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گاز آزمايشــات تعيين ميزان كيفيت پوشــش لــولـه هــاي خطــوط انتقال 
"NCY  TESTSCOATING  EFFICIE"  

  
  مقدمه  - 1

آزمايش زير بايستي در هنگام تحويل   بمنظور ارزيابي كيفيت عايقكاري خطوط لوله فوالدي مدفون و متعلقات آنها دو 

  :پروژه ها به اجراء گذاشته شود  
  

  .   (I/S) (  CURRENT  DENSITY  ) ميزان دانسيته جريان درواحد سطح آزمايش تعيين-
  

  (COATING RESISTIVITY)     (RC)   قدار مقاومت الكتريكي پوشش لولهآزمايش تعيين م-
  

  :جهت انجام هر يك از دو آزمايش فوق رعايت و توجه به موارد زير ضروري است  
  

  بخش  ابتدا بايد اطمينان حاصل شود كه اتصاالت عايقي بكار رفته كامالً سالم بوده و قطع ارتباط الكتريكي -الف 

عالوه بر آن بايد تمام قسمتهاي . ز ديگر تأسيسات موجود را صد در صد تأمين مينمايد مورد آزمايش ا

محدوده تحت پوشش ايستگاه حفاظت كاتدي مربوطه تداوم الكتريكي داشته و از عدم ارتباط الكتريكي 

  .ديگر ساختارها اطمينان حاصل گردد  خط لوله مورد آزمايش با

  از وار ميباشد ، الزم است قبلـوازي و همجـخطوط لوله موجود م د آزمايش بادر مواردي كه خط لوله مور   -  ب

واحدهاي ذيربط نسبت به قطع سيستم حفاظت كاتدي مربوطه  هماهنگي با انجام آزمايشات مذكور با

  .اقدام گردد 

بل ق   ( TEST  POINTS)دازه گيري ـاط انــامي نقــپتانسيل طبيعي لوله نسبت به زمين در تم   - ج

استفاده از نيم پيل  و با)  يا ولتمتر با مقاومت باال ( پتانسيومتر   با دستگاه ازروشن كردن ايستگاه كاتدي 

  .سولفات مس اندازه گيري گردد / مس 

خط لوله درصورت متقاطع ياموازي شدن با دكل هاي برق فشار قوي اندازه گيري  (AC)ولتاژ برق متناوب    -د 

  .گردد 

منبع مطمئن برق شده و يا  ونصب  زمايشات بايستي از طريق سيستم حفاظت كاتدي دائم طراحيانجام آ   - هـ

  . و بستر آندي موقت صورت پذيرد  DCمتناوب 



 

 

  متصـل وقبل از انجام آزمايشات بايستي سيستم دائم يا موقت حفاظت كاتدي را به خط لوله مورد آزمايش  -ي

تنظيم ولتاژ خروجي . شت تا خط لوله بطور كامل پالريزه شود دا روشن نگه ساعت 72آن را بمدت حداقل 

پايه طه تزريق براي انواع پوششهاي قيرايستگاه طي اين مدت زمان بايستي بنحوي صورت گيرد كه ولتاژ نق

در حدي تنظيم گردد كه  پتانسيل خط در دورترين نقاط از پوششهاي نوارپالستيكي   نفتي اصالح شده و

  .نباشدولت كمتر  -85/0

 ،استفاده از يك تايمر با RCوبدست آوردن جهت تسهيل در انجام آزمايش مقاومت الكتريكي پوشش    -و 

  . براي دستگاه تنظيم مي گردد ثانيه  30ثانيه و  10به ترتيب روشن و زمانهاي خاموش 
  

  :شرح و روش انجام آزمايشات كيفيت پوشش و محاسبات آنها    - 2

  (I/S )   :مقدار حداقل جريان مورد نياز به ازاء واحد سطح لوله   آزمايش تعيين  -  2 – 1

ازاء واحد سطح لوله كه بر مبناي ه جرياني است ب ميزان مصرف بر حسب تعريف هدف از اين آزمايش محاسبه   

  .آن حفاظت كاتدي كل نقاط خط لوله بطور كامل امكان پذير خواهد گرديد 

ساعت از روشن ماندن ايستگاه    72رتيب است كه پس از گذشت حداقل   نحوه انجام اين آزمايش به اين ت

حفاظت كاتدي دائم يا موقت و پالريزه شدن كامل لوله ، ولتاژ دستگاه بايد مجدداً تنظيم شود به نحوي كه 

در انتهاي محدوده تحت پوشش (در دورترين نقطه از محل تزريق جريان حتي پتانسيل لوله نسبت به زمين 

  . كمتر نشودولت  -0/  85 از)گاه در هر دو جهتايست

دار دقيق جريان خروجي ايستگاه يادداشت و سپس ـپس از حصول ولتاژ فوق در دورترين نقطه بايستي مق

  ه گردد ، بدين ترتيب ـسطح كل لوله تحت آزمايش محاسب

                       :مقدار تراكم جريان از رابطه زير بدست خواهد آمد 
  

زمـايش بـر   آمقدار سطح كل لوله مورد  S   مقدار جريان خروجي ايستگاه بر حسب ميكروآمپر و  I1  كه در آن  

