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  خوردگي جريان سرگردان 

  ميشل جي زليگا

تأكيد اصلي فصل هاي قبل بر روي خوردگي و استفاده از روش هاي كترل خوردگي براي مبارزه ي موفقيت 

جريان هاي سرگردان در ارتباط با مشكالت خوردگي خط لوله مطابق تعريف عبارتند از ، . آميز با آن بود 

ز منبعي غير از منبع مربوط به خود خط لوله كه تحت تأثير آنها قرار جريانهاي مستقيم جاري شده در زمين ا

جريان سرگردان مستقيم بايد از يك منبع خارجي در   براي ايجاد خوردگي در يك خط لوله ، .گرفته است 

يك ناحيه به خط لوله وارد شود و در طول آن به منطقه يا مناطق ديگر از خط لوله شار يابد و در آنجا خط 

و به وسيله بازگشت به منبع اصلي جريان ) ايجاد خوردگي (له را ترك كند و مجددا به زمين وارد شود لو

  .مستقيم ، مدار خود را كامل كند 

: منابع جريان سرگردان شامل . مي باشند ) متغير (يا ديناميك ) بدون تغيير (جريان هاي سرگردان استاتيك 

خطوط لوله ي ديگر ، سيستم هاي حمل و نقل ، عمليات معدن سيستم هاي حفاظت كاتدي اعمال جريان 

  .كاري و جوشكاري ، شبكه هاي انتقال برق ولتاژباال و اختالالت ميدان مغناطيسي زمين هستند

گاهي اوقات ، چنانچه شرايط محيطي به گونه اي باشد كه در محل اتصاالت يكسو كننده اليه هايي از اكسيد 

اي اتصال زمين از جنس مس بتوانند تشكيل شوند ، در اين صورت شار جريان مس بر روي مس يا ميله ه

AC   كه از سيستم هاي توزيع برق به زمين وارد مي شود در اثر برخورد با اليه هاي اكسيد مس يكسو مي

ايجاد كند كه ممكن است ) معموال خيلي كم (جريان مستقيم حاصل مي تواند مشكل جريان سرگردان . شود 

  .وش هايي كه در ادامه توضيح داده شده اند رفع گرددبا ر
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. ارايه اصولي در ارتباط با شناسايي ، تست و اصالح شرايط خوردگي جريان سرگردان است هدف اين فصل 

زيرا ممكن است . توانايي برخورد با چنين شرايطي براي مهندس خوردگي خط لوله حايز اهميت است 

ه در يك نقطه ي معين از خطوط لوله ، بسيار بيشتر از جريان هاي بزرگي جريان سرگردان تخليه شد

ناتواني در اصالح تخليه ي جريان سرگردان . خوردگي گالوانيك ايجاد شده در جاهاي ديگر آن خط باشد 

  .مي تواند منجر به ايجاد نشتي هاي زودرس در خط لوله شود

  جريان هاي سرگردان ناشي از تأسيسات حفاظت كاتدي 

تم هاي حفاظت كاتدي اعمال جريان ، بسته به موقعيت بسترهاي آندي ، موقيت دقيق خط لوله و مشخصه سيس

. هاي كاري سيستم حفاظت كاتدي ميتواند منجر به تداخل جريان سرگردان در خطوط لوله ي غريبه شوند

وند را نشان مي ، شرايطي كه ميتوانند باعث اين نوع تداخل جريان سرگردان ش 4-11تا  1-11شكل هاي 

  .دهند
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  تست تداخل 

استاتيك ايجاد شده توسط سيستم هاي حفاظت كاتدي در مناطق كه در    DCتست تداخل جريان سرگردان 

كار   DCحاصل از منابعي مانند سيستم هاي حمل و نقل با برق ) متغير (آنجا جريان سرگردان ديناميك 

  .بسيار ساده است . ميكنند وجود ندارد 

 شامل يكسو كننده(مثالي را نشان ميدهد كه در آنجا يك سيستم حفاظت كاتدي اعمال جريان  5-11شكل 

به بخشي از يك خط لوله ي پوشش داده شده داراي چندين خط لوله ي غريبه در )   DCبه عنوان منبع تغذيه 

  .تقاطع با خود ، اعمال شده است 
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يك مكان تست به آن صورت كه با جزييات در شكل نشان  فرض كنيد كه در هر خط لوله متقاطع غريبه ،

داده شده است به همراه دو سيم رابط برق كه با رنگ كد گزاري شده اند و از هر خط لوله به تابلوي پايانه ي 

  .ايستگاه تست كشيده شده اند ، نصب شده باشد 

  
ي در دوره هاي زماني از پيش دستگاهي براي قطع و وصل مدار الكتريك(يك قطع كننده خودكار جريان 

  .به صورتي كه نشان داده شده است ، در خروجي يكسو كننده نصب مي شود ) تنظيم شده 
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ثانيه قطع  10ثانيه براي برقراري جريان و  20ممكن است اين قطع كننده براي كار در سيكل هايي مانند 

خطوط لوله ي غريبه بتواند به روشني جريان تنظيم شود ، به طوري كه اثر جريان حفاظت كاتدي بر روي 

قطع كننده جريان ، هر خط متقاطع بررسي مي شود و پتانسيل هر خط در هر دو با فعاليت . تشخيص داده شود 

،   (CSE)براي انجام اين تست ها ، الكترود سولفات مس . شرايط وصل و قطع جريان اندازه گيري مي شود 

اگر ترديدي در مورد محل تقاطع وجود دارد بايد از يك . اده مي شود مستقيما باالي نقطه ي تقاطع قرارد

  .مكان ياب خط لوله به منظور تعيين دقيق نقطه ي تقاطع استفاده كرد 

 
را در ارتباط با تجهيزات و تكنيك ها  6و  5جهت آگاهي در مورد دستگاه ها و روشهاي تست ، فصلهاي 

  .مشاهده كنيد 

 1- 11ممكن است بصورتيكه در جدول  5-11ر نقاط تقاطع خط لوله ي شكل داده هاي به دست آمده د

داده هاي ثبت شده در اين جدول ، انواع مختلفي از اثرات تداخل جريان . نشان داده شده است ، ثبت گردند 

  .سرگردان را نشان ميدهند كه امكان مواجه شدن با آنها وجود دارد 
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اي اين شكل ، برگه هاي اطالعات ميداني بايد شامل اطالعات كاملي در عالوه بر داده هاي نشان داده شده بر

. مورد خط حفاظت شده ، تاريخ ، خروجي جريان يكسو كنندهي قطع شده و ساير اطالعات مربوطه باشند 

آنچه در ادامه مي آيد نتايجي است كه ميتوانند از داده هاي يادداشت شده در نسبت هاي تكميلي به دست 

  .آيند 

   Aقاطع ت

به طور كامل حفاظت مي شود اما ممكن است در نزديكي محل تقاطع داراي ) خط اصلي (  Eخط لوله 

منافذي در پوشش باشد ، زيرا هنگامي كه يكسو كننده ي از حالت خاموش به حالت روشن كليد زده مي 

  .شود ، پنانسيل خط غريبه كاهش مي يابد

محسوسي به خط لوله ي تحت بررسي شار مي يابد و به صوت اين حالت نشان ميهد كه در آنجا جريان 

  .موضعي خاك اطراف لوله ي غريبه ار منفي تر ميكند 

در اين مثال به نظر مي رسد كه خط غريبه به نحوي كه نشان داده شده است به صورت كاتدي حفاظت مي 

هنگامي . ولت است  E    ،89/00شود زيرا پتانسيل آن در محل تقاطع با خاموش كردن يكسو كننده ي خط 

) ولت -87/0(مقدار منفي كمتري دارد      Aروشن است ، پتانسيل خط لوله ي   Eكه يكسو كننده ي خط 

هرچند . را كاهش ميدهد   Aخط لوله ي پتانسيل حفاظتي    Eاين امر نشان مي دهد كه يكسو كننده ي خط 

