم مسـي روکش دار به شـماره
بـه سـطح مقطـع فـوالدي جوش ترمیتي شـده و در طول قسـمت غیـر فلزي ادامـه يابد. 
از ايـن سـیم مي تـوان بـه عنـوان يـک سـیم رديـاب و بـراي حفظ پیوسـتگي در توسـعة 

خـط لولـه گاز فـوالدي در آينده بهـره گرفت.
3-3-2سيستمهايلولهکشيموجود

3-3-2-1عايقشـده. در اين سیسـتم ها بايـد حفاظت کاتدي فراهـم و نگهداري 
شـود، مگـر آنكـه تحقیقات نشـان دهد که حفاظـت کاتدي مورد نیاز نیسـت. 

3-3-2-2بـدونعايـق. انجـام تحقیقـات برای تعییـن میزان و سـرعت خوردگي 
شـبكه هاي لوله کشـي بـدون عايـق مـورد نیـاز اسـت. هنگامي کـه ايـن تحقیقـات نشـان 
دهنـد کـه خوردگـي بـر روي عملكـرد ايمـن يـا اقتصـادي سیسـتم تأثیـر سـوء خواهـد 

گذاشـت، بايـد اقدامـات کافـي بـراي کنتـرل خوردگي انجام شـود. 
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از  باالتر  مخازن  ندارند. نياز کاتدي حفاظت به که موجود سيستمهاي 4-3
سطح زمین که با زمین در تماس بوده و مطابق با ضوابط موجود ساخته شده اند )بر روي 
يک اليي شني پر شده با روغن که يک اليه پالستیكي در زير آن قرار دارد(، به حفاظت 
کاتدي نیاز ندارند. ساير مخازن آهني که در تماس با زمین هستند و بخش هاي داخلي 

کلیه مخازن فوالدي توزيع آب بايد حفاظت کاتدي شوند. 
براسـاس  بايـد  کاتـدي  حفاظـت  سیسـتم  طراحـي  ميدانـي.  آزمايشـات 5-3
آزمايشـات میدانـي خاصـي که در محل پیشـنهادي سـاخت صورت مي گیرد انجام شـود. 
بخشـی از ايـن آزمايشـات شـامل خورندگي خـاک )مقاومت ويـژه( و خواص شـیمیايي / 

خورندگـي )PH( آب، مي باشـد. 
3-6خطاها.گاهي اوقات شرايط خاصي وجود دارد که در آن شرايط حفاظت کاتدي 
بي اثر است يا صرفاً تأثیر جزئي دارد. اين شرايطي مي تواند شامل افزايش دما يا جدا شدن 
روکشها، پوشش هاي عايق حرارتي، شیلد و تأثیرات باکتريايی و آلودگي هاي غیرمعمول 
الكترولیت باشد. در شرايط خاص خطاها قابل قبول مي باشد. به شرط آنكه ضوابط مربوط 

به اين شرايط در اين کتاب و راهنمای  MIL-HDBK-1004 موجود باشد
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و  عمومـي  قوانیـن  محیطـي،  زيسـت  مقـررات  رعايـت  منظـور  بـه  4-1مقدمـه. 
اسـتانداردهاي صنعتـي، نگهـداري پیشـگیرانه بـراي همـة سیسـتم هاي حفاظـت کاتدي 
نصـب شـده ضـروري اسـت. در ايـن بخـش حداقـل اقدامـات مربـوط بـه نگهـداري ارائه 

است.  شـده 
4-2بازرسـيخوردگـيبـابـازهکوتـاه1. بازرسـي خوردگـي با بـازه کوتـاه يک 
تسـت پتانسـیل بـا ايجـاد وقفـه در عملكـرد سیسـتم هاي اعمـال جريـان و بـدون ايجاد 
وقفـه در سیسـتم هاي گالوانیكـي )فدا شـونده( مي باشـد. هـدف از اين بازرسـي اطمینان 
از کفايـت سیسـتم حفاظـت کاتدي، مطابق بـا تعريف فصل 6 ، بر روي کل سـازة حفاظت 
شـده اسـت. اين بازرسـي بايد جامع باشـد تا به کمک آن مشـكالت درون سـازة حفاظت 
شـده يـا مشـكالت تداخلـي بـر سـازه هاي خارجـي شناسـائي شـوند. سـیكل وقفـه بايد 
شـامل يـک سـیكل روشـن بـا حداقـل مـدت زماني چهـار برابـر سـیكل خاموش باشـد، 
و مـدت زمـان سـیكل خامـوش آن نیـز نبايـد بیشـتر از يـک ثانیـه شـود. در بازرسـي 
سیسـتم هاي گالوانیكـي، خطاهـاي اندازه گیـري بايد لحاظ شـوند، خصوصـاً در بكارگیری 
روش هـاي صوتـی در مشـخص نمـودن محـل پیـل مرجـع، سـازة حفاظـت شـده، آندها، 
وضعیـت پوشـش، مقاومـت ويـژه خـاک و عمق سـازة حفاظت شـده )توضیحـات بیش تر 
در فصـل 6(. اگـر ايسـتگاه هاي تسـت در هـر آند نصب شـوند، اين سـاختار نیـز مي تواند 

يـک نوع بازرسـي پتانسـیل وقفه ای باشـد.
4-2-1فواصلتعميرونگهداري. بازرسي با بازه کوتاه بايد در فواصل زماني زير 

صورت گیرد : 
y   .سي روز پس از نصب و تنظیم مناسب سیستم حفاظت کاتدي
y    .پنج سال پس از آخرين بازرسي خوردگي بازه کوتاه

4-2-2حداقلملزومات
4-2-2-1 اجـزاي سیسـتم حفاظـت کاتدي را مطابـق با جدول ۴-۱ بررسـی نموده 

و اندازه گیري هـاي پتانسـیل سـازة حفاظـت شـده را انجام دهید )جـدول ۱-۴(.

1. Close-interval Corrosion survey
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جدول 4-1 : ملزومات تست اجزاي سیستم حفاظت کاتدي به روش بازرسي بازه کوتاه

اندازهگيريهايتستنوعسيستمحفاظتکاتدي

سيستمهايگالوانيکييافدا
شونده)درهرايستگاهتست(

الف(اندازهگيريپتانسيلآندنسبتبهزميندرحالتيکه
الکترودمرجعبررويآندقرارگرفتهواتصالآندقطعشده

است.
ب(جريانبينآندوسازهبااستفادهاز)بهترتيباولويت(
اندازهگيری با مولتيمتر يک انبری، ميليآمپرمتر يک
با سري متر مولتي يا مدرج، شنت يک در ميليولتی

اندازهگيریميليآمپری.

سيستمهاياعمالجريان

الف(عملکرديکسوکنندهرابررسيشود)پاراگراف5-4(
شدة محاسبه توان تقسيم با را يکسوکننده راندمان ب(

DCخروجيبرتوانموثرACوروديمحاسبهشود.
)پاراگراف شود بازرسی را جريان اعمال آندي بستر ج(

)6-4

جدول 4-2 : محل اندازه گیري پتانسیل در بازرسي بازه کوتاه

محلاندازهگيريپتانسيلنوعسازه

پيلمرجعرابررويخطلولهودرفواصليکمترازعمقخطلوله،خطوطلوله
معموالًهر1تا1/5متر)3تا5فوت(قراردهيد.

مخازنهمسطحزمين

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
کنارمخزنودرهر1/8متر)6فوت(حولمخزن.

بهفاصلةيکشعاعمخزندورترازمخزندرهشتنقطهبافاصلة
مساويحولمخزن.

مخازنمدفون

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
درهر1متر)3فوت(بااليمخزن.

حداقلدرهر1Mرويخطوطلولهتغذيهوبازگشت.
رويدريچهفاضالب،لولهپرکنندهولولهتهويه

درصورتيکه محل، در واقع فلزي سازههاي کليه روي
اندازهگيریهانشاندهدکهيکسيستمايزولهشدهبايکسازة

خارجياتصالکوتاهشدهاست.
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محلاندازهگيريپتانسيلنوعسازه

سازههايايزولهشده

بدونحرکتدادنالکترودمرجع،پتانسيلسازهنسبتبهزمين
)S/E(رادراطرافاتصاالتديالکتريکاندازهگيریکنيد.

اتصالديالکتريک پتانسيلدرهرطرفيک اگراختالف نکته:
دستگاه يک با را آن يکپارچگی باشد، ولت ميلي 10 از کمتر

آزمايشفلنجايزوالسيونچککنيد.

کليهسازههايمتقاطع
باخطخارجي

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
رويخطخارجيدرتمامنقاطيکهباسازةحفاظتشدهتقاطع

دارد.
عبور آندي بستر نزديکي از که جايي خارجي،در خط روي بر

ميکند.

کليهسازههابا
تقاطعهايحفاظدار

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
بررويهرانتهايکليهحفاظها.

نکته:اگرحفاظوخطلولهبهصورتکلیياجزئیاتصالکوتاه
بحراني مقدار زير به لوله خط روي پتانسيلهاي و باشند شده
توضيحدادهشدهدرفصل6برسند،بالفاصلهبرايبرطرفکردن

اتصالکوتاهاقدامنمائيد.

تمامسازههايواقعدر
خاک

بهمنظورمقايسةمقاديرجريانوپتانسيلگذشته/آينده،شرايط
خاکرايادداشتنمائيد.

باال  پتانسیل کم،  4-2-2-2کليهقرائتهایپتانسيلرابررسيکنيد. مقادير 
بارز را يادداشت نمائید تا در هنگام بازرسي خوردگي، اين محل ها مورد  و ساير مقادير 

ارزيابي مجدد قرار گیرند.
4-2-2-3اگـر داده هـاي حاصـل نشـان دهنـد که جريـان خروجي مطابق بـا ضوابط 
فصـل 6 نمي باشـد، در صـورت نیـاز سیسـتم را تنظیـم نموده يـا تكمیل کنید. پـس از ۳0 
روز، بـراي آن محل هايـي کـه در پاراگـراف ۴-۳ مشـخص شـدند يـک بازرسـي خوردگـي 

انجـام دهید. 
بازه کوتاه ذکر  4-3بازرسيخوردگي. بازرسي خوردگي، مانند بازرسي خوردگي 
شده ، جهت اطمینان از کفايت حفاظت کاتدي انجام می گردد. دستورالعمل های مربوطه 
اندازه گیري  براي  ملزومات  در حداقل  تفاوت  با  ولی  کوتاه  بازه  بازرسي خوردگي  مشابه 
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پتانسیل می باشد. با استفاده از داده هاي حاصل از بازرسي خوردگي بازه کوتاه مشخص 
پتانسیل در جهت اطمینان منطقي  اندازه گیري هاي  بايد  می شود که در چه مكان هايی 
با  تداخلي  نبود مشكل  و  تحت حفاظت  سازة  در کل  کاتدي  رعايت ضوابط حفاظت  از 

سازه هاي خارجي، انجام  شود.
4-3-1فواصلتعميرونگهداري. بازرسي خوردگي بايد در فواصل زماني زير انجام 

شود:
y   .سي روز پس از انجام اصالح عمده در سیستم حفاظت کاتدي يا سازة حفاظت شده
y   .پس از هرگونه نشتي ناشي از خوردگي در سازة حفاظت شده
y    پـس از انجـام هرگونـه نظـارت يـا بازرسـي که نشـان دهـد ضوابط جريـان آخرين

بازرسـي خوردگـي معتبـر نمي باشـند )مقاديـر کم يا باالی پتانسـیل بـا خروجي 
جريان مناسـب(.

y    يـک سـال پس از انجـام آخرين بازرسـي خوردگي بـازه کوتاه يا بازرسـي خوردگي
ديگـر مطابق با ضوابـط فصل 6.

4-3-2حداقلملزومات
4-3-2-1 بـا اسـتفاده از داده هـاي حاصل از آخرين بازرسـي خوردگـي بازه کوتاه يا 
بـا اسـتفاده از نتايـج آزمايشـات صوت، تعداد کافی محل تسـت پتانسـیل انتخـاب نموده 
تـا از کفايـت حفاظـت کاتـدي در کل سـازه اطمینـان حاصـل کنید )ضوابـط در فصل 6(. 
اجـزاي سیسـتم حفاظـت کاتـدي را مطابـق جـدول ۴-۳ بررسـی کنیـد. جـدول ۴-۴ 

ضوابـط تسـت پتانسـیل سـازة حفاظت شـده را نشـان مي دهد. 
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جدول 4-3 : تست تجهیزات در بازرسي خوردگي

نوعسيستمحفاظت
پارامترهایاندازهگيریکاتدي

سيستمهايگالوانيکي
)درهرايستگاهتست(

بر کهمستقيمًا مرجعي الکترود با S/E پتانسيل اندازهگيري الف(
روي/درمجاورتسازةحفاظتشدهدرنزديکترينمحلهابهآندها

قرارگرفتهاست.
ب(اندازهگيريپتانسيلS/Eباالکترودمرجعيکهمستقيمًابرروي

/درمجاورتسازةحفاظتشدهدروسطآندهاقرارگرفتهاست.
ج(اندازهگيريپتانسيلآندنسبتبهالکتروليتباالکترودمرجعي
حالت )در است گرفته قرار آند مجاورت در روي/ بر مستقيمًا که

قطعاتصالآند(.
د(اندازهگيریجريانبينآندوسازهبااستفادهاز)بهترتيباولويت(
يکميليآمپرمترانبری،يکمولتيمتربااندازهگيریميليولتیدر

يکشنتمدرج،يامولتيمترسريبااندازهگيریميليآمپری.

سيستمهاياعمال
بررسیعملکرديکسوکننده)پاراگراف4-5(جريان

جدول 4-4 : اندازه گیري پتانسیل در بازرسي خوردگي

محلاندازهگيريپتانسيلنوعسازه

خطوطلوله

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
الف(رویخطوطلولهدرتمامايستگاههايتستودرتمامنقاطممکن
تماسباسازه)مکانهايیکهسازهبهزمينوارد/ازآنخارجميشود،

ازيکگودالميگذرديادرمعرضهواقرارميگيرد(
ب(رویخـطلولـه،حداقلدرهـر305متر)1000فـوت(برايخطوط

لولةخارجازتأسيسـات
ج(رویخـطلولـه،حداقـلدرهر152متـر)500فوت(بـرايخطوط

تأسيسـات داخل لولة
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محلاندازهگيريپتانسيلنوعسازه

مخازنهمترازبا
سطحزمين

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
الف(کنارمخزنودرچهارمحلبافاصلةمساويحولمخزن

ب(بهاندازهيکشعاعمخزندورترازمخزنودرهشتنقطهبافاصلة
مساويحولمخزن

مخازنمدفون

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
الف(رویمرکزوهرانتهايمخزن

ب(رویهرانتهايخطلولهتغذيه/بازگشتی
ج(رویدريچهفاضالب،لولهپرکنندهولولهتهويه

د(رویتمامسازههايفلزيواقعدرمحل،درصورتيکهاندازهگيریها
اتصالکوتاه بايکسازةخارجي ايزولهشده نشاندهندکهسيستم

شدهاست.

سازههايايزوله
شده

بدونحرکتدادنالکترودمرجع،پتانسيلسازهنسبتبهزمين)S/E(را
دراطرافاتصاالتديالکتريکاندازهگيریکنيد.

نکته:اگراختالفپتانسيلدرهرطرفيکاتصالديالکتريککمتراز10
ميليولتباشد،يکپارچگیآنرابايکدستگاهآزمايشفلنجايزوالسيون

چککنيد.

کليهسازههاي
متقاطعباخط

خارجي

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
الف(رويخطخارجيدرتمامنقاطيکهباسازةحفاظتشدهتقاطع

دارد.
ب(بررويخطخارجي،درجاييکهازنزديکيبسترآنديعبورميکند.

کليهسازههابا
تقاطعهايحفاظ

دار

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
الف(رويسازةحفاظتشده،دوطرفکليهحفاظها

ب(رويانتهايکليهحفاظها
نکته:اگرحفاظوخطلولهبهصورتکلیياجزئیاتصالکوتاهشده
داده توضيح بحراني مقدار زير به لوله پتانسيلهايرويخط و باشند
شدهدرفصل6برسند،بالفاصلهبرايبرطرفکردناتصالکوتاهاقدام

نمائيد.
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محلاندازهگيريپتانسيلنوعسازه

اسکلهها

همچنيــن،محــلپيلهــایمرجــعســياررادرکليــهالکترودهــاي
مرجــعدائمــيمشــخصکنيــد:

الف(درمجاورتسازهدرکليهايستگاههایتست
ــی ــطحیوعمق ــدادس ــی(امت ــری)150فوت ــل46مت ب(درفواص

ــوارمــوجشــکن. دي
ج(درديگـرنقـاطتسـتکـهدرراهنمـايتعميـرونگهـدارييـا

بازرسـيهايقبلـيمشـخصشـدهاسـت

محـلپيـلمرجـعراکـهدرنقـاطتسـتکتابچـهراهنمـايتعميروسايرسازهها
نگهداريياسـايربازرسـيهایقبليتعيينشـدهاسـت،پيـداکنيد.

کليهسازهها
ــرايط ــده،ش ــتهوآين ــايگذش ــةاندازهگيريه ــورمقايس ــهمنظ ب
خــاک)يــاســطحجــزرومــددرســازههاياســکله(رايادداشــت

نمائيــد.

4-3-2-2تمـام قرائت هـای پتانسـیل را بررسـي کنیـد. سـه مقـدار بـرای کمترين 
پتانسـیل و مقـدار بیشـترين پتانسـیل را يادداشـت کنیـد تـا در هنگام بررسـی سیسـتم 

اعمـال جريـان، ايـن نقـاط  مـورد ارزيابي مجـدد قـرار گیرند.
4-3-2-3در همـة سـازه ها جهـت مشـخص کردن تغییـرات، مقادير پتانسـیل را با 

اندازه گیري هـاي قبلـي در همـان موقعیت هـا  مقايسـه نمايید.
4-3-2-4درصورتي کـه مقاديـر پتانسـیل نشـان دهنـد که خروجي جريـان مطابق 
بـا ضوابـط فصـل 6 نیسـت، در صـورت نیـاز سیسـتم را تنظیـم نموده يـا تكمیـل کنید. 

پـس از ۳0 روز، بازرسـي را مجـدداً انجـام دهید )پاراگـراف ۱-۳-۴(.
4-4کاليبراسيونمخزنآب.کالیبراسیون مخزن آب به صورت يک بازرسي کامل 
و جامع انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که حفاظت کاتدي در کل سطح مخزن 
به  با احتمال آسیب  ولتاژ اضافي  برقرار است و  با ضوابط فصل 6  تحت حفاظت مطابق 
عايق، در قسمت هاي داخلي مخزن وجود ندارد. کالیبراسیون مخزن آب شامل يک بازرسي 
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در  وقفه  بدون  پتانسیل  بازرسي  يک  و  جريان  اعمال  سیستم هاي  در  وقفه ای  پتانسیل 
سیستم هاي گالوانیكي مي باشد. سیكل وقفه بايد يک سیكل روشن با حداقل مدت زماني 
چهار برابر سیكل خاموش داشته باشد و مدت زمان سیكل خاموش معموالً يک ثانیه است. 
در يک سیستم گالوانیكي، خطاهاي اندازه گیري بايد لحاظ شوند، خصوصاً در بكارگیری 
روش هاي صوتی در مشخص نمودن پیل مرجع، موقعیت آندها و وضعیت پوشش مي باشد 
اين کالیبراسیون مي تواند شامل يک  اجازه دهد،  اگر طراحي سیستم  بايد لحاظ شوند. 

بازرسي پتانسیل وقفه ای نیز باشد. 
4-4-1فواصـلتعميرونگهداري. فواصل زماني توصیه شـده براي کالیبراسـیون 

مخـازن آب به صورت زير اسـت:
y   اصالح يا تنظیم سیستم حفاظت کاتدي، سي روز پس از نصب
y    کالیبراسیون مخزن آب، يكسال پس از آخرين

4-4-2حداقلملزومات
4-4-2-1 مخازن آب را مطابق جداول ۴-5 و ۴-6 بازرسي کنید. 

جدول 4-5 : تست تجهیزات سیستم حفاظت کاتدي در کالیبراسیون مخزن آب

نوعسيستمحفاظت
پارامترهایاندازهگيریکاتدي

سيستمهايگالوانيکي

جريانبينآندوسازهبااستفادهاز)بهترتيباولويت(يک
بااندازهگيریميليولتی ميليآمپرمترانبری،يکمولتيمتر
دريکشنتمدرج،يامولتيمترسريبااندازهگيریميلي

آمپری.

سيستمهاياعمالجريان

الف(عملکرديکسوکنندهرابررسيشود
)پاراگراف5-4(

DCب(راندمانيکسوکنندهراباتقسيمتوانمحاسبهشدة
خروجيبرتوانموثرACوروديمحاسبهشود.
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جدول 4-6 : اندازه گیري پتانسیل درکالیبراسیون مخزن آب

محلاندازهگيريپتانسيلنوعسازه

ديوارههايمخزن

پيلمرجعرادرنزديکيسطحآب،دراواسطعمقودرکفدر
محلهایزيرقراردهيد:

الف(نزديکديوارهمخزنودقيقًادرمجاورتبارشتههایآند.
ب(نزديکديوارهمخزنوسطدورشتهآندمجاور.

کفمخزن

محلپيلمرجعرامشخصکنيد:
الف(دواينچباالترازکفمخزنودقيقًادرزيررشتههایآند

ب(دواينچباالترازکفمخزنودردورترينفاصلةممکناز
رشتههايآند

رايزرفلزي)مخازنآب
واقعدرارتفاع(

الکترودمرجعرادرمجاورتديوارهرايزر،درفواصل1/5متري
)5فوتی(ازبااليرايزربهسمتکفآنقراردهيد.

پتانسيلهرپيلدائميرااندازهگيریکردهوبايکپيلمرجعپيلهایمرجعدائمي
سيارمقايسهکنيدتادقتآنمشخصگردد.

بعديکليهمخازن و قبلي اندازهگيريهاي با مقايسه جهت را آب سطح
يادداشتکنيد.

4-4-2-2 در همـة مخـازن،  مقاديـر پتانسـیل را بـا مقاديـر قبلـي مقايسـه کنید تا 
تغییـرات صورت گرفته مشـخص شـود.  

4-4-2-3 اگـر مقاديـر پتانسـیل مطابـق بـا ضوابط فصـل 6 نبوده و جريـان آخرين 
بازرسـی  بـا ضوابـط جريـان مطابقـت داشـته باشـد، در صـورت نیـاز سیسـتم را تنظیـم 
انجـام دهیـد  نمـوده يـا تكمیـل کنیـد. پـس از ۳0 روز، کالیبراسـیون مخـزن آب را 

)پاراگـراف ۴-۴(.
4-5بازرسيعملکرديکسوکننده. هدف از بازرسي عملكرد يكسوکننده، بررسی 
کلیه اجزاي مرتبط با ارسال جريان به آندهاي سیستم اعمال جريان مي باشد. اين بازرسي 
قابل  بعدي  جريان در سیستم  بازرسي  تا  که  اطمینان حاصل شود  تا  باشد  کامل  بايد 

اطمینان مي باشد.   
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4-5-1فواصلتعميرونگهداري. بازرسي تعمیر و نگهداری بايد همراه با بازرسي 
خوردگي بازه کوتاه، بازرسي خوردگي يا کالیبراسیون مخزن آب باشد و همچین در صورت 

تشخیص مشكالت در يكسوکننده انجام گیرد.
4-5-2حداقلملزومات 

4-5-2-1 همة اجزاي يكسـوکننده،جعبة شـنت، کلیدهاي ايمني، قطع کننده های 
مدار و سـاير قطعات برقی سیسـتم را با بازديد چشـمي بررسـی کنید.

4-5-2-2تمـام اتصـاالت قابـل دسترسـي را محكـم کـرده و دمـاي کلیـه اجـزاي 
لیسـت ۴-5-2-۱ را چـک کنیـد. 

4-5-2-3بـا اسـتفاده از يـک دسـتگاه اندازه گیـری دسـتي قابـل اطمینـان، ولتـاژ 
اندازه گیـری  دسـتگاه  وجـود،  درصـورت  و  نمـوده  اندازه گیـری  را  خروجـي  جريـان  و 

يكسـوکننده را کالیبـره کنیـد. 
4-5-2-4ولتـاژ و جريـان خروجـي هـر مـدار در يكسـوکننده های بـا بیـش از يک 
مـدار را بـا اسـتفاده از دسـتگاه اندازه گیـری دسـتي قابـل اطمینـان اندازه گیـری نموده و 

درصـورت وجـود، دسـتگاه اندازه گیـری يكسـوکننده را کالیبـره کنید.
از  اسـتفاده  بـا  متـر،  ولـت  داراي  يكسـوکننده هاي  در  را،  متـر  ولـت  5-2-5-4
دسـتگاه اندازه گیـری دسـتي قابـل اطمینـان اندازه گیـری نمـوده و دسـتگاه اندازه گیـری 
يكسـوکننده را کالیبـره کنیـد. بـا قـرار دادن هـر دو الكتـرود در الكترولیـت، در حالتـي 
کـه جريـان حفاظـت کاتـدي قطـع اسـت و بـا اسـتفاده از يـک الكتـرود مرجع مناسـب، 
اختـالف پتانسـیل نسـبت بـه الكتـرود مرجـع دائمي نصـب شـده را اندازه گیـري نمايید. 
اگـر اختـالف پتانسـیل بیـش از mV ۱0 باشـد، الكتـرود مرجـع دائمـي را تعويـض کنید.
 DC خروجـي يكسـوکنندة هـر مـدار بـر جريـانDC  4-5-2-6بـا تقسـیم ولتـاژ

خروجـي آن ، مقاومـت سیسـتم حفاظـت کاتـدي هـر مـدار را محاسـبه نمايیـد. 
4-5-2-7راندمـان يكسـوکننده را در تمـام بازرسـي های خوردگـي بـازه کوتـاه، يا 
در صـورت لـزوم، محاسـبه نمايیـد. محاسـبه راندمـان از طريـق شـامل شـمارش تعـداد 
دورهـاي kWh- متـر و يادداشـت ضريـب آن از روي صفحـة نمايـش، انجـام می شـود 

فصـل(.  در  )دسـتورالعمل ها 
4-6بسـترآنـدياعمـالجريـان.بازرسـي بسـتر آنـدي اعمـال جريـان، از نوع 
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بازرسـي بـدون وقفـة۱ بسـتر زمیـن بـراي تعیین محـل آندها مي باشـد. اين بازرسـي بايد 
کامـل و جامـع باشـد تـا هرنـوع مشـكل احتمالـي در رابطـه بـا آندهـاي اعمـال جريـان 
مشـخص شـود. از ايـن بازرسـي مي تـوان در پیش بینـي خرابي هـا و برنامه ريـزي تعويض 
اسـتفاده کـرد. اين بازرسـي معموالً همـراه با بازرسـي خوردگي بازه کوتاه انجام مي شـود. 
يـک بازرسـي بسـتر آنـدي اعمـال جريـان حداقـل بايـد شـامل اندازه گیـری سـیكل 
روشـن پتانسـیل2 آندهـا در فواصـل جـدول ۴–7 باشـد، مگرآنكـه در سیسـتم، امكانـات 
ديگـري بـراي نظـارت بـر آندهـا )مثـاًل اتصـاالت آنـد مجـزا در جعبه اتصـال آنـد( تعبیه 

باشد.۳  شـده 

جدول 4–7 : فواصل توصیه شده روي آندها براي بازرسي بستر آندي اعمال جریان

نوعسيستم
پارامترهایاندازهگيریحفاظتکاتدي

بسترهايزميني
آندسطحيراه

دور3

الف(مقاديرپتانسيلآندنسبتبهزمينرادرفواصل0/6متري)2
فوتي(درامتدادبسترآندي،از3متر)10فوت(قبلازاولينآندتا3

مترپسازآخرينآنددربسترزميني،اندازهگيريکنيد.
ب(نمودارنتايجآزمايشرابهعنوانتصويريازشرايطبسترآندي

رسمکنيد.

بسترهايزميني
آندسطحيتوزيع

شده

پتانسيلآندنسبتبهزمينرابااستفادهازپيلمرجعيکهدقيقًابر
رويهرآندقرارگرفتهاندازهگيريکنيد.

بسترهايزميني
آندعمقی

ترتيب )به را آند مدار جريان آند، پتانسيل اندازهگيري بجاي الف(
باشنت متر مولتي انبری، آمپرمتر ميلی ازيک استفاده با اولويت(
مدرجميلیواتی،يامولتيمترسريباميليآمپرمتراندازهگيريکنيد.
آند هر در را آند جريان جداگانه، اتصاالت وجود درصورت ب(

اندازهگيريکنيد.

1. Non-interrupted survey
2. On potential
3. Remote Shallow anode ground beds
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4-7بررسـیسيسـتماعمـالجريـان.بررسـی سیسـتم اعمـال جريـان جهت 
اطمینـان از اينكه عملكرد سیسـتم در همان سـطح آخرين بازرسـي خوردگـي بازه کوتاه 
يـا بازرسـي خوردگـي مي باشـد، انجـام می شـود. ايـن بررسـی از نوع بـدون وقفه اسـت و 
الزم اسـت مقاديـر اندازه گیـری شـده پتانسـیل بـا مقادير پتانسـیل سـیكل روشـن قبلي 
مقايسـه شـود. محـل اندازه گیـري پتانسـیل از آخريـن بازرسـي خوردگـي بـازه کوتـاه يا 
خوردگـی بدسـت می آيـد، درنتیجـه اطمینـان منطقـي از برقـراری و کفايـت جريـان در 

سیسـتم حاصل می شـود. 
سیستم  بررسی  جهت  شده  توصیه  زمانی  دوره  نگهداري.  و تعمير دوره 1-7-4
اعمال جريان در 60 روز پس از آخرين بازرسي خوردگي بازه کوتاه، خوردگي يا بررسی 
بررسی  دوره های  محلی  يا  عمومی  قوانین  است  ممكن  مي باشد.  جريان  اعمال  سیستم 

نزديک تری را الزامی  کند.  
توجـه : يكسـوکننده سیسـتم حفاظـت کاتـدي در مخـازن مدفـون بايـد در دوره های 
حداکثـر 60 روزه بازرسـي شـوند تـا از مطابقت آنها بـا قوانین اطمینان حاصل شـود. اين 
دوره هـا بايـد بـا سـازمان حفاظـت از محیـط زيسـت هماهنـگ شـوند، زيرا ممكن اسـت 

قوانیـن محلـي دقیق تـر بـوده يـا ملزومات بیشـتري را اعمـال کنند.
4-7-2حداقلملزومات

4-7-2-1ولتاژ DC يكسوکننده و جريان DC خروجي را اندازه گیري کنید.
4-7-2-2اطمینـان حاصـل کنیـد کـه جريان DC خروجـي يكسـوکننده با ضوابط 
جريـان در آخريـن بازرسـي خوردگـي بـازه کوتـاه يـا بازرسـی خوردگـي مطابقـت دارد. 
درصـورت لـزوم، يكسـوکننده را تنظیـم کـرده و مجدداً خروجي هـا را اندازه گیـري نموده 

و ايـن رونـد را تكـرار کنید.
4-7-2-3بـا تقسـیم ولتـاژ  DCخروجي يكسـوکننده بـر جريـان DC خروجي آن، 
مقاومـت مـدار يكسـو کننـده را محاسـبه نمايیـد. اگـر يكسـوکننده بیـش از يـک مـدار 

داشـته باشـد، مقاومـت هـر مـدار را محاسـبه نمايید. 
4-7-2-4اندازه گیـری پتانسـیل S/E را در سـه محـل بـا کمتريـن و بیشـترين 
مقاديـر پتانسـیل در آخريـن بازرسـي خوردگـي بـازه کوتاه يا بازرسـي خوردگـي، انجام 

. هید د
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4-7-2-5مقاديـر پتانسـیل را بـا مقاديـر قبلـي در همـان نقـاط مقايسـه نمـوده و 
تغییـرات را مشـخص کنیـد. اگـر مقاديـر پتانسـیل مطابـق بـا ضوابـط فصـل 6 نبـوده، و 
خروجـی جريـان يكسـوکننده در حـد جريـان الزم در آخرين بازرسـی  باشـد، در صورت 
نیـاز سیسـتم را تنظیـم نمـوده يا تكمیل کنیـد. ۳0 روز پس از تنظیم يا تكمیل سیسـتم 

حفاظـت کاتـدي، يـک بازرسـي خوردگي انجـام دهید. 
4-8بررسـیسيسـتمآندگالوانيکي. سیسـتم آنـد گالوانیكي، جهت تشـخیص 
وضعیـت عملكرد بررسـی مي شـود. اين کار معموالً بعنوان بخشـي از بازرسـي بـازه کوتاه، 
بازرسـي خوردگي يا بازرسـي کالیبراسـیون مخـزن آب که در پاراگراف هـای ۴-2، ۴-۳ و 

۴-۴ توضیح داده شـد انجام می شـود. 
4-8-1دستورالعمل

4-8-1-1پتانسـیل سـازه را بـا الكتـرود مرجعـي که مسـتقیماً بر روي سـازه مجاور 
بـا آنـد اسـت اندازه گیـري نمايید )ولتاژ DC سـازه نسـبت بـه زمین(.

4-8-1-2پتانسـیل سـازه را بـا الكتـرود مرجعـي کـه مسـتقیماً بـر روي سـازه و 
بیـن دو آنـد قـرار گرفتـه اسـت اندازه گیـري کنیـد )ولتـاژ DC، سـازة دور نسـبت بـه 
زمیـن(. در حالـت دور يعنـي تـا جـای ممكـن دور از آندهـا و مسـتقیماً بر روي سـازة 

شـده. حفاظت 
4-8-1-3 اتصـال آنـد را از سـازه جـدا کـرده و پتانسـیل آند را با الكتـرود مرجعي که 

مسـتقیماً بـر روي آنـد قـرار گرفته اندازه گیـري نمايید )ولتاژ DC، آند نسـبت بـه زمین(.
4-8-1-4جريـان سـازه نسـبت بـه آنـد را اندازه گیـري کنیـد )جريـان خروجي آند 

برحسـب میلـی آمپر(.
4-8-1-5 مقادير حاصل را با اندازه گیري هاي قبلي در همان محل مقايسه نمايید. 
کاهش پتانسیل آند نسبت به زمین نمايانگر خرابی آند يا اتصال آن است. کاهش جريان 
خروجي آند همرا با پتانسیل ثابت آن نسبت به زمین، نمايانگر مصرف آند و احتمال خرابی 
آن می باشد. کاهش پتانسیل سازه نسبت به زمین همراه با جريان و پتانسیل ثابت آند 

نسبت به زمین، نشان دهندة از بین رفتن ايزوالسیون است. 
4-9بررسیاتصالمقاومتی. بررسی اتصال مقاومتی، بررسی عملكرد دو سازة فلزي 
اين بررسی جهت  به هم متصل شده اند.  يا مقاومت   نیمه هادی  است که توسط نوعي 
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اطمینان از اينكه سازه هاي تحت تأثیر اتصال در سطوح مناسبي حفظ شده و تداخل آنها 
کاهش يافته است، انجام می شود. اين اتصاالت می تواند شامل کلیدهای جريان معكوس، 
به  را  آنها حفاظت سازه  باشد، که خرابي  يا ساير تجهیزات حفاظتي  ديودها، مقاومت ها 
خطر مي اندازد، و ممكن است بین بخش هاي مختلف يک سازة حفاظت شده يا بین يک 
سازة حفاظت شده و يک سازة فلزي ديگر )حفاظت نشده يا حفاظت شده با يک سیستم 
حفاظت کاتدي متفاوت( باشند. در اين بررسی که بدون قطع کردن سیستم انجام می شود. 
مقادير پتانسیل با اندازه گیري هاي پتانسیل سیكل روشن قبلي در همان محل ها مقايسه 
می شود. محل اندازه گیري پتانسیل و محل اتصاالت دستگاه اندازه گیری بايد يكسان بوده 

و وضعیت کاری هرگونه سیستم حفاظت کاتدي نیز بايد مشخص باشد. 
4-9-1دورهتعميرونگهداري. دوره زمانی توصیه شده براي انجام بررسی اتصال 
مقاومتی، در 60 روز پس از آخرين بررسی يا بالفاصله پس از خرابي سیستم حفاظت 
خرابي  فوري  تعمیر  امكان  )مگرآنكه  مي باشد  اتصال  طرف  دو(  هر  )يا  يک  از  کاتدي 
وجود داشته باشد(. ممكن است قوانین عمومی يا محلی دوره های بررسی نزديک تری 

را الزامی کند.  
4-9-2حداقلملزومات

4-9-2-1خروجـي جريـان و ولتاژ DC يكسـوکنندة سیسـتم حفاظـت کاتدي را در 
يـک طـرف )يا هـر دو طرف( اتصـال مقاومتـی اندازه گیـري کنید.

