
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش نصب تجھيزات حفاظت کاتدی
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  دستورالعمل نصب و راه اندازي سيستم حفاظت كاتدي
سمت شامل نصب و راه اندازي تأسيسات و تجهيزات مربوط به سيستم حفاظت كاتدي عمليات مشروحه در اين ق

  . لوله هاي مدفون گاز مي باشد

 نصب تأسيسات و تجهيزات در سيستم حفاظت كاتدي  -1

  مبدل يكسوكننده جريان  1-1

  : نصب مبدل يكسو كننده جريان شامل مراحل زير مي باشد

نده و نصب مبدل بر روي آن بر طبق نقشـه اجرائـي نصـب مبـدل     احداث پايه هاي استقرار مبدل يكسوكن  -الف

  . يكسوكننده

  : توجه

در زمان حمل و نقل و نصب پيمانكار موظف است دقت الزم را به عمل آورده تا هيچگونه آسيبي بـه مبـدل     

  . يكسوكننده وارد نشود

از خروجـي  ) DC(ن مسـتقيم  به ورودي مبدل يكسوكننده و كابلهاي جريا) AC(اتصال كابل برق متناوب   -ب 

  . منفي و مثبت مبدل يكسوكننده به ترتيب به لولة گاز و بستر آندي

  بستر آندي   2-1  

بستر آندي بر طبق مشخصات مندرج در نقشة اجرائي مربوطه حفر و آنـدها نيـز طبـق مشخصـات     

  . مندرج در شرح كار و نقشه اجرائي مربوطه نصب و تكميل گردد

  : لجعبه هاي اتصا  3-1    

  : جعبه اتصال مثبت  )الف  

اين جعبه قطب مثبت دستگاه يكسوكننده را به بستر آندي مرتبط مي سـازد و در كنار بستر آنـدي نصـب   

جزئيـات  . مي شود،  نقشه اجرايي پالن ايستگاه حفاظت كاتدي محل نصب اين جعبـه را نشـان مـي دهـد    

  . هد بودساختماني و نصب اين جعبه مطابق نقشه اجرائي مربوطه خوا

  

  : جعبه اتصال منفي  )ب   

جزئيـات سـاختماني و   . اين جعبه قطب منفي دستگاه مبدل يكسوكننده را به لوله مدفون مرتبط مي سازد

  . نصب اين جعبه مطابق نقشة اجرائي مربوطه خواهد بود



 

 

  ): TEST POINTS(نقاط اندازه گيري پتانسيل  4-1

مدفون نسبت به زمين اطـراف آن پـيش بينـي شـده      اين نقاط به منظور اندازه گيري پتانسيل لوله

ميليمتر مربع بـه طـور مناسـب     16دسترسي به لولة مدفون از طريق يك رشته كابل با مقطع . است

حاصل مي شود كه يك سر آن در داخل محفظه نقطه اندازه گيري متصل گرديـده و سـر ديگـر آن    

رائي مربوطه به طور مستقيم طبق نقشة اج) THERMIT WELD(منحصراً توسط جوش حرارتي 

  . به لوله اتصال داده مي شود

نقاط اندازه گيري خطوط لوله انتقال كه با عالئم مسير خط لوله تلفيق مي شوند بايد مطابق با نقشـة  

اجرائي استاندارد مربوطه تهيه و در محلهاي تعيين شده در نقشه هاي اجرائي مسير خط لوله نصـب  

  .گردند

اين نقاط اندازه گيري در محلهائي كه لوله داراي غالف است طبق نقشـة اجرائـي   عالوه بر آن نصب 

  . استاندارد مربوطه الزامي است

  : كابل كشي 5-1

بدين منظور كانالي به ابعاد حداقل سي سـانتيمتر عـرض و   . كلية كابلها بايستي در كانال قرار گيرند  -الف

لها بايستي قرقره كابـل را بـر روي سـه پايـه     براي باز كردن كاب. هفتاد سانتيمتر عمق حفر مي شود

قبـل از گـذاردن كابـل    . مستقر نموده و كابل را كشيد به طوري كه قرقره بچرخد و كابل بـاز شـود  

بايستي كف و ديواره هاي كانال تميز و رگالژ شده و در كف كانال ماسه نرم ريخته و تسطيح گردد به 

پس از خواباندن كابل در كانـال بايسـتي ده   . باشد طوري كه ضخامت ماسه نرم حداقل ده سانتيمتر

طول آجـر در عـرض   (سانتيمتر ماسه نرم روي كابل ريخته و  بر روي ماسه نرم آجر گذاري مي شود 

  . و در نهايت كانال با خاك حاصل از حفاري پر گردد) كانال قرار مي گيرد

  . ل را غير قابل قبول خواهد ساختهر خميدگي، گره و يا خسارت به عايق كابل آن قسمت از كاب  -ب 

به جز آنچه كه در نقشه هاي مربوطه نشان داده شده هيچ مفصل كابل ديگري نبايـد وجـود داشـته      -ج 

  . باشد

چنانچه معلوم شود كه مفصلهاي اضافي مورد نياز مي باشد بايد تقاضاي انجام آن بـه همـراه داليـل      -د 

ل مورد بحث فقط بنابر تشخيص و تأييـد مهنـدس نـاظر    توجيهي به مهندس ناظر ارائه گردد و مفص

  . انجام خواهد شد



 

 

مناسب و تأييد شـده  ) TAGS(كليه كابلها بالفاصله پس از گذارده شدن در كابل بايد با برچسبهاي  -هـ 

  . متر و همچنين در نقاط تغيير امتداد عالمتگذاري شوند 30به فواصل 

در . انجـام گيـرد  ) SPLICTNG KIT(ز مفصلهاي اسـتاندارد  مفصل سازي كابل بايد با استفاده ا  -و 