  .حسـب متر مربع و در نتيجه تراكم جريان بر حسب ميكروآمپر بر متر مربع بيان ميشود 

بوده ودرجدول قبولي اين آزمايش برحسب نوع پوشش ، نوع وكيفيت خاك منطقه عبورخط لوله ،متغيرمعيار

      .شماره يك منعكس گرديده است 

  :آزمايش تعيين مقاومت الكتريكي پوشش لوله    -  2 – 2
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بر حسب تعريف هدف از اين آزمايش محاسبه مقاومت الكتريكي پوشش به ازاء واحد سطح آن ميباشد كه بر 

بيان ميشود ، جهت    (  OHM.FT2  )   فوت مربع. و يا اهم   (  OHM.M2  )  متر مربع . حسب اهم 

  :محاسبه اين مقاومت ابتدا بايد مقاومت مؤثر پوشش از طريق آزمايش زير تعيين گردد

بايستي پس از پالريزاسيون كامل خط لوله صورت گيرد اما )   2 – 1بند  (  اين آزمايش نيز مانند آزمايش اول  

پوششهاي پايه نفتي اصالح شده و اع پوششهاي قير براي انو(تزريق انجام آن مستلزم تنظيم ولتاژ معين در نقطه 

رعايت دقيق زمان خاموش و روشن ايستگاه كاتدي  و) ولت – 2/1ولت وپلي اتيلن سه اليه  – 5/1نوارپالستيكي 

  . اندازه گيري پتانسيل خروجي آن است  و

و ( ON ) وصل جريان دستگاه  ه در دو حالتـنحوه انجام آزمايش به اين ترتيب است كه ابتدا بايد ولتاژ خط لول

 مقدار اندازه گيري و سپس اختالف جبري بصورت كيلومتر به كيلومتر ازخط لوله  (  OFF )  قطع جريان آن 

   مقادير بدست آمده محاسبه و ميانگين آنها گرفته شود ،

  :  مقدارمقاومت الكتريكي پوشش از رابطه زير بدست خواهد آمد 

اندازه گيري شده بر حسب  اطدر نق (  OFF  )  و   (  ON  )  تالف جبري ولتاژهاي ميانگين اخ  V كه در آن 

مقدار مقاومت مؤثر پوشش بر    RE  بر حسب آمپر و ( ON ) ريان خروجي دستگاه در حالتمقدار ج  I2ت و  ول

  .حسب اهم ميباشد 

   :وشش از رابطه زير محاسبه ميشود بدست آمدن مقدار مقاومت مؤثر پوشش بطريق فوق ، مقاومت الكتريكي پ با

  

و يا (  ر مربع  ـدار سطح كل لوله ها بر حسب متـمق     Sؤثر پوشش بر حسب اهم ، ــمقاومت م    REكه در آن 

  .ميباشد ) يا اهم فوت مربع ( مقدار مقاومت الكتريكي پوشش بر حسب اهم متر مربع  RC و) فوت مربع  

  :تذكر 

 .رائت گردند ـا دقت قـي هر دو بـبايست  " خاموش "  و  " روشن "  در هر نقطه پتانسيلهاي

  
  

  :ارزيابي نتايج حاصله از آزمايشات    - 3
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بزرگتر از مقادير مندرج در جدول شماره يك    2 – 1در صورتي كه تراكم جريان محاسبه شده در بند     -  3 – 1

تر پوشش و در غير اينصورت نتايج بدست  باشد  ، نشانگر كيفيت پائين)  بر اساس طراحي اوليه  ( 

  .آمده نشانگر كيفيت بهتر آن نسبت به درصدهاي كارآئي مربوطه خواهد بود 

 كمتر 2 – 2محاسبه شده در بند    (  RC  )  در صورتــي كه مقــــاومت الـــــكتريكي پوشش   -  3 – 2

  .فيت مورد تائيد نخواهد بود باشد  پوشش لوله از نظر كي مقادير مندرج درجدول شماره يك از

در صورت عدم حصول نتايج قابل قبول از آزمايشات دو گانه فوق ، پيمانكار موظف است اقدامات الزم   -  3 – 3

را در جهت شناسائي نقاط ضعف و رفع اشكاالت و نواقص پوشش و انجام مجدد آزمايشات مذكور تا 

  .حصول نتايج مطلوب معمول دارد 

مقاومت  حداقلتراكم جريان و حداكثرآزمايشات دو گانه فوق و نتايج آن بر اساس مقدار جزئيات   -  3 – 4

به صورتجلسه تحويل و  ذيربط الكتريكي پوشش ميبايست محاسبه و پس از تائيد ناظر و نمايندگان

  .تحول پروژه ضميمه گردد 

ر بوده و آزمايشات بايد در حضور ناظر تهيه و تدارك وسائل مورد نياز و انجام آزمايشات بعهده پيمانكا  -  3 – 5

  .نمايندگان امور بازرسي فني و امور خطوط لوله مربوطه انجام شود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  »جدول شماره يك « 
  

 انواع پوشش  رديف
مقدار حداكثر تراكم 

  جريان
 متر مربع/ ميكرو آمپر

  مقدار حداقل مقاومت
  الكتريكي پوشش

 RC مترمربع/ اهم 

1  
 پوشش قير پايه نفتي

  50000  20  اصالح شده

2  
 پوششهاي نوار پالستيكي

  20  15000  

3  
 پوشش سه اليه پلي اتيلن

  5  50000  
  

  
  

 