4-9-2-2جريـان DC کـه از داخـل اتصـال عبـور مي کنـد را اندازه گیـري کـرده و 
جهـت جريـان را يادداشـت نمايید. 

4-9-2-3پتانسیل سازه هاي فلزي هر دو طرف اتصال را اندازه گیري کنید. 
4-9-2-4خروجـي جريـان، تـوان مصرفی نرمال، سـیگنال عملكرد نرمال يا سـطح 
مطلـوب حفاظـت کاتـدي در سـازه ها مطابـق بـا طراحـی يـا عملكـرد اتصـال، مي توانـد 

نشـانه اي از کارکـرد صحیح آن باشـد. 
4-9-2-5بـراي تشـخیص تغییـرات، مقاديـر اندازه گیـری را بـا مقاديـر قبلـي در 

همـان محل هـا مقايسـه کنیـد. 
4-9-2-6اگـر مقاديـر پتانسـیل، جريان، جهت جريـان يا مقاديـر اندازه گیري ديگر 
نسـبت بـه آخريـن بررسـی تغییـر کـرده باشـد، ايـن بخـش سیسـتم را اصالح يـا تعمیر 
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نمـوده و تسـت اتصال را تكـرار کنید. 
4-10بازرسینشتي. اين بازرسی، يک بررسي جامع برای تشخیص علت نشتي ها و 

اقدامات الزم  جهت جلوگیري از نشتي هاي آتي يا کاهش نرخ نشتي مي باشد. 
از  قبل  و  حفاري  از  پس  بايد  نشتي ها  بررسي  نگهداري. و تعمير دوره 1-10-4

خاکريزي روي هرگونه نشتي خط لوله يا مخزن صورت گیرد. 
4-10-2حداقلملزومات

PH 1-2-10-4 خاک را در محل تماس با خط لوله يا مخزن اندازه گیري کنید. 
4-10-2-2پتانسـیل S/E "باقیمانـده" لولـه يـا مخـزن را در محـل تمـاس آن بـا 
خـاک اندازه گیـري نمايیـد. "باقیمانـده" يعنـي پـس از انجـام کلیـه اقدامـات جهـت 
پیشـگیری از نشـتی های آتـی. قبـل از هـر تنظیمـي در سیسـتم هاي حفاظـت کاتدي 
موجـود، افـزودن هـر شـكلي از حفاظـت کاتـدي يـا نصـب اجـزاي ايزوالسـیون يـا 

ل.  تصا ا
4-10-2-3علت نشتي را تعیین کنید.

4-10-2-4وضعیـت را ارزيابـي کـرده و تعمیـرات مناسـب سیسـتم عايـق لولـه يـا 
مخـزن را مشـخص کنیـد. 

4-10-2-5پتانسـیل S/E "پايانـی" لولـه يـا مخـزن را در محـل تمـاس آن بـا خاک 
اندازه گیـري کنیـد. "پايانـی" يعنـي اندازه گیـری پتانسـیل پـس از انجـام کلیـه اقدامـات 
جهـت جلوگیـري از نشـتي هاي آتـی، انجـام می شـود. اگـر اين اقدامـات پـس از عملیات 
خاکريـزي انجـام گیرد، پتانسـیل هاي سـطحي بصورتي که در فصل 6 توضیح داده شـده، 

قابـل قبول مي باشـند. 
4-10-2-6در صورتي کـه بازرسـی مشـخص کنـد کـه علت نشـتی خوردگي اسـت، 
نـوع خوردگـي را مشـخص کنید. در جدول ۴-8  فهرسـت اقدامات اصالحي توصیه شـده 

بـراي جلوگیـري از نشـتي هاي آتي آمده اسـت:
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جدول 4-8 : اقدامات اصالحي توصیه شده براي جلوگیري از نشتي

نوعسيستمحفاظت
اقدامتوصيهشدهکاتدي

سازهبدونحفاظت
کاتدي

الف(مطابقبانوعخوردگي،اقداممناسبرابرايکاهشاحتمال
وقوعنشتيهايآتيانجامدهيد.

ب(وجودتداخلراشناسايیکردهواقداماتالزمجهتکاهش
خوردگيناشيازتداخلانجامدهيد.

حفاظت يا فلزی الکتريکي اتصاالت ايزوالسيون، اتصاالت ج(
کاتديمناسبرانصبکنيد.

سازهباحفاظتکاتدي

الف(سيستمحفاظتکاتديموجودراعيبيابي،تعميرياتنظيم
کنيد.

ب(درصورتنياز،تادستيابیبهحفاظت،سيستمحفاظتکاتدي
موجودراتکميلکنيد.

ج(بازرسيخوردگيسيستمراطي30روزپسازانجامهرگونه
تعمير،تنظيميانصبانجامدهيد.

4-10-3سيستمهايآندگالوانيکي. از سیستم هاي آند گالوانیكي معموالً در خاک با 
مقاومت کم يا در سازه هاي کوچک يا با عايق مناسب، يا به عنوان حفاظت »نقطه داغ«۱ 
در سازه هاي حفاظت نشده استفاده مي شود. آندهاي گالوانیكي را مي توان قبل از عملیات 
خاکريزي به سادگي نصب کرد. از سیستم هاي اعمال جريان معموالً در خاک با مقاومت 

زياد يا در روي سازه هاي بزرگ يا با عايق نامناسب استفاده مي شود. 
4-11ملزوماتنگهداریسـوابق.الزم اسـت که سـوابق همة بازرسـیها و نظارتها 
سـازة حفاظـت شـده در طـول عمـر آن، نگهـداری شـود. ايـن امـر جهـت ثبـت اسـناد 

حفاظـت کاتـدي و نیـز وجـود مرجـع عیب يابـي يـا تعمیـر سیسـتم اهمیـت دارد. 
هر سیستم حفاظت کاتدي بايد پوشه اي با اطالعات زير داشته باشد : 

y    نقشـه هاي سیسـتم حفاظـت کاتـدي از سـازه ها،  يـا ديگـر منابعی که محـل کلیه
تجهیـزات را نشـان دهد.

y    ،نقشـه هاي سـازة حفاظـت شـده که کلیـه حفاظ ها، تقاطعـات با خطـوط خارجي 

1. Hot spot
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نقـاط تسـت، دي الكتريک هـا، ايسـتگاه هاي تسـت يـا ديگـر اطالعـات مربوطه را 
نشـان دهند. 

y    بازرسـي هاي خوردگي بازه کوتاه و بازرسـي هاي خوردگي )گزارشـات کالیبراسیون 
مخزن آب در مورد مخازن آب( انجام شـده.

y   .)سوابق بررسي عملكرد يكسوکننده )در سیستم نوع اعمال جريان 
y   .)بازرسی های بستر آندي اعمال جريان )در سیستم نوع اعمال جريان 
y   .)بررسی های سیستم اعمال جريان )در سیستم نوع اعمال جريان 
y   .داده های ضبط شده بازرسی نشتي در سازة حفاظت شده 
y    ،هرگونـه داده مربـوط ديگـر بـا اهمیـت زمانـی نظیـر نقشـه ها و اطالعـات آنـد 

يكسـوکننده،  شـیت  ديتـا  آنـد،  انـواع  تغذيـه،  منبـع  تولیدکننـده،  اطالعـات 
نقشـه های سـیم کشـي، اطالعـات يـا دفترچـه راهنمـاي تولیدکننـده، اطالعات 

قـرارداد، نقشـه هاي سـازمانی، يـا اطالعـات و تخمیـن طـول عمـر.





فصل پنجم

ضوابط تعمیر و نگهداری 
برنامه ریزی نشده
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فداشونده  نوع  به  نسبت  جريان  اعمال  کاتدي  حفاظت  5-1مقدمه. سیستم هاي 
)گالوانیكي( به از تعمیر و نگهداري بیشتری نیاز دارند و امكان بروز اشكال در اين مورد 
يكسوکننده،  دارد:  اصلي وجود  پنج جزء  اعمال جريان عملی  در سیستم  است.  بیشتر 
بستر آندي، اتصال سازه، اتصال آند )کابل فوقاني( و سازه. سیستم فداشوندة عملی دو 
در سازة  کاتدي  کفايت حفاظت  در صورت عدم  اتصال سازه.  و  آند  دارد:  اصلي  مولفه 
حفاظت شده، بايد عیب يابي انجام شود تا علت برقرار نشدن جريان حفاظتی مشخص 

گردد. 
5-1-1عيبيابـي. نقطـه شـروع تمـام عیب يابي هـا در سیسـتم هاي اعمـال جريان 
يكسـوکننده اسـت و  سـرنخ کلیـه مشـكالت در آن وجـود دارد. داده هـاي ثبـت شـده و 
نقشـه هاي سیسـتم، بیشـترين کمـک را بـه عیب يابـي مي کند. معمـوالً مي تـوان عیب را 

جداسـازی نمـوده و سـپس بـا آزمايش شناسـايی کرد.
5-1-2دسـتورالعملها. در سیسـتم هاي اعمـال جريـان، نقـاط تسـت کافـي بر 
روي صفحه يكسـوکننده براي ايزوله کردن جزء معیوب وجود دارد. دسـتورالعمل هاي 
عیـب يابـي در پاراگـراف 5-2؛ دياگـرام رايـج سیم کشـی يكسـوکننده شـكل 5-2 ؛ 
بلـوک دياگـرام عیب يابـي شـكل 5-۱؛ ضريـب تقويت شـنت شـكل 5-۳؛ و نمونه هاي 
آنـد را در شـكل 5-6 را دنبـال کنیـد. در سیسـتم هاي گالوانیكـي نقطـه  گراديـان 
شـروع کلیـه عیب يابي هـا آنـد )يـا اتصـال آنـدي( مي باشـد. در ايـن سیسـتم ها بايـد 
يـک اتصـال تسـت آنـدي بـراي تسـت مجـزای آندهـا وجـود داشـته باشـد. جهـت 
منحصـر کـردن عیـب بـه يـک جـزء اصلـي، از دسـتورالعمل هاي عیب يابـي پاراگـراف 

5-۴ تبعیـت کنیـد. 
5-2عيبيابيسيستمهاياعمالجريان

هشـدار: کلیـه اتصـاالت بايـد بـا گیره هـاي سوسـماري و در حالتـي کـه مدارشـكن 
يكسـوکننده يا کلید خاموش اسـت،  برقرار شوند. در صورت اسـتفاده از اتصاالت سرسوزني 

بـا منبـع روشـن ، در کار بـا مـدارات در حـال کار از مدارهـاي ايمن اسـتفاده کنید.
5-2-1ولتـاژDC.ولتـاژ خروجی DC يكسـوکننده را با اسـتفاده از مولتي متر دسـتي 
اندازه گیـري نمايیـد. بـا منبـع روشـن و در حالـت DC ، ولتـاژ را از N4 تـا P4 )شـكل 2-5( 
اندازه گیـري کنیـد. سـه حالـت وجـود دارد : ممكن اسـت ولتـاژ نزديک صفر باشـد )طبق 
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پاراگـراف 5-2-۱-۱ عمـل کنیـد(، نزديک نصف نرمال باشـد )طبق پاراگـراف 2-۱-2-5 
عمـل کنیـد( يـا نزديک نرمال باشـد )طبـق پاراگـراف 5-2-۱-۳ عمـل کنید(. 

5-2-1-1ولتـاژ DC صفـر نشـان دهنـده آن اسـت کـه يكـي از قطعـات داخـل 
يكسـوکننده معیـوب بـوده يا تـوان AC کاهش يافته اسـت )طبق پاراگـراف 5-2-5 عمل 

 . ) کنید
5-2-1-2نصـف ولتـاژ نرمـال خروجـي نشـان دهندة معیـوب بودن صفحـات ديود/
سـلنیوم يـا ورودي AC نامناسـب مي باشـد. جهـت بررسـی ورودی AC پشـته ها طبـق 
پاراگـراف 5-2-5 و جهـت عیـب يابـي صفحـات سـلنیومي يـا ديودهـا طبـق پاراگـراف 

5-2-7 عمـل کنیـد. 
5-2-1-3ولتـاژ DC نرمـال نشـان دهندة قطعـی اتصـال آند، خرابي آندهـا يا قطعی 
اتصـال سـازه مي باشـد )طبـق پاراگـراف 5-2 عمـل کنیـد(. اگـر ولتـاژ نرمـال بـوده و 
ولت متـر يكسـوکننده مقـدار بسـیار متفاوتي را نشـان دهد، اتصـاالت يا ولت متـر معیوب 

مي باشـند )طبـق پاراگـراف ۳a-۱-2-5 عمـل کنید(. 
هشـدار: در حالتـي کـه مدارشـكن يكسـوکننده يـا کلید منبـع در حالـت خاموش 
اسـت، ولتـاژ AC همچنـان در يكسـوکننده وجـود دارد. کلیـه اتصـاالت داخـل جعبـة 
يكسـوکننده بايـد بـا گیره هـاي سوسـماري متصـل بـه منبـع و يكسـوکننده در حالـت 
خامـوش، برقـرار شـوند. اگـر از اتصـاالت سرسـوزني با منبع روشـن اسـتفاده مي شـود، 
در کار بـا مـدارات فعـال بايـد شـیوه هاي محتاطانـه ای را بـكار ببريـد. در پروژه هـاي 
نیـروي دريايـي، در هنـگام کار در نزديكـي يـا بـر روي خطـوط حامل انـرژي مدارها يا 
کار بـر روي تجهیـزات بـا ولتـاژ کاری بیش از 50 ولت، از روش هاي کار مشـخص شـده 

در OPNAVP - 45-117-6-98 اسـتفاده کنیـد. 
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شکل 5-1 : بلوک دیاگرام عیب یابي

 N7 تا N5 و P3 ، N2 تا P2 در هنگامي که منبع خاموش اسـت، اسـتحكام اتصاالت را از
بررسـی کنید، که اين بررسـی شـامل تسـت هرکلید يا دکمه و بررسـی پیوسـتگي کلیه 
سـیم هاي بیـن آن نقاط مي باشـد. اين کار مسـتلزم قطـع منبع AC از جعبة يكسـوکننده 
و درصـورت امـكان جـدا کـردن يكسـوکننده از جعبه، مي باشـد. توجه داشـته باشـید که 
اتصـاالت شـل بـا حـرارت، رفتـن رنـگ اتصـال و عايـق ذوب شـده مشـخص مي شـوند. 
اتصـاالت شـل را تعمیـر يـا تعويـض نمـوده و سـیم هاي قطـع شـده يـا آسـیب ديده را 

تعويـض کنیـد. درصـورت نبـود مشـكل از پاراگـراف b-۱-2-5 ۳ ادامه دهید.
در حالي کـه منبـع خامـوش اسـت، ولـت متـر را از يكسـوکننده جـدا کنیـد. اين کار 
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مسـتلزم قطـع کـردن منبـع AC از جعبـه يكسـوکننده و درصـورت امـكان جداکـردن 
يكسـوکننده از جعبـه اسـت. يک سـر مقاومت ها در سـمت ديگـر دسـتگاه اندازه گیری را 
قطـع کنیـد. بـا يـک مولتي متر دسـتي با درجه بنـدي بر روی اهـم، مقدار ايـن مقاومت ها 
را اندازه گیـري کـرده و بـا مقـدار مقاومـت مقايسـه نمايیـد )اگـر مقاومتـی وجـود ندارد، 
دسـتگاه اندازه گیـری را تعويـض کنیـد(. در صورت لـزوم، مقاومت يا دسـتگاه اندازه گیری 

را تعويـض کنید.

شکل 5-2 : دیاگرام سیم کشی یکسوکنندة معمولي
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5-2-2جريانDC.جريان DC خروجي يكسوکننده را با يک مولتي متر دستي با 
درجه بندي میلی ولت اندازه گیري کنید. مقادير ولتاژ را از N2 تا N3 اندازه گیري نمايید. 
مقادير را در ضريب مناسب ضرب کنید )شكل 5-۳(. سه حالت وجود دارد: ممكن است 
ولتاژ نزديک صفر باشد )طبق پاراگراف 5-2-2-۱ عمل کنید(، نزديک نصف نرمال باشد 
)طبق پاراگراف 5-2-2-2 عمل کنید( يا نزديک نرمال باشد )طبق پاراگراف  ۳-2-2-5 

عمل کنید(. 

شکل 5-3 : ضرایب شنت
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5-2-2-1 ولتـاژ DC نرمـال بـا جريان نزديک صفر نشـان دهندة قطعـی در اتصال آند، 
خرابـي آندهـا يا قطعی در اتصال سـازه مي باشـد )طبق پاراگـراف 5-2-۳ عمل کنید(. 

5-2-2-2نصـف جريـان نرمـال خروجـي نشـان دهندة معیـوب بـودن يـک صفحه 
ديود/سـلنیوم، قطعـی در کابل اصلي بیـن آندها؛ يا در صورت وجـود چندين اتصال آندي 
نشـان دهندة خرابـي يـک اتصال يا بسـتر آندي مي باشـد. ولتاژ DC خروجی يكسـوکننده 
را بـا يـک مولتي متـر دسـتي بـا درجه بنـدي بـر روی ولتـاژ DC ، اندازه گیري کنیـد. ولتاژ 
را از N4 تـا P4 اندازه گیـري نمايیـد. اگـر ايـن مقاديـر نصـف ولتـاژ نرمـال باشـند، بـراي 
عیب يابـي صفحـات ديود/سـلنیوم طبـق پاراگـراف 5-2-7عمـل کنیـد. درصـورت نرمال 

بـودن ولتـاژ، جهـت عیب يابي بسـتر آندي بـه پاراگـراف 5-2-8 رجـوع کنید.
5-2-2-3اگـر جريـان نرمـال و آمپرمتريكسـوکننده مقادير بسـیار متفاوتی نشـان 
دهـد، شـنت، اتصـاالت يـا آمپرمتر معیـوب مي باشـد )طبـق پاراگـراف 3a-2-2-5 عمل 
کنیـد(. در صورتي کـه جريـان نرمـال بـوده، مقاديـر آمپرمتـر يكسـوکننده نرمال باشـد و 
مقاديـر پتانسـیل سـازه تفـاوت زيـادي بـا حالـت نرمـال داشـته باشـند، طبـق پاراگراف 

۳d-2-2-5  عمـل کنیـد. 
  DC را بـا يـک مولتـي متر دسـتي سـري و با درجه بنـدي  بـر روی آمپر DC جريـان
اندازه گیـري نمايیـد. کابـل اصلـي آنـد را در P4 قطع کـرده و جريان بیـن P4 و اتصال آند 
را اندازه گیـري کنیـد. مقـدار جريـان اندازه گیـري شـده را بـا مقـدار جريـان در پاراگراف 
5-2-2 مقايسـه نمايیـد. در صـورت وجـود تفاوت زيـاد بین اين مقادير، شـنت را تعويض 

کنیـد. در صورت يكسـان بـودن مقادير، طبق پاراگـراف 3b-2-2-5 عمـل نمايید. 
هشـدار: بـا مدارشـكن يكسـوکننده يـا منبـع خامـوش، ولتـاژ AC همچنـان داخل 
يكسـوکننده وجـود دارد.کلیـه اتصـاالت بايـد بـا گیره هـای سوسـماري و در حالتـي کـه 
مدارشـكن يكسـوکننده يـا کلیـد خامـوش اسـت،  برقـرار شـوند. در صـورت اسـتفاده از 
اتصـاالت سرسـوزني بـا منبـع روشـن، در کار بـا مـدارات در حـال کار از مدارهـاي ايمن 

اسـتفاده کنید.
هنگامي کـه منبـع خامـوش اسـت، اسـتحكام اتصـاالت از N2 تـا N9 را بررسـی کنید، 
که اين بررسـی شـامل تسـت هرکلید يا دکمه و بررسـی پیوسـتگي کلیه سـیم هاي بین 
آن نقـاط مي باشـد. ايـن کار مسـتلزم قطـع منبـع AC از جعبـة يكسـوکننده و درصورت 
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امـكان جـدا کـردن يكسـوکننده از جعبـه، مي باشـد. توجـه داشـته باشـید کـه اتصـاالت 
شـل بـا حـرارت، رفتـن رنگ اتصال و عايق ذوب شـده مشـخص مي شـوند. اتصاالت شـل 
را تعمیـر يـا تعويـض نمـوده و سـیم هاي قطـع شـده يـا آسـیب ديـده را تعويـض کنیـد. 

درصـورت نبـود مشـكل از پاراگـراف 3C-۱-2-5 ادامـه دهید.
در حالي کـه منبـع خامـوش اسـت، آمپـر متـر را از يكسـوکننده جـدا کنیـد. اين کار 
مسـتلزم قطـع کـردن منبـع AC از جعبـه يكسـوکننده و درصـورت امـكان جداکـردن 
يكسـوکننده از جعبـه اسـت. يک سـر مقاومت ها در سـمت ديگـر دسـتگاه اندازه گیری را 
قطـع کنیـد. بـا يـک مولتي متر دسـتي با درجه بنـدي بر روی اهـم، مقدار ايـن مقاومت ها 
را اندازه گیـري کـرده و بـا مقـدار مقاومـت مقايسـه نمايیـد )اگـر مقاومتـی وجـود ندارد، 
دسـتگاه اندازه گیـری را تعويـض کنیـد(. در صورت لـزوم، مقاومت يا دسـتگاه اندازه گیری 

را تعويـض کنید.
مقاديـر جريان نرمال همراه با کاهش تغییرات پتانسـیل، نشـان دهندة تغییر در سـازة 
حفاظـت شـده مي باشـد. اگر که سـازة حفاظت شـده ايزوله اسـت، کلیـه ديالكتريک ها را 
بررسـی کـرده و دي الكتريک هـاي معیـوب را تعمیر يـا تعويض کنید و اگر سـازة حفاظت 
شـده ايزوله نیسـت، قسـمت هاي اضافه شـده به سـازة حفاظت شـده يا سـازه هاي جديد 
در منطقـه را کـه بـا آن در ارتبـاط هسـتند بررسـی کنید، بـراي حفاظت از سـازه )هاي( 
بزرگتـر جريـان را افزايـش دهید، سـازه )هاي( ديگـر را عايق )ايزوله( نمـوده يا در صورت 

لـزوم سیسـتم)هاي( اعمال جريان بیشـتري نصب کنید.
5-2-3سيمهاياتصالآند. با  منبع خاموش و با استفاده از يک سازه فلزي ايزوله شدة 
ديگر )ايزوله از سازه تست؛ در صورت ترديد پیوستگي به اتصال سازه را بسنجید(  مانند لوله 
آب يا نرده فلزي، يا نصب میله هاي زمینی موقت و اتصال آنها به P4  )ترمینال مثبت(، اتصال 
)هاي( آند در P4 را قطع کنید. براي مدت زمان کوتاهي منبع را روشن کرده و مقدار جريان 
AC را يادداشت کنید )پاراگراف 5-2-2(. دو حالت وجود دارد: يا جريان وجود دارد )تغییر کرده 

است(؛ يا وجود ندارد )تغییر نكرده است(. 
توجـه: اگـر سـازه تسـت قسـمت داخلي يـک مخزن يـا بـرج آب اسـت و کمبود آب 
اجـازة برقـراری جريـان را نمی دهـد داد )بـدون الكترولیـت(، مخـزن را پـر کرده و تسـت 

را مجـدداً انجـام دهید.
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5-2-3-1جريانوجوددارد. در صورت وجود جريان، اتصال آند قطع شده يا آندها 
خراب هستند )طبق پاراگراف 5-2-8 عمل کنید(.

5-2-3-2جريانوجودندارد. در صورت عدم وجود جريان، ممكن است اتصال 
سازه قطع شده باشد )طبق پاراگراف 5-2-۴ عمل کنید(. 

شـد،  داده  شـرح   ۳-2-5 پاراگـراف  در  کـه  همانطـور  سـازه.  اتصـال 4-2-5
متصـل   P4 ترمینـال  بـه  بايـد  جايگزيـن  يـا  موقـت  آنـد  تسـت،  ايـن  انجـام  بـراي 
باقـي بمانـد. بـا  منبـع خامـوش و بـا اسـتفاده از يـک سـازه فلـزي ايزولـه شـدة ديگـر 
اتصـال سـازه را بسـنجید(   بـه  از سـازه تسـت؛ در صـورت ترديـد پیوسـتگي  )ايزولـه 
ماننـد لولـه آب يـا نـرده فلـزي، يـا نصـب میله هـاي زمینـی موقـت و اتصـال آنهـا بـه 
P۴ )ترمینـال مثبـت(، اتصـال سـازه در N4 را قطـع کنیـد. بـراي مـدت زمـان کوتاهـي 
يادداشـت کنیـد )پاراگـراف ۱-2-5(.  را   AC منبـع را روشـن کـرده و مقـدار جريـان 
 دو حالـت وجـود دارد: يـا جريـان وجـود دارد )تغییـر کـرده اسـت( )طبـق پاراگـراف
 5-2-۴-۱ عمـل نمايیـد(؛ يـا وجـود نـدارد )تغییـر نكرده اسـت( )طبق پاراگـراف 2-5-

۴-2 عمـل نمايید(. 
و  عیب يـاب  از  اسـت.  قطـع  سـازه  اتصـال  جريـان،  وجـود  علـت  بـه   1-4-2-5
موقعیت يـاب کابـل بـا اتصـال مسـتقیم بـه سـازه در N4 اسـتفاده نمـوده و  اتصال سـازه 
از يكسـوکننده بـه سـازه را دنبـال کنیـد. اينـكار مي توانـد در بعضي موارد بسـیار دشـوار 
باشـد. روش ديگـر، مشـخص کـردن محـل اولیـن اتصـال سـازه ) با اسـتفاده از نقشـه ها، 
نشـانه ها يـا روش هـاي القايي( مي باشـد. تا رسـیدن به سـازه حفـاری نموده و با اسـتفاده 
از يـک مـدار بررسـی پیوسـتگي بـا اندازه گیـری چندگانه حفاظـت کاتدي، پیوسـتگي تا 
يكسـو کننـده را اندازه گیـری کنیـد. از عیب يـاب و موقعیت يـاب کابـل با اتصال مسـتقیم  
بـه سـازه اسـتفاده نمـوده و اتصال از سـازه تا يكسـوکننده را دنبـال کنید. اگـر اين روش 

موفـق نبـود، اتصـال از يكسـوکننده تا سـازه را تعويـض کنید. 
توجـه: هنـگام اسـتفاده از روش اتصـال مسـتقیم،  وجـود زمیـن ايزولـه بـا مقاومت 
کـم بـراي ارسـال سـیگنال قـوی توسـط عیب يـاب يـا موقعیت يـاب کابل بـر روي کابل 

تسـت، ضروري اسـت.
5-2-4-2اگـر همچنـان جريـان وجـود نـدارد )يـا تغییـر نمی کنـد.، بسـتر آنـدي 
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موقـت کافـي نیسـت. بسـتر آنـدي موقـت را تكمیـل کـرده، سـپس پاراگـراف 5-2-۳ را 
نمايید.  تكـرار 

5-2-5اعمالولتاژACبهپشتهها1.ولتاژ AC متصل به پشته های يكسوکننده 
را با يک مولتي متر دستي با درجه بندي روی ولتاژ AC اندازه گیري نمايید. ولتاژ F6 تا 
نزديكي  ولتاژ در  اندازه گیري کنید. دو حالت ممكن است :  )اتصاالت سر وسط پل(   C6
صفر )طبق پاراگراف 5-2-5-۱ عمل کنید(، يا نزديک ولتاژ نرمال باشد )طبق پاراگراف 

5-2-5-2 عمل کنید(.
5-2-5-1ولتاژنزديکصفر. نشان دهندة نرسیدن ولتاژ AC ورودي به يكسوکننده، 
فیوزها يا مدارشكن هاي معیوب يا مبدل نامناسب در يكسوکننده مي باشد )طبق پاراگراف 

5-2-6 عمل کنید(. 
ديود/  بودن صفحات  معیوب  نشان دهندة  نرمال.  مقدار نزديک ولتاژ 2-5-2-5
عمل   7-2-5 پاراگراف  )طبق  مي باشد  يكسوکننده  در  نامناسب  اتصاالت  يا  سلنیومی 
کنید(. اگر يكسوکننده اتصال سر وسط نداشته باشد، طبق پاراگراف 5-2-6 عمل کنید؛ 
درصورت نرمال بودن تست، جهت بررسی بايد يكسوکننده از جعبه مدارجدا شود. براي 
عیب يابي صفحات ديود/ سلنیومی و ترانسفورماتور به دفترچه راهنماي يكسوکننده رجوع 
کنید. به عنوان يک مرجع عمومي، به پاراگراف 5-2-7 در مورد پشته ها و پاراگراف ۹-2-5 

در مورد مبدل مراجعه کنید. 
5-2-6فيوزهـا. کلیـه فیوزهـا را چـک کـرده و ولتـاژ AC ورودي يكسـوکننده را 
اندازه گیـري کنیـد. در حالـي کـه منبـع خامـوش اسـت، تمـام فیوزهـاي يكسـوکننده 
قطعـی  عـدم  دسـتي  مولتي متـر  يـک  بـا  کنیـد.  خـارج  را  ذوب  قابـل  قطعی هـای  و 
فیوزهـا را بسـنجید. درجـه را روي اهـم قـرار دهیـد؛ مقاومـت هـر فیـوز را اندازه گیـري 
نمايیـد. خوردگـي سـرهای انتهايـي فیـوز يـا نگهدارنده هـای آن نیـز باعـث ايجـاد افـت 
ولتـاژ می شـوند. هـر فیـوز را بـا يـک مقاومـت قابـل اندازه گیـري تعويـض نمائیـد، يـا 
در صـورت وجـود خوردگـي در فیوزهـا آنهـا را پـاک کـرده و مجـدداً بـه مـدار وصـل 
کنیـد. در صـورت وجـود قطعـي، ولتـاژ AC را بـا يـک مولتي متـر دسـتي بـا درجه بندي 
روی ولتـاژ AC اندازه گیـري کنیـد. ولتـاژ را در سـمتي از قطعـي کـه يكسـوکننده قـرار 
1. AC Voltage to Stacks
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دارد اندازه گیـري نمايیـد. در صـورت عـدم وجـود قطعـي، بـا يـک مولتي متـر دسـتي بـا 
درجه بنـدي روی ولتـاژ AC ، ولتـاژ AC را از مدارشـكن يكسـوکننده اندازه گیـري کنیـد. 
بـراي يكسـوکننده هاي تـک فـاز ۱۱0/۱20 ولـت، منبـع متصـل بـه يكسـوکننده را قطع 
کنیـد، جعبـه را بـاز کـرده و دسـتگاه اندازه گیـری را بـه A3 )خروجـي مدارشـكن( و 
زمیـن )بـا سـر اتصـال روی بدنه( وصـل کنید. منبـع متصل به يكسـوکننده و مدارشـكن 
بـراي  کنیـد.  اندازه گیـري  يكسـوکننده  مدارشـكن  از  را  ولتـاژ  کنیـد؛  روشـن  را  آن 
يكسـوکننده هاي تـک فـاز 220/2۴0 ولـت بـه صورت مشـابه عمـل کنید، ولی دسـتگاه 
اندازه گیـری را بـه A4 و )بـه جـاي اتصـال زمیـن روی بدنـه( به سـر خروجي مدارشـكن 
روي دومیـن اتصـال منبـع )کـه در شـكل نشـان داده نشـده( متصـل کنیـد. در صـورت 
 وجـود ولتـاژ، طبـق پاراگـراف 5-2-6-۱ و در صـورت عـدم وجـود ولتاژ، طبـق پاراگراف

 5-2-6-2 عمل کنید.
اتصاالت داخلی  يا  اين است که مبدل  5-2-6-1ولتاژمخالفصفر. نشان دهندة 

يكسوکننده معیوب است )طبق پاراگراف 5-2-۹ عمل کنید(.
5-2-6-2ولتاژصفر. نشان دهندة اتالف توان AC ورودي تا يكسوکننده مي باشد. 
مدارشكن  به  متصل   AC ولتاژ   ، AC ولتاژ  روی  درجه بندي  با  دستي  مولتي متر  يک  با 
منبع  ولت،  فاز ۱۱0/۱20  يكسوکننده هاي تک  براي  اندازه گیري کنید.  را  يكسوکننده 
ورودي متصل به يكسوکننده را قطع کنید، جعبه مدار را باز کرده و دستگاه اندازه گیری 
ورودي  ولتاژ  کنید؛  را وصل  يكسوکننده  به  متصل  منبع  کنید.  متصل   A4 و   A1 به  را 
به  ولت   220/2۴0 فاز  تک  يكسوکننده هاي  براي  نمايید.  اندازه گیري  را  يكسوکننده 
مدارشكن  ورودي  سر  و   A4 به  را  اندازه گیری  دستگاه  ولی  کنید،  عمل  مشابه  صورت 
)A1( در اتصال دوم منبع )که در شكل نشان داده نشده( متصل کنید. در صورت نبود 
ولتاژ، طبق پاراگراف 5-2-۱0 عمل کنید؛ يا در صورت وجود ولتاژ، مدارشكن يا فیوز 

را تعويض کنید.
5-2-7ديودها. با يک مولتي متر دستي با حالت چک ديود، صفحات ديود/سلنیومی 
يا  پل  وسط  اتصاالت  مي باشد،  قطع  منبع  که  حالي  در  نمايید.  بررسی  را  يكسوکننده 
سیم هاي اتصال کوتاه و اتصال آند )P4( و يا اتصال سازه )N4( را جدا کنید. با وصل کردن 
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اتصال تست به N4 و سیم اتصال ديگر به F6 )ديود ۳( و سپس به C6 )ديود ۴(، مجموعه 
صفحات ديود/سلنیومی را بررسی کنید. هر دو بايد بوق بزنند يا نزنند. سرهای تست را 
برعكس کرده و اتصاالت را تكرار نمايید. صدا بايد در حالت عكس قبل باشد )هر دو بايد 
بوق بزنند يا نزنند(. با استفاده از P4 بجاي N4 تست را تكرار کنید تا مجموعه صفحات 

ديود/سلنیومی )ديودهاي ۱ و 2( تست شوند.
توجـه: مي تـوان از درجـه بنـدی روی اهـم اسـتفاده کرد. يـک ديود خـوب مقاومت 

بااليـی در يـک جهـت و مقاومت کمـي در جهت ديگـر دارد. 
 F7 ، تا F6 در حالـي کـه منبـع قطـع مي باشـد. به چـک کـردن اسـتحكام اتصـاالت از
C6 تـا P1 ،C7 تـا P2، P2 تـا P4 و N1 از طريـق N4 و پیوسـتگی کلیـه سـیم های بیـن اين 

نقـاط بپردازيـد. در صـورت امـكان، اتصـاالت شـل را تعمیر يـا تعويض کنید و سـیم هاي 
آسـیب ديـده يـا قطـع شـده را تعويـض نمايیـد. در صورتـي کـه مشـكلي يافـت نشـود، 

پشـته ها را عـوض کنید. 
5-2-8بسـترآنـدي. پیش از صـرف زمان زياد جهـت عیب يابي بسـتر آندي، بايد 
از سـوابق مشـخص نمـود کـه آيـا مـاده آند کافـي وجـود دارد تا ارزش داشـته باشـد که 
بـراي يافتـن محـل عیـب و تعمیـر 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 شـده اند يـا اينكـه بخش قابـل توجهي از 
آنهـا باقیمانـده اسـت. شـاخص ديگر آن اسـت کـه اگر يک عیـب تدريجي به مـرور زمان 
رخ داده باشـد، آندهـا تخريـب شـده اند. اگر نقص ناگهاني رخ داده باشـد، مي تـوان انتظار 
يـک قطعـی در کابـل داشـت. درصورتی کـه متوجـه خرابـی آندهـا شـديد بسـتر آندي را 
تعويـض کنیـد. اگـر يـک اتصال آنـدي قطـع يافتید، کابـل را تعويـض نمايیـد. اولین گام 
بـراي مشـخص کـردن محل قطعی اين اسـت کـه مكان کلیـه حفاري هـا در منطقة کابل 
آنـدي را بیابیـد. بسـته بـه اينكـه تمام آندهـا خراب شـده اند )نبـود جريان(، يـا بعضي از 
آندهـا )يـا اکثـر آنها( خـراب شـده اند. دو روش عیب يابي بسـترهاي آندي وجـود دارد. در 
صورتي کـه يـک يـا چند آنـد کار مي کند. بـه پاراگـراف 5-2-8-۱ رجوع کنیـد. اگر هیچ 

آنـدي کار نمي کنـد پاراگـراف 5-2-8-2 را ببینید. 
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5-2-8-1 اگـر يـک يـا چنـد آنـد کار می کنـد، بهتريـن روش ايـن اسـت کـه ابتدا 
محـل آندهـاي در حـال کار را مشـخص کرده و سـپس يک نمـودار گراديان بسـتر آندي 

ترسـیم نمايیـد تـا محـل نقـص ايزوله شـده و موقعیت آن مشـخص شـود. 
توجه: در صورت نصب سیم هاي اتصال آندي جداگانه در يک جعبه تقسیم، از آنها 

براي اندازه گیري جريان آند و  مشخص کردن آندهايي در حال کار استفاده کنید. 
يـک بازرسـي بـازه کوتـاه روي بسـتر آنـدي انجـام دهیـد. بـا هـدف عیب يابـي، بايـد 
يكسـوکننده را بـر روي حداکثـر ولتـاژ بـدون آسـیب بـه پوشـش سـازه تنظیـم کنیـد تا 
امـكان موقعیت يابـي آسـان تر آندهـا فراهـم شـود. پتانسـیل آندهـا را بـا يـک مولتي متـر 
دسـتي بـا درجه بنـدي روی ولتـاژ DC اندازه گیـري کنیـد. در حالـي کـه منبـع وصـل 
مي باشـد. سـر مثبـت مولتي متـر را بـه اتصـال سـازة يكسـوکننده )N4( وصـل کنیـد. بـا 
اسـتفاده از يـک پیـل مرجـع مس/سـولفات مـس کـه بـه سـر منفـي مولتي متـر متصل 
اسـت، نقطـه بـا بیشـترين ولتـاژ روي سـطح زمین را مشـخص کنیـد )اين نقطه درسـت 
روي يـک آنـد خواهـد بود(. ايـن کار را بـا تعیین محل کلیـه آندهاي فعال تكـرار نمايید. 
هـر يـک از ايـن آندهـا را عالمت گـذاري نمـوده و بـا نقشـه های سیسـتم مقايسـه کنیـد. 
آزمايـش پتانسـیل را،  بـر روي يـک خط مسـتقیم بـه فاصلة ۳ متـر )۱0 فـوت( از اولین 
آنـد، در هـر 0/6 متـر )دو فـوت( از کل طـول بسـتر آنـدي، تـا ۳ متـر )۱0 فـوت( بعد از 
محـل آخريـن آنـد )يـا قرار اسـت آنجا باشـد( انجـام دهید. بـا اسـتفاده از کاغـذ گراف و 
خطـوط عمـودي نشـان دهنده  مقاديـر پتانسـیل اندازه گیري شـده و خطوط افقي نشـان 
دهنـده فواصـل 0/6 متـري )دو فـوت(، تمامـي داده ها را ترسـیم کنید. ايـن کار وضعیت 
تمـام آندهـا را بـه تصويـر خواهـد کشـید و اگر شكسـتگي کابل اصلـي )اتصال آنـدي( يا 
آندهـاي خـراب وجود داشـته باشـند، آنها را نشـان خواهد داد. اين شـكل کابل شكسـته 
بیـن آندهايـي کـه کار می کننـد و آنهـا کـه کار نمي کننـد را نشـان مي دهـد. درصـورت 
خرابـي آندهـا، گراديان هـا بطـور متفاوتـي بـه اوج رسـیده يـا افـت کـرده و سـپس بطور 

افزايـش مي يابند.  متنـاوب 
5-2-8-2 اگـر هیـچ يـک از آندهـا کار نمي کننـد، بـراي رديابـي اتصـال آنـدي از 
يكسـوکننده تـا بسـتر آنـدي از عیب يـاب و موقعیت ياب کابل، که مسـتقیماً بـه کابل آند 
P4 وصـل شـده اسـتفاده کنیـد. در بعضـي مـوارد ايـن کار مي تواند بسـیار دشـوار باشـد. 
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راه ديگـر مشـخص کـردن موقعیـت اولیـن آنـد اسـتفاده از نقشـه ها، عالمت گذارهـا يـا 
روش هـاي القايـي مي باشـد. 