به منظور ازبيني حفاظت كامل . ن حفاظت ، كافي نيست كه احتماال اين كاهش براي اظهار نظر در مورد فقدا

، تست هاي بيشتري بايد با خاموش كردن سيستم حفاظت كاتدي خط غريبه و در حالي كه يكسو   Aخط 

داده ها نشان ميدهند كه احتماال هيچ گونه اقدام اصالحي . روشن است ، انجام گيرد    Eكننده ي خط لوله ي 

  .زم نخواهد بود ال   Aبراي خط لوله ي 
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 Bتقاطع 

حداقل (به صورت كاتدي حفاظت نمي شود    Bخط لوله ي . به طور كامل حفاظت مي شود  Bخط لوله ي  

كامال . خاموش است    Eزيرا پتانسيل آن در زماني كه يكسو كننده ي خط ) به طور كامل حفاظت نمي شود

  . مس است  ولت  نسبت به الكترود مرجع سولفات– 85/0پايين تر از 

به شدت در جهت مثبت جابه جا مي شود    B روشن باشد پتانسيل خط   Eهنگامي كه يكسو كننده ي خط 

. كه نشان دهندي احتمال صدمه ي شديد در نتيجه ي خوردگي جريان سرگردان براي خط غريبه است 

  Eسو كننده ي خط فوت از يك 1500ا  ، كه محل تقاطع تنه  Bاقدامات اصالحي به منظور حفاظت خط 

عبور ميكند تداخل در نتيجه ي جرياني كه به    Eفاصله دارد و در ادامه مسير آن از نزديكي بستر آندي خط 

در اين حالت دو تست تاييد كننده مي توانند انجام شوند . گرفته مي شود ، انتظار مي رود   B  وسيله ي خط 

دور در مقايسه با پتانسيل آن نسبت به الكترودي كه مستقيما  نسبت به الكترود   E اول ، اگر پتانسيل خط. 

مشابه مورد    Eروي نقطه تقاطع قرار گرفته است ، يكسان يا نزديك به هم باشد ، صدمه ديدن پوشش خط 

  .، غير محتمل است  Aتقاطع آن با خط 

ارد هنگامي اندازه گيري شود كه در مجاورت با بستر آندي قرار د  Bدوم ، اگر پتانسيل مناطقي از خط لوله 

اين به منزله دريافت جريان توسط خط  كه يكسو كننده روشن باشد و اين پتانسيل در جهت منفي تغيير يابد

البته قابل تأكيد است كه اين پتانسيل بايد توسط الكترودي اندازه گيري شود كه درست در . است  Bلوله 

  .قرار گرفته باشد Bباالي خط لوله 

بايد تعيين شود آيا اين نقطه ي واقعي تقاطع نقطه اي با ) مشابه اين مورد (يت جايي كه تداخل ديده شد در نها

بيشترين خوردگي نيز هست ؟ اين كار با جابه جا كردن الكترود به ميزان چند فوت در يك زمان انجام ميگيرد 
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يك جهت و سپس در جهت مخالف  پنج فوت براي شروع در نظر گرفته مي شود ، بدين صورت كه ابتدا در.

اگر منطقه اي كه در آنجا نوسان اختالف ولتاژ به منظور اينكه   Bاز نقطه ي تقاطع و مستقيما بر روي خط 

اگر چنين منطقه اي پيدا شد در اين ناحيه بايد با فواصل . مثبت بيشتر از نقطه تقاطع است ، مشاهده شود 

موقعيت اين نقطه بايد .ه ا ي با بيشترين تخليه ي جريان پيدا شود كوچك تري الكترود را حركت داد تا نقط

  .تعيين شود و ولتاژهاي حالت روشن و خاموش و همچنين اختالف ولتاژ آن ثبت گردد

چنانچه اگر مقاومت .فوت در هر دو جهت از نقطه ي تقاطع الزم خواهد شد  100به ندرت حركت بيشتر از 

اگر وجود (به ميزان محسوسي تغيير كند يا اگر كيفيت پوشش خط غريبه ويژه ي خاك در منطقه ي تقاطع 

  .ممكن است نقطه ي با بيشترين خوردگي نقطه اي غير از نقطه ي تقاطع باشد . متغير باشد ) داشته باشد 

 Cتقاطع 

مقدار  E، خط  C، ظاهرا به دليل تداخل از سيستم حفاظت كاتدي خط   Cبا خط   Eدر محل تقاطع خط 

نسبت به يك الكترود مرجع سولفات مس كه از هر  Eاگر پتانسيل خط .فاظت مناسب را دريافت نمي كند ح

دو خط لوله دور است اندازه گيري شود و مشاهده شود كه اين پتانسيل بيانگر پتانسيل هاي حفاظتي نرمال 

موضعي دارد كه احتماال  است ، پتانسيل كم موجود در محل تقاطع حالت) ولت در اين مورد – 90/0باالي (

طولي از . در اين حالت اقدامات اصالحي الزم خواهد بود . ناشي مي شود  Cاز سيستم حفاظت كاتدي خط 

ولت است ميتواند به وسيله ي مقادير پتانسيل خوانده شده – 85/0خط مورد تست كه پتانسيل آن كمتر از 

قرار داده شده است ،  Eو درست در باالي خط  Cط نسبت به الكترودي كه در هر طرف از نقطه تقاطع با خ

  .تعيين شود 
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به دست مي آيد و تداخل حاصل از سيستم  11-6اگر اين داده ها رسم شوند ، يك منحني مشابه شكل 

 E، تحت تأثير سيستم حفاظت كاتدي خط Cدر اين مورد خط لوله ي .اثبات مي شود   Cحفاظتي خط 

روشن و يا خاموش است ، هيچ گونه تغييري در پتانسيل  Eيكسوكننده ي خط زيرا وقتي كه . قرارنمي گيرد

  .ايجاد نميشود    Cخط 
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 Dتقاطع 

داراي حفاظت كامل نيست اما تحت تأثير     Dخط لوله ي . به طور مناسبي حفاظت مي شود   Eخط لوله ي 

  .حي الزم نيست لذا هيچ گونه اقدام اصال. سيستم حفاظت كاتدي خط مورد تست قرار ندارد 

محتمل ديگر در رابطه با تداخل مي تواند در مورد خط لوله ي غريبه اي باشد كه از منطقه ي اثر بستر حالت 

چگونگي انجام .آندي يك يكسو كننده عبور ميكند ، اما با خط لوله ي حفاظت شده هيچ تقاطعي ندارد 

همان گونه كه در شكل نشان . شده است  نشان داده 11-6تست تداخل روي چنين خطي به وسيله ي شكل 

نسيل روي خط در منطقه بستر آندي خط غريبه را تست داده شده است ، ميتوان به وسيله تيه ي پروفيلي از پتا

  .كرد 
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ميتواند به وسيله ي اندازه گيري جريان اگر اين پروفيل يك منطقه ي دريافت جريان را نشان دهد ، اين تست 

با يك قطع كننده كه بر روي يكسو . نظور تعيين بزرگي جريان دريافت شده ، تكميل گرددهاي خط لوله به م

كننده ي خط حفاظت شده كارگذاشته شده است ، داده ها ممكن است مشابه آن چيزي باشند كه در جدول 

  .نشان داده شده اند 11-2

تالف ولتاژ در مقابل بستر آندي ، با مقادير به شدت منفي از اخ 2-11اولين مجموعه از داده ها در جدول 

اختالف ولتاژهاي مثبت نشان دهنده ي شروع مناطق تخليه ي جريان . دريافت جريان معيني را نشان ميدهند 

فوتي از ابتداي محل تست  100در فاصله ي . بخشي از خط لوله ي غريبه كه جريان را دريافت ميكند .هستند 

  .فوت ادامه مي يابد 900ه ي كلي فوت با فاصل 1000شروع مي شود و تا 

شار معيني از ) 2-11دومين مجموعه از داده هاي جدول ( اندازه گيري هاي شار جريان خط لوله غريبه 