استفاده مي شود بايد آنها را به طريقي پـرس نمـود كـه    ) (CABLELUGمحلهائي كه از سر كابل 

  . كامالً به كابل پيوسته باشد

بوده و ثانيـاً  ) THERMIT WELD(اتصال كلية كابلها به لوله ها بايد اوالً به طريق جوش حرارتي   -ز 

  . كلية اين نقاط به نحو مطلوب با تأييد مهندس ناظر به طور كامل عايقكاري شوند

  : حصار ايستگاه  6-1    

حصار ايستگاه حفاظت كاتدي مي بايست طبق نقشة اجرائي استاندارد مربوط تهيه و نصب گردد بـه  

تأسيسات پيش بيني شده  استثناي مواردي كه محل نصب مبدل يكسوكنننده در داخل حصار ساير

  . باشد

  : سيستم اتصال زمين 7-1

سيستم اتصال زمين ايستگاه حفاظت كاتدي مي بايست طبق نقشة اجرائي استاندارد مربوطه نصـب  

گردد به جز در مواردي كه مبدل يكسوكننده در داخل حصار ساير تأسيساتي كه داراي اتصال زمين 

تگاه مبدل يكسوكننده جريان مي بايسـت توسـط   است پيش بيني شده باشد كه در اين صورت دس

ميليمتر مربعي فاقد روپوش، به سيستم اتصال به زمين موجـود وصـل    1×35يك رشته كابل مسي 

  . گردد

  

 : راه اندازي تأسيسات و تجهيزات -2

  : آزمايش سيستم حفاظت كاتدي -2-1

ي شركت ملـي  آزمايش سيستم حفاظت كاتدي در حضور مهندس ناظر و نمايندة واحد بهره بردار

پيمانكار موظف است ابـزار و وسـائل الزم بـراي انجـام     . گاز ايران توسط پيمانكار انجام مي گيرد

  : مراحل آزمايش به شرح زير مي باشد. آزمايش را فراهم نمايد

  آزمايش مبدل يكسوكننده جهت تعيين قطبهاي مثبت و منفي، ولتاژ ورودي و اندازة فيوزها   -الف    



 

 

ري پتانسيل طبيعي لوله گاز نسبت به زمين و يادداشت نمودن ايـن نتـايج در كليـة نقـاط     اندازه گي  -ب 

  . آزمايش قبل از اتصال سيستم برق

اتصال برق و راه اندازي مبدل يكسوكننده و تنظيم خروجي آن به ترتيبي كه ولتاژ منفي بين لولـه و    -ج 

سـولفات   –اور بر مبناي الكترود مـس  ولت نسبت به زمين مج -2/1زمين در نقطه تزريق جريان از 

، )بر اساس طراحي پروژه با پوشش قير پايه نفتي اصالح شده موسوم به بيتوسيل(مس تجاوز ننمايد 

  . ولت مي باشد 85/0ميزان حداقل اين ولتاژ در ساير نقاط لوله حداقل 

مس و يادداشت نمـودن   سولفات –اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به زمين بر مبناي الكترود مس   -د 

اين نتايج در كلية نقاط آزمايش پس از اتصال مبدلهاي يكسـوكننده بـه سيسـتم و تنظـيم ولتـاژ      

  . اين كار مجدداً ده روز پس از آنكه آخرين اندازه گيريها انجام گرفت بايد انجام شود. ماكزيمم

نتيجـه گيـري خواهـد شـد،     نتايج آزمايشات فوق الذكر توسط مهندس ناظر بر آزمايش بررسـي و    -هـ

چنانچه نتايج رضايت بخش نباشد پيمانكار موظف است از سيستم رفع عيب نموده و مجـدداً كليـة   

  . آزمايشات را در حضور مهندس ناظر بر آزمايش انجام دهد

  

  : تهيه گزارش نهايي  -2-2

گزارش آزمايشات  پس از نصب سيستم حفاظت كاتدي و انجام آزمايش و راه اندازي آن پيمانكار بايد  

  . را در چهار نسخه تهيه و به مهندسين ناظر ارائه نمايد

  : اطالعات مشروحه زير بايد در اين گزارش گنجانده شود   

  )GROUND BED(حداكثر جريان خروجي از بستر زميني   -

  . ولتاژ و جريان خروجي ايستگاههاي حفاظت كاتدي پس از تنظيم نهائي سيستم  -       

  . ليه ولتاژهاي اندازه گيري شده در تمام نقاط دسترسي به لوله ها شامل ولتاژ تزريق شدهك  -       

  . ولتاژ خروجي مبدل هاي يكسوكننده در زمان اندازه گيري ولتاژ تزريق شده  -       

شـامل ابعاد دقيـق و جزئيـات كامـل بسـترهاي آنـدي و      ) AS-BUILT(نقشة اجراء شده   -

  . دستگاه هاي جنبي

  . ايج بررسي، آزمايش و كنترل نقاط عايقنت  -

  . نتايج بررسي اثر احتمالي سيستم حفاظت كاتدي بر روي تأسيسات مجاور  -



 

 

  

  : توجه

   –كليه اندازه گيري هاي ولتاژ بين لوله ها و زمين كه در اين مشخصات ذكر شده بر مبناي الكترود مس   -1  

  .سولفات مي باشد

  . ساعت انجام گيرد 72از راه اندازي هر ايستگاه بايد پس از گذشت حداقل  كليه اندازه گيريها پس    -2  

بايـد در لحظـه    "روشـن "كليه اندازه گيري هاي پتانسـيل لولـه نسـبت بـه زمـين در حالـت ايسـتگاه          -3

"INSTANTANEOUS OFF" سيستم انجام گيرد .  

 
 