تـا اولیـن آنـد حفـاري نموده و با اسـتفاده از يک مدار بررسـي پیوسـتگي دردسـتگاه 
اندازه گیـري چنـد گانـه حفاظـت کاتـدي، پیوسـتگي را تـا يكسـوکننده ارزيابـي کنیـد. 
بـراي رديابـي اتصـال آنـدي از آنـد بـه سـمت يكسـوکننده از عیـب يـاب و موقعیت ياب 
کابـل، که مسـتقیماً به آند وصل شـده اسـت اسـتفاده کنید. اگـر اين ناموفق بـود، اتصال 

آنـدي از يكسـوکننده بـه آند را عـوض کنید. 
توجـه: در هنـگام اسـتفاده از روش اتصـال مسـتقیم، بـه منظور اعمال يک سـیگنال 
مكان يـاب قـوي بـر روي کابل مورد آزمايش، ضروري اسـت که عیب ياب يـا موقعیت ياب 

کابـل به زمیـن ايزوله بـا مقاومت کم متصل شـوند.
با درجه بندي روي  با يک مولتي متر دستي  5-2-9سرهايوسطيکسوکننده1. 
يا  وسط  میله هاي  کنید.  اندازه گیري  را  يكسوکننده  وسط  سرهاي   AC ولتاژ   ،AC ولتاژ 
 F1 و F1 تا F2، F2 تا F3، F3 تا F4، F4 تا F5 سیم هاي اتصال کوتاه را جدا کنید. ولتاژ را از
تا C1 اندازه گیري نمائید. تمام قرائت ها بايد تقريباً مشابه باشند. ولتاژ از C5 تا C4، C4 تا 
C3، C3 تا C2، C2 تا C1 را اندازه گیري کنید. در اين حالت نیز تمام قرائت ها بايد تقريباً 

مشابه باشند. بايد پیوستگي در هر اتصالي که نتايج آزمايشات آن متفاوت است بررسي 
شود )طبق پاراگراف 5-2-۹-۱ عمل کنید(.

توجه: در بعضي از يكسوکننده ها ممكن است ولتاژ F1 تا C1 منحصر به فرد باشد. 
 F1 مي باشـد. اسـتحكام اتصاالت از )OFF( 5-2-9-1در حالـي کـه منبع ورودي قطع
تـا F5 و C1 تـا C5، همـراه بـا میله هاي وسـط يا سـیم هاي اتصـال کوتاه، و پیوسـتگي کلیه 
سـیم هاي بیـن ايـن نقـاط را بررسـي کنیـد. توجه داشـته باشـید که اتصاالت شـل بـا داغ 
شـدن، رنـگ رفتگـي اتصال و عايق ذوب شـده مشـخص مي شـوند. اتصاالت شـل را تعمیر 
يـا تعويـض نمـوده و در صـورت امـكان سـیم هاي قطع يا آسـیب ديـده را عـوض کنید. در 
صورتي کـه تنها يک سـر وسـط فعال نبود ممكن اسـت تنظیـم آن متفاوت باشـد؛ آزمايش 
سـرهاي وسـط فعـال را نشـان خواهـد داد. در صورتي که تعويض سـیم امكان پذير نباشـد، 

ترانسـفورماتور را عـوض کنیـد. در صورت نبود مشـكل طبـق 5-2-۹-2 عمل کنید.
1. Rectifier Taps
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5-2-۹-2 در حالـي کـه منبـع ورودي قطـع )OFF(مي باشـد، اسـتحكام اتصـاالت از 
A2 تـا A4 و پیوسـتگي کلیـه سـیم هاي بیـن ايـن نقاط را بررسـي کنید. اتصاالت شـل را 

تعمیـر يـا تعويـض نمـوده و در صـورت امـكان سـیم هاي قطـع يا آسـیب ديـده را عوض 
کنیـد. در صورتي کـه تعويـض سـیم امكان پذيـر نباشـد، ترانسـفورماتور را عـوض کنید.

توجـه: وارسـي ترانسـفورماتورها يـا فیوزهـاي پـل بـه پرسـنل متخصـص و مجاز در 
کار بـر روي خطـوط ولتـاژ بـاال و نیز تجهیزات مناسـب، عـالوه بر دسـتورالعمل هاي ذکر 

شـده، نیاز دارد. 
5-2-10ولتاژورودييکسوکننده. در ابتدا بررسي کنید که مدارشكن قطع نشده 
يا فیوز نسوخته باشد. در صورت عملكرد صحیح آن، با يک مولتي متر دستي با درجه بندي 
روي ولتاژ AC  مقدار ولتاژ مدارشكن يا فیوز، تأمین کننده برق يكسوکننده، را اندازه گیري 
کنید. براي سیستم هاي تک فاز ۱۱0/۱20 ولت، تابلوي مدارشكن يا تابلوي فیوز را باز 
کرده و دستگاه اندازه گیري را به خروجي مدار شكن يا فیوز )روي نقشه نشان داده نشده 
است( و زمین يا میلة خنثي وصل کنید. براي سیستم هاي تک فاز 220/2۴0 ولت، مشابه 
يا قسمت خروجي  بالشتک سیم هاي خروجي مدارشكن ها  به  را  اما ولت متر  عمل کنید 
فیوزها متصل نمائید. در صورت صفر بودن ولتاژ، طبق 5-2-۱0-۱ عمل کنید. درصورت 
قطع کن  )يا  يكسوکننده  مدار شكن  تا  نقطه  آن  از  تغذيه  در  قطعي  ولتاژ، محل  وجود 

حرارتي يكسوکننده، هر کدام که دفعه آخر تست شده اند. را مشخص نمائید.
AC مقـدار  ولتـاژ  بنـدي روي  بـا درجـه  بـا يـک مولتي متـر دسـتي  1-10-2-5
ولتـاژ ورودي مدارشـكن يـا فیـوز کـه بـرق را بـه يكسـوکننده مي رسـاند، اندازه گیـري 
کنیـد. بـراي سیسـتم هاي تـک فـاز ۱۱0/۱20 ولـت، تابلـوي مـدار شـكن يـا تابلـوي 
تابلـوي  بالشـتک سـیم هاي اصلـي  بـه  را  اندازه گیـري  بـاز کـرده و دسـتگاه  را  فیـوز 
مـدار شـكن يـا ورودي فیوزهـا )روي نقشـه نشـان داده نشـده اسـت( و زمیـن وصـل 
کنیـد. بـراي سیسـتم هاي تـک فـاز 220/2۴0 ولـت، مشـابه عمـل کنیـد امـا بالشـتک 
سـیم هاي مجـزا را بطـور جداگانـه چـک کنیـد. در صـورت صفـر بـودن ولتـاژ، محـل 
تابلـو را مشـخص نمـوده و پاراگـراف  تابلـوي مـدار شـكن يـا ترانسـفورماتور ورودي 
 5-2-۱0 را تكـرار کنیـد؛ درصـورت وجـود ولتـاژ مدارشـكن يـا فیوزهـا را تعويـض 

نمايیـد. 
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5-3مشکالترايجدرسيستماعمالجريان.جدول 5-۱ فهرستي از مشكالت 
رايج مرتبط با سیستم هاي حفاظت کاتدي اعمال جريان و عالئم اين مشكالت را نشان 

مي دهد. 

جدول 5-1 : مشکالت رایج یکسوکننده اعمال جریان

پاراگرافعلتاحتماليعالئم
مرجع

اندک افزايش و صفر خروجي جريان
نشان قبلي دادههای خروجي. ولتاژ در
میدهندکهخروجيبراييکمدتزمان

طوالنينسبتاًثابتباقيماندهاست.

5-2-3اتصالآنديقطع)کابلاصلي(

5-2-4اتصالسازهقطع

ولتاژ ماکزيمم و صفر خروجي جريان
میدهند نشان قبلي دادههای خروجي.
کهولتاژسيستمچندينبارافزايشيافته
وجريانخروجيدرابتدابهکنديکاهش
يافته،سپسباگذشتزمان]کاهشآن[

سريعترشدهاست.

بسترآنديخراب

جريانخروجيصفرو/ياولتاژخروجي
صفرياحداقل.هيچيکازدادههايقبلي

درآنلحظهدردسترسنميباشند.

AC5-2-5/6-2-10اتالفتوان

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

5-2-5/3-2-4اتصاالتآندياسازهقطعشده

فيوزهايسوختهيا
5-2-5/6-2-10مدارشکنهايقطعشده

برقگيرمعيوب

پشتههاياترانسفورماتور
5-2-5/7-2-8معيوب

5-2-5/7-2-8اتصاالتسيميشليانامناسب



124

دی
کات

ت 
اظ

حف
ی 

ها
م 

ست
سی

ی 
ار

هد
نگ

 و 
ری

ه و
هر

ب

پاراگرافعلتاحتماليعالئم
مرجع

سوختگيفيوزهايامدارشکنهایقطع
شده.

صاعقهياسايرجريانهایسريع
5-2-5/6-2-10وناگهاني

5-2-6اتصالکوتاهالکتريکي

افتناگهانيدرمقاومتويژهخاک
5-2-6)بارانسنگينطوالنيمدت(

به يکسوکننده ولتاژ ناگهاني رسيدن
نياز آن. نرمال ميزان از نيمي حدود
افزايش يکسوکننده خروجي که است
دادهشودتادوبارهميزانجريانمناسب

بدستآيد.

ميباشد. موج نيم يکسوکننده
يکيازديودهاياصفحاتسلنيومي

سوختهاست.
1-2-5

جريانخروجييکسوکنندهکاهشيافته،
اماولتاژنزديکنرمالاست.

خرابيبعضيازآندهايااتصاالت
آندي.

خشکشدنخاک)افزايشمقاومت
ويژه(

2-2-5

حفاظت  )فداشونده(. گالوانيکي کاتدي حفاظت عيبيابيسيستمهاي 4-5
کاتدي گالوانیک ذاتاً به تعمیر و نگهداري نیاز ندارد. در اين سیستم جريان صرفاً حاصل 
اختالف پتانسیل دو فلز مي باشد. جهت حصول اطمینان از عملكرد رضايت بخش و مداوم 
براي  گالوانیک  آندهاي  انجام مي شوند.  نگهداري  و  تعمیر  دوره اي  بازرسي هاي  سیستم، 
حفاظت از سازه فدا شده و معموالً با نرخ ثابتي مصرف مي شوند و مي توان با اندازه گیري 

جريان نسبت به زمان، تخريب آنها را پیش بیني نمود. 
5-4-1مشـکالترايـج. متداول تريـن مشـكل در سیسـتم هاي آنـد فداشـونده، 
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برقـراري اتصـال کوتـاه در اطـراف يـا خرابـي دي الكتريک هـاي در سـازه هاي حفاظـت 
شـدة ايزولـه مي باشـد. بخاطـر محدوديـت ولتـاژ، درصـورت از بیـن رفتـن عايـق معموالً 
آندهـاي فداشـونده نمي تواننـد جريـان کافـي بـراي حفاظـت از سـازه ها را تأمیـن کنند. 
در سـازه هايي کـه بخوبـي عايـق شـده اند، مقاومـت تماسـي بـا زمیـن زياد اسـت. سـاير 
فلـزات داخـل زمیـن کـه عايـق نشـده اند مقاومـت تماسـي بسـیار اندکـي داشـته و يک 
مسـیر کـم مقاومـت بـراي جريـان آنـد فراهـم مي آورنـد. نگهـداري از دي الكتريک ها در 
سیسـتم ايزولـه، بـراي عملكـرد رضايـت بخش و مـداوم سیسـتم هاي نوع آند فداشـونده، 
ضـروري مي باشـد. دسـتورالعمل هاي دقیـق براي يافتـن محل دي الكتريک هـاي خراب را 
در پاراگـراف 7-7 ببینیـد. دي الكتريـک خـراب مي تواند منجر به از دسـت رفتن حفاظت 

کل سیسـتم شود. 
5-4-2سيمهاياتصال. سیم مسی که در اثر شكاف يا خرابي عايق در معرض هوا 
اتصال  بنابراين خرابي سیم هاي  کاتدي مي شود.  آندها حفاظت  توسط  است  قرار گرفته 
آندي رايج نیست؛ هرچند حفاري هاي برنامه ريزی نشده مي تواند موجب قطعی اين سیم ها 
شود. با اعمال کنترل بر مجوزهای حفاري در حوالی بسترهاي آند زمیني مي توان از امكان 
تعمیر قطعی سیم ها در محل و قبل از خاکريزي، اطمینان حاصل نمود. معموالً عیب يابي 
تعويض  مواقع  اکثر  در  تقريباً  و  نبوده  موفق  سیم  قطعی  محل  تعیین  جهت  ديرهنگام 
زودهنگام آند خراب مقرون به صرفه تر مي باشد. مقدار صفر ناگهاني در خروجي جريان 

آند ، می تواند نشان دهنده معیوب بودن سیم هاي اتصال باشد. 
5-4-3مصـرفآنـد. با پايان عمـر سیسـتم هاي آند فداشـونده، مقادير پتانسـیل، 
جريـان و ولتـاژ شـروع به تغییـر مي کنـد. در تعمیر و نگهـداري دوره اي، افـت قابل توجه 
در جريـان آنـد خرابـي قريب الوقـوع آن را نشـان مي دهـد. مقاديـر پتانسـیل روي سـازه 
حفاظـت شـده، در حوالـی آندهـاي خـراب کاهش يـا افت پیـدا مي کند. افـت قابل توجه 
در پتانسـیل آنـد نشـان دهندة خرابـی آن مي باشـد. ممكن اسـت در عمل پـس از خرابي 
آنـد  جريـان آن معكـوس شـود، زيـرا هسـتة مرکزي مسـي آند نسـبت به سـازة حفاظت 
شـده نقـش کاتـد پیـدا می کنـد. با افـت در پتانسـیل سـازة حفاظت شـده، بـراي تعیین 

میـزان آسـیب وارد بـر آندها بايـد بازرسـي دقیق تري صـورت گیرد. 
5-4-4استفادهنامناسب. جز در مورد سازه هاي کوچک يا با عايق بسیار خوب،  
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اتیلن  پلي  بوتیل/  الستیک  عايق  با  کوتاه  لوله  خطوط  يا  مدفون  ذخیره  مخازن  نظیر 
با  نیست.  به صرفه  مقرون  توزيع شده  گالوانیكي  آند  تعويض سیستم  معموالً  اکسترود، 
اعمال  کاتدي  بايد حفاظت  توزيع شده،  گالوانیک در سیستم  آندهاي  تخريب  به  شروع 

جريان را مد نظر قرار داد. 
5-5آزمايشتداخل. با وجود اينكه سیستم هاي حفاظت کاتدي نوع اعمال جريان 
بر تمام نقص های سیستم هاي حفاظت کاتدي گالوانیک فائق آمده اند، در مورد آنها هنوز 
اعمال  مشكالتي وجود دارد. دو مشكل عمده آن است که سیستم هاي حفاظت کاتدي 
جريان نیازمند تعمیر و نگهداري بیش تری مي باشند و امكان خوردگي تداخلي بر روي 
خوردگي  نوع  جدي ترين  تداخلي  خوردگي  دارد.  وجود  )خارجي(  فلزي  سازه هاي  ساير 
ازاي هر آمپر  به  مي باشد. هنگامي که يک سازه فلزي دچار خوردگي تداخلي مي شود، 
تبديل  آهن  اکسید  به  فوالد  از  پوند(   20/7( کیلوگرم   ۹/۴ سال  يک  مدت  به  جريان 
مي شود. در يک خط لوله عايق شده، اين جريان از سوراخ ها و فواصل خالي خارج می شود 
يا  برنامه ريزي شده  و به سرعت موجب خرابي می شود. زمانی که در تعمیر و نگهداري 
بازرسي نشتي نشانه خوردگي تداخلي مشاهده شود، بايد براي ممانعت از تخريب بیشتر 
سازه اقدامات اضطراري صورت گیرد. دستورالعمل هاي دقیق درمورد آزمايش تداخل در 

پاراگراف 7-۱۴ ارائه شده است.
5-6کنترلخوردگيتداخلي.تداخل حفاظت کاتدي ناشی از تأثیر سیستم هاي 
کتاب  اين  در  کرد.  کنترل  خوبی  به  مي توان  را  جريان  منابع  ساير  يا  کاتدي  حفاظت 
نمونه هايي از اقدامات اصالحي متداول در خصوص برخی از روش هاي کاربردی و نحوه 
است.  شده  ارائه  اصالحی  اقدامات  تأثیر  شناسايی  جهت  میداني  اندازه گیري هاي  انجام 
ارائه اصالح مشكالت تداخلي عملی هدف اين کتاب نمی باشد. درصورت احتمال تداخل، 

مي توان براي اصالح مشكل از واحد مهندسي محلي کمک گرفت. 
5-6-1اصالحتداخل. يک روش برای اصالح تداخل، متصل کردن سازة خارجي 
به سازة تحت حفاظت مي باشد. بنابراين هر دو سازه حفاظت مي شوند. شكل 5-۴ اصالح 
مشكل تداخلی از طريق اتصال را نشان مي دهد. معموالً در چنین محلي يک ايستگاه تست 
نصب مي شود تا پیوستگي اتصال را بررسی نموده يا جرياني عبوری از اتصال را اندازه گیري 
سازه هاي  پتانسیل  تست  می توان  سازه  هر  ورودي  اضافي  سیم هاي  از  استفاده  با  کند. 
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جداگانه را با استفاده از يک فلز رسانای بدون جريان انجام داد که منجر به ايجاد ايستگاه 
تست چهار سیمي مي شود. اندازه گیري هاي جريان معموالً با استفاده از يک شنت مدرج 
انجام می شود. ساير روش ها شامل استفاده از يک آمپرمتر )يا میلي آمپرمتر( انبری، يا قطع 
کردن مدار و اندازه گیري سري با استفاده از يک آمپرمتر با مقاومت ورودي کم مي باشد. 
5-6-2اتصالمستقيم. اتصال مستقیم اغلب مطلوب نمي باشد، زيرا سیستم حفاظت 
کاتدي موجود نمي تواند جريان کافي براي حفاظت از هر دو سازه را تأمین کند يا اينكه 
سازمان تأمین کنندة جريان مالک سازة خارجي نیست و نیز جريان اضافي بايد حداقل باشد. 
در اين مورد يک اتصال مقاومتي بین سازه ها نصب شده و به گونه اي تنظیم مي شود که فقط 
مقدار جريان الزم  براي رساندن پتانسیل به سطح بدون تداخل برای سازه خارجي را تأمین 

کند. شكل 5-۴ چنین اتصالي را نشان مي دهد. 
ايسـتگاه هاي تسـت معموالً جاهايی که اتصاالت مقاومتي اسـتفاده شـده اسـت نصب 
می شـوند تـا تسـت اقدامـات اصالحي و تنظیـم يا تعويض مقاومت تسـهیل شـود. معموالً 
در صورتي کـه سـازة حفاظـت شـده بخوبـي عايق شـده و سـازة خارجي بـدون عايق بوده 
يـا عايـق بسـیار ضعیفـي داشـته باشـد، ايجـاد اتصـال مسـتقیم امكان پذيـر نمي باشـد. 
مقاومت هـا می تواننـد در اثـر جريان هـاي تداخلـي شـديد و جريان های احتمالی سـريع و 
ناگهانـي يـا اشـتباه از بیـن برونـد. اگـر خرابـي مقاومت منجر به از دسـت رفتـن حفاظت 
کاتـدی کافـي بـرای سـازه شـود، ايـن اتصـال مقاومتـي يـک "اتصـال بحرانـي" تلقـي 
مي شـود. اتصـاالت بحرانـي بايـد بـا يـک برنامه ريـزي دوره اي حداقـل 60 روزه آزمايـش 

شـوند )پاراگراف ۱-۹-۴(.
5-6-3پيوستگي. همانطور که در شكل 5-5 نشان داده شده، از ايجاد اتصال براي 
صحیح  عملكرد  براي  نیز  و  تداخل  از  ممانعت  مدفون،  سازه هاي  پیوستگي  از  اطمینان 

سیستم هاي حفاظت کاتدي استفاده مي شود. 
5-6-4نصبآندفداشونده. در بعضي موارد با نصب يک آند فدا شونده يا بستر 
با  مسیری  تأمین  و  خارجي  سازه  پتانسیل  افزايش  طريق  از  خارجي،  سازه  روي  آندي 
مقاومت کمتر براي عبور جريان تخلیه بجاي عبور از سازه خارجي، تداخل کنترل می شود. 
استفاده از يک آند فدا شونده جهت کنترل تداخل در شكل 5-6 نشان داده شده است. 
مناسبی  نسبتاً  عايق  داراي  و سازه خارجي  بوده  پايین  نسبتاً  تداخل  هنگامي که جريان 
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باشد، معموالً اين روش خوب جواب مي دهد. می توان با ترکیب اين روش با عايق کردن 
کاتد )سازة حفاظت شده( در نزديكی ناحیه تخلیه، جريان تداخلي را کاهش داد. 

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

شکل 5-5 : برقراری اتصال جهت پیوستگي
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شکل 5-6 : استفاده از آندهاي گالوانیک براي کنترل تداخل

5-6-5پوششاضافي. استفاده از پوشش اضافي در سازه حفاظت شده در ناحیة 
تخلیة جريان روي سازة خارجي، مقاومت مسیر عبوری جريان سرگردان را افزايش داده 
و در نتیجه جريان تداخلي را کاهش مي دهد. معموالً اين روش فقط جريان تداخلي را 
کاهش داده و به همراه ديگر روش ها براي متوقف ساختن تداخل بكار می رود. اگر سطوح 
جريان تداخلي بسیار کم باشد، اين روش می تواند براي جلوگیری از تداخل کافي باشد. 
علیرغم اينكه معموالً از اين روش در تقاطع هاي خط لوله استفاده مي شود. مي توان از 
آن در حل هر مشكل تداخلي نیز استفاده کرد. در حین نصب يک سازة حفاظت شده، 
مي توان پوشش هاي اضافي را به سادگي در نواحي با احتمال وجود جريان هاي پراکنده 
خارجي  سازه  تقاطع هاي  يا  خارجي  لوله  خط  تقاطع هاي  کلیه  در  مثاًل  کرد-  نصب 
)حصارهاي فلزي، لوله هاي فلزي مخصوص کابل برق زير زمیني، زمین الكتريكي(. در 
حین نصب در اين نواحي می توان از يک الستیک بوتیل يا ماستیک مشابه در ترکیب 
با پلي اتیلن اکسترود، بر روي سازة حفاظت شده استفاده کرد. می توان از يک پرايمر و 
سیستم عايق نواري۱ با ملزومات جانبی جهت حفاري و تمیز کردن سازة حفاظت شده 
برای بهبود سازه استفاده نمود. اين روش کنترل تداخل مقرون به صرفه ترين روش مورد 

استفاده در طراحي و نصب سازة حفاظت شده مي باشد.
1. Tape wrap system
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بـه دلیـل مشـابه گاهـی از موانع نارسـانا بین خـط لوله هـاي متقاطع به عنـوان روش 
جايگزيـن بـراي بكارگیـري پوشـش اضافـي اسـتفاده مي شـود. اگـر خـط لولـه حفاظـت 
شـده بـه انـدازه کافي عمیق  تر از سـازه خارجي باشـد الزم نیسـت روکش موانع برداشـته 
شـده، تمیزشـده و خـط لولـه حفاظت شـده را بپوشـانند، و در بعضي موارد ممكن اسـت 
مقـرون بـه صرفه تـر باشـند. موانـع بايـد بسـیار بزرگتر باشـند. پوشـاندن سـازه حفاظت 
شـده بـه میـزان ۱2 متـر )۴0 فـوت( در هـر طـرف از تقاطع خـط لوله خارجـي می تواند 
بـه انـدازة يـک مانـع بـه قطر 2۴ متـر )80 فـوت( موثر باشـد. ايـن روش کنتـرل تداخل 

در طراحـي و نصـب سـازه خارجـي، مقـرون بـه صرفه ترين روش مورد اسـتفاده اسـت. 

شکل 5-7 : استفاده از پوشش کاتدی براي کنترل تداخل

5-6-6نصببخشهایغيرفلزيياعايقها. نصب قسمت های غیرفلزي يا عايق 
بر روي سازه خارجي ، در محل پیک جريان سرگردان و در فاصله آن با ناحیه تخلیه، با 
میزان  توجهي  قابل  حد  تا  می تواند  سرگردان  جريان  عبور  مسیر  مقاومت  زياد  افزايش 
جريان تداخلي را کاهش دهد. اين اقدام معموالً براي حصارهاي فلزي مناسب است؛ شامل 
ايزوله کردن بخش هايي از حصارها با استفاده از دو ستون حصاری غیرتماسی۱، ستون های 
حصاری چوبي يا مواد ديالكتريک بین حصار و ستون هاي آن. ايزوالسیون را مي توان در 
محل افزايش جريان و در فاصله آن با ناحیه تخلیه انجام داد وگاهي با يک آند فدا شونده 
در ناحیه )هاي( تخلیه تكمیل نمود. در صورتي که يک حصار فلزي پیوسته در محل مورد 
1. Non-contacting Fence posts
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نظر برای بستر آندي اعمال جريان وجود دارد يا قرار است يک حصار فلزي در ناحیه بستر 
آندي نصب شود، اين مالحظات را مي توان به عنوان بخشی از طراحي تأسیسات حفاظت 

کاتدی اعمال جريان در نظر گرفت.

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

توجـه: عايق هـا يـا بخش هاي غیرفلـزي را در محـل افزايـش جريـان و در فاصله آن 
بـا ناحیـه تخلیه نصـب کنید.

5-6-7استفادهازيکسيستماعمالجريانکوچک. درمورد مشكالت جدي تر 
براي  نیست،  عملي  يا  امكان پذير  مقاومتي  اتصال  يا  اتصال  برقراری  زمانی که  و  تداخل 
حفاظت سازه خارجي در مقابل خوردگي جريان سرگردان، از يک سیستم اعمال جريان 
کوچک در ناحیه تخلیه روي سازه خارجي استفاده کنید. مطابق با شكل 5-6، جايگزين 
حفاظت  از  استفاده  با  جريان،  اعمال  آندهاي  و  يكسوکننده  با  فداشونده  آندهاي  کردن 
دو  بین  تعادل  ايجاد  در  بايد  مي شود.  متوقف  خوردگي  تخلیه،  ناحیه  در  کافي  کاتدي 
سیستم دقت زيادي شود، زيرا ممكن است اين تأسیسات با سازه حفاظت شده اصلي که 

باعث خوردگي جريان سرگردان مي شود تداخل پیدا کنند.
5-6-8ترکيـبروشهـا. در بسـیاري از مـوارد، ممكن اسـت بكارگیـری ترکیبي 
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از تكنیک هـاي بهبـود ذکر شـده محتاطانه تر 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 صرفه تريـن گزينـه از 

روش هـای بهبـود انتخـاب گردد. 

شکل 5-9 : استفاده از ترکیب تکنیک های بهبود در کنترل تداخل



فصل ششم

دستورالعمل ها و ضوابط بازرسی
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نظارتي است که، درصورت کاربرد  اقدامات  و  اين فصل شامل ضوابط  6-1مقدمه. 
نشان  را  فلزي  لوله کشي  برای يک سیستم  کاتدي  کفايت حفاظت  ترکیبي،  يا  جداگانه 

می دهند )پاراگراف های ۳-۱ و ۳-2 را نیز ببینید(.
6-1-1روشهـا.کارايـي حفاظـت کاتـدي يـا سـاير روش هـاي کنتـرل خوردگـي 
را مي تـوان از طريـق بازديـد چشـمي، اندازه گیـري ضخامـت ديـواره لولـه يـا بـا اسـتفاده 
از ابزارهـاي بازرسـي داخلـي اثبـات نمـود. ازآنجـا کـه گاهـي اوقـات ايـن روش هـا عملـي 
نیسـتند، رعايـت هـر يـک از ضوابـط يـا ترکیبـي از آنهـا در ايـن فصـل نشـان می دهد که 
حفاظـت کاتـدي کافـي انجـام گرفتـه اسـت. زمانی کـه به هـر دلیلي حفـاري انجام شـود، 
بايـد نشـانه های خوردگي و/يا وضعیت عايق لوله بازرسـي شـود. در تعییـن روش ها و تعداد 
دفعـات تسـت مـورد نیـاز بـرای رعايت ايـن ضوابـط، از تجـارب دقیق مهندسـي اسـتفاده 

 . کنید
6-1-1-1 ضوابـط ايـن فصـل در پـی آزمايشـات انجـام شـده در آزمايشـگاه بدسـت 
آمـده و/يـا صحت آنهـا با ارزيابـی داده هاي حاصل از سیسـتم هاي حفاظـت کاتدي موفق 
عملـی اثبـات شـده اسـت. در بعضـی موقعیت هـا، ممكـن اسـت يـک ضابطـه بـه تنهايی 
بـراي ارزيابـي کارايـي حفاظـت کاتـدي در همـة شـرايط ارضا کننده نباشـد. اغلـب براي 

يـک سـازه منفـرد ترکیبـي از ضوابـط مورد نیاز اسـت.
6-1-1-2 اطالعـات مربـوط بـه سـابقة نشـتي ناشـي از خوردگي، در ارزيابـي کارايي 
حفاظـت کاتـدي ارزشـمند اسـت. بـا ايـن حـال، ايـن اطالعـات نبايـد بـه تنهايـی براي 
تعییـن کفايـت حفاظـت کاتدي اسـتفاده شـود مگـر اينكه انجـام بازرسـي هاي الكتريكي 

نباشـد.  ممكن 
6-2قابليتاجرا.تكنیک توصیه شده با هدف بكارگیري به عنوان راهنمايي براي 

دستیابی به حداقل ضوابط کنترل خوردگي در سیستم هاي زير ارائه شده است:

y    سیسـتم هاي لوله کشـي جديـد. الزم اسـت در طراحـي اولیـه، کنتـرل خوردگـي
بـا عايـق همـراه بـا حفاظـت کاتـدي يـا بـا ديگر روش هـای اثبـات شـده تدارک 
ديـده شـده و در طـول عمـر عملكرد سیسـتم لوله کشـي حفظ گـردد؛ مگر آنكه 
تحقیقـات نشـان دهـد کـه بـه کنتـرل خوردگي نیـاز نیسـت. مالحظاتـي را بايد 
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در سـاخت خطـوط لولـه در نظـر گرفت بـه گونه ای که اسـتفاده از ابزار بازرسـي 
در خـط۱، تسـهیل گردد. 

y    سیسـتم هاي لوله کشـي عايـق شـده موجـود. بايد حفاظـت کاتدي تأمیـن و حفظ 
شـود، مگـر آنكـه تحقیقات نشـان دهد کـه حفاظت کاتدي الزم نیسـت. 

y    سیسـتم هاي لوله کشـي بـدون عايـق موجـود. بايـد مطالعاتي جهت تعیین شـدت 
و نـرخ خوردگـي در ايـن سیسـتم ها انجام شـود. هنگامي که اين تحقیقات نشـان 
دهنـد کـه خوردگـي بـر روي عملكـرد ايمـن يـا اقتصـادي سیسـتم تأثیـر سـوء 

مي گـذارد. بايـد اقدامـات کافي جهـت کنتـرل خوردگي صـورت گیرد. 
گاهـي اوقـات شـرايط خاصـي وجـود دارد کـه تحـت ايـن شـرايط حفاظـت کاتـدي 
ناکارآمـد شـده يـا صرفـاً تـا حدي کارآمد مي باشـد. چنین شـرايطي ممكن اسـت شـامل 
افزايـش دمـا، جـدا شـدن عايق ها، پوشـش هاي عايق حرارتـي، حفاظ، حملـة باکتريايي و 
آلودگي هاي نامعمول در الكترولیت باشـد. انحراف از شـیوة توصیه شـده ممكن اسـت در 
شـرايط خاصـی مجاز باشـد، به اين شـرط که پرسـنل مسـئول کنتـرل خوردگـي بتوانند 

نشـان دهنـد کـه اهداف تعريف شـده در روش توصیه شـده، حاصل شـده اسـت. 
6-3ضوابـط.ضوابـط توضیح داده شـده ذيـل مطابق بـا اسـتانداردهاي انجمن ملي 

مهندسـان خوردگي2 مي باشـد. 
y    سیسـتم هاي روي  خارجـي  خوردگـي  بـه  مربـوط  خوردگـي  کنتـرل   ،RP0169

يـا مسـتغرق  فلـزي مدفـون  لوله کشـي 
y    کنترل خوردگي مخازن مدفون با سیستم حفاظت کاتدي ،RP0285

y    حفاظـت کاتـدي اعمـال جريـان در سـطوح داخلي مسـتغرق در مخازن ،RP0388

فـوالدي ذخیره آب
y   حفاظت کاتدي خارجي در کف مخازن فلزي همتراز با سطح زمین ،RP0193

y    حفاظـت کاتـدي گالوانیكـی در سـطوح داخلـي مسـتغرق در مخـازن ،RP0196

فـوالدي ذخیـره آب
کار پرسـنل کنتـرل خوردگـي بـه ضوابـط موجـود در ايـن فصـل محـدود نمي شـود. 