جريان سرگردان را در طول خط لوله هنگامي كه يكسو كننده روشن است ، نشان ميدهد مقدار شار جريان 

اگر اين شرايط ادامه يابند و تصحيح نشوند ، مي توان . است  شده براي اين نوع شرايط تداخل زيادنشان داده 

  .انتظار داشت كه در مدت زمان كوتاهي ، صدمه ي جدي به خط غريبه وارد شود 

  چگونگي كاهش تداخل جريان سرگردان 

برخي از روشهاي مورد استفاده به منظور كاهش يا حذف تداخل جريان سرگردان ناشي از تأسيسات حفاظت 

عبارتند از اتصال خط لوله ي تأثيرگذار و خط لوله ي  تأثير پذير با كابل هاي اتصال استفاده از  كاتدي

الكتريكي در بعضي موارد ممكن آندهاي فدا شونده در نقطه تقاطع استفاده از پوشش ها و استفاده از موانع 

ير مكان تأسيسات يكسو كننده اي كه است اقدامات اصالحي مورد نياز ، انقدر پيچيده يا هزينه بر باشند كه تغي

  .ايجاد اثر ميكنند راه حل اقتصادي تري باشد 
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توضيح آكه اين روشهاي اصالحي گوناگون چگونه ممكن است مورد استفاده قرار گيرند ، سال هايي از براي 

بحث شد ، جهت نشان دادن روشهاي اصالحي » تست تداخل «تداخل كه در قسمت قبلي و تحت عنوان 

  .ص مورد استفاده قرار خواهند گرفت خا

  گازهاي منتقل كننده ي جريان 

در معرض صدمه ي ناشي از جريان سرگرداني است كه از   Bنشان ميدهد كه لوله غريبه  1-11جدول 

يك روش . را مشاهده كنيد  5-11شكل . مي آيد  Eسيستم حفاظت كاتدي يا اعمال جريان خط لوله ي 

راي تصحيح اين شرايط اتصال يك كابل مقاومت دار با مقاومت قابل تنظيم مابين دو متداول مورد استفاده ب

اين كار  به منظور حذف شرايط ايجاد . ، جهت انتقال جريان كافي از خط لوله ي تأثير پذير است لوله خط

  .تداخل انجام ميگيرد 

ه صورت مي پذيرد مگر اينكه معموال اين كار حين انجام تست ها با حضور نماينده مالك خط لوله غريب

  .اجازه بايد بصورت كتبي باشد .مالك اجازه انجام تست ها بدون حضور نماينده خود را داده باشد 

براي تعيين آن اين كابل با قطع كننده ي . حساس است تعيين دقيق زمان حذف اثر تداخل جريان سرگردان 

مشابه شكل (نده ي تداخل كار گذاشته شده است جرياني كه بر روي يكسو كننده ي خط لوله ي ايجاد كن

و به همراه ولت متري كه براي اندازه گيري پتانسيل خط غريبه نسبت به الكترود سولفات مس در ) 11-5

قرارداده شده ) يا نقطه اي با بيشترين تخليه ي جريان كه اگر غير از نقطه ي واقعي تقاطع باشد (نقطه ي تقاطع 

  .، تنظيم مي شود است
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مقدار مقاومت اين كابل به گونه اي انتخاب ميوشد كه مقدار پتانسيل خط غريبه در حالي كه يكسو كننده 

روشن است و به طور موثر كار ميكند يا مقدار مشاهده و ثبت شده پيش از نصب اين كابل و در شرايطي كه 

  .يكسو كننده خاموش است يكسان باشد 

يك نمونه مكان . ي غريبه به مقدار پتانسيل اوليه ي آن برگردانده شود به عبارتي ديگر ، پتانسيل خط لوله 

تست خط لوله ي غريبه به همراه يك كابل اتصال كارگذاشته شده به انضمام اتصاالت دستگاه هاي اندازه 

نشان داده شده اند  7-11گيري به منظور اندازه گيري پتانسيل خط لوله ي تأثيرپذير نسبت به خاك در شكل 

.  
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تقاطع (فرض كنيد كه در اين مثال نقطه ي تقاطع همان نقطه ي با بيشترين مقدار تخليه جريان الكتريكي باشد 

B  ولت در زمان روشن بودنه  42/0پتانسيل هاي خوانده شده ي اوليه براي خط غريبه ) 5-11، شكل

ابل مقاومت دار ، پتانسيل خط با تنظيم مناسب ك. ولت در زمان خاموش بودن آن هستند  68/0يكسوكننده و 

  .ولت باشد 68/0غريبه در حالتي كه يكسو كننده روشن است بايد 
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روشي جهت تنظيم كابل هاي اتصال كه اغل استفاده مي شود ، تنظيم مقاومت كابل تا زماني است كه ديگر 

ي جريان هنگامي كه در خط لوله ي غريبه در نقطه ي با بيشترين تخليه ) اختالف ولتاژ (هيچگونه نوساني 

  .يكسو كننده روشن و خاموش مي شود ، وجود نداشه باشد 

، از اين بابت كه جرياني بيشتر از مقدار الزم ) عدم جابه جايي پتانسيل (طي ساها تجربه در اساده از اين روش 

  .است ضريب اطمينان بااليي اخود نشان داده براي حذف تداخل به وسيله ي اين كابل انتقال يابد ، 

گرچه اين روش هيچ گونه زياني براي خط غريبه ندارد، اما ممكن است به ضرر خطي باشد كه بصورت 

  .كاتدي حفاظت مي شود 

خط لوله ي غربه در اين مثال به صورت كاتدي حفاظت شده بود به طوري كه پتانسيل هاي الزم براي 

در اين صورت بازگشت كامل به  .اند  حفاظت كامل با روشن بودن يكسو كننده ي تأثيرگذار تلف شده

فرض كنيد هنگامي كه محل تقاطع تست شد ، پتانسيل هاي خوانده شده . پتانسيل اوليه ممكن است الزم نباشد

  :به اين صورت بوده اند 

ولت  36/0.ولت وقتي يكسو كننده خاموش است  -91/0. ولت وقتي يكسو كننده روشن است  -55/0

كابل اتصال در حالتي كه يكسو كننده روشن است تا زماني كه پتانسيل خط م كردن اختالف ولتاژ با تنظي

ولت برسد، بدون نياز به بازگشت پتانسيل خط لوله ي  – 85/0غريبه در نقطه ي با بيشترين تخليه ي جريان به 

  .جلوگيري خواهد شد  ولت از خوردگي – 91/0غريبه به پتانسيل حفاظت كامل 

ي اتصال و عملكرد مناسب ، كابل انتقال دهنده ي جريان سرگردان به بازرسي هاي هر جهت بررسي برقرار

  .دو ماه يك بار به وسيله ي كارشناسان داراي صالحيت نياز خواهد داشت 

  خطوط با پوشش ضعيف
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شرايط  ، 5-11در شكل   Cبا خط غريبه ي    Eخط لوله ي نشان مي دهد كه در تقاطع  1-11جدول

داده هاي تست به دست . ه اي است كه ممكن است به وسيله ي يك كابل اتصال رفع نشود تداخل به گون

آمده از اين خط لوله ي غريبه اشاره مي كند كه خط غريبه ي ايجاد كننده ي تداخل در محل تقاطع بدون 

سبت نمشابه بحث پيشين ، فرض كنيد كه پتانسيل خط مورد تست . پوشش يا داراي پوشش بسيار ضعيف است

به يك الكترود مرجع سولفات مس دور اندازه گيري شده باشد و درحالتي كه يكسو كننده ي آن روشن 

ولت باشد ، ولو اينكه مقداري بسيار پايين تر از اين نسبت به الكترود قرارداده شده در محل  -93/0است برابر

قطع جريان يكسو كننده ي خط لوله با . تقاطع اندازه گيري مي شود كه اين حالت در نتيجه ي تداخل است 