1. In-line inspection tools
2. NACE
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مي تـوان ضوابـط موفـق در سیسـتم هاي لوله کشـي 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 يابد. 
خوردگي  کنترل  محیطي،  شرايط  به  بسته  چدني.  و فوالدي لوله خط 1-3-6
مي تواند در سطوح مختلف پالريزاسیون کاتدي حاصل شود. با اين حال، در صورت نبود 
داده هاي مشخصي که کفايت حفاظت کاتدي را نشان دهد، بايد يک يا تعدادی از موارد 

زير اجرا شود: 
6-3-1-1 پتانسـیل منفـي )کاتدي( ، با اعمال حفاظت کاتدی. اين پتانسـیل نسـبت 
بـه يـک الكتـرود مرجع سـولفات مس/مس اشـباع کـه بـا الكترولیت حداقـل mv 850 در 
تمـاس اسـت، اندازه گیـري مي شـود. افـت ولتاژهـای متفـاوت بـا افت ولتـاژ مرز سـازه تا 

الكترولیـت، تخمیـن مسـتدلی از ايـن اندازه گیـری ولتاژ  لحاظ می شـوند.
توجـه: الزم اسـت مالحظاتـی در اسـتفاده از تجـارب دقیـق مهندسـی در تعییـن و 

تعبیـر افـت ولتاژهـا در روش هايـی نظیـر مـوارد ذيـل در نظر گرفته شـود:  
y   اندازه گیري يا محاسبة افت ولتاژ )ها(؛
y   بررسي عملكرد سابق سیستم حفاظت کاتدي؛
y    ارزيابي مشخصه های فیزيكي و الكتريكي لوله و محیط پیرامون آن؛ و
y   .تعیین اينكه شواهد فیزيكي از خوردگي وجود دارد يا خیر

6-3-1-2يک پتانسـیل پالريزه منفي )پتانسـیل سـطح مشـترک سـازه/الكترولیت 
 850 mv  کـه برابـر بـا مجموع پتانسـیل خوردگي و پالريزاسـیون کاتدي اسـت( حداقـل

نسـبت بـه يـک الكتـرود مرجع سـولفات مس/ مس اشـباع.
6-3-1-3حداقـل ولتـاژ mv ۱00- نسـبت بـه پالريزاسـیون کاتـدي بیـن سـطح 
سـازه و يـک الكتـرود مرجـع ثابـت کـه بـا الكترولیـت در تمـاس اسـت. جهـت بررسـی 
رعايـت ايـن ضابطـه، مي تـوان ايجـاد يـا زوال پالريزاسـیون را اندازه گیـري نمـود. هنگام 
وجـود خوردگـي دو فلـزي۱، ماننـد زمانـي کـه اتصـال بـه زمیـن مسـي وجـود دارد، اين 

ضابطـه معتبـر نمي باشـد.

1. Bimetallic corrosion
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6-3-2شرايطخاص
6-3-2-1روي خطـوط لولـه بـدون عايـق يـا بـا عايـق نامناسـب کـه درآن فعالیت 
خوردگـي خـط طويـل۱ دغدغـه اصلـی اسـت، اندازه گیـري جريـان حفاظتـي خالـص از 
الكترولیـت بـه لولـه، مشـابه بـا روش اندازه گیـری جريـان زمیـن، در نقاط تخلیـة جريان 

مشـخص می توانـد کفايـت کنـد. 
دمـا،  افزايـش  باکتـري،  سـولفیدها،  وجـود  ماننـد  شـرايط  بعضـي  در   2-2-3-6
محیط هاي اسـیدي و فلزات ناهمسـان، ضوابط پاراگراف 6-۳ ممكن اسـت کافي نباشـند. 
6-3-2-3هنگامي کـه خـط لولـه در داخـل بتـن محصور شـده يا در خاک خشـک 
يـا هوادهـي شـده بـا مقاومـت ويژة بـاال دفـن مي شـود، مقاديـر منفی بـا انـدازه کمتر از 

ضوابـط پاراگـراف 6-۳ می توانـد کفايـت کند. 
هشـدار: زمانی کـه  فشـار و شـرايط کاري برای ايجاد ترک ناشـی از تنـش خوردگي 
مسـاعد اسـت، اسـتفاده از پتانسـیل پالريـزه منفـي بـا انـدازه کمتـر از mv 850- بـراي 
حفاظـت کاتـدي خطـوط لولـه توصیـه نمي شـود )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 

پتانسـیل پالريـزه اضافـي روي خطـوط لولـه عايـق شـده اجتنـاب نمود. 
هشـدار: در تمـام فلزات بخصـوص فوالدهـاي مسـتحكم، نمره های خاصـی از فوالد 
ضـد زنـگ، تیتانیـوم، آلیاژهـاي آلومینیـوم و لولـه بتنـي پیـش تنیـده بايـد از اعمـال 
پتانسـیل هاي پالريـزه کـه منجـر بـه تولیـد بیـش از حـد هیـدروژن مي شـوند اجتنـاب 

 . د نمو
لوله چندگانه2، خاک سطحي  برای مسیرهای  اغلب  زمین  تكنیک جريان  توجه: 
با مقاومت ويژه باال، لوله مدفون در عمق زياد، نواحي جريان سرگردان يا در جايي 

است.  مي باشد بي معني  غالب  موضعي  خوردگي  پیل  فعالیت  که 
6-3-3خطلولهآلومينيومي. در اين نوع لوله کشي ضابطه زير بكار مي رود:

y    ۱00 بین سـطح سـازه و يک الكتـرود مرجع ثابتmv پالريزاسـیون کاتـدي حداقل

1. long line Corrosion Activity
2. Multiple pipe rights-of-way
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کـه در تمـاس بـا الكترولیت اسـت. در اين ضابطه مي تـوان از ايجاد  يـا زوال اين 
پالريزاسـیون استفاده نمود.

هشـدار: ولتاژهـاي اضافـی - بـدون توجـه بـه ضوابـط حداقـل در پاراگـراف ۳-6، 
اگـر حفاظـت کاتـدي آلومینیـوم در ولتاژهـاي منفي تـر از ۱200mv-، ولتاژ بین سـطح 
لولـه و الكتـرود مرجـع سـولفات مس/مـس در تمـاس بـا الكترولیـت، اعمـال شـده و 
جبرانسـازی بـرای افـت ولتاژهـاي بغیـر از افـت در مـرز لولـه - الكترولیت انجام شـود، 
ممكـن اسـت آلومینیـوم در اثـر تشـكیل بـاز۱ بر روي سـطح فلـز دچار خوردگي شـود. 
از پتانسـیل پالريـزه منفي تـر از ۱200mv- نبايـد اسـتفاده شـود، مگـر آنكـه نتايـج 
آزمايشـات قبلـي نشـان دهـد کـه خوردگـي قابـل توجهـي در ايـن محیـط خـاص رخ 

نخواهـد داد. 
هشـدار: شـرايط قلیايـي - آلومینیـوم ممكن اسـت تحـت PH باال دچـار خوردگي 
شـود، و حفاظـت کاتـدي موجـب افزايـش PH در سـطح فلـز مي شـود. بنابرايـن در 
محیط هـای بـا  PH طبیعـي باالتـر از 8/0، جهـت جلوگیـري از ايجـاد حفـره بـر روي 
آلومینیـوم بايـد قبـل از بكارگیـري حفاظـت کاتدي بازرسـي يا آزمايـش دقیقی صورت 

. د گیر
6-3-4خطلولهمسي. در اين نوع لوله کشي ضابطه زير بكار مي رود:

y    ۱00 بین سـطح سـازه و يک الكتـرود مرجع ثابتmv پالريزاسـیون کاتـدي حداقل
کـه در تمـاس بـا الكترولیت قـرار دارد. در اين ضابطـه مي توان از ايجـاد  يا زوال 

اين پالريزاسیون اسـتفاده نمود.

الكترود  و  لوله  تمام سطوح  بین  بايد  فلزاتغيرهمجنس.  با لولهکشی 5-3-6
مرجع ثابتي که در تماس با الكترولیت قرار دارد، يک ولتاژ منفي برابر با ولتاژ مورد نیاز 

برای حفاظت از آندي ترين فلز تثبیت شود. 
هشـدار: مـواد آمفوتـر )دو خصلتـي( کـه ممكن اسـت در اثـر خاصیت قلیايـي زياد 
ناشـی از حفاظـت کاتـدي تخريب شـوند،  بايد بصـورت الكتريكي ايزوله شـده و جداگانه 

حفاظت شـوند.
1. Alkali
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6-4سايرمولفهها
افت  برای تعیین مقدار )مقادير(  بايد روش هايی  6-4-1تعيينمقاديرافتولتاژ. 
اين  تعیین  با  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  مهندسي  دقیق  تجارب  با  و  انتخاب شده  ولتاژ 
اندازه گیری های آتی در شرايط  ولتاژ در اصالح  افت  از مقدار )مقادير(  روش ها، می توان 
مشابه با همان مكان استفاده کرد؛ همچون شرايط کاري مشابه  لوله و سیستم حفاظت 

کاتدي ، خصوصیات خاک و کیفیت پوشش.
توجه: در سطح مشترک الكترولیت و لوله، الكترود مرجع نمی تواند مجاور با سطح 
لوله قرار گیرد. اگر نزديک ترين شكاف در عايق لوله با محل الكترود مرجع در سطح لوله 
تماس نداشته باشد، الكترود مرجع نمی تواند افت ولتاژ خاک در اندازه گیری را به میزان 

قابل توجهی کاهش دهد. 
6-4-2تجاربدقيقمهندسي. درصورتی که قطع کلیه منابع جريان براي تصحیح 
مقدار )مقادير( افت ولتاژ در اندازه گیری پتانسیل لوله-الكترولیت عملي نبوده يا غیرضروري 
باشد، الزم است براي اطمینان از دستیابي به حفاظت کاتدي کافي از نتايج تجارب دقیق  

مهندسي استفاده شود. 
6-4-3بازرسيخطی1لولهها.در صورت امكان، انجام بازرسي خطی خطوط لوله می تواند 
در تشخیص وجود يا عدم وجود آسیب ناشی از خوردگي حفره ساز در سطح فلز سودمند باشد. 
عدم وجود تخريب خوردگي يا توقف آن می تواند  نشان دهنده کنترل کافی خوردگي باشد. با 
اين حال روش بازرسي خطی نمی تواند همه نوع تخريب خوردگي را شناسايی کند،  محدوديت 
دقت دارد، و مواردی را به صورت ناهنجاري گزارش مي دهد که خوردگي محسوب نمي شوند.  
به عنوان مثال ممكن است خوردگي طولي و خوردگي کلي بالفاصله بوسیله بازرسي خطی 
مشخص نشوند. همچنین ممكن است انواع ضخامت احتمالي ، تورفتگي ها ، خراش ها و اشیاء 
آهني خارجي به عنوان خوردگي در نظر گرفته شوند. الزم است مالحظات استفاده مناسب از 

بازرسي خطی در نظر گرفته شود.
6-4-4جريانوگراديانهايالکتريکيسرگردان. ممكن است شرايطی وجود 
داشته باشد که جريان ها و گراديان هاي الكتريكي سرگردان موجود باشند که به تحلیل 

خاص نیاز دارند.
1. In-Line
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6-5الکترودهايمرجعديگر
6-5-1جايگزينمساشباع/سولفاتمس. می توان الكترودهاي مرجع استاندارد 
ديگری را جايگزين الكترود مرجع مس اشباع / سولفات مس نمود. دو الكترود مرجع متداول 
به همراه ولتاژ خودکه ) درF ،25°C°77 ( نسبت به الكترود مرجع مس اشباع/ سولفات مس 

معادل با 850mv- است، شامل موارد ذيل می باشد:
y   -780 mv :اشباع KCL الكترود مرجع جیوه سفید
y   -800mv :25 ohm-Cm الكترود مرجع نقره اشباع / کلريد نقره، مورد استفاده در آب شور

6-5-2مادهياسازهفلزيديگر. عالوه بر الكترودهاي مرجع استاندارد ذکر شده، 
اگر از ثبات پتانسیل الكترود اطمینان داشته و معادل ولتاژ آن نسبت به الكترود مرجع 
مس اشباع / سولفات مس حاصل شده باشد، می توان از  ماده يا سازه فلزي ديگری  به 

جاي الكترود مرجع مس اشباع / سولفات مس استفاده نمود.
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ارزيابي  کاتدي جهت  حفاظت  است سیستم هاي  الزم  پتانسيل. اندازهگيري 1-7
عملكرد آزمايش شده و علت عملكرد ناکارآمد در آنها مشخص شود. مهمترين آزمايش 
کاربردی، اندازه گیري پتانسیل بر مبناي تئوري اندازه گیري پتانسیل نامشخص نسبت به 
يک الكترود مرجع مشخص مي باشد. با وصل کردن سر منفي يک ولت متر با مقاومت باال 
به الكترود مرجع )نیم پیل( و وصل کردن سر مثبت آن به فلز مورد آزمايش، اندازه گیري 
انجام مي گیرد. الكترود مرجع بايد با الكترولیت در تماس با فلز مورد آزمايش تماس برقرار 
کند. در خاک و آب شیرين بايد از يک الكترود مرجع مس/سولفات مس و در آب شور بايد 
از الكترود مرجع نقره/ کلريد نقره استفاده شود. براي جلوگیري از قرائت اشتباه، در شرايط 
طبیعی ولت متر بايد داراي حداقل ۱0 میلیون اهم مقاومت ورودي و در شرايط بسیار 

خشک يا سنگي بايد تا 200 میلیون اهم مقاومت ورودي داشته باشد. 
هشـدار: اگـر ولـت متـر کلیـد پالريتـه داشـته باشـد )ماننـد سـری B3 از مـدل 
M.C. Miller( و حرکـت سـوزن ۱ آن بگونـه ای اسـت کـه فقـط در جهت مثبـت منحرف 

مي شـود. پالريتـه )-( را انتخـاب کنیـد. درصورتي که کلید پالريته نداشـته باشـد، براي 
جلوگیـري از آسـیب دسـتگاه اندازه گیـري، اتصـاالت را در جهـت عكس )اتصـال منفي 
بـه سـازه و اتصـال مثبـت بـه پیـل مرجـع( وصـل نمـوده و انحراف مثبـت را بـه عنوان 

قرائـت منفـي لحـاظ کنید.
7-2منابعخطا. در هنگام اندازه گیري پتانسیل يک سازه پنج منبع خطا وجود دارد:

y    دقت الكترود مرجع
y   هنگامي که جريان برقرار مي شود ،IR خطاي ولتاژ
y   میدان گراديان آندي، هنگامي که جريان برقرار مي شود
y    خطـاي مقاومـت تماسـي، هنگامي کـه الكتـرود مرجع تمـاس خوبي بـا الكترولیت

ندارد
y   )اثر سازه هاي خارجي )پتانسیل های ترکیبی

7-2-1دقتالکترودمرجع. به منظور جلوگیري از انجام اندازه گیري هاي اشتباه 
پتانسیل، دقت الكترود مرجع )نیم پیل( بايد قابل اطمینان باشد. بايد از يک الكترود مرجع 
معتبر )آزمايش شده( در تمام اندازه گیري هاي پتانسیل استفاده شود. نگهداري صحیح نیم 
1. D’Arsonval
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پیل ضروري است. اگر الكترولیت داخل نیم پیل يا الكترود فلزي آلوده شده يا اکسید شود، 
پتانسیل پیل تغییر مي کند. 

دمـا نیـز بـر پتانسـیل پیـل مرجـع تأثیـر گـذار اسـت. افزايش هـر درجه سلسـیوس 
دمـا )mv 0/5 بـر درجـه فارنهايـت(  تقريبـاً معـادل بـا افزايـش  mv 0/۹ در ولتاژ اسـت؛ 
بنابرايـن مقـدار قرائـت 0/85- در  دمـای F( 2۱°C°70(، در ۴°C )F°۴0( معـادل بـا 

مقـدار 0/8۳5- و در F( ۳8°C°۱00( معـادل بـا مقـدار 0/865- خواهـد بـود. 
بـه منظـور تعییـن دقـت الكتـرود مرجـع، بايـد از چنديـن الكتـرود مرجـع اسـتفاده 
شـود. الزم اسـت يـک الكتـرود مرجع بـا وضعیت نگهداری خوب و اسـتفاده نشـده وجود 
داشـته باشـد تـا در عمـل براي بررسـی سـاير الكترودهاي مرجـع، قبل از اسـتفاده از آنها 
در محـل، بـكار رود . ايـن الكتـرود مرجـع "مرجـع" بايد به خوبـی راه انـدازي و نگهداري 

شود. 
7-2-1-1راهاندازيالکترودمرجع. براي اطمینان از دقت، الكترود مرجع مس/سولفات 
مس بايد به خوبی تمیز و راه اندازي شود. تمیز کردن يا راه اندازي نامناسب مي تواند موجب 
تغییرات مهمي در پتانسیل مرجع )و خطاهاي ناشي از آن در تمام اندازه گیري ها( شود. جهت 
اطمینان از دقت، الكترود فلزي بايد به درستي تمیز شده و محلول الكترولیت نیز بايد بطرز 

صحیحي آماده شود. 

شکل 7-1 : الکترود مرجع )نیم پیل( مس/سولفات مس
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y    تمیـز کـردن. الكتـرود فلـزي را بـا اسـتفاده از مواد غیر فلـزي کاماًل تمیـز کنید : از
کاغـذ سـنباده فلـزي، دسـتگاه پولیـش ، کاغذ سـنباده، بـرس سـیمي، تیغه هاي 
چاقـو يـا هـر روش تمیـزکاري فلـزي ديگـري اسـتفاده نكنیـد. بـه عنـوان مثال 
باقـي  مـس  روي  بـر  را  آلومینیـوم  ذرات  آلومینیـوم،  اکسـید  سـنباده  کاغـذ 
مي گـذارد. يـا برسـهاي فلـزي ذرات فـوالد را بر روي مـس باقـي مي گذارند و لذا 
موجـب تغییـر پتانسـیل الكترود مي شـوند. روش مناسـب براي تمیـز کردن میله 
مسـي، اسـتفاده از کاغـذ سـنباده غیر فلزي ماننـد کاغذ سـنباده چخماقي و يک 
پارچـه اسـت. اکسـید مس )اليه سـبز رنگ( بايد کامـاًل از الكترود زدوده شـده و 
الكتـرود بايـد تمیـز و بـراق )بدون تخلخل سـطحي( باشـد. درصورتي که سـطح 
الكتـرود حفـره حفـره شـود، دقـت آن مورد ترديـد اسـت و بايد جايگزين شـود. 

y    آماده سـازی محلـول الكترولیـت. الكترولیـت بايـد يـک محلـول کامـاًل اشـباع از
سـولفات مـس باشـد. قبـل از ريختـن محلـول به داخـل نیم پیـل بايـد بدنة نیم 
پیـل کامـاًل تمیـز شـده و سـپس چنديـن بـار بـا آب مقطر شسـته شـود. تقريباً 
بايـد يـک سـوم حجـم نیم پیل حـاوی بلورهاي سـولفات مـس بـوده و باقیمانده 
بـا آب مقطـر پـر شـود. نبايـد هیـچ بلـور سـولفات مسـي در سـطح رزوه دار نیم 
پیـل باقـی بمانـد. از ايـن رو می توان آب مقطـر را ، درحالي که نیم پیـل چرخانده 
می شـود، بـه طـور تدريجي بـه سـطح رزوه دار اضافه نمـود. محلول مناسـب آبي 
پررنـگ اسـت و پـس از تـكان دادن شـديد آن هنوز مقـداري بلور سـولفات مس 

دارد کـه وارد محلـول نمی شـود و کاماًل اشـباع شـده اسـت.
اگـر قبـاًل از نیـم پیـل اسـتفاده شـده باشـد انجـام مراحـل بیشـتري مـورد نیاز اسـت. 
تمـام قسـمت ها بايـد از نظـر تـرک خوردگي هـا يا سـاير نقائص مورد بازرسـي قـرار گیرند. 
ارينگ هـا۱ ، مخـروط يـا درپـوش کف بايـد تعويض شـوند. به منظور حفاظت بیشـتر نسـبت 
بـه نشـتي الكترولیـت از نیم پیل، مي تـوان از نوار لوله کشـی برای رزوه هـاي درپوش رويي 
و کـف )نیـم پیل هـاي جديـد يا مصرف شـده( اسـتفاده کرد. اگـر الكترود مسـي از درپوش 
انتهايـي جـدا شـده يـا نیـاز بـه تعويـض درپـوش انتهايي باشـد، هنـگام نصب مجـدد الزم 
اسـت رزوه ها با آب بندهاي مناسـبي پیچیده شـوند تا از نشـت الكترولیت جلوگیری شـود.
1. O-rings
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y    با کنید.  استفاده  مرجع  الكترود  چندين  از  پیل  نیم  دقت  تعیین  براي  آزمايش. 
پیل  نیم  به  نسبت  را  پتانسیل  اختالف  "مرجع"،  الكترود مرجع  از يک  استفاده 
مورد آزمايش اندازه گیري کنید. از ولت متر با درجه بندي روی میلي ولت استفاده 
کنید، دو پیل را پشت به پشت هم۱ قرار داده و اختالف پتانسیل را اندازه گیري 
الكترود  هیچ  درصورتي که  باشد.   5  mv از  بیشتر  نبايد  پتانسیل  اختالف  کنید. 
مرجع "مرجعي" در دسترس نباشد، به منظور بدست آوردن يک الكترود مرجع 
الكترود  اندازي  راه  براي   ۱-۱-2-7 ]بخش[  دستورالعمل هاي  از  اعتماد،  قابل 
مرجع روي يک نیم پیل جديد يا مصرف شده استفاده نموده و سپس اختالف 
پتانسیل )برحسب mv( را نسبت به ساير نیم پیل ها آزمايش کنید. هنگامي که 
يک الكترود مرجع براي اولین بار راه اندازي مي شود، اجازه بدهید تا مخروط اشباع 
شود )حداکثر تا دو ساعت(. قرار دادن نیم پیل در ظرف محلول سولفات مس، به 
صورتي که انتهاي مخروطي شكل آن به سمت پائین باشد مي تواند موجب تسريع 

فرايند شود. 
7-2-2خطـايافـتولتاژIR.خطـاي افت ولتاژ IR ناشـي از برقرار شـدن جريان 
حفاظـت کاتـدي در الكترولیـت )يـک مقاومـت( اسـت. اين خطا زمانی بیشـتر اسـت که 
جريـان بیشـتر، مقاومـت ويـژه ]خـاک[ بزرگتـر و فاصلـة الكترود مرجع تا سـازه بیشـتر 
باشـد؛ و روي خـط لولـه اي کـه به خوبي عايق شـده اسـت زمانی که فاصله تـا نزديكترين 
محـل عیـب زيادتـر اسـت اين خطـا بیشـتر مي باشـد. اندازه گیري پتانسـیل با خاموشـی 
لحظـه ای2 سیسـتم يـا بـدون افـت ولتـاژ IR، ايـن خطـا را از بیـن خواهـد بـرد. اين خطا 
در جهـت منفـي مي باشـد )بـه عنـوان مثـال، ممكـن اسـت بـا ايـن خطـا، ممكن اسـت 
پتانسـیل 0/85- ولـت DC را اندازه گیـري کنیـد و پـس از اصـالح خطـا در واقـع 0/75- 

ولت DC داشـته باشـید(. 

1. Cone-to-Cone
2. Instant-OFF
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IR شکل 7-2 : خطاي افت ولتاژ

وارد مدار مي شود  آزمايش  آند در حین  7-2-3خطايگراديانآند. هنگامي که 
آند  ولتاژ  زمانی که  و  بروز خطا مي شود  آند موجب  ولتاژ  برقرار است( گراديان  )جريان 
بیشتر است و فاصلة الكترود مرجع تا آند کوتاهتر است، اين خطا بیشتر مي باشد. مقاومت 
مدار حفاظت کاتدي، تعداد آندها و مقاومت ويژه الكترولیت بر اندازه میدان گراديان آندي 
تأثیر مي گذارند. هنگامي که مقاومت مدار بیشتر است گراديان آند بزرگتر مي باشد. عوامل 
ايجاد مقاومت باالی مدار عبارتند از مقاومت ويژة خاک باال، تعداد کم آندها و آندهايي 
که فاصلة آنها با يكديگر بسیار کم مي باشد. موقعیت قرارگیري نیم پیل، فاکتور مهمي 
در تعیین پتانسیل واقعي سازه محسوب مي شود. در يک سیستم اعمال جريان اگر آندها 
با وجود آند در  اندازه گیري پتانسیل  حقیقتاً در زمین مجازی۱ واقع نشده باشند هنگام 
مي باشد.  آند  پتانسیل  و  آزمايش  تحت  سازة  پتانسیل  از  ترکیبي  پتانسیل  قرائت  مدار، 
اندازه گیري پتانسیل با خاموشی لحظه ای سیستم  می تواند احتمال بروز هرگونه خطايي 
از اين نوع را برطرف کند. اين خطا در جهت منفي مي باشد )به عنوان مثال، ممكن است 

1. Remote earth
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با اين خطا پتانسیل 0/85- ولت DC را اندازه گیري کنید و پس از اصالح خطا در واقع 
0/75- ولت DC داشته باشید(.

شکل 7-3 : خطاي گرادیان آند

با الكترولیت منجر  7-2-4خطايمقاومتتماسي. تماس ضعیف الكترود مرجع 
به بروز اين خطا مي شود. با شرايط محیط صخره اي يا خشک، مقاومت تماسي نیم پیل 
با  متر  ولت  از  و/يا  کرده  استفاده  آب  از  خشک  زمین  در  مي شود.  مشكل ساز  زمین  با 
مقاومت بسیار باال استفاده کنید. ولت مترهای حفاظت کاتدي داراي مقاومت ورودي قابل 
انتخاب از ۱ میلیون تا 200 میلیون اهم می باشند. معموالً مقیاس انتخابي، ۱0 میلیون 
اندازه گیري پتانسیل، مقاومت ورودي را روي گزينة بیشتر قرار  اهم مي باشد. در هنگام 
دهید. درصورت تغییر نكردن مقدار قرائت اثر مقاومت تماسي قابل توجه نیست. درصورت 
تغییر مقدار قرائت، مقاومت ورودي بعدی بیشتر را انتخاب نموده و اين کار را تا زماني 
ادامه دهید که مقدار ديگر تغییر نكند. درصورتي که بیشترين انتخاب هم کماکان مقدار 
قرائت را تغییر مي دهد آب اضافه نموده و دوباره آزمايش کنید. اين خطا در جهت مثبت 
مي باشد )به عنوان مثال، ممكن است با اين خطا پتانسیل 0/85- ولت DC را اندازه گیري 
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کنید و پس از اصالح خطا در واقع 0/۹5- ولت DC داشته باشید(. براي اطمینان از دقت 
اندازه گیري، بايد مقاومت ورودي ولت متر بسیار بیشتر از مقاومت تماسي باشد.

شکل 7-4 : خطاي مقاومت تماسي

7-2-5خطايپتانسيلترکيبي. اين خطا هنگامي ايجاد مي شود که اندازه گیري 
پتانسیل در سازه با پتانسیل ديگر سازه هايی که آنها نیز به مدار آزمايش متصل شده اند 
آزمايش  مورد  سازه  روي  عايق  که  باشد  مهم  مي تواند  زماني  اين خطا  ترکیب مي شود. 
از سیستم حفاظت  نیز وجود دارد که  بسیار خوب است و در منطقه سازه هاي ديگري 
کاتدي ايزوله نشده اند. هنگامي که سیستم تحت آزمايش ايزوله نباشد اين خطا وجود دارد 
و هنگامي که وضعیت عايق بندي بهتر، فاصله تا نزديكترين محل بدون عايق بیشتر، فاصلة 
نیم پیل تا سازة ديگر کمتر، عايق بندي سازه ديگر بد )يا بدون عايق( و پتانسیل ذاتي فلز 
ديگر کمتر منفی)کاتدي تر، مانند مس( باشد اين خطا بزرگتر مي شود. اين خطا همیشه 
در جهت مثبت مي باشد )به عنوان مثال، ممكن است با اين خطا پتانسیل 0/85- ولت 
باشید(.  DC داشته  از اصالح خطا در واقع 0/۹5- ولت  اندازه گیري کنید و پس  را   DC

درصورتي که اين خطا در اثر تماس با يک فلز منفي تر )آندي تر( نظیر آلومینیوم، روي 
)فوالد گالوانیزه(، منیزيم يا بعضي از فوالدهاي ضدزنگ در حالت غیرفعال بوجود آمده 

باشد، مي تواند در جهت منفي باشد. 
يـک منبـع ديگر بـرای پتانسـیل ترکیبـي مثبت تـر مي تواند سـطح آنـدي کوچک بر 
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روي سـازة مـورد آزمايـش باشـد، کـه وجود سـطوح کاتـدي بزرگتـر بر روي همان سـازه 
روي اندازه گیـري پتانسـیل تأثیرگـذار اسـت. هنگامي کـه ابعـاد سـطح مثبتتـر کوچكتـر، 
فاصلـة الكتـرود مرجـع بـا سـازه بیشـتر و ابعـاد سـطح منفي تـر بزرگتـر باشـد ايـن خطا 

بزرگتـر خواهـد بود.

شکل 7-5 : خطاي پتانسیل ترکیبي

7-3اندازهگيريعملیپتانسيلهادرحفاظتکاتدي
براي  پتانسیل  در تست  استفاده  مورد  انتخابمعيارهايآزمايش. روش  1-3-7
انواع مختلف سازه ها و براي معیارهاي مختلف ارزيابي پتانسیل ها، بسیار متغیر مي باشد. 
گاهي اوقات ممكن است براي نقاط مختلف يک سازه از معیارهاي مختلفي استفاده شود. 
معیارهاي انتخاب شده اغلب به نوع سازه، عايق بودن يا نبودن آن، نوع و راندمان عايق 
سازه، نوع سیستم حفاظت کاتدي، مقاومت ويژه خاک، مقدار جريان تأمین شده توسط 

سیستم حفاظت کاتدي و ابزارهاي موجود براي آزمايش بستگي دارد. 
7-3-1-1سيستمحفاظتکاتديفداشونده. در حالت کلي، معیار سیستم هاي 
که  شود،  جبران  بايد   IR خطاي  مي باشد.   -0/85  ON فداشونده  نوع  کاتدي  حفاظت 
بر  )مستقیماً  سازه  با  ممكن  فاصلة  نزديكترين  در  مرجع  الكترود  دادن  قرار  با  معموالً 
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روي خط لوله يا مخزن( و در دورترين فاصلة ممكن از آندهای فداشونده انجام مي گیرد. 
ويژه خاک،  مقاومت  سازه،  عايق  به  مربوط  اطالعات  با  همراه  جبران خطا  اين  معموالً 
کاتدي  بودن حفاظت  مناسب  تعیین  براي  آند،  و جريان  آنها  بین  فاصلة  و  آندها  ابعاد 
سازه کافي مي باشد. اگر در اين مورد شک داريد يا مقادير پتانسیل قرائت شده  مورد 
يا  موقت  مرجع  الكترود  يک  بتوان  که  جايی  تا  نمائید  حفاری  را  زمین  است،  ترديد 
 IR با هدف کمتر کردن هرنوع خطاي  به سازه،  فاصلة ممكن  نزديكترين  را در  دائمي 
احتمالي، قرار دهید. سیستم هاي فداشونده معموالً در خاک با مقاومت ويژة کم )خطاي 
IR کم(، سازه هايي که بخوبي عايق شده اند و نیاز به جريان کمی دارند )خطاي IR کم( 
استفاده مي شوند و اين سیستم ها به دلیل ولتاژ محرکة بسیار کم )زير يک ولت(  مقدار 
دي الكتريكی  قدرت  درصورتي که  کم(.   IR )خطاي  دارند  اندکي  بسیار  عبوري  جريان 
عايق سازه خوب نباشد، مقاومت ويژه خاک نسبتاً باال باشد يا موقعیت آندها يا فاصلة 
از  بايد  از آندها غیر ممكن سازد،  اندازه گیري پتانسیل سازه را در فاصله دور  بین آنها 
معیارهاي ديگري استفاده شده يا حفاري هايي با هدف صحیح قرار دادن الكترود مرجع 
بسیار  سازه هاي  براي  گیرد.  صورت  پتانسیل  معتبر  اندازه گیري  يک  به  رسیدن  براي 
 ۱00 mv کوچک و با عايق مناسب )مانند شیرها، زانوها، و مهارها( از معیار پالريزاسیون
بگونه اي طراحي  فداشونده  اگر سیستم  فداشونده،  استفاده کنید. در کلیه سیستم هاي 
شده که مداخلة همزمان همة آندها در جريان را امكان پذير مي سازد مي توان از معیار 
پالريزاسیون mv ۱00- استفاده کرد. معموالً معیار 0/85- با خاموشی لحظه اي سیستم 
با آندهاي فداشونده قابل دستیابي نیست، مگر آنكه پتانسیل  در شرايط اغلب خاک ها 
ذاتي سازه بسیار باال بوده و/يا مقاومت ويژه خاک بسیار کم باشد. نبايد از معیار 0/85- 
با خاموشی لحظه ای براي سیستم هاي حفاظت کاتدي فداشونده استفاده شود مگر در 
 )IR 85- )با در نظر گرفتن افت/ON  ۱00 يا معیار mv موارد بسیار نادر؛ از معیار تغییر

استفاده کنید. 
7-3-1-2سيسـتمحفاظـتکاتـدياعمالجريـان. اولیـن مؤلفه کـه بايد در 
تعییـن ضوابـط اسـتفاده از  سیسـتم هاي حفاظـت کاتـدي اعمـال جريان مالحظه شـود 

نـوع بسـتر آندي مورد اسـتفاده اسـت. 
y    از معیـار بايـد  توزيـع شـده  آنـد  بـا  اعمـال جريـان  نـوع  بـراي سیسـتم هاي 
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اسـتفاده   ۱00  mv پالريزاسـیون  معیـار  يـا  لحظـه اي  خاموشـی  بـا   -0/85
شـود؛ و نبايـد معیـار 0/85- بـا وصـل لحظـه اي۱ سیسـتم بـكار رود. بـراي 
سـازه هايي کـه پوشـش دي الكتريـک با اسـتحكام بـاال دارند، معیـار 0/85- با 
خاموشـی لحظـه اي سـاده ترين معیـار مـورد اسـتفاده مي باشـد هرچنـد معیار 
سـازه هاي  بـراي  شـود.  گرفتـه  بـكار  مي توانـد  نیـز   ۱00  mv پالريزاسـیون 
بـدون عايـق، بـا عايق نامناسـب يـا در حـال تخريب بايـد معیار پالريزاسـیون 

mv ۱00 اسـتفاده شـود.

y    بـراي سیسـتم هاي اعمـال جريـان بـا آند در فاصلـه دور، می تـوان از تمـام معیارها
يـا ترکیبـي از آنهـا اسـتفاده کرد. اگـر آندهـا واقعاً از محـل آزمايش دور باشـند، 
مقاومـت ويـژه الكترولیـت کـم بـوده، اسـتحكام دي الكتريـک عايق زياد اسـت و 
مقاومـت مـدار سیسـتم حفاظـت کاتدي  انـدک مي باشـد، معیـار 0/85- با وصل 
لحظـه اي سیسـتم )بـا در نظـر گرفتن خطـاي افـت IR( کفايت مي کنـد. معموالً 
جبـران افـت ولتاژهـا، بـه غیر از افـت ولتاژها در  مرز سـازه تا الكترولیـت، با قرار 
دادن الكتـرود مرجـع در نزديكتريـن فاصلـة ممكن به سـازه )مسـتقیماً در باالي 
خـط لولـه يـا مخزن( صـورت مي گیـرد. معموالً ايـن جبران افـت ولتاژ همـراه با 
اطالعـات مربـوط بـه اسـتحكام دي الكتريک يـا عايق سـازه، ابعاد سـازه، مقاومت 
ويـژه الكترولیـت، فاصلـه و ولتـاژ آندهـا، ولتـاژ خروجـي يكسـوکننده و جريـان 
خروجـي يكسـو کننـده کافـي اسـت تـا مشـخص شـود کـه سیسـتم حفاظـت 
کاتـدي بـكار بـرده شـده بـراي سـازه کفايت مي کنـد يا خیـر. اگر شـک داريد يا 
در مـورد مقاديـر قرائت شـده پتانسـیل ترديـد وجـود دارد، محل مورد نظـر را با 
اسـتفاده از يـک معیـار ديگـر آزمايش کنیـد يا زمیـن را حفاری نمائیـد تا جايی 
کـه بتـوان يک الكتـرود مرجع موقتي )يا دائمـي( را در نزديكتريـن فاصلة ممكن 
بـه سـازه قـرار دهیـد و در نتیجـه امكان بـروز هرگونه خطـاي IR  حداقل شـود. 
بـراي سـازه هايي کـه عايـق بـا اسـتحكام دي الكتريک بـاال دارند، بـدون توجه به 
مقاومـت ويـژه الكترولیـت، فاصلـه از آندهـا، يـا مقاومت مـدار سیسـتم حفاظت 
کاتـدي، معیار 0/85- با خاموشـی لحظه ای سیسـتم سـاده ترين معیـار کاربردی 
1. Instant-ON
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مي باشـد. هرچنـد مي تـوان معیـار پالريزاسـیون mv ۱00 را نیـز اسـتفاده نمود. 
بـراي سـازه هاي بـدون عايـق ، بـا عايق نامناسـب يـا در حـال تخريب بايـد معیار 

پالريزاسـیون mv ۱00 بكار رود.
پتانسیل  بازرسي   .)ON( روشن -0/85 معيار براي تست روشهاي 2-3-7
الكترود منفرد را می توان  با استفاده از هر نوع ولت متر با امپدانس يا مقاومت ورودي باال 
)۱0 مگا اهم يا بیشتر( انجام داد. براي نشان دادن پالريته مناسب، بايد سر مثبت ولت 
متر به سازة مورد آزمايش و سر منفي آن به الكترود مرجع متصل شود )در ولت مترهای 
آنالوگ که فقط جهت مثبت را قرائت می کنند، بايد اتصاالت برعكس وصل شده تا انحراف 
ولتاژ  شود(.  ثبت  منفي  اندازه گیري  مقادير  و  گرفته  صورت  مقیاس ها  با  متناظر  عقربه 
0/85- ولت DC نسبت به يک الكترود مرجع مس/ سولفات مس )نیم پیل( اندازه گیري 
مي شود. ساير انواع الكترودهاي مرجع براي استفاده از معیار 0/85- ولت، بايد نسبت به 

مرجع مس/سولفات مس اصالح شوند. 

شکل 7-6 : بازرسي پتانسیل الکترود منفرد

برقـراری  حالـت  در  پتانسـیل  اندازه گیری هـای  اين گونـه  کـه  آنجـا  از  1-2-3-7
جريـان حفاظـت کاتـدي انجـام می شـود، لـذا خطاهايـي در اندازه گیـري وجـود دارد که 
بـراي دسـتیابی بـه نتیجه گیـري قابـل قبـول در مـورد کفايت حفاظـت کاتدي در سـازه 
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بايـد لحـاظ شـوند. فصـل 6 ايـن کتـاب و کتـاب روش هـای توصیـه شـده بیـن المللی
NACE ۱، بخـش 6-2-2 در خصـوص لوله کشـي فـوالدي و چدنـي، بیـان می کنـد کـه 

بـراي تفسـیر درسـت ايـن اندازه گیـري بايـد افـت ولتاژهـا، بجـز افـت ولتاژهـاي مـرز 
سـازه تـا الكترولیـت، لحـاظ شـوند. بـا رعايـت مالحظـات در  بكارگیري تجـارب دقیق 
مهندسـي می تـوان افـت ولتاژهـای قابـل توجـه را  بـا اسـتفاده از روش هايـي ماننـد 

روش هـاي زيـر تعییـن نمـود :
y   اندازه گیري يا محاسبة مقدار )مقادير( افت ولتاژ
y   مرور عملكرد سابق سیستم حفاظت کاتدي
y   ارزيابي ويژگي های فیزيكي و الكتريكي لوله و محیط اطراف آن
y    تعیین وجود شواهد فیزيكي دال بر خوردگي

تمـام خطاهـاي ذکـر شـده در پاراگـراف 7-2 بايد مـورد ارزيابي قرار گیرنـد. قطعی 
جريـان حفاظـت کاتـدي تحـت ايـن ضابطـه قـرار نمي گیـرد و  بـه معیـار 0/85- بـا 
خاموشـی لحظـه اي يـا معیـار پالريزاسـیون mv ۱00 مربـوط مي شـود. اندازه گیـري يـا 
محاسـبة مقـدار )مقاديـر( افـت ولتـاژ شـامل اندازه گیـري کلیـه فاکتورهايـي مي شـود.
کـه بـر روي انـدازه خطاهـاي ولتاژ در حالت روشـن)ON( تأثیـر می گذارنـد. فاکتورهای 
عايـق  راندمـان  يكسـوکننده،  آنـد، خروجـي جريـان  اندازه گیري هـا شـامل خروجـي 
سـازه، موقعیـت پیل مرجع نسـبت به آندها و سـازه، مقاومـت ويژه الكترولیت، مقايسـه 
بـا مقاديـر قبلـي پتانسـیل )ذاتـي، در حالـت روشـن، و/يـا بـا خاموشـی لحظـه اي( و 
سـاير فاکتورهايـي اسـت کـه می تواننـد در نـرخ خوردگـي )وجـود جريـان سـرگردان، 
تداخـل، اتصـاالت دو فلـزي )بـي متـال(، PH، دمـا، همگنـي خـاک، مقـدار اکسـیژن، 
وجـود باکتـري، و وجـود سـاير يون هـا يـا آالينده هايي کـه مي تواننـد بر نـرخ خوردگي 
اثـر بگذارنـد( تأثیـر داشـته باشـند. اجـراي ايـن ضابطه فقـط زمانـی امكان پذير اسـت 
کـه بتـوان کمیـت ايـن فاکتورهـا را بـا اندازه گیـری تعییـن نمـود و يـا بـا اسـتفاده از 

شـواهد قبلـي آنهـا را در نظـر گرفت. 
7-3-2-2عواملـی کـه خطاهـاي افت ولتـاژ را کاهش مي دهند يـا از طريق ديگری 

موجـب کاهـش يـا متوقف شـدن نرخ خوردگي می شـوند، شـامل موارد زير می باشـند :
1. International Recommended Practice (RP( 0169-92
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y    ۹۹/7 عايـق بـا اسـتحكام دي الكتريـک بـاال. اسـتفاده از عايـق بـا راندمـان ۹۹ تـا
درصـد،  مقـدار جريـان الزم بـرای حفاظـت کاتـدي کافـي را  بـه شـدت کاهش 

داده و در نتیجـه خطـاي افـت IR نیـز بـه شـدت کاهـش مي يابـد. 
y    IR مقاومـت ويـژة کـم الكترولیـت. بـا کاهـش مقاومـت ويـژه خطـاي افـت ولتـاژ

کاهـش مي يابـد. همچنیـن در سیسـتم هاي نـوع اعمـال جريـان، مقاومـت مدار 
کمتـر بـوده و منجـر بـه کاهـش ولتـاژ در آنـد )بـا همان جريـان( مي شـود و هر 

نـوع خطـاي گراديـان آنـد را کاهـش می دهـد. 
y    بـاالی الكترولیـت در نزديكـی سـازة حفاظت شـده نشـان PH .)۱۳ بـاال )7 تـا PH

دهنـدة وجـود حفاظـت کاتـدي مي باشـد. امـا خصلت قلیايـي باالي ايجاد شـده 
توسـط حفاظـت کاتـدي مي توانـد باعـث تخريب مـواد آمفوتـر گردد. 

y   .دماهاي پايین، که نرخ خوردگي را کاهش می دهند
y   .چگالي جريان
y    نبـود اتصـاالت دو فلـزي )بـي متـال(. کـه در صـورت وجـود باعـث افزايـش نـرخ

می شـوند. خوردگـي 
y    عـدم وجـود خوردگـي تداخلـي. تداخـل، پتانسـیل را در ناحیه پیـک افزايش داده

)خوردگـي را کاهـش مي دهـد( و پتانسـیل را در ناحیـه تخلیـه کاهـش مي دهـد 
)نـرخ خوردگـي را افزايـش می دهد(.

7-3-3روشهايتستدرمعيار0/85-باخاموشیلحظهاي. در اين ضابطه 
جريان  شارش  هیچگونه  که  بگیرند  صورت  زماني  در  پتانسیل  اندازه گیري هاي  بايد 
حفاظت کاتدي وجود ندارد. اندازه گیري با قطع لحظه اي يا هنگامي که جريان حفاظت 
کاتدي برقرار نیست، به عنوان روشي براي برطرف نمودن خطاهاي اندازه گیري مورد 
پتانسیل  اندازه گیري  براي  استفاده  مورد  مختلف  روش هاي  مورد  در  مي باشد.  نیاز 
اين  از  استفاده  با  درصورتي که  کنید.  مراجعه   5-۳-7 پاراگراف  به  لحظه اي،  قطع  با 
مرجع  الكترود  با  )درمقايسه  باشد  بیشتر  يا   DC ولت   -0/85 پتانسیل  مقدار  روش ها 
بايد  الكترودهاي مرجع  انواع  ديگر  است.  رعايت شده  اين ضابطه  مس/سولفات مس( 
ضابطه  اين  تحت  تا  شوند  اصالح  مس  مس/سولفات  مرجع  به  نسبت  ضريب،  يک  با 

درست عمل کنند.
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7-3-4روشهـايتسـتدرمعيارپالريزاسـيون100mv. روش آزمايش در 
ايـن ضابطـه دقیقـاً مشـابه با روش بـكار رفتـه در معیـار 0/85- با خاموشـی لحظه ای 
می باشـد. بعـالوه الزم اسـت اندازه گیري هـا بـا يـک بازرسـي طبیعـي مقايسـه شـده 
)پتانسـیل ها قبـل از اعمـال شـدن جريـان حفاظـت کاتـدی( يـا امـكان اندازه گیـري 
کاهـش پالريزاسـیون فراهـم شـود. توصیـه مي شـود که بـراي مقايسـة مقاديـر قرائت 
ذاتـي  پتانسـیل های  از   ،۱00  mv پالريزاسـیون  معیـار  بـا  لحظـه اي  خاموشـی  در 
اسـتفاده شـود. بعـد از اعمـال حفاظـت کاتـدي، سـازه پالريـزه مي شـود و حتـي پس 
از قطـع جريـان ممكـن اسـت به زمـان قابـل توجهي نیاز باشـد تا پتانسـیل بـه مقدار 
ذاتـي آن بازگـردد. اندازه گیـري نـرخ کاهش پالريزاسـیون شـیفت مناسـب را تضمین 
مي کنـد امـا ممكـن اسـت بـراي قطبی)پالريـزه( کـردن سـازه، تـا حـدي کـه قطبش 
زدايـي mv ۱00 در زمـان نسـبتاً کوتاهـی انجـام شـود، بـه جريـان بسـیار بیشـتری 

باشـد. نیاز 
7-3-5روشهايتستخاموشیلحظهاي. در اندازه گیري پتانسیل با خاموشی 
لحظه اي روش آزمايش براساس نوع تجهیزات و نوع قطع کننده جريان تعیین مي شود. 
جهت تضمین رفع افت ولتاژهای IR و خطاهاي گراديان آند، روش آزمايش بايد شامل 
نیست،  برقرار  زماني که جرياني  پتانسیل،  اندازه گیری  يا  در جريان حفاظتي  وقفه  ايجاد 
باشد. چهار تكنولوژي تجهیزاتي متفاوت و چندين راه براي اعمال وقفه در جريان وجود 
دارد )که گاهي اوقات به نوع تجهیزات مورد استفاده بستگي دارند(. انواع تجهیزات عبارتند 

از :
7-3-5-1مي تـوان از يـک ولت متـر ديجیتـال معمولـي بـا امپدانـس ورودي بـاال 
بصـورت ترکیبـي بـا قطـع کننده هـای جريـان معمولـی يا با سـنكرون سـازی دسـتی يا 
پیشـرفته اسـتفاده کـرد )از پالسـر نمي تـوان اسـتفاده کـرد  مگـر اينكـه بـه عنـوان يک 

قطـع کننـده جريـان معمولي بـكار رود(. 
7-3-5-2مي تـوان از يـک ثبـت کننـده داده۱ کـه مقاديـر پتانسـیل )از چهـار تـا 
چنديـن هـزار قرائـت در ثانیـه( را بـه سـرعت ثبـت مي کنـد بصـورت ترکیبـي بـا قطـع 

1. Data logger
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کننـده جريـان معمولـی با سـنكرون)همزمان( سـازی دسـتی يا پیشـرفته اسـتفاده کرد 
)از پالسـر نمي تـوان اسـتفاده کـرد مگـر اينكه به عنوان يـک قطع کننده جريـان معمولي 
بـكار رود(؛ سـپس داده هـا را تحلیـل نمـود )گاهي بـا اسـتفاده از نرم افـزار کامپیوتري( تا 

مقادير پتانسـیل خاموشـی لحظه ای مشـخص شـوند. 
7-3-5-3 مي تـوان بـراي محاسـبة پتانسـیل خاموشـی)OFF(، از يـک تحلیلگـر 

شـكل مـوج و يـک پالسـر اسـتفاده کـرد. 
7-3-5-4هنگامي کـه شـكل مـوج خروجـي DC در حالـت صفـر بـودن جريـان 
خروجـی مشـاهده می شـود. می تـوان از يک ثبـت کننده دادة پر سـرعت و اسیلوسـكوپ 
)يـا يـک دسـتگاه ثبـت کننـدة مشـابه بسـیار پـر سـرعت( بـراي تحلیـل سـیگنال فیلتر 
نشـده بـر روي سـازه اسـتفاده کـرد. ايـن تكنولـوژي فقـط در اندازه گیري های پتانسـیلي 
کاربـرد دارد کـه تنهـا تحـت تأثیـر يک يكسـوکنندة تک فـاز قرار دارنـد و تمـام فیلترها 
و چوکهـا۱ از خروجـي يكسـوکننده جـدا شـده اند و نمـی توانند تمـام خطاهـاي گراديان 

آنـد را برطـرف کنند. 
7-3-6انواعقطعکنندهها. نوع قطع کننده مورد استفاده به تعداد يكسوکننده ها 
يا منابع جريان DC و نوع تجهیزات مورد استفاده در اندازه گیري ها با خاموشی لحظه اي 
بستگي دارد. معموالً ايجاد وقفه در يكسوکننده حفاظت کاتدي بصورت دستي، با استفاده 
با ساير روش ها توصیه  يا  AC، کلید قطع و وصل مدار يكسوکننده،  برق  از يک سوئیچ 
نمي شود. در زمان باز و بسته کردن دستي کنتاکت ها  همراه با وقفة سمت AC مدار، در 
بسیاري از شرايط در اولین لحظه اندازه گیري هاي دقیق يا تكرار پذيري بدست نمی آيد و 
در نتیجه اندازه گیري ها بسیار غیردقیق خواهد بود. گاهي اوقات از کنتاکت هاي رلة دستي 
 DC استفاده مي شود و اگر داراي مكانیسم باز و بسته شدن سريعي باشند و در خروجي
يک يكسوکننده نصب شوند، مي توانند نتايج تكرارپذيري را تولید کنند. استفاده از راديو  
براي اعمال سیگنال به اپراتورها جهت باز و بسته کردن کنتاکت ها، کلیدهاي قطع و وصل 
 RF يا سوئیچ ها نیز مي تواند قرائت های نادرستي را به دنبال داشته باشد؛ زيرا سیگنال های
راديو مي توانند در دستگاه اندازه گیري يا ثبت اندازه گیري ها بخصوص در نوع آنالوگ يا 

ديجیتال فیلتر نشده، ولتاژ القاء کنند. 
1. Chokes
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7-3-6-1قطعکنندههـایمعمولـي. قطـع کننـده جريـان معمولـي، وقفة مدت 
داري در جريـان خروجـي يكسـوکنندة DC فراهـم می کنـد. ايـن کار معموالً بـا باز کردن 
مـدار بیـن آندهـا و يكسـوکننده، يـا سـازه و يكسـوکننده صـورت مي گیـرد. دسـتگاه ها 
معمـوالً امـكان کنتـرل مسـتقل بـر روي فواصـل زمانـي بـاز و بسـته شـدن را فراهـم 
مي آورنـد. دقـت زمانبنـدي وقفـه، مقاديـر جريـان کنتاکت هاي رلـه و میـزان افزايش در 
تقسـیم بندي انتخابـي سـیكل هاي روشـن و خامـوش از يـک دسـتگاه بـه دسـتگاه ديگر 
فـرق می کنـد. معمـوالً اين دسـتگاه ها در خالل آزمايـش بصورت موقت در مـدار خروجي 
يكسـوکننده و گاهـي بـه دلخواه در جعبة يكسـوکننده نصب مي شـوند. دسـتگاه هايي که 
بـا کريسـتال کوارتـز کنترل مي شـوند معمـوالً تا يـک ثانیـه در روز دقت دارنـد. برق اين 
واحدهـا معمـوالً از باتري هايـي داخلي ، يـا منبع بـرق DC خارجي ازطريق دوشـاخة تابلو 

بـرق تأمین مي شـود. 
اين دستگاه مشابه  قابليتسنکرونسازیدستي.  با 7-3-6-2قطعکننده
در  ثانیه  تا يک دهم  )مي تواند  باال مي باشد  با کیفیت  معمولي  وقفه انداز  يک دستگاه 
نیز  ديگر  مشابه  دستگاه هاي  با  وقفه  سیكل  بعالوه  باشد(،  داشته  دقت  ساعت   2۴
دو  موقت  اتصال  تغذيه،  کابل  يک  از  استفاده  با  معموالً  مي شود.  )همزمان(  سنكرون 
براي همزمان سازي   ... و  براي روشن کردن دستگاه هاي دوم، سوم، چهارم  دستگاه  
وقفه  ايجاد  امكان  دستگاه ها  اين  می گیرد.  انجام  دستگاه ها  همه  وقفة  سیكل های 
همزمان در چندين يكسوکننده را فراهم مي آورند تا بتوان تجهیزات مختلفي را براي 
معموالً  دستگاه ها  اين  برد.  بكار  لحظه اي  خاموشی  با  پتانسیل  مقدار  يک  اندازه گیري 
با يک جعبه سیار که  اما مي توانند بصورت نصب شده نیز بكار روند، و  سیار هستند، 
براي همزمان سازي دستگاه هاي نصب شده در يكسوکننده مورد استفاده قرار مي گیرد 

می روند.  بكار 
7-3-6-3قطعکنندهباقابليتسنکرونسازیپيشرفته. اين دستگاه ها مشابه 
با قطع کننده های با قابلیت سنكرون سازی دستی مي باشند با اين تفاوت که همزمان سازي 
با تكنولوژي های مخابراتی نظیر راديو، اتصال کامپیوتر، مودم يا ارسال پیام هاي ماهواره اي 
نصب  دائمي  بصورت  معموالً  آنها  کابل(.  اتصال  با  دستي  نوع  مقابل  )در  مي شود  کنترل 

مي شوند اما انواع سیار نیز وجود دارد.
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7-3-6-4مولـدپالـس. معمـوالً مولـد پالـس مي توانـد بـه عنـوان يـک وقفـه 
انـداز جريـان معمولـي يـا يـک مولـد پالـس اسـتاندارد اسـتفاده شـود. ايـن ]مولـد[
هـا مي تواننـد بصـورت دائمـي يـا موقتـي داخـل جعبـة يكسـوکننده نصـب شـوند. 
اگـر بـه همـراه تجهیـزات تحلیـل شـكل مـوج مناسـب بـكار بـرده مي شـوند نیـاز بـه 
همزمان سـازي ندارنـد. اگـر از ايـن مولدهـا در قطـع کننـده جريـان معمولي اسـتفاده 
قابـل  آنهـا  در  وقفـه  سـیكل های  معمـوالً  امـا  نیسـتند  همزمان سـازي  قابـل  شـود 
انتخـاب اسـت. مولـد پالـس اسـتاندارد بصـورت سـري بـه خروجـي DC )مثبـت يـا 
منفـي( يكسـوکننده)ها( وصـل شـده و پالـس دقیـق زمان بنـدي شـده و بـا جريـان 
صفـر و ثابتـی را تولیـد مي کنـد. از ولتـاژ تغذيـة AC بـراي تغذيه مولد پالس اسـتفاده 
مي شـود. دسـتگاه هاي تغذيـة ورودي AC انتخابـی بايـد بـراي ولتـاژ تغذيـة صحیـح 
AC مـورد اسـتفاده تنظیـم شـوند. قبـل از اعمـال بـرق AC اطمینان حاصـل کنید که 

مولـد پالـس روي ولتـاژ مناسـب تنظیـم شـده باشـد، در غیـر اينصـورت مولـد پالـس 
خـراب خواهد شـد. 

7-3-7روشهايخاصدراندازهگيريپتانسيلباخاموشیلحظهاي
7-3-7-1استفادهازولتمترديجيتالمعموليباقطعکننده)هاي(جريان.
مي توان براي اندازه گیري پتانسیل با خاموشی لحظه اي، از ولت متر ديجیتال به همراه 
منبع  يا  يكسوکننده  يک  از  بیش  که  جاهايي  کرد.  استفاده  جريان  کننده  قطع  يک 
DC وجود دارد، بايد وقفه ها بصورت همزمان اعمال شود. جاهايي که بیش از  جريان 
يا  تأثیرآنها  )بر اساس میزان  DC وجود دارد  يا منبع جريان  تا شش يكسوکننده  سه 
سیستم هاي  اثر  حذف  براي  سنكرون سازي(،  قابل  قطع کننده های  بودن  دسترس  در 

جانبی در قرائت با خاموشی لحظه اي می توان آنها را خاموش نمود.
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شکل 7-7 : نمونه نمایش مقادیر قرائت شده  با استفاده از ولت متر دیجیتال

y    محدوديت هاي ولت متر با نمايش سوزنی۱، استفاده از آن در اين کاربرد را ناممكن
می سازد. نوسان سوزن حرکت نسبتاً آهسته اي است که ممكن است آهسته تر از 
قطبش زدايي اولیه اي باشد که پس از وقفه رخ مي دهد و ممكن است تا نوسان 
سوزن به پتانسیل واقعي اندازه گیري شده برسد قطبش زدايي قابل توجهي رخ 
داده باشد. اين روش مقدار اندازه گیري را کمتر از نتايج خاموشی لحظه اي واقعي، 

که با استفاده از ساير روش ها قابل اندازه گیری است، نشان می دهد. 
y    بدست ثانیه  يک  در  را  قرائت  هزاران  يا  صدها  معمولي  ديجیتال  ولت مترهای 

يک  از  پس  فقط  آنها  نمايشگر  معموالً  دائمي  تغییر  شرايط  در  اما  مي آوردند، 
 ثانیه تجديد مي شود، اندازه گیري ها با خاموشی 

4
1 تغییر در قرائت يا حدوداً هر 

لحظه اي واقعي، بايد با مشاهدة نمايش ديجیتال و ثبت دستي مقادير انجام شود، 
از آنجا که مقدار نمايشگر فقط پس از يک تغییر و در شرايط متغیر تنها در حدود 
شوند.  تفسیر  شده  داده  نمايش  مقادير  است  الزم  مي شود،  تجديد  ثانیه   

4
1 هر 

اگر  ثابت مي باشد.  نمايشگر  قرائت  برقرار است مقدار  هنگامي که جريان  معموالً 
جريان دچار وقفه شود، دستگاه اندازه گیری بايد تغییر را تشخیص دهد، میانگین 

1. D’Arsonval
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نمايشگر  عدد  اولین  کند.  روز  به  را  نمايشگر  و  کرده  حساب  را  اندازه گیري ها 
شامل میانگیني از مقادير تمام بازه هاي زماني روشن )ON(، تمام بازه هاي زماني 
خاموش )OFF( و هر مقدار لحظه ای قابل توجه )مثبت يا منفي( مي باشد که از 
 ثانیه رخ داده است. اولین عدد 

4
1 زمان آخرين به روز رساني نمايشگر يا در حدود 

نمايشگر همان مقدار خاموشی لحظه اي نیست : بخشي از بازه هاي زماني روشن 
)ON( را در بر دارد و بايد صرف نظر شود. دومین عدد نمايشگر مقدار اندازه گیري 
با خاموشی لحظه اي است که بايد ثبت شود. از آنجا که اين عدد فقط در حدود 
4 ثانیه نمايش داده مي شود. ممكن است نیاز باشد تا براي اطمینان حاصل کردن 

1

مشاهده  نمايشگر  وقفة  مي شود.چندين سیكل  يادداشت  مقدار صحیح  اينكه  از 
 از يک ثانیه 

2
1  تا کمتر از 

8
1 شود. مقدار ثبت شده با استفاده از اين روش از حدود 

قطبش زدايي را در بر خواهد داشت. 
y    بعضي از ولت مترهای ديجیتال داراي تابع حافظه مي باشند که مینیمم و ماکزيمم

مقدار  و  را ذخیره می کنند  لحظه اي(  با خاموشی  و  )در حالت روشن   قرائت ها 
قرائت آنها مي تواند بین اين دو مقدار تغییر کند. با استفاده از اين نوع ولت متر 
ديجیتال و قطع کننده)ها( با سیكل قطع کوتاه )معموالً ۱ ثانیه(، ولت متر مي تواند 
ريست شده و سپس مقدار سیكل روشن و خاموشی لحظه اي نمايش داده شده 
2 تا دقیقاً کمتر 

1 و ثبت شود. مقدار ثبت شده با استفاده از اين تكنیک در حدود 
از ۱ ثانیه از قطبش زدايي )با چرخة قطع ۱ ثانیه ای( را در برخواهد داشت. قطع 
 ثانیهاي را داشته و 

2
1 کننده هايی وجود دارند که قابلیت اعمال يک چرخة قطع 

 ثانیه تا کمتر 
8
1 مي توانند براي رسیدن به دقتي تقريباً معادل با دقت روش قبل )

2 ثانیه از قطبش زدايي( استفاده شوند. 
1 از 

y    در ايـن روش هـا گاهـی ممكـن اسـت در مـدت زمان مـورد نیـاز برای رسـیدن به
مقـدار قرائـت خاموشـی لحظـه اي يـک قطبش زدايـي عمـده رخ دهـد. سـرعت 
قطبـش زدايـي بـه نـوع عايـق، وضعیـت عايـق، اسـتحكام دي الكتريـک عايـق، 

چگالـي جريـان و نـوع الكترولیـت بسـتگي دارد. 
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شکل 7-8 : مقادیر ثبت شده توسط ولت متر دیجیتال با تابع مینیمم/ماکزیمم 
)پیل مرجع منفی نسبت به ولت متر ، سازه مثبت نسبت به ولت متر(

7-3-7-2استفادهازثبتکنندهداده1باقطعکنندهجريان. مانند استفاده از 
ولت مترهای ديجیتال، در اين حالت نیز قطعی جريان مورد نیاز است. ثبت کننده داده 
اندازه گیري هاي صورت  ثانیه به ثبت مي رساند.  از چهار تا چندين هزار قرائت را در هر 
نیستند. محل  از ولت مترهای ديجیتال،  استفاده  مانند  زماني،  میانگین  از  گرفته حاصل 
مورد آزمايش حداقل در يک سیكل خاموش اندازه گیري شده و مقدار  خاموشی لحظه اي 
زمان  در  مي شود.  استخراج  داده ها  از  کامپیوتري،  برنامة  يک  ازطريق  يا  دستي  بصورت 
منفي  يا  مثبت  لحظه ای  ولتاژ  تغییر  هرگونه  بايد  آن،  مجدد  برقراری  يا  جريان  قطعی 
ممكن صرف نظر شود و قرائت خاموشی لحظه اي معتبر به حساب نمي آيد. ثبت کننده هاي 
مي دهند.اما  بدست  بیشتري  دقت  مي کنند،  ثبت  را  بیشتري  داده هاي  که  سريعی  دادة 
دادة  کننده هاي  ثبت  دارند.  نیاز  بیشتري  زمان  به  صحیح  قرائت  برون يابي  براي  اغلب 
خیلي سريع براي بدست آوردن به موقع مقادير خاموشی لحظه اي ممكن است به تحلیل 
نرم افزاري داده ها نیاز داشته باشند. براي اطمینان از اينكه نرم افزار مقدار صحیح را به 
درستی برون يابي مي کند. بصورت دستي نمونه های گزيده ای از داده ها را بازبیني نمائید. 
با استفاده از اين روش، بر اساس سرعت نمونه برداري ثبت کنندة داده، مقدار ثبت شده 

1. A Data Logger
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)در چهار قرائت در 
4
1 از حدود صفر )0/000۳ ثانیه در ۳000 قرائت در ثانیه( تا کم تر از 

ثانیه( از يک ثانیه قطبش زدايي خواهد بود. در هر چهار قرائت در ثانیه يک قرائت )بسته 
به زمانبندي همزمان سازي و نمونه برداري ثبت کنندة داده( می تواند مربوط به ثبت تغییر 
 ثانیة 

4
1 ولتاژ لحظه ای مثبت يا منفي باشد. در اينصورت، مقدار قرائت  بعدي به اندازه 

کامل از بازه قطبش زدايي را خواهد داشت. 

شکل 7-9 : مثال هایی از تغییر ولتاژ لحظه ای درقرائت با خاموشی لحظه اي

تحلیلگر  پالس.  مولد همراه به موج شکل تحليلگر از استفاده 3-7-3-7
شكل موج يک ولت متر دستي بر مبنای ريزپردازنده است که از يک الگوريتم پیچیدة 
کامپیوتري براي اندازه گیري مقادير پتانسیل روشن و خاموشی لحظه اي استفاده مي کند. 
جهت محاسبة دقیق پتانسیل خاموشی، بايد يک مولد پالس در تمام يكسوکننده ها يا منابع 
جريان DC موثر بر مكان انجام اندازه گیري نصب شود. مولد پالس، خروجي يكسوکننده را 
در يک سیكل زمان بندي بسیار دقیق قطع مي کند. اين وقفه، پالس جريان صفر زمان بندي 
شده اي را تولید مي کند که تحلیلگر شكل موج براي محاسبه دقیق پتانسیل خاموشی به 
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آن نیاز دارد. مولدهاي پالس به سنكرون سازي نیاز ندارند. تحلیلگر شكل موج با ذخیره 
هزاران قرائت ولتاژ، تصويري ديجیتال از شكل موج پتانسیل را ثبت می کند. براي بر طرف 
پردازش سیگنال  از روش هاي  يا 60 سیكلی در شكل موج   AC القايی  نويزهای  نمودن 
ديجیتال استفاده شده و مقدار پتانسیل سیكل روشن)ON( محاسبه مي شود. خطاي ناشي 
از شش مولد پالس با بیشترين تأثیر بر مقدار قرائت، با تحلیل پالس هاي جريان صفر تمام 
 )OFF(مولدهاي پالس موثر بر شكل موج، مشخص شده و مقدار پتانسیل سیكل خاموش
با کم کردن خطا از مقدار قرائت پتانسیل سیكل روشن)ON( محاسبه مي شود. اگر محل 
مورد آزمايش تحت تأثیر بیش از شش يكسوکننده يا منبع جريان DC باشد، که تأثیر 
قابل توجهي بر روي پتانسیل دارند، بايد براي بازرسي يا حذف اين اثر آزمايش جداگانه اي 
انجام گیرد. درصورتي که در يک مكان خاص بیش از شش منبع جريان، تأثیرگذار بر روي 
پتانسیل وجود داشته باشد، شش منبع با بیشترين تأثیر را تعیین نموده و بقیه را خاموش 
کنید؛ بطوريكه تأثیر آنها به عنوان بخشي از پتانسیل خاموشی در نظر گرفته نشود. مقدار 
با استفاده از اين روش قطبش زدايي بسیار اندکي داشته يا هیچگونه قطبش  ثبت شده 

زدايي در اين اندازه گیري ها نخواهد داشت. 
فيلتردار. اسيلوسکوپ و سريع داده کننده ثبت از استفاده 4-7-3-7
پر سرعت  دادة  کننده  ثبت  و  يكسوکننده  موج خروجي  تحلیل شكل  براي  اسیلوسكوپ 
براي بدست آوردن تصويري ديجیتالي از سیگنال پتانسیل سازه بكار می رود. اين تكنولوژي 
شكل موج خروجي يكسوکننده و شكل موج پتانسیل را بطور همزمان اندازه گیري کرده و 
با مقايسه آنها در جريان صفر شكل موج يكسوکننده، مقدار پتانسیل را برون يابي مي کند. 
اين تكنولوژي فقط می تواند در اندازه گیري های پتانسیلي قابل اعمال باشد که تنها تحت 
تأثیر يک يكسوکننده تک فاز قرار دارند و تمام فیلترها و چكها از خروجي يكسوکننده جدا 
شده اند. از آنجا که ثبت کننده داده بوسیلة مدار بسته آندها و از طريق مسیر يكسوکننده 
به سازه متصل مي شود.اگر اندازه گیری پیرامون آندها انجام شده باشد، پتانسیل آندها هنوز 
مي تواند بر مقادير اندازه گیري پتانسیل تأثیر بگذارد. در سازه اي که به خوبي عايق شده است، 
فاصلة الزم براي از بین بردن احتمال ايجاد پتانسیل ترکیبی )آند و سازه( بیشتر خواهد بود. 
اين تكنولوژي براي يكسوکننده سه فاز يا جائیكه بیش از يک يكسوکننده از سازه حفاظت 

مي کند کارآمد نیست.
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7-4محدوديتهايپتانسيلسازهنسبتبهخاک
7-4-1جريانحفاظتکاتديبيشازحد. جريان حفاظت کاتدي بیش از حد 
باعث تجمع گاز هیدروژن در سطح کاتد مي شود. اگر نرخ تولید گاز سريع تر از آن باشد 
که بتواند در عايق نفوذ کند، روی عايق حباب ايجاد می شود. میزان آسیب وارده به عايق 
به مقدار گاز تولید شده و نوع عايق بستگي دارد. اين وضعیت معموالً »باد کردن۱« عايق 
نامیده مي شود. در اين حالت بیشتر طول سازه در معرض الكترولیت قرار گرفته و مقاومت 
مدار بین آندها و کاتد کمتر مي شود. اين وضعیت باعث مي شود تا جريان بیشتري به اين 
محل اعمال شده و معموالً تجمع گاز بیشتري صورت گیرد. اين پديده منجر به تخريب 
بیشتر عايق گرديده و براي توزيع جريان بسیار مضر است، زيرا جريان بیشتري به آن محل 

راه يافته و جريان کمتري به مكان هاي دورتر می رود.
7-4-2مخـازنآب. عايق هـاي مورد اسـتفاده در مخـازن آب بیشـتر در معرض اين 
تخريـب قـرار دارنـد. ايـن نـوع عايـق درمقايسـه بـا عايقهاي مـورد اسـتفاده در سـازه هاي 
زيرزمینـي خیلـي راحـت جـدا مي شـود. در مخـازن آب واقـع در ارتفاع يا در سـطح زمین، 
داشـتن عايقهـاي حبـاب زده يـا بـاد کـرده در اثـر حفاظـت کاتـدي بیـش از حـد متداول 
اسـت. در ايـن مخـازن، حفـظ سـطح جريـان در سـطح ايمـن ضـروري مي باشـد. هنـگام 
بررسـی سیسـتم حفاظـت کاتـدي، دقـت الكترودهـاي مرجـع دائمي کـه با سیسـتم هاي 
اتوماتیـک بـكار می رونـد بايـد مد نظر قـرار گیـرد. در اندازه گیري مقادير پتانسـیل سـیكل 
روشـن)ON( در مخـازن آب عايـق شـده خطاهـاي زيـادي وجـود دارد )پاراگـراف 2-7-

۳(. مقاديـر پتانسـیل سـیكل روشـن)ON( بیـش از ۱/۱0- ولـت DC نسـبت بـه الكتـرود 
مرجـع مس/سـولفات مس نشـان دهنـده احتمـال خرابی عايق اسـت و بايد پتانسـیل های 
خاموشـی لحظـه اي اندازه گیـری شـوند. هنگامي کـه اندازه گیري پتانسـیل بیـش از ۱/50- 
ولـت DC نسـبت بـه يک الكتـرود مرجع مس/سـولفات مس را نشـان دهد، انتظـار می رود 
کـه عايق تخريب شـده اسـت و بايد پتانسـیل هاي خاموشـی لحظـه اي اندازه گیری شـوند. 
پتانسـیل هاي خاموشـی لحظـه اي نبايـد از ۱/00- ولـت DC تجـاوز کننـد و هرگـز نبايد از 

۱/۱0- ولـت DC نسـبت بـه يـک الكتـرود مرجع مس/سـولفات مس بیشـتر شـوند. 