ي غريبه ، پتانسيل خط مورد تست نسبت به الكترودي كه در نقطه ي تقاطع قرار گرفته است مي تواند به 

 -91/0ولت درحالتي كه يكسو كننده روشن است ،-68/0عنوان نمونه داراي مقاديري بدين صورت باشد 

ختالف ولتاژ، درحالتي كه يكسوكننده روشن ولت ا 23/0ولت براي زماني كه يكسوكننده خاموش است ، 

ولت اصالح شود تا تداخل حذف  – 85/0است ، ضرورت دارد كه پتانسيل خوانده شده حداقل به مقدار 

شود ، بدين معني كه اگر يك كابل مورد استفاده قرار گرفته باشد ، اين كابل بايد جريان را از خط مورد 

حال اگر پتانسيل خط غريبه نسبت به الكترود مرجع دور ، اندازه گيري شود و به اما به هر . تست انتقال دهد 

ولت در حالتي كه يكسو كننده ي آن روشن است خوانده شود ، مشخص مي شود كه  -83/0عنوان مثال 

وجود يك كابل اتصال بين دو خط جريان را به مقداري كه الزم است تا تداخل اصالح شود منتقل نخواهد 

تحت اين شرايط وجود يك كابل اتصال ، تداخل را حذف نخواهد كرد اما يك بار اضافي و غير  .كرد 

ضروري بر سيستم حفاظت كاتدي خط لوله ي پوشش داده شده كه مورد تست قرار دارد تحميل خواهد كرد 

.  
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جاري ميشود منجر با آگاهي از اينكه دانسيته ي جريان نسبتا باال كه از طريق خاك به خط غريبه بدون پوشش 

به كاهش موضعي پتانسيل حفاظتي خط مورد تست مي وشد در اين حالت يك راه حل كاهش دانسيته اي 

  .جريان جاري شده به خط غريبه در منطقه ي تقاطع است 

در منطقه ي تقاطع با اعمال پوشش با . انجام گيرد 8-11اين كار ممكن است با پوشش هايي همانند شكل 

لوله ي غريبه كه تداخل را ايجاد كرده است ، شار جريان از طريق خاك به خط غريبه به مقدار كيفيت به خط 

اطراف خط ) ميدان كاتدي(اين بدان معناست كه افت ولتاژ هاي درون زمين  .بسيار زيادي كاهش مي يابد

آزمايش  ي حفاظتي خط تحتغريبه قابل چشم پوشي مي شوند و منجر به كاهش موضعي شديد پتانسيل ها

طولي از خط غريبه كه بايد پوشش داده شود ، مي تواند بر اساس پروفيل پتانسيل روي خط مربوط .نمي شوند 

 9-11به خط لوله ي مورد تست كه طول قسمت در معرض تداخل را مشخص ميكند، به صورت شكل 

برابر با طول پروفيل   8-11طول هايي از خط غريبه كه پوشش داده شده اند ، همانند شكل . استوار باشد 

  .تداخل هستند 

  استفاده از آندهاي فدا شونده 

شامل استفاده از آندهاي فداشونده متصل شده  10-11روشي ديگر جهت تصحيح تداخل ، به صورت شكل 

اصوال اين  .به خط مورد تست در سرتاسر ناحيه اي است كه در معرض تداخل ناشي از خط غريبه قرار دارد

ستفاده از ميدان هاي شيب پتانسيل آندي اطراف آندهاي فدا شونده به منظور جبران ميدان شيب روش شامل ا

  .پتانسيل كاتدي اطراف خط لوله است
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در بيشتر موارد استفاده از اين روش ، وجود يك رديف از آندها بين خط لوله ي تحت تأثير قرار گرفته و 

در . به منظور كاهش اثرات مخرب تداخل كافي خواهد بودخط لوله اي كه باعث ايجاد تداخل شده است ، 

به جاي خط لوله اي كه پيش از آن تحت تأثير قرار اين نواحي همچنان جريان تخليه خواهد شد اما اين بار 

  .گرفته بود ، تخليه ي جريان از آندها صرت خواهد گرفت 

 
گاهي اواقت با جريان سرگردان ناشي از سيستم كه تفاوت هاي پتانسيل بسيار زياد است  مشابه آنچه  در جايي

  .كار ميكنند  يا ايستگاه هاي معدن كاري روي مي دهند DCهاي حمل و نقل كه با جريان 
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ممكن است چندين رشته از آندها براي ايجاد يك قفس در اطراف خط تحت تأثير قرار گرفته ، مورد نياز 

  .نكه مقاومت ويژه ي خاك باال باشدآند كوتاه باشد مگر آهرچند در چنين مواردي ممكن است عمر .  باشند 

در شكل نشان داده شده است ، سنگين ترين آندها در نقطه ي تقاطع يعني در جايي كه همان گونه كه 

بيشترين تخليه ي جريان صورت ميگيرد مورد استفاده قرار مي گيرند درحالي كه آندهاي سبك تر ممكن 

آندهاي منيزيمي به طور موفقيت آميزي به كار گرفته شده اند زيرا . برده شوند  است در جاهاي ديگر به كار

  .آنها داراي ميدان هاي شيب پتانسيل آندي باالتر از آندهاي روي هستند

به وسيله ي طول منطقه ي كاهش پتانسيل بر روي خط لوله ي تحت تأثير قرار گرفته تعيين مي طول رشته آند 

ت جهت امكان اندازه گيري خروجي آند بصورت دوره اي و براي تسهيل اندازه نصب يك مكان تس. شود 

عالوه بر اندازه گيري هاي معمول پتانسيل از سطح زمين ، يك الكترود . گيري هاي پتانسيل ، مطلوب است 

مرجع دايمي بصورت نشان داده شده در شكل قرار داده مي شود كه اين الكترود امكان بررسي بخش هاي 

ين خط تحت تأثير قرار گرفته را در نقطه اي كه بيشترين تخليه ي جريان وجود دارد ، فراهم خواهد زير

بسته بندي شده كه بصورت دايمي در زير خط لوله قرار داده شده است يك الكترود سولفات مس . ساخت 

بل فصل هاي قبل قا در هنگام انجام طراحي تأسيساتي از اين قبيل ، اطالعات. يك حالت عالي در نصب است

عواملي كه بايد مورد توجه قرار گيرند شامل مقاومت ويژه ي خاك ، اختالف ولتاژ بين خطوط . اجرا هستند 

  .، طول ناحيه ي تخليه ي جريان و طول عمر مورد نظر هستند 

  استفاده از موانع الكتريكي 

ر ميكند كاهش مقدار جريان درجايي كه يك خط لوله از درون منطقه ي اثر اطراف بستر آندي عبو

موقعيت .سرگرداني كه توسط خط لوله جمع آوري مي شود با استفاده از موانع الكتريكي امكان پذير است 
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  Bهايي كه در آن جا اين روش مي تواند به عنوان يك راه حل به كار رود شامل مثال هايي مانند خط غريبه 

براي توضيح  6-11شرايط شكل . داده شد ، هستند توضيح   6-11و آنچه كه با شكل  5-11در شكل 

  .مورد استفاده قرار گرفته اند   11-11كاربرد موانع الكتريكي به صورت شكل 

ن دليل آنكه ممكن است موانع الكتريكي به شكل لوله هاي بدون پوشش مفيد واقع شوند ، آن است كه اي

اطراف لوله ي بدون پوشش متصل شده به پايانه ي  موانع امكان استفاده از ميدان هاي شيب پتانسيل كاتدي

شده بين دو مانع كار گذاشته  اگر خط غريبه به صورت نشان داده. منفي يكسو كننده را فراهم مي آورند 

، اين خط كامال درون درون ميدان شيب پتانسيل خواهد بود اين ميدان كاتدي در جهت عكس ميدان شود

هايي كاهش در مقدار جريان سرگردان جمع آوري شده به وسيله خط غريبه نتيجه ن. مثبت بستر آندي است 