1. Blowing oFF
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7-4-3سازههايمدفوندرزمين. عايق سازه هاي زيرزمیني معموالً نسبت به 
پتانسیل سیكل روشن)ON(در سازه هاي زيرزمیني  اين آسیب مقاوم می باشند. مقادير 
صورتي که  در   .)۳-2-7 )پاراگراف  هستند  اندازه گیري  در  زيادي  خطاهاي  داراي  نیز 
اندازه گیري هاي پتانسیل روشن نسبت به يک الكترود مرجع مس/سولفات مس بیشتر 
از پتانسیل هايي باشند که فهرست آنها در جدول 2۳ در ستون "مشكوک" آمده است، 
عايق ها مظنون به خرابی بوده و بايد مقادير پتانسیل با خاموشی لحظه اي اندازه گیری 

شوند.
هنگامي که مقدار پتانسیل بیشتر از مقدار جدول 2۳ در ستون "مورد انتظار" باشد، خرابی 
عايق مورد انتظار بوده عايق برود و بايد مقادير پتانسیل با خاموشی لحظه اي اندازه گیری 
شوند. در اين شكل يک خطاي افت IR در نظر گرفته شده و فقط به عنوان اطالعات ارائه 
شده است. تنها روش درست براي اندازه گیري اين آسیب احتمالي، استفاده از اندازه گیري 
بدون خطا مي باشد )پاراگراف 7-۳(. بايد هرجا که امكان پذير است اندازه گیري هاي خاموشی 
لحظه اي بكار رود. اندازه گیری های خاموشی بیشتر از حدود ۱/22- ولت DC از لحاظ تئوري 
امكان پذير نیست. اگر قرائت ها با خاموشی لحظه اي بطور قابل توجهي بیشتر از ۱/22- ولت 
DC باشند، منابع جريان DC ديگري وجود دارند. کلیه منابع جريان بايد بصورت همزمان 

دچار وقفه شوند.
7-4-3-1در عايـق بـا اتصـال فیوژن۱، مقادير پتانسـیل خاموشـی لحظـه ای نبايد از 
۱/07- ولـت DC تجـاوز کـرده و هرگـز نبايـد از ۱/۱2- ولت DC نسـبت به يـک الكترود 

مرجـع مس/سـولفات مس فراتـر روند.
7-4-3-2 در پوشـش هاي قطران زغال سـنگ، مقادير پتانسـیل خاموشـی لحظه ای 
نبايـد بیشـتر از ۱/۱2- ولـت DC بوده و هرگز نبايد از ۱/20- ولت DC نسـبت به الكترود 

مرجع مس/سـولفات مـس فراتر روند.
7-4-3-3در پوشـش هاي نـوار پالسـتیكي، مقاديـر پتانسـیل خاموشـی لحظـه ای 
نبايـد بیشـتر از ۱/02- ولـت DC بـوده و نبايـد از ۱/07- ولـت DC نسـبت بـه الكتـرود 

مرجـع مس/سـولفات مـس فراتـر روند.

1. Fusion-bonded 
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7-4-3-4در مـورد سـاير عايق هـا بـه مشـخصات جدا شـدگی کاتدي۱ درمقايسـه 
با عايق هاي فوق مراجعه کنید. 

محدوديت  هیچگونه  عايق،  بدون  سازه هاي  در  عايق.  بدون سازههاي 4-4-7
باعث  ۱/00- معموالً  از  ندارد. مقادير خاموشی لحظه ای بیش  تئوريي وجود  پتانسیل 
از حدود  بیشتر  لحظه ای  مقادير خاموشی  آند مي شوند.  مادة  و  الكتريكی  توان  اتالف 
از لحاظ تئوري امكان پذير نمي باشند. اگر مقادير خاموشی لحظه ای   DC ۱/22- ولت 
DC ديگري وجود  منابع جريان  باشند،   DC ولت   -۱/22 از  بیشتر  توجهي  قابل  بطور 

دارند. کلیه منابع جريان بايد بصورت همزمان دچار وقفه شوند.

جدول 7-1 : محدودیت های پتانسیل براي سازه هاي عایق شدة مدفون 

مقاومتويژهمتوسطخاک
خرابيعايق

موردانتظارمشکوک

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

1. Cathodic disbondment 
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7-5دستورالعملتستپتانسيلپيلنسبتبهپيل
7-5-1انجامآزمايش. براي تعیین جهت شارش جريان در زمین، آزمايش پتانسیل 
پیل نسبت به پیل انجام مي شود. اين آزمايش بطور خاص بر روي خط لوله هاي بدون عايق 
و براي تعیین نواحي آندي بر روي خط لوله مفید مي باشد. اين رويه در سازه هاي حفاظت 
شده استفاده نمي شود. گاهي اوقات اگر حفاظت کاتدي کل خط لوله امكان پذير يا مقرون 
به صرفه نباشد، روي خطوط لولة بدون حفاظت از حفاظت نقطه داغ استفاده مي شود. از 
اين روند آزمايش براي مشخص نمودن نواحي آندي خط لوله براي اعمال حفاظت کاتدي 
در آن مكان ها استفاده مي شود. پالريتة اختالف پتانسیل بین دو پیل مرجع، جهت شارش 

جريان را نشان مي دهد.
7-5-2دقـت. الزم اسـت دقـت الكترودهاي مرجع )نیـم پیل هاي( مورد اسـتفاده 
در اندازه گیري هـاي پیـل نسـبت بـه پیـل مشـخص شـود. کامـاًل جـور بـودن دو پیـل 
مرجـع بـا هم ضـروري نیسـت، اما اين خطـا بايـد در تمـام اندازه گیري ها مالحظه شـود. 
دقـت ايـن دو نیـم پیـل بـا اندازه گیـري اختالف پتانسـیل بیـن دو نیم پیل ايـن آزمايش 
تعییـن مي شـود. از يـک ولـت متـر مناسـب بـا درجـه بنـدي روی میلـي ولـت اسـتفاده 
نمـوده و دو پیـل را بصـورت پشـت به پشـت قـرار داده و اختالف پتانسـیل را اندازه گیري 
کنیـد. اختـالف پتانسـیل نبايـد بیشـتر از mv 5 باشـد. درصورتي کـه هیچ الكتـرود مرجع 
"مرجعـي" موجـود نباشـد، دسـتورات پاراگـراف 7-2-۱-۱ را بر روي يک نیـم پیل جديد 
يـا مصـرف شـده اعمـال کنیـد تـا يـک الكتـرود مرجـع قابـل اطمینـان بدسـت آوريـد، 
سـپس اختـالف پتانسـیل )بـر حسـب mv( نسـبت به سـاير نیـم پیل هـا را تسـت کنید. 
هنگامي کـه الكتـرود مرجـع اولیـن بـار راه انـدازي مي شـود، بايـد بـه مخروط زمـان داده 
شـود تـا اشـباع گـردد. ايـن فراينـد حداکثـر دو سـاعت بطـول مي انجامـد اما مي تـوان با 
قـرار دادن نیـم پیـل در ظرفي از محلول سـولفات مس، بگونه اي که سـرمخروطي شـكل 
پائیـن قـرار داشـته باشـد، سـرعت ايـن فراينـد را افزايـش داد. بـراي دسـتورالعمل هاي 

بررسـی الكترودهـاي مرجع بـه پاراگـراف 7-2-۱ مراجعـه کنید.
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شکل 7-10 : قرائت مثبت در آزمایش پیل نسبت به پیل

شکل 7-11 : قرائت منفي در آزمایش پیل نسبت به پیل
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7-6دستورالعملتستراندمانيکسوکننده
7-6-1تعيينراندمان. راندمان )کارايي( يكسوکننده با اندازه گیري ولتاژ خروجي 
)پاراگراف 5-2-۱(، جريان خروجي )پاراگراف 5-2-2(، محاسبه ورودي بر حسب وات و 

استفاده از فرمول زير تعیین مي شود:

**توان ورودي)وات( = تعداد چرخش ديسک kWh متر در هر ساعت × ضريب نشان 
داده شده بر روي صفحة kWh متر.

7-6-2دسـتورالعملجايگزين. يک روش ديگر براي بدسـت آوردن توان ورودي 
)وات(، اندازه گیـري سـاده ولتـاژ )پاراگـراف 5-2-۱( و جريـان ورودي AC )با اسـتفاده از 
يـک آمپرمتـر انبـری دقیـق يـا بـا قطـع مـدار و اندازه گیـري جريـان AC بـا اسـتفاده از 
دسـتورالعمل هاي مشـابه 5-2-۱، اندازه گیـري ولتـاژ AC( مي باشـد. ايـن روش، ضريـب 
تـوان را در نظـر نمي گیـرد و کامـاًل دقیـق نخواهـد بـود امـا يـک تقريـب معقـول ارائـه 
خواهـد داد. درصـورت اسـتفاده از ايـن روش، تسـت راندمـان متعاقـب آن بايـد به همان 

روش صـورت گیـرد تـا نتايـج قابل مقايسـه اي بدسـت آيد. 

شکل 7-12 : راندمان یکسوکننده
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7-6-3راندمانموردانتظار. راندمان مورد انتظار يكسوکننده به نوع برق AC )تک 
)پل  يكسوکننده  نوع  يا سیلیكون(،  )سلنیوم  يكسوکننده  المان هاي  نوع  فاز(،  يا سه  فاز 
متداول ترين  پل سلنیوم  يكسوکننده  دارد.  بستگي  بار دستگاه  و درصد  با سر وسط(  يا 
يكسوکننده مي باشد. کارايي سلنیوم بطور ذاتي، بخاطر افت ولتاژ المان هاي يكسوکننده 
آن  راندمان  و  فرسوده شده  زمان  با گذشت  )و گرماي حاصله(، کمتر مي باشد. سلنیوم 

کاهش مي يابد. 
7-7دستورالعملتستديالکتريک. دي الكتريک هاي اتصال کوتاه تأثیري عكس 
سیستم  يک  طراحي  از  هدف  اگر  دارند.  کاتدي  حفاظت  سیستم هاي  عملكرد  روي  بر 
حفاظت کاتدي، حفاظت از يک سازة ايزوله باشد، دي الكتريک هاي اتصال کوتاه معموالً 
باعث مي شوند که ديگر حفاظت سازه کافي نباشد. اتصال کوتاه می تواند منجر به توزيع 
ضعیف جريان يا مانع برقراری جريان شود که نتیجة آن عدم کفايت حفاظت در بعضی 
نشان  را  مختلفی  مشكالت  شده  نصب  دي الكتريک  يک  آزمايش  مي باشد.  سازه  نواحي 
می شوند  زيادي  دي الكتريک های  شامل  معمولي  سازه هاي  معموالً  که  آنجا  از  مي دهد. 
که همگي آنها در يک مدار موازي قرار دارند، خرابي يک دي الكتريک مي تواند در واقع 
باعث برقراری اتصال کوتاه در کل سیستم شود. نشانه های وضعیت اتصال کوتاه در يک 
دی الكتريک، در بیشتر يا همه دی الكتريک های ديگر قابل مشاهده است.  معموالً هر چه 
باشد، آزمايش  اتصال کوتاه بیشتر  فاصله بین دي الكتريک مورد آزمايش و دي الكتريک 
قابل  نشانه  آزمايش دي الكتريک، فقط  اکثر روش هاي  آن دي الكتريک ساده تر مي باشد. 
اطمیناني از وضعیت دي الكتريک )اتصال کوتاه شده يا نشده( ارائه مي دهند و ممكن است 
براي بررسی ديگر وضعیت ها به آزمايشات بیشتري نیاز باشد. فقط يک روش وجود دارد 
که وضعیت دي الكتريک نصب شده را به صورت کاماًل مورد اعتماد ارائه می دهد. آزمايشگر 
فرکانس راديويي )آزمايشگر فلنج عايق دار(، بخاطر طول موج و قدرت سیگنال ، نمايش 
صحیحي از وضعیت دي الكتريک ارائه می دهد. در اين روش، اندازه گیری از طريق ديگر 
مسیرهاي موازي انجام نمي گیرد حتي زماني که اين مسیرها در محدودة بسیار نزديكي 
قرار دارند. در واقع اين روش مي تواند با دقت نقص يک پیچ فلنج خاص يا واشر فلنج را 
از  آزمايش  براي  بايد  نیستند،  ديگر قطعي  بنابراين هنگامي که روش هاي  مشخص کند. 
اين روش استفاده شود. روش ارجح براي تعیین احتمال اتصال کوتاه دي الكتريک تست 
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معموالً  اين روش  باشد،  نشده  کوتاه  اتصال  ديالكتريک  پتانسیل مي باشد. درصورتي که 
آن را بسرعت نشان مي دهد و در عین حال داده هاي پتانسیل با ارزشي را فراهم مي کند. 
اگر اين روش نشان دهد که ممكن است دي الكتريک اتصال کوتاه شده باشد، به ساير 
فلنج  )آزمايشگر  راديويي  فرکانس  آزمايشگر  اين  بود.  خواهد  نیاز  تأيیدي  روش هاي 
عايق دار( بايد هنگامي بكار برده شود که اندازه گیري هاي پتانسیل وضعیت اتصال کوتاه 
آزمايش دي الكتريک های  براي  تأيیدي  ديگر  از روش هاي  است  دهند. ممكن  نشان  را 
)پاراگراف ۳-7-7(  لوله  يابي  اين روش ها شامل روش مكان  استفاده شود.  نصب شده 
در  اما  است،  نامناسب  شده  نصب  دي الكتريک  يک  که  کند  مشخص  مي تواند  است 
صورتي که آزمايش نشان دهد که دي الكتريک مناسب است شواهد قطعي ارائه نمي دهد؛ 
نصب  دي الكتريک  که  کند  مشخص  مي تواند   )۴-7-7 )پاراگراف  تغذيه  منبع  روش  و 
شده  نصب  دي الكتريک  که  دهد  نشان  آزمايش  صورتي که  در  اما  است،  مناسب  شده 

نامناسب است شواهد قطعي ارائه نمي دهد. 
هشـدار: بـراي اندازه گیـري مقاومـت دي الكتريک نصب شـده از اهم متر اسـتفاده 
نكنیـد. درصـورت خـوب بـودن ديالكتريـک، جريـان از طريـق دسـتگاه اندازه گیـري 
جريـان يافتـه و مي توانـد منجـر بـه آسـیب هايي شـود. اگـر آن جريـان بـه دسـتگاه 
اندازه گیـري آسـیب نزنـد، ايـن اندازه گیـري مقـدار مقاومـت را نشـان نخواهـد داد. 
باطـري  از  گويـا  کـه  تفسـیر مي کنـد  بگونـه اي  را  ولتـاژ  ايـن  اندازه گیـري  دسـتگاه 
داخلـي آمـده اسـت، بجـاي اينكـه از مـدار الكتريكي خارجـي تحـت اندازه گیري آمده 

 . شد با
7-7-1تستاتصالکوتاهديالکتريک. مقدار پتانسیل هر دو طرف دي الكتريک 
نصب شده را فقط با تغییر اتصال سازه، بدون حرکت دادن الكترود مرجع مس/سولفات 

مس، اندازه گیري کنید. 
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شکل 7-13 : تست اتصال کوتاهی دي الکتریک 

7-7-1-1 اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختالف چشـمگیري با يكديگر داشـته 
باشـند )بیـش از ۱0mv(، دي الكتريـک مناسـب اسـت. تحـت شـرايط نرمال )بـا حفاظت 
کاتـدي( سـمت بیرونـی دي الكتريـک۱ بايد پتانسـیل منفي تـر از 0/85- ولت DC داشـته 
باشـد و سـمت داخلی آن2 بايـد تقريباً بین 0/۱5- ولـت DC و 0/۴5- ولت DC )اختالفي 
بیـن ۴00 و mv 700( باشـد. اگـر دي الكتريـک خـوب باشـد و سـمت داخلـی آن داراي 
پتانسـیل منفي تـری نسـبت به مقدار مـورد انتظار باشـد، بايد به وجود يـک دي الكتريک 
اتصـال کوتـاه شـدة ديگر در اين ناحیه مظنون شـد و نیاز به بازرسـي بیشـتري مي باشـد 
)مثـاًل درصورتي کـه مقـدار پتانسـیل سـمت داخـل بیشـتر از 0/65- باشـد، و پتانسـیل 

سـمت بیرونـی همـان مقدار يـا منفي تر باشـد(. 
يكديگـر  بـا  چشـمگیري  اختـالف  پتانسـیل  دو  اندازه گیري هـاي  اگـر   2-1-7-7
نداشـته باشـند )کمتـر از ۱0mv(، ممكـن اسـت دي الكتريـک اتصـال کوتـاه شـده باشـد 
و نیـاز بـه آزمايشـات بیشـتری مي باشـد. روش ترجیحـي اسـتفاده از يـک آزمايشـگر 
فرکانـس راديويـي )آزمايشـگر فلنـج عايـق دار( بـراي آزمايـش آن دي الكتريـک خـاص 

1. Street side 
2. House side 
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)پاراگـراف 7-7-2( مي باشـد. ديگـر روش هـاي امـكان پذيـر کـه می توانند قطعي باشـند 
يـا نباشـند شـامل اسـتفاده از روش مـكان يـاب لولـه )پاراگـراف 7-7-۳( يـا روش منبع 

تغذيـه )پاراگـراف 7-7-۴( اسـت. 
7-7-2استفادهازآزمايشگرفرکانسراديويي.اين روش دقیق ترين و قطعي ترين 
روش آزمايش دي الكتريک مي باشد. کلید تست در آزمايشگر فلنج عايق دار را تا "صفر" 
بچرخانید، دکمه کنترل را روشن کرده و نشانگر سوزنی را صفر کنید. کلید تست را بر روي 

"تست" چرخانده و بدون گرداندن دکمة کنترل، دي الكتريک را آزمايش کنید.

شکل 7-14 : تست دي الکتریک نصب شده با آزمایشگر فلنج عایق دار

7-7-3استفادهازلولهياب. دو نوع مختلف از مكان ياب هاي لوله مي توانند نشان دهند 
که يک دي الكتريک نامناسب مي باشد. يكي از اين مكان ياب هاي لوله از يک سیگنال با طول 
موج کوتاه )پاراگراف 7-7-۳-2( و ديگری از سیگنال سیستم اعمال جريان استفاده مي کند 
)»نويز« 60 چرخ هاي -- اين روش فقط مي تواند بر روي سیستم هاي اعمال جريان با يک 
يكسوکنندة تک فاز استفاده شود( )پاراگراف 7-7-۳-۱(. اين روش ها سريعاً اتصال کوتاه دی 

الكتريک را نشان مي دهند اما ممكن است قطعي نباشند.
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شکل 7-15 : تست اتصال کوتاهی دي الکتریک با لوله یاب

7-7-3-1 دسـتگاه لوله يـاب۱، مـدل FDAC200، سـیگنال يكسـوکنندة تـک فاز را 
آشكارسـازي مي کنـد. در حالي کـه سیسـتم اعمـال جريان روشـن اسـت، مي تـوان از اين 
مـكان يـاب بـراي دنبـال کـردن خط لولـة زيرزمین اسـتفاده کـرد. اگر يـک دي الكتريک 
اتصـال کوتـاه شـده و جريـان کافي باشـد، مكان يـاب سـیگنال را در سراسـر دي الكتريک 
دنبـال خواهـد کـرد. در نتیجـه اگـر سـیگنال از طريـق دي الكتريـک دنبـال شـود آن 
دي الكتريـک نامناسـب مي باشـد. درصورتي کـه هیـچ سـیگنالي را نتـوان دنبال نمـود، با 

آزمايشـگر فلنـج عايـق دار اطمینـان حاصل کنیـد )پاراگـراف 2-7-7(. 
7-7-3-2 لولـه يـاب بـا طـول موج کوتـاه، با اسـتفاده از اتصال مسـتقیم سـیگنال 
صادر شـده از مولد سـیگنال را آشـكار سـازي می کند. براي دسـتیابی به سـیگنال قوي، 
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه اتصـال فلزي بـه خوبـي برقرار شـده، باتـری مولد سـیگنال 
مناسـب اسـت و مهم تـر آنكـه مولـد سـیگنال داراي يـک زمیـن خـوب و بـا مقاومت کم 
مي باشـد. سـپس مي تـوان از ايـن مكان يـاب بـراي دنبـال نمـودن خـط لولـة زيرزمیـن 
اسـتفاده کـرد. اگـر يـک دي الكتريـک اتصـال کوتـاه شـده و سـیگنال کافي باشـد، مكان 
يـاب ايـن سـیگنال را در سراسـر دي الكتريـک دنبال خواهد کـرد. در نتیجه اگر سـیگنال 

1. Pipe Horn
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از طريـق دي الكتريـک دنبـال شـود آن دي الكتريـک نامناسـب مي باشـد. درصورتي کـه 
هیـچ سـیگنالي را نتـوان دنبال نمود، با آزمايشـگر فلنـج عايق دار اطمینـان حاصل کنید 

.)2-7-7 )پاراگراف 

شکل 7-16 : تست اتصال کوتاهی دي الکتریک با منبع تغذیه

7-7-4استفادهازسيستمحفاظتکاتديمحليموقت. براي افزايش جريان 
کنید  نصب  موقتي  محلي  کاتدي  حفاظت  سیستم  يک  دي الكتريک،  بیرونی  سمت  به 
)پاراگراف 7-۱0(؛ يا درصورت امكان فقط سطح جريان سیستم موجود را افزايش دهید. 
به  آنجا  از  جريان  که  شود  نصب  جايي  در  بايد  موقت  که سیستم  باشید  داشته  توجه 
اگر  تكرار کنید.  را  پتانسیل هر دو سازه   اندازه گیري  توزيع شود.  آزمايش  محل مورد 
هنگامي که پتانسیل سمت بیرونی دي الكتريک در جهت منفي تغییر مي کند، پتانسیل 
سمت داخلی آن تقريباً ثابت باشد يا در جهت مثبت تغییر کند )کمتر منفی(، سازه ها 
اتصال کوتاه نشده اند. اما اگر با افزايش جريان مقدار دو پتانسیل منفي تر شود، دو سازه 

با يكديگر اتصال کوتاه شده اند.
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7-8آزمايشـاتلولـهمحافـظ1. لوله هـاي محافـظ مشـكل منحصـر بـه فـرد و 
گاهـي اوقـات بسـیار چالـش برانگیـزي را نسـبت بـه کنتـرل خوردگي بـروز مي دهند. 
علیرغـم اينكـه در بعضـي مـوارد مورد نیاز هسـتند، امـا در بكارگیـري حفاظت کاتدي 
در لولـه حامـل مشـكل جـدي بوجـود مي آورنـد. درصورتي کـه اتصـال کوتـاه نشـوند 
می تواننـد حفاظـت کافـي ايجـاد کننـد؛ و اگـر اتصـال کوتـاه شـوند، خط لولـه حامل 
را کامـاًل پوشـانده و اغلـب در ناحیـة بزرگـي از خـط لولـه حفاظـت کاتـدي را به خود 
اختصـاص می دهنـد. روش ترجیحـي کنتـرل خوردگـي، ايزولـه کـردن و درزگیـري 
)آب بنـدي( لولـة محافـظ مي باشـد بـه گونـه اي کـه الكترولیتـي در فضـاي بیـن لولـة 
محافـظ و لولـة حامـل وجـود نداشـته باشـد، يـا اينكـه آن ناحیـه بـا يـک درزگیـر 
عايـق پـر شـود. لوله هـاي محافـظ معمـوالً بـدون عايـق هسـتند، درحالي کـه خطـوط 
لولـة حامـل معمـوالً بـه خوبـی عايق بنـدي مي شـوند. لوله هـاي محافـظ معمـوالً در 
يـک يـا هـر دو سـر لوله هـاي هواکـش دارنـد و داراي يـک ايسـتگاه آزمايـش بـراي 
آزمايش هـاي کنتـرل خوردگـي مي باشـند. معمـوالً ايـن ايسـتگاه آزمايش چهار سـیم 
دارد، کـه دو سـیم بـه لولـة محافـظ و دو سـیم بـه خـط لولـه حامـل مـی رود. اگـر از 
قبـل هیـچ 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 بايـد لولـة تهويـه ای وجـود داشـته باشـد کـه اتصـال فلـزي بـا لولـة 
محافـظ برقـرار کـرده باشـد. درصورتی کـه 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 کنیـد. مجـدداً بايـد 

يـک ايسـتگاه آزمايـش نصب شـود. 

1. CASING TESTS
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شکل 7-17 : نصب یک نمونه لوله محافظ

هشـدار: بـراي اندازه گیـري مقاومـت بیـن خط لولـة حامل و خـط لولـة محافظ از 
اهـم متر اسـتفاده نكنیـد. درصورت خـوب بودن ايزوالسـیون، جريان از طريق دسـتگاه 
اندازه گیـري جريـان يافتـه و مي توانـد منجـر بـه آسـیب هايي شـود. اگـر آن جريـان به 
دسـتگاه اندازه گیـري آسـیب نزنـد، ايـن اندازه گیـري مقـدار مقاومـت را نشـان نخواهد 
داد. دسـتگاه اندازه گیـري ايـن ولتـاژ را بگونـه اي تفسـیر مي کنـد کـه گويـا از باطـري 
داخلـي آمـده اسـت، بجـاي اينكـه از مـدار الكتريكـي خارجي مـورد اندازه گیـري آمده 

شد.  با
7-8-1تستلولةمحافظباحفاظتکاتديدرخطلولةحامل. فقط با تغییر اتصال 
سازه، بدون حرکت الكترود مرجع مس/سولفات مس، مقدار پتانسیل خط لولة حامل و 

لولة محافظ را اندازه گیري کنید.
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شکل 7-18 : تست اتصال کوتاهی لوله محافظ 

7-8-1-1 اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختالف چشـمگیري با يكديگر داشـته 
باشـند )بیـش از ۱0mv(، لولـة محافـظ بـا خط لولـه اتصال کوتـاه پیدا نكرده اسـت. خط 
لولـة حامـل بايـد تحـت شـرايط معمولـي پتانسـیلی منفي تـر از 0/85- ولـت DC و لولـة 
محافـظ بايـد تقريبـاً پتانسـیلی بیـن 0/۳5- ولـت DC و 0/65- ولـت DC )اختالفـي بین 

200 و mv 500( داشـته باشـد. 
يكديگـر  بـا  چشـمگیري  اختـالف  پتانسـیل  دو  اندازه گیري هـاي  اگـر   2-1-8-7
نداشـته باشـد )کمتـر از ۱0mv(، ممكـن اسـت لولـة محافـظ بـه خـط لوله اتصـال کوتاه 
شـده باشـد و نیاز به آزمايشـات بیشـتری مي باشـد. بـراي افزايش جريـان ورودي به خط 
لولـة حامـل )پاراگـراف 7-۱0( يـک سیسـتم حفاظت کاتـدي محلي موقتـي نصب کنید؛ 
يـا در صـورت امـكان فقط سـطح جريان سیسـتم موجـود را افزايش دهید. توجه داشـته 
باشـید کـه سیسـتم موقتـي بايـد در خـالف جهـت خـط آهن يـا جـاده عبـوری از محل 
تسـت پتانسـیل نصـب شـود. اندازه گیـري پتانسـیل خـط لولـة حامـل و لولـة محافـظ را 
تكـرار کنیـد. اگـر زمانی کـه  پتانسـیل خـط لولـة حامـل در جهت منفـي تغییـر مي کند 
پتانسـیل لولـة محافـظ تقريبـاً ثابـت بماند يـا در جهت مثبـت تغییر کند )کمتـر منفي(، 
عايق بنـدي مناسـب اسـت. اگـر با افزايش جريـان هر دو مقدار پتانسـیل خـط لولة حامل 
و لولـة محافـظ منفي تـر شـود، خط لولـة حامل با لولـة محافظ اتصال کوتاه شـده اسـت.
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شکل 7-19 : تست اتصال کوتاهی لولة محافظ با منبع تغذیه

7-8-2تستلولةمحافظبدونحفاظتکاتديدرخطلولةحامل. جهت اعمال 
جريان به خط لولة حامل، يک سیستم حفاظت کاتدي محلي موقتي نصب کنید )پاراگراف 
7-۱0(. همیشه آندهاي موقتي را در خالف جهت عبوری از محل اندازه گیري هاي پتانسیل 
الكترود مرجع مس/سولفات  بدون حرکت دادن  اتصال سازه،  تغییر  با  نصب کنید. فقط 

مس، مقدار پتانسیل خط لولة حامل و لولة محافظ را اندازه گیري کنید. 
7-8-2-1اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختالف چشـمگیري با يكديگر داشـته 
باشـند )بیـش از ۱0mv(، لولـة محافـظ بـه خـط لولـه اتصـال کوتاه پیـدا نكرده اسـت. با 
اعمـال جريـان کافـي بـه خط لولة حامـل، اين لوله بايد پتانسـیلي در حـدود 0/85- ولت 
DC داشـته باشـد و پتانسـیل لولـة محافـظ بايـد تقريبـاً بیـن 0/۳5- ولـت DC و 0/65- 

ولت DC باشـد. 
7-8-2-2 اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختـالف چشـمگیري بـا يكديگـر 
نداشـته باشـند )کمتـر از ۱0mv(، ممكـن اسـت لولـة محافـظ بـه خـط لولـه اتصـال 
کوتـاه پیـدا کـرده باشـد و نیاز به آزمايشـات بیشـتری مي باشـد. مقدار جريـان اعمال 
شـده بـه خـط لولـة حامـل را )بـا افزايـش ولتـاژ منبـع تغذيـه يـا افـزودن آندهـاي 
موقتـي( افزايـش دهیـد، سـپس اندازه گیري پتانسـیل خط لولـة حامل و لولـة محافظ 



ش
مای

آز
م: 

فت
 ه

صل
ف

183

را تكـرار کنیـد. اگـر زمانی کـه پتانسـیل خـط لولـة حامـل در جهـت منفـي تغییـر 
مي کنـد پتانسـیل لولـة محافـظ تقريبـاً ثابـت بمانـد يـا در جهـت مثبـت تغییـر کنـد 
)کمتـر منفـي(، عايق بنـدي مناسـب مي باشـد. اگـر بـا افزايـش جريـان هـر دو مقـدار 
پتانسـیل خـط لولـة حامـل و لولـة محافـظ منفي تـر شـود، خـط لولـة حامـل بـا لولة 

محافـظ اتصـال کوتاه شـده اسـت.
تأثیري  مي تواند  دو سازه  بین  کوتاه  اتصال  اتصالکوتاهيدوسازه.  7-9تست
باشد. درصورتي که يک سازة  داشته  کاتدي  عملكرد سیستم هاي حفاظت  برروي  عكس 
حفاظت شده براي حفاظت از يک سازة ايزوله طراحي شود، اتصال کوتاه به ساير سازه ها 
از دست رفتن حفاظت کافي در آن سازه مي شود. همچنین ممكن است  باعث  معموالً 
اتصال کوتاه ها تأثیري عكس بر روي توزيع جريان گذاشته و در نتیجه باعث از دست رفتن 
حفاظت در بعضی نواحي از سازه شوند. تعیین وضعیت هاي اتصال کوتاه يا ايزوله در فاز 
طراحي تجهیزات حفاظت کاتدي نیز حائز اهمیت مي باشد. روشي که براي آزمايش اتصال 
کوتاه بین دو سازه ترجیح داده مي شود تست پتانسیل است. اگر دو سازه اتصال کوتاه 
به سرعت نتیجه را نشان داده و در عین حال داده هاي  نشده باشند، اين روش معموالً 
پتانسیل با ارزشي را فراهم می کند. اگر حفاظت کاتدي در هیچ سازه اي بكار نرفته باشد 
اندازه گیري پتانسیل اندکي متفاوت  يا در يک يا هر دو سازه بكار رفته باشد روش هاي 
کاتدي نصب شده  آنها حفاظت  يا هر دوي  از سازه ها  يكي  بود. در صورتی که  خواهند 
اگر فقط يک سازه حفاظت  باشد.  نیاز  باشند، ممكن است به يک منبع تغذيه   نداشته 
کاتدي داشته باشد به دستورالعمل های پاراگراف 7-۹-۱ مراجعه کنید؛ اگر هر دو سازه 
اگر  و  پاراگراف 7-۹-2 مراجعه کنید  به دستورالعمل های  باشند  حفاظت کاتدي داشته 
هیچ کدام از سازه ها حفاظت کاتدي نداشته نباشد به دستورالعمل هاي پاراگراف ۳-۹-7 

مراجعه کنید.
هشـدار: بـراي اندازه گیـري مقاومـت بیـن دو سـازة مدفـون از اهم متر اسـتفاده 
نكنیـد. درصورتي کـه سـازه ها ايزولـه باشـند، جريـان از طريـق دسـتگاه اندازه گیـري 
برقـرار شـده و مي توانـد منجـر بـه آسـیب هايي شـود. اگـر آن جريـان بـه دسـتگاه 
اندازه گیـري آسـیب نزنـد، ايـن اندازه گیـري مقـدار مقاومـت را نشـان نخواهـد داد. 
باطـري  از  گويـا  کـه  تفسـیر مي کنـد  بگونـه اي  را  ولتـاژ  ايـن  اندازه گیـري  دسـتگاه 
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داخلـي آمـده اسـت، بجـاي اينكـه از مـدار الكتريكي خارجي مـورد اندازه گیـري آمده 
 . شد با

7-9-1تستاتصالکوتاهيدوسازه،باوجودحفاظتکاتديدريکسازه. 
مقدار  الكترود مرجع مس/سولفات مس،  دادن  بدون حرکت  اتصال سازه،  تغییر  با  فقط 

پتانسیل دو سازه را اندازه گیري کنید.

شکل 7-20 : تست اتصال کوتاهي بین دو سازه

7-9-1-1 اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختالف چشـمگیري با يكديگر داشـته 
باشـند )بیـش از ۱0mv(، دو سـازه بصـورت فلزي به يكديگـر اتصال کوتاه پیـدا نكرده اند. 
سـازة داراي حفاظـت کاتـدي بايـد تحـت شـرايط معمولـي پتانسـیل منفي تـر از 0/85- 
ولـت DC و سـازة فـوالدي بدون حفاظـت کاتدي بايد تقريباً پتانسـیلی بیـن 0/۳5- ولت 
DC و 0/65- ولـت DC )اختالفـي بیـن 200 و mv 500( داشـته باشـد. درصورتي کـه 

سـازة ديگر مسـي بـوده يا فـوالد داخل بتن تحت شـرايط معمولي باشـد، بايد پتانسـیلي 
تقريبـاً بیـن 0/20- ولـت DC و 0/۳0- ولت DC داشـته باشـد.

يكديگـر  بـا  چشـمگیري  اختـالف  پتانسـیل  دو  اندازه گیري هـاي  اگـر  2-1-9-7
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نداشـته باشـند )کمتر از ۱0mv(، ممكن اسـت دو سـازه اتصال کوتاه شـده باشـند و نیاز 
بـه آزمايشـات بیشـتری مي باشـد. بـراي افزايـش جريـان ورودي خـط لولـة حامـل، يک 
سیسـتم حفاظـت کاتـدي محلـي موقتـي نصـب کنیـد )پاراگـراف 7-۱0(؛ يـا در صورت 
امـكان فقـط سـطح جريـان سیسـتم موجـود را افزايـش دهیـد. توجه داشـته باشـید که 
سیسـتم موقـت بايـد در جايـي نصب شـود کـه جريـان از آنجا فقط بـه يک سـازه توزيع 
شـود. اندازه گیـري پتانسـیل دو سـازه را تكـرار کنیـد. اگـر زمانی کـه پتانسـیل سـازة 
حفاظـت شـده در جهـت منفي تغییر می کند پتانسـیل سـازة حفاظت نشـده تقريباً ثابت 
بمانـد يـا در جهـت مثبـت تغییـر کنـد )کمتـر منفـي(، سـازه ها اتصـال کوتاه نشـده اند. 
اگـر بـا افزايـش جريان هـر دو مقدار پتانسـیل منفي تر شـود، دو سـازه با يكديگـر اتصال 

شـده اند.