است اين اثر كامال مشابه آن چيزي است كه براي از دست رفتن موضعي حفاظت خط پوشش داده شده به 

علت كاهش در جريان جمع آوري شده از خاك در اثر ميدان شيب پتانسيل كاتدي در محل تقاطع دوو خط 

اي پوشش و ديگري بدون پوشش است و هر دو به صورت كاتدي حفاظت مي شوند شرح لوله كه يكي دار

  .داده شده است 

از اين روش وجود يك رديف از آندها بين خط لوله ي تحت تأثير قرار گرفته و خط  در بيشتر موارد استفاده

  .واهد بودلوله اي كه باعث ايجاد تداخل شده است ، به منظور كاهش اثرات مخرب تداخل كافي خ

در اين نواحي همچنان جريان تخليه خواهد شد  اما اين بار به جاي خط  لوله اي كه پيش از آن تحت تأثير 

  .قرار گرفته بود ، تخليه ي جريان از آندها صورت خواهد گرفت 



 

23 

 
ز سيستم در جايي كه تفاوت هاي پتانسيل بسيار زياد است مشابه آنچه  گاهي اوقات با جريان سرگردان ناشي ا

يا ايستگاه هاي معدن كاري روي مي دهند  ممكن است  كار ميكنند DCهاي حمل و نقل كه با جريان 

  .چندين رشته از آندها براي ايجاد يك قفس در اطراف خط تحت تأثير قرار گرفته مورد نياز باشد 

  .اك باال باشدهرچند در چنين مواردي ممكن است عمر آند كوتاه باشد مگر آنكه مقاومت ويژه ي خ

همان گونه كه در شكل نشان داده شده است ، سنگين ترين آندها در نقطه تقاطع يعني در جايي كه بيشترين 

تخليه ي جريان صورت ميگيرد مورد استفاده قرار مي گيرند درحالي كه آندهاي سبك تر ممكن است در 

  .جاهاي ديگر به كار برده شوند 
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آندهاي منيزيمي به طور موفقيت آميزي به . هاي ديگر به كار برده شوند آند هاي سبك تر ممكن است درجا

روي هستند طول رشته ي كار گرفته شده اند زيرا آنها داراي ميدان هاي شيب پتانسيل اندي باالتر از آندهاي 

  .آند به وسيله طول منطقه ي كاهش پتانسيل بر روي خط لوله تحت تأثير قرارگرفته تعيين مي شود

يك مكان تست جهت امكان اندازه گيري خروجي اند به صورت دوره اي و براي تسهيل اندازه گيري نصب 

  .هاي پتانسيل ، مطلوب است 

عالوه بر اندازه گيري هاي معمول پتانسيل از سطح زمين ، يك الكترود مرجع دايمي به صورت نشان داده 

يمي به صورت نشان داده شده در شكل قرار داده مرجع داكه اين الكترود . شده در شكل قرار داده مي شود 

مي شود كه اين الكترود امكان بررسي بخش هاي زيرين خط تحت تأثير قرار گرفته را در نقطه اي كه 

  .بيشترين تخليه ي جريان وجود دارد ، فراهم خواهد ساخت 

داده شده است يك  يك الكترود سولفات مس بسته بندي شده كه به صورت دايمي در زير خط لوله قرار

حالت عالي در نصب است در هنگام انجام طراحي تأسيسات از اين قبيل اطالعات فصل هاي قبل قابل اجرا 

  .هستند 

عواملي كه بايد مورد طراحي تأسيساتي از اين قبيل اطالعات فصل هاي قبل قابل اجرا هستند عواملي كه بايد 

، طول ناحيه ي در معرض اك ، اختالف ولتاژ بين خطوطمورد توجه قرار گيرند شامل مقاومت ويژه ي خ

  .تخليه جريان و طول عمر مورد نظر هستند 
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  استفاده از موانع الكتريكي 

هش مقدار جريان در جايي كه يك خط لوله از درون منطقه ي اثر اطراف بستر آندي عبور ميكند ، كا

  .از موانع الكتريكي امكان پذير است  سرگرداني كه توسط خط لوله جمع آوري مي شود با استفاده

روش مي تواند به عنوان يك راه حل به كار رود شامل مثال هايي مانند خط   موقعيت هايي كه در آن جا ا

براي  6-11شرايط شكل . توضيح داده شد، هستند  6-11و آنچه كه با شكل  5-11در شكل  Bغريبه 

  .مورد استفاده قرار گرفته اند 11-11توضيح كاربرد موانع الكتريكي به صورت شكل 

آن است كه اين دليل آنكه ممكن است موانع الكتريكي به شكل لوله هاي بدون پوشش مفيد واقع شوند ، 

شيب پتانسيل كاتدي اطراف لوله ي بدون پوشش متصل شده به پايانه منفي موانع امكان استفاده  از ميدان هاي 

  .يكسو كننده را فراهم مي آورند 

اين خط كامال درون ميدان شيب گر خط غريبه به صورت نشان داده شده بين دو مانع كار گذاشته شود ، ا

اين ميدان كاتدي در جهت عكس ميدان مثبت بستر آندي است نتيجه ي نهايي كاهش . پتانسيل خواهد بود 

 مشابه آن چيزي است اين اثر كامال. در مقدار جريان سرگردان جمع آوري شده به وسيله ي خط غريبه است 

كه براي از دست رفتن موضعي حفاظت خط پوشش داده شده به علت كاهش در جريان جمع آوري شده از 

خاك در اثر ميدان شيب پتانسيل كاتدي در محل تقاطع دو خط لوله كه  يكي داراي پوشش و ديگري بدون 

  . پوشش است و هر دو به صورت كاتدي حفاظت مي شوند ، شرح داده شده
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موانع نشان داده شده در اين شكل جمع آوري جريان سرگردان توسط خط غريبه را كاهش مي دهند اما به 

همچنان مي توان انتظار داشت كه جريان تداخلي از منطقه ي جمع آوري .ندرت آرا حذف خواهند كرد 

  . باشد جريان به نقاط تخليه ي دور كه در آنجا خط لوله خورده خواهد شد ، شار داشته 
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چنانچه اين موانع ، جمع آوري جريان سرگردان را به مقادير جزئي و .نيا است كه اين شار جريان عكس شود 

منطقي كاهش داده باشند ، اين كار ميتواند به آن صورت كه در شكل پيشنهاد شده است با آندهاي فدا شونده 

  .تصال انجام پذيرديا كابل هاي ا

ي كه بيان شد داراي زيان هاي بسياري است موانعي كه به صورت لوله ي بدون استفاده از موانع به صورت

جريان خروجي يكسو يكسو كننده هستند ممكن است بخش بزرگي از پوشش متصل شده به پايانه ي منفي 

  .كننده را مصرف كنند و بنا بر اين احتماال حفاظت خطي كه يكسو كننده به آن متصل است را كاهش ميدهند

ظور آنكه نياز به جريان در مقداري منطقي باقي بماند ، ممكن است لوله ي بدون پوششي كه به عنوان به من

لوله اي با قطر سه چهارم اينچ در بيشتر موارد ميتواند مناسب (مانع به كار رفته است كوچك انتخاب شود 

صب و نگهداري باشد ، زيرا استقرار يك مانع به صورتي كه شرح داده شد مي تواند هزينه بر در ن). باشد

  .احتماال درصد قابل توجهي از هزينه ي عملكرد يكسو كننده به علت وجود اين موانع خواهد بود 

به دليل اين مالحظات ، مهندس خوردگي خط لوله پيش از استفاده از موانع براي حصول اطمينان از اينكه به 

ن يكسو كننده و بستر آندي نيست ، بايد ساير جايگزين كارگيري آن ها در دراز مدت ارزان تر از تغيير مكا

  .ها را به دقت مورد توجه قرار دهد 

  روش هاي اطالع رساني 

بخش مهمي از كار مهندس خوردگي خط لوله شامل همكاري با مالكان ساير خطوط لوله يا سازه هاي فلزي 

وردگيگ خود را با كم ترين اثر بر روي تمامي طرفين بتوانند سيستم هاي كنترل خبراي اينكه . مدفون است 

  .سازه هاي متعلق به ديگران طراحي و راه اندازي كنند ، اين همكاري الزم است 
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يك خط لوله به صورت كاتدي حفاظت مي شود بايد تمام مالكاني كه سازه مهندس خوردگي هنگامي كه 

  .يك سيستم حفاظت كاتدي آگاه سازد هاي مدفون آنها در تقاطع با خط لوله ي او هستند را از طرح ريزي

مالكان اين سازه هاي غريبه بايد از مكان نوع و . سيستم حفاظت كاتدي انجام شود اين كار بايد پيش از نصب 

اندازه ي تأسيسات حفاظتي كه قرار است در نزديكي محل يا محل هاي تقاطع ساه هاي آنها نصب شود مطلع 

اشد كه چه زماني قرار است سيستم جريان دار شود و همچنين بايد از آنها بايد به آنها گفته شده ب. گردند 

براي شركت در تست هاي اشتراكي در نقاط تست هاي اشتراكي انتخاب نكرده و نفرستاده باشند ، بايد يك 

  .كپي از داده ها ي به دست آمده در محل هاي تقاطع با سازه هاي آنها برايشان ارسال گردد

اين موضوع مورد مورد پرسش قرار گيرد كه آيا داراي تقاطع هاي ديگري هستند كه براي بايد از آنها 

  .مهندس صادر كننده ي اين ابالغيه ها ناشناخته مانده باشند 

كه ) يا قسمت هاي مربوط به (به منظور توضيح بيشتر ممكن است اين اخطاريه با نقشه ااز مسير خطوط لوله 

طع با خط غريبه متعلق به شركتي كه بايد مورد ابالغ قرار گيرد ، عالمت جهت نشان دادن محل هاي تقا

گذاري شده اند و تأسيسات حفاظت كاتدي پيشنهاد شده در نزديكي محل هاي تقاطع با سازه هاي آنها همراه 

  .باشد 

افته سازمان ي برخي مناطق جغرافيايي، معموال  مناطق وسيع شهري  داراي كميته هاي هماهنگي خوردگي 

. كه روش هايي براي ارسا اطالعات به شركت هايي كه در منطقه ي آنها قرار دارد برقرار كرده اند هستند 

كميته ي هماهنگي خوردگي معموال داراي روش هاي اطالع رساني ويژه و احتماال فرم هاي مخصوص 

در . نده ي كميته ارايه گردندمنشي ثبت كن... ) برق و -آب( هستند كه بايد پر شوند و به شركت هاي خدماتي
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مناطقي كه در آنجا خدمات چنين كميته هايي وجود ندارد ، مهندس خوردگي خط لوله بايد دفترهاي كه 

  .بتوان ابالغيه ها را به آنجا ها ارسال نمود شناسايي كندبتوان كار مالكان سازه هاي غريبه را كه 

  دن كاري جريان سرگردان ناشي از سيستمهاي حمل و نقل و مع

مشكالت جريان سرگردان ناشي از سيستم هاي حمل و نقل و فعاليت هاي معدن كاري كه با جريان مستقيم  

  .كار ميكنند بر روي خطوط لوله مي توانند بسيار شديد باشد 

اين امر به علت . رفع چنين مشكالتي از رفع آنهايي كه در بخش هاي قبل بحث شد ، بسيار پيچيده تر است 

اين . تغيير بار الكتريكي روي منابع تغذيه جريان مستقيم است ت پيوسته متغير تخليه ي جريان در اثر طبيع

گونه از مشكالت به دليل  ساخت و سازهاي گسترده ي سيستم هاي حمل و نقل موجود ، به طور فزاينده اي 

ر مي گذارد دو نوع از سيستم در آمريكاي شمالي تأثي...) آب ، برق و (بر كار مأمورين شركت هاي خدماتي 

سنگين و واژگان سيستم ريلي ) مانند خطوط تراموا (و سيستم هاي ريلي سبك ) مانند مترو(هاي ريلي سنگين 

اين عبارات به ويژگي هاي كاري و كلي وسايل نقليه ي . وسايل حمل و نقل اشاره نمي كنندسبك به وزن 

سيستم هاي حمل و نقل ريلي سنگين يا شتاب هاي بزرگتر  ، سرعت هاي باالتر ، . مربوط مي شوند  ريلي

  .قطارهاي طوالني تر و جريان مصرفي بيشتر از سيستم هاي حمل و نقل ريلي  سبك كار خواهند كرد
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ليد ميكند ، قضاوت با چنين كلياتي نمي توان در مورد اينكه كدام سيستم مقادير بيشتري جريان سرگردان تو

خاص به مقاومت ريل ها يك كامقدار جريان سرگردان توليد شده به وسيله ي يك سيستم حمل و نقل .نمود

 12-11يك طرح ساده شده از اين مشكل در شكل . نسبت به زمين و مقدار ولتاژ آنها بستگي خواهد داشت 

  .نشان داده شده است 

، بطور معمول با يك كابل تغذيه ي روكش  DCقل ريلي سبك سيستم هاي حمل و ن  12-11همانند شكل 

دار فوقاني متصل به ترمينامثبت ايستگاه توليد جريان مستقيم كه نيروي حركت قطارا تأمين ميكند ، كار مي 

) ريل ها(از طريق  خط اهن . تصور مي شود جرياني كه معموال چند هزار امير اندازه گيري شده است . كنند

  .متصل شده است به آن باز ميگردد DCنالي منفي ايستگاه توليد كننده ي  جريان كه به ترمي

به دليل اينكه ريل ها بر روي سطح زمين . ولت است 750ولتاژ كاري معمول براي سيستم هاي حمل و نقل 

ريان در بخشي از ج. كار گذاشته شده اند و به طور كامل از سمتي كه بر روي زمين قراردارند عايق نشده اند 

به زمين وارد خواهد شد و يك مسير زميني را براي بازگشت ) در محل تغذيه (جايي كه ريل ها مثبت تر اند 

جريان سرگدان ناميده مي جرياني كه از طريق زمين شار مي يابد . به ايستگاه توليد جريان در پي مي گيرد 

سب براي بخشي از كل جريان سرگردان خطوط لوله ي موجود در اين مناطق يك مسير بازگشت منا. شود 

منتقل خواهد  DCچنين خط لوله اي جريان را به مكاني در نزديكي ايستگاه توليد جريان . ايجاد مي كنند 

كرد كه در انجا اين جريان از خط لوله  به زمين جاري مي شود و به ترمينال منفي ايستگاه توليد جريان باز 

جايي كه خط  .كار گرفته نشوند ، خوردگي خط لوله شديد خواهد بود  اگر اقدامات اصالحي به. ميگردد

در موارد حادتر ممكن . وري مي كند ، به طور كاتدي حفاظت مي شودلوله جريان را از نزديكي قطار جمع آ
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است لوله چندين ولت نسبت به زمين مجاور خود در اين منطقه منفي تر و در همان زمان نسبت به زمين در 

  .شدچندين ولت مثبت تر با  DCتخليه ي جريان در نزديكي ايستگاه توليد جريان منطقه 

ممكن است در اين مكان  12-11گر اتصاالت با مقاومت باال در خط لوله وجود داشته باشند ، مشابه شكل ا

ي ها ولتاژ محركه ي كافي جهت مجبور ساختن جريان به عبور از كنار محل اتصال و خوردگي لوله در سمت

به اين نكته حايز اهميت است كه مكاني كه در توجه . كه جريان خط لوله را ترك ميكند ، وجود داشته باشد 

 DCهمواره در نزديكي ايستگاه توليد جريان . آنجا جريان سرگردان به سيستم برگشت منفي باز مي شود 

خط آهن نسبت به زمين كم است ، جريان سرگردان مي تواند در هر مكاني كه در آنجا مقاومت . نخواهد بود