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

باوجودحفاظتکاتديدردوسازه.  7-9-2تستاتصالکوتاهيدوسازه،
مقدار  الكترود مرجع مس/سولفات مس،  دادن  بدون حرکت  اتصال سازه،  تغییر  با  فقط 

پتانسیل هر دو سازه را اندازه گیري کنید.
7-9-2-1 اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختالف چشـمگیري با يكديگر داشـته 
باشـند )بیـش از 25mv(، دو سـازه بـا يكديگـر اتصـال کوتـاه فلزی پیـدا نكرده انـد. هردو 
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سـازه بايـد تحت شـرايط معمولـي پتانسـیل منفي تر از 0/85- ولت DC داشـته باشـند .
يكديگـر  بـا  چشـمگیري  اختـالف  پتانسـیل  دو  اندازه گیري هـاي  اگـر   2-2-9-7
نداشـته باشـند )کمتر از 25mv(، ممكن اسـت دو سـازه اتصال کوتاه شـده باشـند و نیاز 

بـه آزمايشـات بیشـتری مي باشـد.
y    اگـر يكـي از سـازه هاي حفاظت شـده يا هردوي آنهـا داراي سیسـتم اعمال جريان

باشـند، يكسـوکنندة يـک سیسـتم را خامـوش کنیـد. اندازه گیـري پتانسـیل هر 
دو سـازه را تكـرار کنیـد. اگـر زمانی کـه پتانسـیل سـازه اي کـه يكسـو کنندة آن 
خامـوش اسـت در جهـت مثبـت )کمتر منفـي( تغییر می کند.پتانسـیل سـازه اي 
کـه هنـوز يكسـو کنندة آن روشـن اسـت، تقريبـاً ثابـت بماند يـا در جهت منفي 
تغییـر کنـد، سـازه ها اتصـال کوتـاه پیـدا نكرده انـد. اگـر زمانی کـه جريـان يـک 
سیسـتم متوقـف مي شـود.هر دو مقـدار پتانسـیل تقريبـاً بـه يک انـدازه مثبت تر 

شـود، دو سـازه بـا يكديگر اتصـال کوتاه شـده اند.

شکل 7-22 : آزمایش اتصال کوتاهي دو سازه با حفاظت کاتدي
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جدول 7-2 : نمونه اي از پتانسیل مورد انتظار تحت شرایط اتصال کوتاه شده/نشده

پتانسيلموردانتظاروضعيتسيستم

سيستماتصالکوتاهشده

سيستم2سيستم1يکسوکننده2يکسوکننده1

0/965-0/995-روشنروشن

0/750-0/745-خاموشروشن

0/550-0/550-خاموشخاموش

0/750-0/750-روشنخاموش

سيستماتصالکوتاهنشده،بدونتداخل

سيستم2سيستم1يکسوکننده2يکسوکننده1

0/965-0/955-روشنروشن

0/555-0/955-خاموشروشن

0/555-0/545-خاموشخاموش

0/965-0/545-روشنخاموش

سيستماتصالکوتاهشده،باتداخل

سيستم1يکسوکننده2يکسوکننده1
)ناحيهتخليه(

سيستم2
)ناحيهپيکاپ(

0/965-0/955-روشنروشن

0/565-0/965-خاموشروشن

0/555-0/545-خاموشخاموش

0/955-0/535-روشنخاموش
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اگـر هـردو سـازه داراي سیسـتم هاي اعمـال جريـان بوده و هنوز نشـانة مشـخصي از 
وضعیت اتصال کوتاه شناسـائي نشـده باشـد، يكسـوکنندة سیسـتم اول را روشن بگذاريد 
و بـا وقفـه در يكسـوکنندة سیسـتم دوم دسـتورالعمل آزمايـش قبلـي را تكـرار کنید. اگر 
زمانی کـه پتانسـیل سـازه اي که يكسـو کننـدة آن خاموش اسـت در جهت مثبـت )کمتر 
منفـي( تغییـر مي کند. پتانسـیل سـازه اي که هنوز يكسـو کنندة آن روشـن اسـت، تقريباً 
ثابـت بمانـد يـا در جهـت منفـي تغییـر کند، سـازه ها اتصـال کوتـاه پیـدا نكرده انـد. اگر 
زمانی کـه جريـان يـک سیسـتم قطـع مي شـود هـر دو مقـدار پتانسـیل تقريبـاً بـه يـک 

انـدازه مثبت تـر )کمتـر منفـي( شـوند، دو سـازه بـا يكديگر اتصـال کوتاه شـده اند.
اگـر هـر دو سـازه داراي سیسـتم هاي اعمـال جريـان بـوده و هنـوز نشـانة مشـخصي 
از اتصـال کوتـاه شناسـائي نشـده باشـد، هـر دو يكسـوکننده را خامـوش کـرده و طبـق 

دسـتورالعمل هاي پاراگـراف 7-۹-۳ عمـل کنیـد.
7-9-3تستاتصالکوتاهيدوسازه،بدونحفاظتکاتديدرآنها. فقط با 
تغییر اتصال سازه، بدون حرکت دادن الكترود مرجع مس/سولفات مس، مقدار پتانسیل 

دو سازه را اندازه گیري کنید.

شکل 7-23 : تست اتصال کوتاهي دو سازه بدون وجود حفاظت کاتدي در هرکدام
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7-9-3-1اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختـالف چشـمگیري بـا يكديگر داشـته 
باشـند )بیـش از 25mv(، دو سـازه بـا يكديگـر اتصال کوتـاه فلزی پیـدا نكرده اند. سـازه هاي 
 DC و 0/65- ولت DC فوالدي بايد تحت شـرايط معمولي پتانسـیلي تقريباً بین 0/۳5- ولت
داشـته باشـند. درصورتي که سـازه مسـي يـا از جنس فـوالد داخـل بتن در شـرايط معمولي 
باشـد، بايـد پتانسـیلي تقريبـاً بیـن 0/20- ولـت DC و 0/۳0- ولـت DC داشـته باشـد؛ و در 
صورتي که سـازه اي گالوانیزه )داراي پوشـش روي( باشـد، پتانسـیل آن بايد تقريباً بین 0/80- 

ولـت DC و ۱/05- ولت DC باشـد.
7-9-3-2اگـر اندازه گیري هـاي دو پتانسـیل اختـالف چشـمگیري با يكديگر نداشـته 
باشـند )کمتر از 25mv(، ممكن اسـت دو سـازه اتصال کوتاه شـده باشـند و نیاز به آزمايشات 

بیشـتری مي باشد. 
بـراي اعمـال جريـان به يكي از اين سـازه ها، يک سیسـتم حفاظت کاتـدي محلي موقت 

)پاراگـراف 7-۱0( در جايـي نصـب کنید که جريان از آنجا يكسـان به هردو سـازه برسـد.
اندازه گیـري پتانسـیل دو سـازه را تكـرار کنید. اگر زمانی که پتانسـیل آن سـازه اي که 
جريـان بـه آن اعمـال شـده در جهت منفي تغییـر می کند، پتانسـیل سـازه اي که جريان 
بـه آن اعمـال نشـده اسـت تقريبـاً ثابـت بمانـد يـا در جهـت مثبـت تغییـر کنـد )کمتـر 
منفـي(، سـازه ها اتصـال کوتـاه نشـده اند. اگـر بـا افزايش جريـان هـر دو مقدار پتانسـیل 

منفي تـر شـود، سـازه ها بـا يكديگـر اتصـال کوتاه شـده اند.

شکل 7-24 : تست اتصال کوتاهي دو سازه با منبع تغذیه
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تجهیزات  براي  برنامه ريزي  هنگام  نياز.  مورد جريان تست دستورالعمل 10-7
سیستم حفاظت کاتدي، جهت تعیین نوع و اندازة سیستم مورد نیاز، تست جريان مورد 
باشد،  حفاظت  مورد  سازه  ايزوالسیون  نیازمند  سیستم  طراحي  اگر  مي شود.  انجام  نیاز 
براي  نیاز  مورد  جريان  گیرد.  صورت  نیاز  مورد  جريان  تست  از  قبل  بايد  ايزوالسیون 
يک سازة ايزوله نشده، اشاره ای به مقدار جريان مورد نیاز در صورت ايزوله بودن سازه، 
نمي کند. از سیستم هاي موقت براي تعیین اثر جريان اعمال شده بر روي پتانسیل سازة 
تحت آزمايش استفاده مي شود. براي تقريب زدن مقدار جريان مورد نیاز، انجام حفاظت 
يكسوکننده هاي  از  بايد  سازه،  به  آزمايشي  جريان  اعمال  منظور  به  نیست.  الزم  واقعي 
سیار به همراه آندهاي موقت )معموالً میله های زمینی( يا سازه هاي فلزي موجود استفاده 
 ،DC ژنراتورهاي  يدکي،  يكسوکننده های  همچنین  خودرو،  باتري های  از  مي توان  کرد. 
دستگاه هاي جوشكاري DC  استفاده نمود؛ يا مي توان يكسوکننده سیستم هاي ديگر را 

موقتاً استفاده کرد. 
7-10-1سيستمهايحفاظتکاتديمحليموقت. سیستم هاي حفاظت کاتدي 
محلي موقت بايد در مكان هايی قرار بگیرند که قرار است سازه مورد نظر آينده نصب شود. 
اگر محل اين سازه مشخص نباشد، سیستم بايد در دورترين فاصلة ممكن از سازه تحت 
و  موقت  آند  بستر  ناحیه  در  بدون وجود هرگونه سازة خارجي  داده شود؛  قرار  حفاظت 

هرگونه سازة خارجي بین بستر آند موقت و سازه تحت حفاظت.
هشـدار: بـراي يـک آنـد موقت که با سـازة مـورد آزمايـش اتصـال کوتاه پیـدا کرده 
اسـت، از هیـچ نـوع سـازة فلزي اسـتفاده نكنید. ايـن کار منجر به نوسـانات بسـیار بزرگ 
جريـان شـده و مي توانـد بـه پرسـنل آسـیب برسـاند و موجـب تخريـب تجهیزات شـود. 
در پروژه هـاي دريايـي، هنـگام انجـام کار روي يـا در نزديكـي خطـوط بـرق مدارهـا يـا 
قسـمت هايي از تجهیـزات کـه بـا ولتـاژ v 50 يـا بیـش از آن کار مي کننـد، از روش هـاي 

مشـخص شـده در راهنمـایOPNAVP- 45-117-6-98 اسـتفاده کنید. 
حصارهاي  مانند  موجود،  فلزي  سازه هاي  از  موجود.  فلزي سازههاي 2-10-7
به  مي توان  استفاده  بدون  چاه های  يا  لوله  خطوط  زيرزمیني،  آب  کانال هاي  فلزي، 
نمود.  استفاده  شده  نصب  موقت  آندهاي  کنندة  تكمیل  يا  موقت  آندهاي  عنوان 
آزمايش  ابتدا  بايد  استفاده شود،  موجود  سازه هاي  از  هرکدام  از  باشد  قرار  درصورتي که 
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 شود تا مشخص شود که آيا آن سازه با سازه موردتست اتصال کوتاه شده است يا خیر
) پاراگراف مربوطه در بخش 7-۹ را مالحظه کنید(. ناحیة نصب موقت بايد بخوبي بررسي 
شده تا احتمال وجود آندهای موقت يا وجود سازه های خارجی در منطقه مشخص شود. 
از خطوط لوله يا مخازن به عنوان آند موقت استفاده نكنید، زيرا درصورت نشتي تأثیر 

عكس خواهند داشت.
7-10-3آندهـايموقـت. تعـداد آندهـاي موقـت مـورد نیـاز بـه منبـع ولتـاژ 
موجـود، مقـدار جريـان مطلـوب و مقاومـت ويـژة خـاک بسـتگي دارد. اگـر تعـداد 
آندهـا دوبرابـر شـود، مقـدار جريـان تقريبـاً دوبرابـر مي شـود. درصورتي کـه مقاومت 
ويـژة خـاک دوبرابـر شـود، جريـان نصف مي شـود. در خـاک بـا مقاومت ويژة بسـیار 
پايیـن، ممكـن اسـت دو يـا سـه آند کافي باشـد و در خـاک بـا مقاومت ويژة بسـیار 
بـاال ممكـن اسـت تعـداد زيادي آنـد موقت مـورد نیاز باشـد. مقـدار جريـان مطلوب 
اصـوالً بـه کیفیـت عايـق روي سـازة تحـت آزمايـش بسـتگي دارد. سـازه هايي کـه 
بسـیار خـوب عايـق شـده اند بـا يـک مقـدار جريـان کوچـک )۱ يـا 2 آمپـر(، تغییـر 
عايـق  بخوبـي  کـه  سـازه هايي  مي دهند.درحالي کـه  نشـان  توجهـي  قابـل  پتانسـیل 
قابـل توجهـي  20 آمپـر( تغییـر پتانسـیل  تـا  بـاال )۱0  بـا جريـان  نشـده اند، بجـز 
نشـان نخواهنـد داد. درصـورت دوبرابـر شـدن ولتـاژ، جريـان دو برابـر مي شـود. در 
نتیجـه درصـورت پايیـن بـودن ولتـاژ منبـع، آندهـاي موقـت بیشـتري مـورد نیـاز 
خواهـد بـود، و درصورتي کـه ولتـاژ منبـع بسـیار بـاال باشـد، فقـط تعـداد کمـی آند 

موقـت مـورد نیـاز خواهـد بود. 
7-10-4نصـبسيسـتمآنـدموقـت. معمـوالً نصـب سیسـتم آنـد موقـت براي 
انجـام تسـت جريـان مـورد نیـاز الزم اسـت. معمـوالً از میله هـاي مسـي زمینی اسـتفاده 
مي شـود. مي تـوان از هـر نـوع میلـة فلـزي زمینـی و نیـز هـر لولـة فلـزي يـا کانـال نیـز 
اسـتفاده نمـود. نهرهـا، برکه هـا، رودخانه هـا، درياچه هـا، خلیج هـا، اقیانوس هـا يـا سـاير 
آب هـاي راکـد در حوالـي محـل آنـد موقتـي، مكان هـای ايـده آلـي جهت بدسـت آوردن 
يـک بسـتر آنـدي بـا مقاومـت کـم نسـبت بـه زمیـن هسـتند. در ايـن مكان هـا می توان 
میله هـاي زمینـی را بـه سـادگي در آب قـرار داد. معمـوالً میله هـاي زمینـی دو قسـمت 
می شـوند تـا مقاطـع ۴ تـا 5 فوتـي بدسـت آيـد. ايـن میله هـای زمینـی )يـا لولـة فلـزي 
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يـا کانـال لولـه( نـوک تیـز شـده و در زمین فرو بـرده می شـوند تـا تقريبـاً 0/۳ متر )يک 
فـوت( آنهـا باالتـر از سـطح زمیـن قـرار گیـرد. ايـن میله هـا بايـد بـراي کاهـش مقاومت 
نسـبت بـه زمیـن بـا فواصل تقريبـاً ۴/5 تا 6 متري )۱5 تـا 20 فوت( نسـبت به هم نصب 
شـوند. در نواحـي بـا مقاومت ويژة بسـیار بـاال، هنگامي که جريـان آزمايش بیشـتري نیاز 
باشـد مي تـوان بـراي کاهـش مقاومـت از آب پاشـی طـي يک بـازة زمانـي اسـتفاده کرد. 
در مـوارد حـاد مي تـوان حفـاري نمـود و  لولـة فـوالدي کـم قطري را بـا اسـتفاده از يک 
کـج بیـل يـا بولـدوزر در داخـل زمین فـرو کرد. ايـن روش را مي توان براي شـبیه سـازي 

نصـب عمیق تـر نیـز اسـتفاده نمود. 
اگـر سـاختار صخـره اي نباشـد، مي تـوان به ايـن روش میله هـا را در فواصـل ۹ تا ۱8 

متـری )۳0 تـا 60 فوت( نصـب نمود.
هشـدار: سـازة مـورد آزمايـش را بـه سـر مثبـت منبـع تغذيـه متصـل نكنیـد، زيرا 

ممكـن اسـت باعـث خوردگـي شـديد در سـازه شـود.
7-10-5اتصـاالت. کلیـه آندهـاي موقـت بايـد بـه سـر مثبـت منبع تغذيـه متصل 
شـوند. سـازة تحـت آزمايـش بايـد به سـر منفـي متصل شـود. جهـت اسـتحكام فیزيكي 
و مقاومـت کـم بايـد از کابل مسـي نمـره AWG 6 يـا بزرگتر از آن اسـتفاده شـود و نمره 
AWG 2 يـا بزرگتـر نیـز مطلـوب مي باشـد. بخصـوص اگـر کار طوالنـي مـدت سـازه يـا 

کابـل آنـد مـورد نیـاز باشـد. مي تـوان بـا کلمـپ )بسـت( لولـه اتصـاالت را برقـرار نمود؛ 
کلمـپ بـا اندازه مناسـب، پیچ هاي شـكاف دار و جوشـكاري حرارتی را تسـت کنید. کلیه 
سـیم ها و اتصـاالت بايـد مطابـق با ولتـاژ و جريان مـورد نیاز بـراي آزمايش ايجاد شـوند. 
يكسـوکننده سـیار معمولي، 60 ولت در ۳0 آمپر يا ۳0 ولت در 60 آمپر مي باشـد. سـاير 

يكسـوکننده ها ممكـن اسـت بیـش از ۱80 ولت يـا ۱00 آمپر باشـند.
از اينكـه هرگونـه توانـي بـه  7-10-6قبـلازاعمـالمنبـعتغذيـه. قبـل 
پتانسـیل سـازه ضـروري  از  اعمـال شـود، بدسـت آوردن مقاديـر رندمـی  سیسـتم 
پتانسـیل  بايـد  تسـت،  بـا جريـان  پتانسـیل  تغییـر  آوردن  بدسـت  بـراي  مي باشـد. 
ذاتـي در تمـام جاهايـي کـه قرار اسـت در خـالل تسـت جريان مـورد نیـاز آزمايش 

شـوند، بررسـی شـود. 
7-10-7اعمـالمنبـعتغذيـه. بـا اعمـال ولتـاژ کم شـروع کـرده، بـرق تغذيه را 
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وصـل کنیـد، اطمینـان حاصل کنیـد که تغییر پتانسـیل سـازه در جهت منفي مي باشـد. 
درحالي کـه پتانسـیل را بطـور متنـاوب چـک مي کنیـد تـا از شـیفت منفـی پتانسـیل 
بـا افزايـش جريـان اطمینـان حاصـل کنیـد، به تدريـج ولتـاژ و جريـان را تـا رسـیدن بـه 
خروجـي مطلـوب افزايـش دهیـد. اگـر ولتـاژ بـه حـد ماکزيمـم برسـد و هنـوز جريـان 
بیشـتري مـورد نیـاز باشـد، سیسـتم را خامـوش کرده و بسـتر آنـد موقـت را اضافه کنید 

)پاراگـراف ۴-۱0-7(. 
7-10-8جريـانکافـي. جريـان کافـي زمانـی اعمـال می شـود کـه بخـش قابـل 
توجهـي از سـازه مـورد آزمايـش به تغییر پتانسـیل قابل توجهي دسـت يافتـه يا حفاظت 
کامـل حاصـل شـده اسـت. درصورتي کـه حفاظـت کامـل حاصـل شـود جريـان مـورد 
نیـاز برابـر بـا جريـان تسـت مي باشـد. درصورتي کـه حفاظـت کامـل حاصل نشـود انجام 

محاسـبات بیشـتري مـورد نیاز اسـت.
7-10-9محاسـبهجريـانموردنياز. با مشـخص شـدن تغییر پتانسـیل و جريان 
الزم بـراي آن، مي تـوان جريـان مـورد نیـاز را محاسـبه نمـود. در صـورت دو برابر شـدن 
جريـان،  تغییـر پتانسـیل نیـز دوبرابـر مي شـود. توزيـع جريان بايـد در نظر گرفته شـود : 
اگـر توزيـع جريـان بـه خوبـي صورت گیـرد، با يـک فرمـول سـاده رياضي مقـدار جريان 
مـورد نیـاز بدسـت می آيـد. اگـر توزيـع جريان مناسـب صـورت نگیـرد، بايـد در طراحي 
سیسـتم مالحظـه شـود. درصورتي کـه طراحـي بـه بسـتر آنـدي عمیق تـري نیاز داشـته 
باشـد، مي تـوان جريـان مـورد نیـاز را با محاسـبات ارزيابي نمـود و اگر ايـن طراحي براي 
بسـترهاي سـطحي انجام شـده باشـد، بايد سیسـتم هاي حفاظـت کاتدي اضافـي در نظر 
گرفتـه شـود و آزمايشـات بیشـتري جهـت تعییم جريـان مورد نیـاز در مكان هـای اضافه 

شـده انجام شـود. 
نیاز، شامل  مورد  تست جريان  درصورتي که  آندي.  ازيکبستر بيش 10-10-7
بیش از يک محل  بستر آندي باشد، براي اندازه گیري تغییر پتانسیل سازه بايد تمامي 
منابع جريان بطور همزمان قطع شوند. با جمع کردن جريان تمام منابع تغذيه با يكديگر 
مقدار جريان مورد نیاز کل بدست می آيد. همیشه توزيع جريان مناسب را در نظر گرفته 

و مقدار جريان مورد نیاز براي هر سیستم مجزا را تخمین بزنید. 
7-10-11تکميلآزمايش. با تكمیل آزمايش، تمام منابع برق را خاموش کنید، تمام 
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کابل ها را قطع کرده و آندهاي موقت را خارج کنید. همانطور که در شكل 7-25 نشان 
داده شده براي خارج کردن ساده تر میله هاي زمینی يا لوله هاي کم قطر و کانال لوله، از 

سه تسمة فلزي استفاده کنید. 

شکل 7-25 : خارج کردن آندهاي موقت )میله هاي زمینی(

7-11اندازهگيريمقاومتويژةالکتروليت. مقاومت ويژه خاصیتي از ماده است 
که مقدار مقاومت الكتريكي بین دو نقطه در داخل آن ماده را تعیین مي کند. متداول ترين 
معادل  که  مي باشند  مكعب  سانتیمتر  بر  اهم  و  اهم-سانتیمتر  ويژه،  مقاومت  واحدهاي 
يكديگرند. بسیاري از فاکتورها در عملكرد سیستم هاي حفاظت کاتدي به مقاومت ويژة 
الكترولیت بستگي دارند. هنگامي که مقاومت ويژه کم است معموالً خورندگي محیط بیشتر 
است. خروجي آندهاي فداشونده و نیز آندهاي اعمال جريان هم به مقاومت ويژة محیط 
بر  سوء  تأثیر  براي  شور  و  شیرين  آب  ويژة  مقاومت  تغییر  میزان  معموالً  دارد.  بستگي 
عملكرد سیستم هاي حفاظت کاتدي کافي نیست. با اين حال، مقاومت ويژة محیط هاي 
خاکي به مقدار رطوبت موجود بستگي داشته و دستخوش تغییرات بسیار زيادي مي شود. 
اين تغییرات کاماًل متداول در مقاومت ويژة خاک، تأثیرات سوئي بر عملكرد سیستم هاي 
حفاظت کاتدي گذاشته و با تغییرات پتانسیل سازه نسبت به الكترولیت يا خروجي هاي 
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يكسوکننده در خالل بازرسي هاي معمولی سیستم آشكار مي شود. از اندازه گیري مقاومت 
ويژة الكترولیت براي تعیین علت عملكرد نامناسب سیستم استفاده مي شود. 

7-11-1روشچهارپيـن1. رايج تريـن روش اندازه گیـري مقاومـت ويـژة خـاک، 
روش چهارپیـن مي باشـد. در ايـن روش جريانـی از دو الكتـرود عبـور داده مي شـود 
و بـا يـک جفـت الكتـرود ديگـر افـت پتانسـیل در داخـل خـاک ناشـي از عبـور ايـن 
پتانسـیل  افـت  اندازه گیـري  و  تأمیـن جريـان  اندازه گیـري مي شـود. جهـت  جريـان 
از يـک ابـزار خـاص اسـتفاده مي شـود. بـه منظـور کاهـش دادن تأثیـر جريان هـاي 
سـرگردان در ايـن ناحیـه، اين دسـتگاه از جريـان متناوب اسـتفاده مي کنـد. چیدمان 

الكترودهـا در شـكل 7-26 نشـان داده شـده اسـت. 

شکل 7-26 : اندازه گیری مقاومت ویژة خاک به روش چهارپین )ونر2(

1. Four-Pin Method
2. Wenner
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مقاومت ويژة خاک از قرائت های نشان داده شده و با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود.
مقاومت ويژه )اهم - سانتیمتر( = ۱۹۱/5 × فاصلة پین ها )بر حسب فوت( × قرائت دستگاه اندازه گیري

در ايـن روش، مقاومـت ويـژة متوسـط خاک بیـن دو الكترود مرکزي تـا عمقي معادل 
بـا فاصلـة پین هـا اندازه گیـری مي شـود. اگـر فاصلـة پین هـا افزايش يابـد، مقاومـت ويژة 
متوسـط خـاک تـا عمـق بیشـتري اندازه گیـري مي شـود و اگـر با افزايـش فاصلـة پین ها 
مقاومـت ويـژة متوسـط خـاک افزايـش يابـد، بنابرايـن ناحیـه اي بـا مقاومت ويـژة خاک 
بیشـتر در عمـق وجـود دارد. درصورتي کـه مقاومـت ويـژة متوسـط خاک بـا عمق کاهش 
يابـد، بنابرايـن ناحیـه ای بـا مقاومـت ويـژة خـاک کوچكتـر، در عمـق وجـود دارد. بـراي 

مشـاهدة ضرايـب فواصـل رايـج و فواصـل ضرايـب زوج به جـدول 7-۳ مراجعـه کنید. 

جدول 7-3 : ضرایب قرائت در اندازه گیري مقاومت ویژه خاک به روش چهارپین

فواصلعموميضرايبزوج

فاصلهبينضريبقرائت
ميلهها

فاصلهبينضريبقرائت
ميلهها

5002'7"4792'6"

10005'3"9585'

15007'10"14367'6"

200010'5"191510'

250013'1"239412'6"

300015'8"287215'

400020'11"383020'

600031'4"574530'

7-11-2روشدوپيـن1. در روش دوپیـن بـراي اندازه گیري مقاومت ويـژة خاک، افت 
پتانسـیل بیـن جفـت الكتـرودي اندازه گیـري مي شـود کـه بـراي تأمیـن جريـان اسـتفاده 

1. Two-Pin Method
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شـده اند. دسـتگاهي کـه بـراي ايـن نـوع اندازه گیـري بـكار مـی رود، بـا توجـه به نـام ابداع 
کننـدة آن معمـوالً “شـپاردز کینـز۱” نامیده مي شـود. همانطور که در شـكل 7-27 نشـان 
داده شـده، پروب هـا بـا فاصلـه 0/۳ متـري )يـک فـوت( قـرار داده مي شـوند. درصورتي کـه 
خاک آنقدر سـفت و سـخت اسـت کـه پروب هـا نتوانند داخـل آن نفوذ کننـد، اندازه گیری 
در کـف دو سـوراخ پیش بینـی شـده انجـام مي شـود. ايـن ابـزار بـراي فاصلـة يـک فـوت 
پروب هـا کالیبره شـده اسـت و قرائت را مسـتقیماً بر حسـب اهم-سـانتیمتر ارائـه مي دهد. 
اگرچـه ايـن روش نسـبت بـه روش چهارپیـن از دقـت کمتـري برخـوردار اسـت و مقاومت 
ويـژة خـاک را فقـط در نزديكي سـطح اندازه گیـري مي کند. معمـوالً از آن در بررسـی های  

مقدماتـي اسـتفاده مي شـود زيـرا سـريعتر از روش چهارپیـن عمـل مي کند.

شکل 7-27 : روش دو پین)شپاردز کینز( در اندازه گیري مقاومت ویژة خاک

7-11-3سايرروشها)ميلهدرخاک،جعبهدرخاک(. همانطور که در شكل 
اندازه گیري  ابزار  يک  اصوالً  قرار داده شده در خاک  میلة  نشان داده شده است،   28-7
مقاومت ويژه دو پیني است که در آن  الكترودها  بر روي يک میله سوار شده اند. مانند 
يک روش ديگر دو پیني، مقاومت ويژة خاک در عمق بسیار کمي اندازه گیري مي شود. 
همچنین خاک بايد به اندازه کافي نرم باشد تا میله بتواند در آن فرو رود. در هر حال 

اندازه گیري، در خاک نرم و با استفاده از میله در خاک، مي تواند به سرعت انجام شود. 

1. Shepard’s Canes
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شکل 7-28 : اندازه گیري مقاومت ویژة خاک با یک میله در خاک

7-11-3-1 هنگامي کـه انجـام اندازه گیري هـاي میدانـي مقاومـت ويـژة خـاک 
امكان پذيـر نباشـد، مي تـوان از خـاک نمونـه گرفـت و مقاومـت ويـژة نمونـه را بـا 
اسـتفاده از يـک جعبـه خـاک تعیین کـرد. همانطور که در شـكل 7-2۹ نشـان داده 
شـده اسـت، ايـن روش اندازه گیـري اصـوالً از نـوع چهـار پیـن مي باشـد. اتصـاالت 

فلـزي در هـر انتهـاي جعبـه جريـان را بـه درون نمونـه عبـور می دهنـد. 
اندازه گیـري مي شـود.  داخـل خـاک  پروب هـای  بیـن  فاصلـة  در  پتانسـیل  افـت 
انـدازة  اسـاس  بـر  ثابت هايـی محاسـبه می شـود کـه  از  اسـتفاده  بـا  ويـژه  مقاومـت 
خـاص جعبـه خـاک مـورد اسـتفاده بدسـت می آينـد. بـا توجه بـه اغتشـاش خاک در 
نمونه بـرداري و خشـک شـدن احتمالـي آن در طـي انتقـال، احتمال اينكـه اين روش 
اندازه گیـري مقاومـت ويـژة خـاک را، درمقايسـه بـا يـک آزمايـش میدانـي واقعـي، 
صحیـح را نشـان دهـد کمتـر اسـت. بـراي به حداقل رسـاندن خشـک شـدن نمونه ها، 
بايـد آنهـا را  داخـل کیف هـاي پالسـتیكي قـرار داده و قبـل از انتقال درزبنـدي نمود.



ش
مای

آز
م: 

فت
 ه

صل
ف

199

شکل 7-29 : اندازه گیري مقاومت ویژة خاک با جعبه خاک

7-12دستورالعملتستPH .PHيک الكترولیت معیاري از میزان خاصیت اسیدي 
يا بازي محلول آن مي باشد. مقدار PH از صفر تا ۱۴ تغییر می کند که صفر تا 7 اسیدي، 7 
خنثي و 7 تا ۱۴ قلیايي است. مقدار PH را مي توان با استفاده از چندين روش اندازه گیري 
مهمترين   – فعال  بودن  بازي  يا  اسیدي  میزان  از  بیاني   - الكترولیت  يک  در  که  نمود، 
مقدار  اسیدي  درمحلول هاي  مي کند.  تعیین  را  فلزات  خوردگي  نرخ  که  است  فاکتوري 
 PH مفدار  مي باشد.  بیشتر   )OH-( هیدروکسیل  يون هاي  از   )H+( هیدروژن  يون هاي 
الكترولیت براي برنامه ريزي، انجام مالحظات طراحي و بررسی نشتي تست مي شود. در 
مورد فوالد، نرخ خوردگي از PH حدود ۴/5 تا PH حدود ۱0/5 نسبتاً ثابت باقي مي ماند. 
در PH کمتر از ۴، خوردگي فوالد بسیار تسريع مي شود. همچنین در PH باالي ۱۱، نرخ 
هنگامي که  سريع  و  ناگهاني  افزايش  يک  بجز  می يابد،  کاهش  به شدت  فوالد  خوردگي 
PH به ۱۴ مي رسد )که در شكل 7-۳0 نشان داده نشده است(. در مورد آلومینیوم، نرخ 

خوردگي اسیدي شبیه فوالد است اما بر خالف آهن و فوالد، آلومینیوم در الكترولیت هاي 
خوردگي   OH- يون هاي  با   Al+ يون هاي  واکنش  بدلیل   )8/5 از  بیش   PH( نیز  قلیايي 

شديدي را بروز مي دهد )آمفوتريک را در فهرست لغات ببینید(.
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شکل 7-30 : اثر PH بر نرخ خوردگي فوالد

7-12-1تستالکترودازجنسآنتيموان
7-12-1-1 آنتیمـوان فلـزي منحصـر بـه فـرد با رابطة مسـتقیم بین PH و پتانسـیل 
اندازه گیـري شـدة آن مي باشـد. اختـالف پتانسـیل يـا ولتـاژ ايجاد شـده بیـن آنتیموان و 
الكتـرود مرجـع مس/سـولفات مـس، در اثر تغییـرات PH تقريبـاً از 0/۱ ولـت DC تا 0/7 
ولـت DC متغیـر مي باشـد. متعاقبـاً هنـگام اسـتفاده  بـا ايـن الكتـرود مرجع می تـوان  از 

آن بـراي تعییـن PH  الكترولیـت اسـتفاده کرد. 
نظیـر  و  شـود  تمیـز  اسـتفاده  از  قبـل  بايـد  آنتیمـوان  الكتـرود  2-1-12-7
الكتـرود مس/سـولفات مـس، بايـد از دسـتورالعمل های تمیـزکاري خاصـي اسـتفاده 
شـود. ايـن الكتـرود را مطابـق بـا دسـتورالعمل هاي بخـش 7.2.۱.۱a تمیـز کنیـد. 
آنتیمـوان بسـیار شـكننده اسـت؛ بنابرايـن در هنـگام اسـتفاده از آن بسـیار دقـت 
کنیـد. سـر آن بايـد صـاف و صیقلـي نگـه داشـته شـود و نبايد هیچ سـطح خشـن يا 

حفـره اي در آن وجـود داشـته باشـد.
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شکل 7-31 : الکترود آنتیموان

بـا  را در تمـاس  نیـم پیـل مس/سـولفات مـس  انتیمـوان و  الكتـرود   3-1-12-7
الكترولیـت قـرار داده و بـا اسـتفاده از يـک ولـت متـر بـا مقاومـت ورودي بـاال، اختـالف 
پتانسـیل را اندازه گیـري کنیـد. تثبیت مقـدار اندازه گیري چند ثانیه اي بطـول مي انجامد. 
ايـن تثبیـت در محلول هـاي اسـیدي بسـیار کندتـر از محلول هـاي قلیايي اسـت. از انجام 
ايـن اندازه گیري هـا هنگامي کـه جريـان حفاظـت کاتـدي برقـرار اسـت اجتنـاب کنیـد. 
شـارش جريـان داخـل الكترولیت بـر روي دقت تأثیر سـوء خواهد گذاشـت. درصورتي که 
نتـوان جريـان را متوقـف نمـود، دو الكتـرود را نزديک هـم و بصورت عمود بر جهت شـار 

جريـان قـرار دهید.
7-12-1-4 بـراي اندازه گیـري جريان داخـل الكترولیت، يک نیم پیل مس/سـولفات 
مـس و يـک نیـم پیـل مس/سـولفات مـس دومـي را بـه فاصلـة چنـد اينـچ در تمـاس با 
الكترولیـت قـرار داده و بـا اسـتفاده از يـک ولـت متـر بـا مقاومـت ورودي بـاال، اختـالف 
پتانسـیل را اندازه گیـري کنیـد )پاراگـراف 7-5(. اندازه گیري هـا را در چنديـن جهـت 
انجـام دهیـد. درصـورت نبـود جريـان، اندازه گیري هـا قرائت هـاي يكسـاني را خواهنـد 
داشـت؛ درصـورت وجـود جريـان، کمتريـن اندازه گیـري جايـي خواهـد بود کـه کمترين 
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مقـدار جريـان برقـرار اسـت. همچنیـن در صورت عـدم وجود جريـان داخـل الكترولیت، 
نتايـج اندازه گیـري بايـد مشـابه بـا حالتـی باشـد که دو پیـل بصورت سـر به سـر۱، بدون 

تمـاس بـا الكترولیـت، قـرار گرفته اند. 