احتمالي اين بدان معني است كه پيش از آنكه هرگونه اقدامات كنترلي . به سيستم حمل و نقل باز گردد

بر روي خط لوله ، ابتدا مكان هاي تخليه ي بررسي شود، الزم است تا ارزيابي هاي فعاليت جريان سرگردان 

  .ان هاي تخليه ي جريان از خط لوله را تعيين كنندجريان سرگردان بر روي خط لوله ، ابتدا مك

شرايط ساده اي است كه شامل يك قطار يك   12-11همان طور كه پيش تر بيان گرديد ، طرح شكل 

  . است  DCايستگاه توليد جريان 

اين بدان . ، درحال عمليات خواهند بود در واقعيت سيستم هاي فعالي در هر زماني داراي تعدادي قطار 

ناست كه شدت شرايط تخليه ي جريان تحت كنترل تغييرات ثابتي است كه ارزيابي فعاليت جريان مع

اگر ريل هاي سيستم حمل و نقل از  طرف زمين كامال يده آل در حالت ا. سرگردان را بسيار پيچيده ميكنند

باز گردانند و در  DCن خواهند توانست تمامي جريان مستقيم را به ايستگاه هاي توليد جريا. عايق شده باشند

آنجا ديگر هيچ گونه جريان سرگرداني كه خطوط لوله ي موجود در اين مناطق را تحت تأثير قرار دهد ، 

اينكه هر سيستم حمل و نقل مفروض تا چه حد به اين شرايط نزديك خواهد شد به . وجود نخواهد داشت 
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ط آهن ، ميزان تعمير و نگهداري از آن و چندين عامل شامل نوع سيستم برگشت منفي ، نوع ساختمان خ

  .در شرايط كاري خط آهن بستگي دارد) رطوبت (ميزان خشكي 

سيستم . بيشتر سيستم هاي حمل و نقل جديد با سيستم هاي برگشت منفي مدفون در خاك طراحي شده اند 

ر نظر گرفته شده الكتريكي آن از زمين د) عايق كاري (در خاك به منظور جدا سازي  منفي مدفوبرگشت 

  . است و اين سيستم سطح بااليي از كنترل جريان سرگردان را فاهم مي آورد 

با چندين ايستگاه توليد جريان كه براي حفظ ولتاژ ريل ها در سيستم هاي حمل و نقل زير زميني نيز معموال 

اري ولتاژ ريل در مقادير اين كار از طريق نگهد .يك سطح مطمئن در نظر گرفته شده اند ، طراحي مي كردند 

  .نسبتا پايين به كم كردن فعاليت جريان سرگردان كمك ميكند 

در سيستم هاي حمل و نقل زميني ديودي ممكن است به منظور كنترل جريان سرگردان ، ريل ها را از لحاظ 

ه توليد جريان به عايق كرده باشند ، اما سيستم برگشت منفي به طور عمد از طريق ديودها در ايستگاالكتريكي 

  .اين حالت سطح نسبتا بااليي از فعاليت جريان سرگدان را امكان پذير مي سازد . زمين متصل مي شود 

برخي از سيستم هاي حمل و نقل از ديودهاي كارگذاشته شده در زمين به منظور كنترل ولتاژ ريل استفاده 

مدارهاي حساس ، . از طرف زمين عايق شده اند معموال ريل ها و ايستگاه هاي توليد جريان .خواهند نمود 

) ولتاژ نا ايمن(تنظيم شده تجاوز كند  ولتاژ ريل را مانيتور مي كنند و هنگامي كه مقدار ولتاژ از حدود پيش

برگشت منفي كه به صورت دايمي در ايستگاه هاي توليد كليدها آن را به صورت موقتي قطع ميكنند و سيستم 

معموال هيچگونه اقدامي جهت عايق كردن الكتريكي ريل ها . شده است ، كار مي كنند جريان به زمين متصل

فعاليت باالي جريان سرگردان به وسيله ي اين سيستم هاي حمل و نقل زميني . از طرف زمين انجام نمي شود 
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في خودشان معموال فقط سيستم هاي حمل و نقل بسيار قديمي هستند كه با سيستم برگشت من. ايجاد مي شود 

  .كار مي كنند. كه عمدتا به زمين متصل شده است 

همچنين سيستم هاي حمل ونقل قديمي موجود داراي مشكل ديگري هستند كه در سيستم هاي حمل و نقل 

شده اند و اتصاالت سيستم هاي حمل و نقل جديد با ريل هاي جوش داده شده ساخته .جديد وجود ندارد 

در جايي كه براي عمليات كنترل خودكار مكان هاي مخصوصي مانند تقاطع ها ،  عايق كننده ي ريل تنها در

  .قطار مورد نياز است نصب مي شوند 

اين اتصاالت عايق كننده ي ريل با كابل هاي اتصال به صورت سراسري به يكديگر متصل شده اند كه 

يان متناوبي كه از سيستم كنترل برگشت جريان مستقيم را از طريق آنها ممكن مي سازد در حالي كه راه جر

قطار مي ايد را مسدود مي كنند سيستم هاي حمل و نقل قديمي موجود با ريل هاي جوش داده شده ساخته 

بنابر اين هر اتصال ريل داراي كابلهاي اتصال الكتريكي است كه از اين سو به آن سوي اين اتصال .نمي شدند 

  .ريان منفي اطمينان حاصل شود جوش داده شده اند تا از برگشت مناسب ج

بنابر اين هر اتصال ريل داراي كابلهاي اتصال الكتريكي .اگر اين كابل جوش داده شده ساخته نمي شدند 

است كه از اين سو به آن سوي اين اتصال جوش داده شده اند تا از برگشت مناسب جريان منفي اطمينان 

  .حاصل شود 

شوند مشابه آنچه ممكن است حين بهره برداري هاي معمول از ريل اتفاق ريل قطع اگر اين كابل هاي اتصال 

و بنابر اين كل جريان برگشتي از طريق زمين عبور افتد ، جريان برگشتي نمي تواند از طريق اين كابل شار يابد 

  .تحت چنين شرايطي فعاليت فوق العاده زياد جريان سرگردان اتفاق خواهد افتاد . ميكند 
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حمل و نقل قديمي موجود بايد داراي برنامه اي مناسب جهت بازرسي و تعمير دوره اي از اين  سيستم هاي

  .اتصاالت حساس و مهم ريل ها باشند

كار ميكنند داراي سيستم هاي برگشت منفي  DCفعاليت هاي معدن كاري زير زميني كه با منبع تغذيه ي 

اي حمل و نقل بيان شده است ، كار مي كنند به دليل هستند كه با روشي بسيار شبيه به آنچه براي سيستم ه

اينكه بيشتر اين سيستم ها در خاك مدفون هستند خطوط لوله به ندرت به آن اندازه كه در سيستم هاي حمل 

هنوز هم در بعضي از .در اينجا قرار خواهند گرفت . و نقل روي زميني در نزديكي ريل ها قرار ميگيرند 

  .ان سرگردان بر روي خطوط لوله مي تواند شديد باشد موقعيت ها اثرات جري

اين كار به . ممكن است ايستگاه هاي توليد جريان مستقيم به جاي روي زمين ، در زير زمين كارگذاشته شوند 

بعدي اين فصل ديده خواهد شد ، منجر به ايجاد مشكالتي در انجام اقدامات صورتي كه در بخش هاي 

  .اصالحي مي شود 

  ناطقي كه در معرض جريان سرگردان قرار گرفته اند تست م

استفاده از وسايل ثبت كننده ي مناسب كه بر اساس زمان كار مي كنند در هنگام مكان يابي مناطقي كه در 

اين وسايل ممكن است شامل ثبت كننده هاي . معرض جريان سرگردان قرار گرفته اند داراي اهميت است 

هر دو نوع از تجهيزات داراي مزايا و . يا داده نگارهاي الكترونيكي باشند  نمودار بر روي كاغذ نواري