شکل 7-32 : اندازه گیري PH با جریان الکترولیت

7-12-2روشتستشيميايي. روش هاي تست شیمیايي معموالً مرتبط با نمونه های 
الكترولیت مايع مي باشند. روش هاي شیمیايي اندازه گیري PH شامل استفاده از الكترودهاي 
دستگاه  دارد.  بستگي  محیط   PH به  آنها  رنگ  که  است  معرف هايی  يا   PH اندازه گیري 
اندازه گیري PH اختالف پتانسیل بین الكترود مرجعي که به PH حساس نیست و الكترودي 
که پتانسیل آن نسبت به PH حساس است، را اندازه گیري می کند. معرفهاي رنگي معموالً 
به شكل کاغذهاي PH استفاده می شوند. کاغذ با محلولي که قرار است اندازه گیري شود، تر 
مي شود و رنگ حاصل با استاندارد رنگ مقايسه شده و PH مشخص می شود. هنگامي که از 
دستگاه هاي اندازه گیري شیمیايي يا معرف هاي شیمیايي براي اندازه گیري PH خاک استفاده 
مي شود، از روند زير استفاده مي شود: مقدار کمي از خاک )يک يا دو قاشق غذاخوري( در 
ظرف تمیزي قرار داده شده و به همان اندازه آب به آن اضافه مي شود. پس از هم زدن، اجازه 

می دهیم که اين مخلوط راکد شده و PH مايع حاصل اندازه گیري مي شود. 

1. Tip-to-tip
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7-13کاليبراسيونمحلتستافتIR. محل تست افت IR نوعي ايستگاه تست 
حفاظت کاتدي است که براي تعیین جهت و بزرگي جريان DC ،که از طريق يک خط لوله 
جريان مي يابد ضروري است. در خطوط لولة حفاظت شده، مي توان از اين اطالعات براي 
بازرسي توزيع جريان، بررسي جريان سرگردان يا جريان تداخلی و بررسي ناحیة تحت 
تأثیر يكسوکننده هاي نصب شده استفاده نمود. در خطوط لولة حفاظت نشده مي توان از 
اين اطالعات براي پیدا کردن نواحي آندي و نواحي تخلیه يا پیكاپ جريان های سرگردان 
يا جريان هاي تداخل استفاده کرد. اين روش، از خط لوله يا کابل فلزي به عنوان يک شنت 
استفاده مي کند که بعداً کالیبره شده و براي اندازه گیري يک میلي ولت "افت IR" بكار 
 DC می رود که با استفاده از آن مي توان جريان را محاسبه نمود. مقدار مشخصی از جريان
به خط لوله اعمال شده و افت ولتاژ در سراسر طول سازه اندازه گیري مي شود )پاراگراف 
باشد،  معلوم  دقت  به   IR تست  محل  فاصلة  و  لوله  خط  سايز  درصورتي که   .)۱-۱۳-7
مي توان مقاومت را تخمین زد )پاراگراف 7-۱۳-۳(. مي توان بوسیله روش آمپرمتر خنثي 
و با استفاده از يک دستگاه اندازه گیري چند کاره، جريان خط را تعیین نمود )پاراگراف 
7-۱۳-۴(. يک روش ديگر براي تعیین جهت و بزرگي جريان DC ، که از طريق يک خط 
لوله جريان مي يابد، استفاده از يک کلمپ بر روي میلي آمپرمتر است. اين روش براي قرار 
دادن پروب در اطراف خط لوله به تجهیزات بسیار تخصصي، که سايز آنها متناسب با اندازة 

خط لوله مي باشد و حفاري يا مسیر دسترسي به خط لوله نیاز دارد.
روشـي کـه ترجیـح داده مي شـود، اندازه گیـري مقاومـت واقعـي لولـه بـا اسـتفاده از 
جريـان آزمايشـي مي باشـد. ايـن روش بـه اطالعاتـي در مـورد سـايز يـا ضخامـت ديوارة 
خـط لولـه نیـاز نداشـته و تحـت تأثیـر تغییـرات فلـز ناشـی از تغییـرات در ترکیـب يـا 
خوردگـي، تغییـرات مقاومـت ناشـي از دمـا، يـا طـول غلـط محل تسـت قـرار نمي گیرد. 
مقـدار جريـان تسـت مـورد نیـاز بـه قطر خـط لولـه و فاصلـة محل تسـت بسـتگي دارد. 
هرچـه خـط لولـه بزرگتر باشـد بـه مقدار جريان بیشـتري نیاز اسـت. هرچـه فاصلة محل 

تسـت کوتاهتـر باشـد مقـدار جريان بیشـتري مـورد نیاز اسـت. 



204

دی
کات

ت 
اظ

حف
ی 

ها
م 

ست
سی

ی 
ار

هد
نگ

 و 
ری

ه و
هر

ب

شکل 7-33 : نصب محل تست افت IR معمولي

هشدار: براي اندازه گیري مقاومت خط لوله يا کابل از اهم متر استفاده نكنید. جريان 
عبوري از درون خط لوله يا کابل از طريق دستگاه اندازه گیري عبور کرده و مي تواند منجر 
به آسیب هايي شود. اگر جريان به دستگاه اندازه گیري آسیب نزند، اين اندازه گیري مقدار 
مقاومت را نشان نخواهد داد. دستگاه اندازه گیري اين ولتاژ را بگونه اي تفسیر مي کند که 
گويا از باطري داخلي آمده است، بجاي اينكه از مدار الكتريكي خارجي تحت اندازه گیري 

آمده باشد.

IR شکل 7-34 : کالیبراسیون یک محل تست افت
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7-13-1مدارهاياندازهگيري. کالیبراسیون يک محل تست افت IR شامل دو مدار 
اندازه گیري مي باشد. مدار خارجي متشكل از يک آمپرمتر براي اندازه گیري جريان، يک منبع 
برق DC، يک کلید روشن/خاموش و ابزارهاي تنظیمي مي باشد. مي توان از يک يكسوکنندة 
سیار به عنوان منبع جريان، کلید و ابزارهاي تنظیمي استفاده کرد. مدار داخلي، يک ولت متر با 
مقاومت ورودي باال )حداقل ۱0 مگا اهم( مي باشد که روي مقیاس میلي ولت تنظیم می گردد. 
خطـوط لولـه و کابل هـا بطـور ذاتـي همیشـه داراي جريانـي داخلی هسـتند. بنابراين 
تغییـر در اندازه گیـري افـت ولتـاژ بـا مقدار جريان تسـت اعمال شـده مقايسـه مي شـود. 

y    مطابـق بـا پالريته هـاي شـكل 7-۳۴، کلیـه اجـزاي مـدار را وصـل کنیـد. رعايـت
پالريتـه بـراي تشـخیص درسـت جهـت شـارش جريـان در داخـل خـط لولـه يا 

کابـل، در خـالل دسـتورالعمل هاي آزمايـش بعـدي، مهـم اسـت.
y   .در مدار داخلي را ثبت کنید ) mv( با خاموش کردن کلید مدار خارجي، مقدار ولتاژ
y    کلید مدار خارجي را، با شروع از يک جريان کم، وصل کنید و جريان را تا جايی تنظیم

کنید که به جريان تست مطلوب برسد، مقدار جريان تست را ثبت کنید.
y   .در مدار داخلي را ثبت کنید ) mv( در حالي که مدار خارجي روشن باقي مانده است، مقدار ولتاژ
y   :داده ها را در فرمول هاي زير قرار دهید
۱

 mv ۴/۱ منهاي mv ON در تغییر ولتاژ بايد پالريته در نظر گرفته شود. به عنوان مثال : حاصل
 ،-۱/۳ mv OFF ۴/۱ منهاي mv ON2/8 مي باشد. درحالي که حاصل mv ۱/۳، تغییر ولتاژ OFF

تغییر ولتاژ mv 5/۴ ) تغییر ولتاژ =  mv ON - -mv OFF = +mv ON + mv OFF+ ( است. 
y    .مقاومـت محـل تسـت و ضريـب کالیبراسـیون احـراز شـده را يادداشـت کنیـد

باشـد، ضريـب کالیبراسـیون  ثابـت  يـا کابـل  لولـه  درصورتي کـه دمـاي خـط 
مي توانـد بـر روي ايسـتگاه آزمايـش افـت IR حـک شـده و در اندازه گیري هـاي 

1. 
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آتـي مـورد اسـتفاده قرار گیـرد. درصورت نبـود اطمینان يـا تغییر دماهـا، هر بار 
کـه اندازه گیـري انجـام مي گیـرد مراحـل کالیبراسـیون را انجـام دهیـد.

7-13-2جهتجريان.جهت شارش جريان با پالريتة قرائت ولتاژ )mv( در مدار 
IR مثبت  افت  از شكل 7-۳5 يک  استفاده  با  به عنوان مثال،  داخلي مشخص مي شود. 
برقراری جريان را از راست به چپ نشان مي دهد درحالي که يک افت IR منفي برقراری 

جريان را از چپ به راست نشان خواهد داد. 

شکل 7-35 : محل تست افت IR، جهت جریان

ابعاد خط لوله  7-13-3مقاومتخطلوله. اگر فاصلة محل تست مشخص بوده و 
دقیقاً معلوم باشد، مي توان مقاومت خط لوله را محاسبه نمود. اتصاالت مقاومتي يا عايق ها 
نمي توانند بر روي خط لولة واقع در داخل محل )دهانة( تست حضور داشته باشند. تغییرات 

دما بطور معكوس بر روي دقت اين محاسبات تأثیر می گذارد. 
7-13-3-1همانطور که در شكل 7-۳5 نشان داده شده است، مقدار افت mv( IR( با 
استفاده از يک ولت متر روي مقیاس mv  اندازه گیري مي شود. با رعايت همه پالريته هاي 
شكل 7-۳5، دستگاه اندازه گیري را به مدار داخلي متصل نموده و مقدار اندازه گیري شده را 
ثبت کنید. پالريته براي تشخیص درست جهت جريان در داخل خط لوله يا کابل در خالل 

دستورالعمل هاي آزمايش بعدي، مهم است.
7-13-3-2مقاومـت بـا اسـتفاده از جـدول 7-۳ تخمیـن زده مي شـود. ايـن مقاومت 
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بـر حسـب میلیونیـم اهـم )0/00000۱ اهـم( بر هر فوت خطـي از خط لوله بیان مي شـود. 
مقـدار ايـن مقاومـت بايد، در محل تسـت، در عددی بـا واحد فوت ضرب شـود )فاصلة خط 

لولـه بیـن نقـاط اتصال واقعي از اتصاالت ايسـتگاه تسـت بـه خط لوله بر حسـب فوت(.

جدول 7-4 : مقاومت تقریبي خطوط لولة فوالدي

اندازهاسميخط
لوله)اينچ[

قطرخارجي
)اينچ(

ضخامتديوار
)اينچ(

وزندرهر
فوت)پوند(

مقاومتدرهر
فوت)ميکرواهم(

22/3750/1543/6579/20

44/5000/23710/8026/80

66/6250/28019/0015/20

88/6250/32228/6010/10

1010/7500/36540/507/13

1212/7500/37549/605/82

1414/0000/37554/605/29

1616/0000/37562/604/61

1818/000/37570/604/09

2020/0000/37578/603/68

2222/0000/37586/603/34

2424/0000/37594/603/06

2626/0000/375102/602/82

2828/0000/375110/602/62

3030/0000/375118/702/44

3232/0000/375126/602/28

3434/0000/375134/602/15

3636/0000/375142/602/03
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7-13-3-3سپس اين داده ها در فرمول زير قرار داده می شوند :

7-13-3-4 جهـت جريـان از روي پالريتـة اندازه گیـري شـدة افـت mv( IR( تعییـن 
مي شـود. بـه عنـوان مثـال بـا اسـتفاده از شـكل 7-۳5، يـک افـت IR مثبـت برقـراری 
جريـان را از راسـت بـه چـپ نشـان مي دهـد درحالي کـه يـک افـت IR منفـي برقـراری 

جريـان را از چـپ بـه راسـت نشـان خواهـد داد.
7-13-4دستگاهاندازهگيریچندکاره2. دستگاه اندازه گیری چند کاره داراي قابلیت 
اندازه گیري جريان با "روش آمپرمتر نال۳" مي باشد. اين دستگاه مي تواند جريان هاي خطي کمتر 
از دو آمپر را با اطمینان اندازه گیري کند. از اين روش در نواحي با جريان خطي بیش از دو آمپر 
استفاده نكنید. ممكن است تغییرات جريان سرگردان يا ساير نوسانات در اندازه گیري ها الزام کند 
که دستگاه را در حالت نال نگه داريم و دستیابی به اندازه گیري های دقیق و قابل اطمینان را  بسیار 
دشوار کند. اين روش به هیچگونه اطالعاتي در مورد طول محل تست، قطر سازه يا نوع فلز مورد 

آزمايش نیاز ندارد.

شکل 7-36 : روش آمپرمتری نال، با دستگاه اندازه گیری چند کاره

1.
2. Multi-Combination Meter
3. “Null Ammeter Method”
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7-14دستورالعملتستتداخل.هنگامي که جريان داخل يک الكترولیت شارش 
فلزي  را طی مي کند. درصورتي که يک سازه  الكتريكي حداقل  مقاومت  مي يابد، مسیر 
در الكترولیت دارای جريان فرو رود، می تواند يک مسیر با مقاومت کم را براي شارش 
خوردگي  مي شوند  سازه  وارد  الكترولیت  از  الكترون ها  که  جايي  کند.  فراهم  جريان 
تسريع خواهد شد. جايي که الكترون ها سازه را ترک مي کنند، خوردگي کاهش خواهد 
نامیده مي شود. تداخل کاتدي معموالً در سازه هاي  "تداخل کاتدي"  اين پديده  يافت. 
الكتريكي، آشكار و  اندازه گیري هاي  با  را مي توان  اتفاق مي افتد. تداخل کاتدي  مدفون 
دارد  سازه هايي  روي  بر  را  نامطلوبي  اثرات  کاتدي  حفاظت  اوقات  گاهي  نمود.  کنترل 
توسط  نقطه  يک  در  جريان  از  مقداري  زيرا  نیستند،  متصل  حفاظت  سیستم  به  که 
اين سازه هاي "خارجي" جذب شده و در تالش براي بازگشت به منبع و تكمیل مدار، 
تخلیه جريان، خوردگي رخ مي دهد. جريان  تخلیه مي شود. در محل  نقطه ديگري  در 
مي تواند با عبور از بین دو سازه يا در طول اتصاالت با مقاومت باال در همان سازه، موجب 
باشند.  نوساني  يا  ثابت  است  ممكن  تداخلي  جريان های  منابع  شود.  خوردگي  تخريب 
ترموالكتريک،  ژنراتورهاي  و  مانند يكسوکننده هاي حفاظت کاتدي  ثابت،  منابع جريان 
ثابتی مي باشند. منابع جريان نوساني داراي يک  اصوالً داراي خروجي جريان مستقیم 
الكتريكي جريان  آهن  راه  مانند سیستم هاي  نوساني هستند،  مستقیم  خروجي جريان 
جوشكاري،  دستگاه هاي  سنگ،  ذغال  معادن  بارکشي  پمپ هاي  و  سیستم ها  مستقیم، 
سیستم هاي برق جريان مستقیم، و جريان هاي تلوريک. براي توضیحات و شرح منابع 

جريان تداخلي به پاراگراف 2-2-۴ مراجعه کنید.
معمـوالً مي تـوان بـا نصـب يـک اتصـال الكتريكـي بیـن سـازة حفاظـت نشـده )در 
محلـي کـه حداکثـر تخلیـه وجـود دارد( و سـازة حفاظـت شـده، روش بهبـود را اعمال 
نمـود. سـاير روش هـاي بهبـود شـامل از بین بردن پیوسـتگي خـط لولة خارجـي، عايق 
کـردن ناحیـة پیـكاپ خـط لولـة خارجـي، عايـق کـردن خـط لولـة حفاظـت شـده در 
ناحیـة تخلیـه خـط لولـة خارجي، و اسـتفاده از آندهـاي گالوانیـک براي اعمـال جريان 
بـه ناحیـة تخلیـه خـط لولـة خارجـي )و همچنیـن فراهـم آوردن يـک نقطـة تخلیـه 
جريـان جايگزيـن( مي باشـد. جهـت اطالعـات در مـورد کنتـرل خوردگـي تداخلـي بـه 

پاراگـراف 5-6 مراجعـه کنیـد. 
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7-14-1تداخلناشیازيکسوکنندههايحفاظتکاتدي. سیستم هاي حفاظت 
که  سازه هايي  هستند.  فلزي  سازه هاي  ديگر  در  سرگردان  جريان  اصلي  منبع  کاتدي 
بصورت الكتريكي به سازة حفاظت شده متصل نشده اند."سازه هاي خارجي" در نظر گرفته 
اعمال  آندهاي  برقراری جريان  براي  مي شوند. يک سازة خارجي مي تواند مسیر ديگري 
جريان به يک سازة حفاظت شده، فراهم کند. اگر مقاومت اين مسیر به اندازه کافي کم 
باشد مقدار جريان باال خواهد بود. از آنجا که مسیر بازگشت فلزي وجود ندارد، اين جريان 
براي بازگشت به منبع خود، از سطح سازه خارجي به الكترولیت تخلیه مي شود که منجر 

به ايجاد خوردگي شديدي مي شود.
انجـام آزمايـش مسـتلزم همكاري با مالكان سـازه هاي ذکر شـده مي باشـد. يک کمیته 
هماهنـگ کننـده خوردگـي بهترين اثر را در چنیـن همكاري هايی دارد؛ تمام شـرکت هايي 
کـه روي سـازه هاي مدفـون يـا زيـرآب کار می کنند و بخصـوص آنهايي کـه تحت حفاظت 
کاتـدي هسـتند بايـد عضـو چنین کمیتـه اي شـوند. مي توان فهرسـتي از اکثـر کمیته هاي 
موجود را از انجمن ملي مهندسـان خوردگي، تگزاس، 8۳۴0- 772۱8، هوسـتون صندوق 
پسـتي 2۱8۳۴0 بدسـت آورد. معمـوالً آزمايـش تداخـل هنگامـي صـورت مي گیـرد کـه 
سیسـتم هاي حفاظـت کاتـدي جديـد براي اولین بـار نصب شـده اند. اما گاهـي اوقات نیز 
بـا اندازه گیري هـاي میداني معمولی آشـكار مي شـود. نگهـداري خوب سـوابق در ممانعت 
از بـروز مشـكالت تداخـل کاتـدي بسـیار مفیـد اسـت، زيـرا وقتي سـوابق بخوبـي حفظ 
مي شـوند تغییـرات سیسـتم، بخصوص اضافه شـدن سـازه هاي مدفون جديـد، را مي توان 
بسـیار سـاده تر مشـخص کرد. براي مشـخص کردن اثـرات و امكان پذير سـاختن طراحي 
تدابیـر بهبـود، بايد آزمايشـات تداخل بـر روي تمام سـازه هاي مجاور با سیسـتم حفاظت 

کاتدي انجـام گیرند.
تداخـل کاتـدي را مي تـوان بـا اندازه گیـري پتانسـیل هاي سـازه نسـبت بـه خـاک، 
گراديانهـاي پتانسـیل و شـار جريـان )افـت IR(، در حالي کـه جريـان حفاظـت کاتـدي 
يـا اتصـاالت مقاومـت وصـل )ON( هسـتند و/يـا بصـورت سـیكلی روشـن و خامـوش 
مي شـوند آشـكار نمـود. پتانسـیل هاي سـازه نسـبت بـه خـاک فقـط زمانـي نشـانه های 
تداخـل را ارائـه می دهنـد کـه در ناحیـة تخلیـه يا پیـكاپ جريان بـر روي سـازة خارجي 
اندازه گیـري شـوند. توزيـع نابهنجـار يـا غیرعـادي جريان روي يک سـازة حفاظت شـده، 
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تداخـل احتمالـي بـر روي يـک سـازة خارجـي را نشـان مي دهـد. قرائت هاي شـار جريان 
)افـت IR( رابطـه بیـن نواحـي پیـكاپ و تخلیـه را بـر روي سـازة خارجي نشـان مي دهد. 
خروجـي يكسـوکنندة حفاظـت کاتـدي شـامل يک شـكل مـوج اسـت که منجـر به يک 
سـیگنال DC ضربانـي مي شـود. حضـور ايـن سـیگنال DC ضربانـي بـر روي سـازه هاي 
خارجـي، تداخـل يكسـوکننده را نشـان مي دهـد. هنـگام انجـام تسـت جريان مـورد نیاز 
يـا اعمـال تحريـک اولیـه در سیسـتم هاي حفاظـت کاتـدي نـوع اعمـال جريـان، بايد به 
تمـام شـرکت هاي مالـک سـازه هاي زيرزمینـي در آن ناحیـه اطـالع داده شـود و انجـام 
آزمايشـات بـا شـرکت هاي ذينفـع هماهنگ گردد. ملزومـات تخلیة جريان براي هر سـازه 

را مي تـوان از آزمايشـات در مكان هـای مختلـف آنـد تعییـن نمـود. 
7-14-1-1 بهتريـن روش بـراي مشـخص کردن مكان تداخل، بررسـي پتانسـیل 
لولـه نسـبت بـه خـاک خـط لولة خارجـي اسـت، در حالي که منبـع تداخل بـا فواصل 
زمانـي مشـخص بصـورت متنـاوب روشـن و خامـوش مي شـود. تفـاوت جبـري بیـن 
قرائـت "روشـن" و "خامـوش" )تغییـر پتانسـیل( اثر تداخـل را بر روي سـازة خارجي 
نشـان مي دهـد. محلـي کـه بیشـترين تغییـر پتانسـیل خـاک نسـبت بـه لولـه را در 
جهـت مثبـت )"حفاظت نشـده"( نشـان می دهـد، نقطه »بحرانـي« يا"کنتـرل" نامیده 
مي شـود. ايـن نقطـه معمـوالً در محـل تالقـی خطـوط لولـة حفاظت شـده و حفاظت 
نشـده قـرار دارد. نواحـي کـه تغییـر پتانسـیل لولـه نسـبت بـه خـاک را در جهـت 
منفـي )"حفاظـت شـده"( نشـان مي دهنـد، نواحـي "پیـكاپ" نامیده مي شـوند. وجود 
يـک ناحیـة پیـكاپ بـر روي سـازة خارجـي حكايـت از وجـود تداخـل و وجـود يـک 
ناحیـة تخلیـه در جايـي بـر روي آن سـازه دارد. درصـورت وجـود اتصـال فلـزي بین 
سـازة خارجـي و سـر منفـي يكسـوکننده، تداخـل نبـوده و حفاظـت اسـت و ناحیـة 
تخلیـه ای وجـود نـدارد )و بنابرايـن بـا توجـه بـه تعريف، يک سـازة خارجي نیسـت(. 
بـا  مي تـوان  نباشـد،  شـده  شـناخته  کاتـدي  تداخـل  منبـع  اگـر  2-1-14-7
حفاظـت  جريـان  حالي کـه  در  خـاک،  بـه  نسـبت  سـازه  پتانسـیل هاي  اندازه گیـري 
کاتـدي برقـرار اسـت، و بـا اندازه گیـري گراديان هـاي پتانسـیل آن را آشـكار نمـود. 
پتانسـیل هاي سـازه نسـبت بـه خـاک فقـط هنگامي کـه در ناحیـة تخلیـه يـا پیـكاپ 

جريـان بـر روي سـازه خارجـي اندازه گیـري شـده باشـد، نشـانه تداخـل دارنـد. 
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7-14-1-3گراديان هـاي پتانسـیل بـا دسـتورالعمل هاي آزمايـش پیـل بـه پیل۱ 
در پاراگـراف 7-5 اندازه گیـري مي شـوند. ايـن اندازه گیری هـا در امتـداد خـط لولـة 
تعییـن  بـراي  را مشـخص کنـد.  پیـكاپ  نواحـي  و  نقطـة تخلیـه  خارجـي مي توانـد 
جهـت جريـان و انـدازه آن، بايـد پالريتـه مشـخص شـود. جريـان بـه سـمت نقطـة 
تخلیـه جريـان يافتـه و بـا نزديـک شـدن بـه نقطـة تخلیـه، بزرگـي جريـان افزايـش 
خواهـد يافـت. بـا عبـور از نقطـة تخلیـه، ايـن جهـت عكـس می شـود. محـل معكوس 
شـدن جريـان بـا بیشـترين مقـدار ، نقطـة "کنتـرل" يـا "بحراني" اسـت. نقطـة تخلیه 
معمـوالً نزديـک سـازه قـرار دارد و موجب تداخـل مي شـود. ناحیة پیـكاپ معموالً در 
نزديكـي سیسـتم آنـد قـرار دارد کـه موجـب تداخـل مي شـود. پیـدا کـردن موقعیت 
زيـرا جهـت ورود  اهمیـت مي باشـد  تداخـل حائـز  يافتـن منبـع  پیـكاپ در  ناحیـة 

جريـان را نشـان می دهـد.

شکل 7-37 : پالریتة پیل نسبت به پیل در سازة خارجي

اندازه گیـري  مي تـوان  روش هـا،  سـاير  بـودن  بي نتیجـه  درصـورت   4-1-14-7
شـار جريـان )افـت IR( را بـر روي يـک خـط لولـة خارجـي انجـام داد. قرائت هـاي 
بـر روي سـازة  را  و تخلیـه  پیـكاپ  نواحـي  بیـن  رابطـة   )IR )افـت  مقـدار جريـان 
خارجـي نشـان مي دهنـد. بـا اندازه گیـري شـار جريـان بـر روي يـک سـازة خارجي، 

1. Cell-to-Cell test procedures
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مي تـوان جهـت نقطـة تخلیـه و نواحـي پیـكاپ را تعیین نمـود. بزرگي جريان نشـان 
دهنـدة شـدت بـوده و با کاهـش فاصلـه از نقطـة تخلیـه، افزايش مي يابـد. درصورت 
دسـترس  در  لولـه  خـط  درصورتي کـه  يـا   IR افـت  آزمايـش  ايسـتگاه های  وجـود 
باشـد )از روي سـطح زمیـن بگـذرد يـا از درون کانال هـاي روبـاز عبـور کنـد(، ايـن 
 ،IR اندازه گیري هـا را مي تـوان بسـادگي انجـام داد. در يـک ايسـتگاه آزمايـش افـت
مي شـود.  اندازه گیـري   ۱۳-7 پاراگـراف  دسـتورالعمل های  از  اسـتفاده  بـا  جريـان 
جريـان جايـي اندازه گیـري مي شـود کـه امـكان دسترسـي بـه خـط لوله با اسـتفاده 
از يـک آمپرمتـر انبـری )ماننـدSwainCP AmpClip( وجـود دارد. بـراي خـط لولـة 
مـورد آزمايـش بايـد از کلمپ)انبـر( بـا سـايز مناسـب اسـتفاده شـود. توجـه داشـته 
باشـید : آمپرمترهـای انبـری معمولـی در ايـن کاربرد جوابگـو نیسـتند. در اين حالت 
آمپرمتـر بايـد قـادر بـه اندازه گیـري جريان هـای DC، بـا رنـج اندازه گیـري تـا دقت 

زيـر ۳0 میلـي آمپر باشـد. 
7-14-1-5توزيـع نامناسـب يـا غیرعـادي جريـان بـر روي يـک سـازة حفاظت 
مي باشـد.  سـازة خارجـي  يـک  روي  احتمالـي  تداخـل  بـروز  دهنـدة  نشـان  شـده، 
معمـوالً بـا افزايـش فاصلـه از آندها، پتانسـیل سـازة حفاظت شـده به آرامـی کاهش 
مي يابـد. در محـل نقـص عايق هـا، پتانسـیل سـازة حفاظـت شـده کاهـش مي يابـد. 
افزايـش پتانسـیل معمـوالً پیـكاپ جريـان را نشـان مي دهـد. درصورتي کـه پتانسـیل 
يـک خـط لولـة حفاظـت شـده در تالقـي بـا يـک خـط لولـة خارجـي افزايـش يابد، 
سـازه  پتانسـیل  بررسـي  دارد.  وجـود  سـازه  آن  روي  بـر  تداخـل  وجـود  احتمـال 
درحالي کـه در منبـع جريـان وقفـه اعمـال مي شـود وجـود و بزرگـي آن تداخـل را 

نشـان خواهـد داد. 
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شکل 7-38 : پتانسیل های عادي و غیرعادي خطوط لولة حفاظت شده و خارجي

7-14-1-6خروجـي يكسـوکنندة حفاظـت کاتدي شـامل يک شـكل مـوج به صورت 
يـک سـیگنال DC ضربانـي اسـت. محـل اين سـیگنال را مي تـوان با اسـتفاده از يـک لوله 
يـاب کـه قـادر به دنبـال کردن يـک سـیگنال ۱20 سـیكل در ثانیه مي باشـد )ماننـد لوله 
يـاب مـدل 200FDAC، در ُمد يكسـوکننده( تعیین کرد. وجود اين سـیگنال نشـان دهندة 
وجـود تداخـل بـر روي سـازة خارجـي مي باشـد. ترکیـب کـردن ايـن روش بـا يـک قطـع 
کننـده جريـان در منابعـي کـه مشـكوک بـه تداخـل هسـتند، منبـع تداخل را به سـرعت 
مشـخص می کنـد. گاهـي اوقات مي تـوان از توان سـیگنال براي نشـان دادن جهـت نواحي 
تخلیـه و پیـكاپ اسـتفاده نمـود. معمـوالً تـوان سـیگنال در جهـت نقطـة تخلیـه افزايـش 

مي يابـد. ممكـن اسـت ايـن حالـت در خصـوص نواحي تخلیـه چندگانـه رخ ندهد.
7-14-1-7 روش ديگـر آزمايـش تداخـل شـامل اسـتفاده از يـک اتصـال تخلیـة 
آزمايشـي بیـن سـازه ها مي باشـد. پمـپ مناسـب جريـان را مي تـوان بـا سـعي و خطـا، با 
اسـتفاده از يـک مقاومـت متغیـر براي تغییـر جريـان تخلیه تعییـن نمود. جريـان تخلیة 
مـورد نیـاز را مي تـوان از داده هـاي آزمايـش نیـز محاسـبه کـرد. هنگامي که مالک سـازة 
حفاظت شـده و سـازة خارجي يكسـان اسـت، مي توان از اين روش به سـادگي اسـتفاده 



ش
مای

آز
م: 

فت
 ه

صل
ف

215

نمـود. منبـع تداخل با فواصل زماني مشـخص بصورت متناوب روشـن و خاموش مي شـود 
و مقاومـت متغیـر تـا جايـی تنظیـم مي شـود که هیـچ تغییر پتانسـیلي در سـازة خارجي 
رخ ندهـد. اگـر شـرايط محلـی اجـازه دهـد، می توان ابعـاد اين اتصـال را بگونـه ای تنظیم 
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 ضعیفي داشـته 
باشـد، بـراي حفـظ کـردن حفاظت بر روي سـازه، مي تـوان از ايـن گزينه زمانی اسـتفاده 

کـرد کـه  هنـوز جريـان حفاظت کاتـدي کافي در دسـترس می باشـد.
تداخل،  آزمايش  درحالي که  )نوساني(.  متغير منابع از ناشی تداخل 2-14-7
جريان  بازرسي  از  ديگري  نوع  مي کند  مشخص  را  ثابت  سرگردان  جريان هاي  اثرات 
سرگردان، جريان هاي سرگردان نوساني را تحلیل مي نمايد. تغییرات نوساني يا متناوب 
در مقادير ولتاژ سازه نسبت به الكترولیت و جريان هاي غیرعادي يا نوساني، نشان دهندة 
همانند  درست  مي توانند  سرگردان  جريان هاي  مي باشند.  سرگردان  جريان هاي  وجود 
حفاظت کاتدي بر سازه ها اثر بگذارند. سازه ها ممكن است توسط جريان هاي سرگردان 
حفاظت شده يا تخريب شوند، بسته به اينكه جريان به سمت اين سازه بوده يا از آن 
مستلزم  تكنیک ها  تمام  در  مهارت  و کسب  است  تخصصي  تحلیلي  چنین  شود.  خارج 
مطالعه در اين زمینه می باشد. اصول به صورت ذکر شده در پاراگراف قبلي )۱-۱۴-7( 
از  همزمان  استفادة  ندارد.  وجود  همیشه  سرگردان  جريان  که  تفاوت  اين  با  مي باشد. 
ثبت کننده هاي داده يا ابزارهاي ثبت کننده در نقاط بسیار بر روي سازة خارجي، همان 
اطالعات فوق الذکر را نشان خواهد داد. تعیین محل نقطه )نقاط( تخلیه و نواحي پیكاپ 

همچنان مهم است. در اين مورد، تعیین زمان تداخل نیز حائز اهمیت مي باشد.
7-14-2-1مي تـوان از تمامي اندازه گیري هاي پايه در مطالعة جريان هاي سـرگردان 
نوسـاني اسـتفاده کـرد. شـايد پربارتريـن اندازه گیري ها مشـابه بـا اندازه گیری های تسـت 
تداخـل باشـند : پتانسـیل هاي سـازه نسـبت بـه الكترولیـت و افـت IR در امتداد سـازه يا 
الكترولیـت. بـا اين حـال، روش هاي تحلیل متفاوت بـوده و از تجهیزات تخصصي اسـتفاده 
مي شـود. دغدغـة عمـده در انجـام بازرسـي جريـان سـرگردان، کشـف میـزان خرابـي و 

تعییـن منبـع جريان ها مي باشـد. 
7-14-2-2 از اندازه گیـري پتانسـیل هاي خـط لولـة خارجـي معمـوالً بـراي تعییـن 
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نواحـي پیـكاپ و تخلیـه اسـتفاده مي شـود. بـا اسـتفاده از ثبـت کننده هـاي داده يـا 
ابزارهـاي ثبـت کننـده، مكان های بسـیاري بطور همزمان بر روي سـازة خارجـي مونیتور 
مي شـوند. سـپس ايـن داده ها براي تحلیـل وجود تداخل بـر روي نمودار آورده می شـوند. 
هنگامي کـه زمان دقیق تداخل مشـخص شـود، تمامـي قرائت هاي پتانسـیل در آن لحظه 
بـكار می رونـد تـا نقـاط تخلیـه و پیـكاپ معلـوم شـود. از داده هـاي بدسـت آمـده بـراي 
مشـخص کـردن نواحـي جهت دريافت داده هاي بیشـتر اسـتفاده مي شـود. پـس از يكبار 
جمـع آوری، داده هـا دقیقـاً ماننـد داده هـاي تداخـل کاتدي شـرح داده شـده در پاراگراف 
7-۱۳ بـكار می رونـد. ممكـن اسـت پتانسـیل هاي غیرعادي روي سـاير سـازه ها نیز براي 
تحلیـل بیشـتر بـكار برده شـوند. پـس از اينكه يكبار ناحیه پیكاپ و زمان مشـخص شـد، 
مي تـوان محـل منبـع جريـان را مشـخص کـرد )در مـورد منابـع جريان هـاي سـرگردان 

نوسـاني به پاراگـراف 2-2-۴ مراجعـه کنید(. 
7-14-2-3 روش ديگـر بـرای يافتـن ايـن نقـاط ازطريـق اندازه گیري هـاي جريـان 
مي باشـد. بـراي تعییـن نقـاط پیـكاپ و تخلیـه در نواحـي جريـان سـرگردان نوسـاني، 
داده هـاي حاصـل از چنديـن نقطـة آزمايـش در يـک بـازة زمانـي رسـم مي شـود. مقادير 
جريـان در چنـد جـا روي سـازة خارجـي )کـه از محل هـاي تسـت افـت IR يـا کلمـپ 
در میلـي آمپرمتـر ثبـت شـده اند( در يـک بـازة زمانـي رسـم مي شـوند. جريـان بايـد در 
چنديـن نقطـه بطـور همزمـان اندازه گیـري شـده و قرائت هاي کافـي براي پوشـش دادن 
بـازة تغییـرات جريـان )معمـوالً حداقـل 2۴ سـاعته( ايجـاد شـوند. بـا تحلیـل جهـت و 
بزرگـي جريـان در زمـان وقـوع تداخـل، می توان رابطـه و جهـت نواحي پیـكاپ و نواحي 
تخلیـه را تعییـن نمـود. پـس از اينكه زمان تداخل مشـخص شـد، مي تـوان ناحیه پیكاپ 
را بـراي منابـع احتمالـي پیـكاپ جريـان جسـتجو نمـود )در مـورد منابـع جريان هـاي 
سـرگردان نوسـاني بـه پاراگراف 2-2-۴ رجـوع نمائید(. عـالوه بر ضرورت بدسـت آوردن 
همزمـان قرائت هـا بخاطـر جريـان نوسـاني، اين روش مشـابه بـا اندازه گیري هـاي جريان 

خطـي معمولـي مي باشـد.  