مناسب ترين نوع از تجهيزات  براي كاربرد خاص شما ، بايد تعيين .ارزيابي هاي ميداني هستند مشكالتي براي 

وله در مكان هايي كه ممكن است تست ها در آنجا انجام پذيرند با آگاهي از تمامي مسيرهاي خط ل. گردد

آن منطقه و همچنين سيستم هاي حمل و نقل يا معدن كاري ، انتخاب مي شوند مكان تمامي ايستگاه هاي 

تست ها همواره بايد در نزديكي ايستگاه . و برنامه ي زماني كار آنها بايد مشخص شود  DCتوليد جريان 
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شوند، زيرا اين مكان ها به ويژه اگر   كه توان الزم براي حركت قطار را تأمين مي كند انجام DCتوليد جريان 

مكان هايي محتمل براي خط لوله اي است كه در معرض . ايستگاه توليد جريان به زمين وصل شده باشد 

جريان سرگردان قرار مي گيرد انجام تست هرگز نبايد به نزديكي ايستگاه هاي توليد جريان منحصر شود زيرا 

ومت ريل نسبت به زمين در سيستم حمل و نقل ، خط لوله در ساير مكان ممكن است به علت مقادير پايين مقا

  .ها در معرض جريان سرگردان باشد 

نيز مي توانند در معرض جريان . خطوط لوله اي كه به هيچ ايستگاه توليد جريان مستقيمي نزديك نمي شوند 

ان مستقيم نقطه ي تقاطع به وسيله ي  به عنوان مثال اگر يك خط لوله با يك قطار كه با جري. سرگردان باشند 

  . خط لوله جمع آوري شود 

و در مكان هاي دور تخليه اين جريان سرگردان ممكن است در هر دو جهت از نقطه ي تقاطع جاري شود 

 DCاما به يك ايستگاه جريان . اگر خط لوله در مسافتي با يك مسير حمل و نقل ريلي موازي باشد  .گردد

هنگام عبور قطار از اين بخش موازي جريان به  لوله وسيله خط لوله جمع آوري خواهد . د خيلي نزديك نشو

جريان سرگردان در هنگام . اين جريان از قسمت هاي انتهايي اين بخش موازي تخليه خواهد شد.شد 

قيم ،  ممكن است به منظور دنبال كردن مست DCبازگشت خود به ايستگاه توليد جريان   مسير باجستجوي 

  .ر نقطه ي تقاطع از خط لوله اي به خط لوله اي ديگر جهش كند ترين يا كم مقاومت ترين مسير د

بنابراين خط لوله اي كه در نزديكي يك سيستم حمل و نقل قرارندارد ممكن است در تقاطع با خط لوله 

  .ديگري باشد كه در اين موقعيت قرار دارد

نقل قراردارد ممكن است جريان هاي سرگردان را به خط لوله اي  خط لوله اي كه در نزديكي سيستم حمل و

نزديكي سيستم حمل و نقل نيست منتقل كند  خسارات خوردگي در چنين مكان هاي تقاطعي كه از كه در 
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تست هاي بررسي مكان هايي كه در معرض جريان . سيستم حمل و نقل دور هستند مي تواند شديد باشد 

اين موضوع نياز به . انجام پذيرند.نقاطي كه تبادل جريان محتمل است بايد  در چنين  سرگردان قرارگرفته اند

دانستن مسير تمام خطوط غريبه را در ناحيه اي كه در آنجا تست هاي رسانايي انجام مي گيرند را تأييد مي 

  .كند 

براي انجام تست تخاب شده به منظور اندازه گيري و ثبت پتانسيل هاي خط لوله نسبت به زمين در مكان هاي ان

در بيشتر موارد پتانسيل نسبت به زمين مجاور اندازه گيري مي . ولت مترهاي ثبت كننده استفاده مي شوند 

بيشتر از تغييرات پتانسيل لوله نسبت به زمين بر واحد تخليه ي جريان بر روي خطوط پوشش داده شده .شود

پتانسيل خط لوله در حين دوره هاي فعاليت جريان مكان هايي كه در آنجا .خطوط بدون پوشش است 

انجام اين تست در برنامه ريزي وسيله ثبت كننده  .سرگردان مثبت تر مي شود تخليه ي جريان رانشان مي دهند

  .ي تست و در هنگام تفسير داده هاي به دست آمده بسيار مفيد است 

ه تخليه جريان سرگردان بر روي خط لوله اي نمايشي از نتايجي است كه امكان دارد در منطق 13-11شكل 

  .كه در نزديكي سيستم حمل و نقل واقع شده است به دست آمده باشد 
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اين نمودار نشان ميدهد هنگامي كه سيستم حمل و نقل درحال كار است خط لوله تحت تأثير جريان 

با  .يه ي جريان قرار مي گيرد سرگردان است اما فقط در ساعات پر ازدحام صبح و بعد از ظهر در معرض تخل

بررسي اين نمودار آشكار مي شود كه نتايج حاصل از يك وسيله ي اندازه گيري براي هر دوره ي زماني 

در ارزيابي . متعارف جهت به دست آوردن تصويري حقيقي از كل محدوده ي تغييرات پتانسيل مناسب نيست 

باد بر روي دوره هاي زماني كه خط لوله در  13-11فعاليت جريان سرگردان نشان داده شده در شكل 

ي زماني كه خط لوله در معرض جريان سرگردان است دوره . معرض جريان سرگردان است ، تمركز شود

دوره زماني كه هر مكان منحصر به فردي در معرض جريان سرگردان قرار گرفته است مشابه .تمركز شود 

اگر خط لوله تنا براي دوره هاي زماني . رود بايد تعيين گردداثري كه بر روي خو خط لوله انتظار مي 

محدودي در معرض جريان سرگردان قرار گيرد ممكن است دچار صدمه خوردگي نشود و اقدامات الزم 

  . جهت كم كردن جريان سرگردان الزم نباشد 

فواصل (اسپن هاي جهت اندازه گيري جريان خط لوله ، ممكن است ميلي ولت مترهاي ثبت كننده بر روي 

در جايي كه اسپن هاي تست به تعدادكافي وجود دارند . كاليبره شده ي لوله مورد استفاده قرار گيرند ) معين 

يا مي توانند نصب شوند ممكن است دو يا تعداد بيشتري از اين ميلي ولت مترهاي ثبت كننده جهت ثبت شار 

مي رود خط لوله در معرض جريان سرگردان قرار  جريان در نزديكي كان هاي تست در مناطقي كه تصور

با مقايسه نمودارهاي به دست آمده در دو مكان تست نزديك به هم اتالف جريان در . دارد به كار برده شوند 

همچنين امكان دارد اتالف جريان بين دو مكان تست به وسيله . اين بخش از خط لوله مي تواند شناسايي شود 

اين موضوع وجود يك ناظر را در هر مكان تست ايجاب مي . تعيين كننده شناسايي شودي ميلي ولت مترهاي 

مي شود و جهت اثبات آنكه مجموعه اي از مقاديريكه به صورت هم زمان خوانده شده اند ، تهيه . كنند



 

38 

ده اگرچه معموال در هنگام اتسفاده از دا. اتالف جريان در هر حال روي ميدهد با هم مقايسه شده اند 

نگارهاي كامپيوتري جهت تهيه ي مقادير خوانده شده به صورت هم زمان ممكن است يك جدول زماني هم 

قابل اطمينان تر است و بايد ) از طريق تلفن هاي همراه (زمان شده مورد استفاده قرار گيرد اما ارتباط مستقيم 

  .ر برده شودبراي بررسي درستي اينكه تجهيزات تست واقعا همزمان شده اند به كا

هنگام كار با خط لوله ي بدون پوشش ، پيمايش هاي دقيق انجام گرفته براي اتالف جريان نقطه ي با بيشينه ي 

مگر آنكه تغييرات . را نمايان خواهند ساخت ) با نشان دادن جايي كه اتالف جريان بيشترين است (ولتاژ 

  .گسترده اي در مقاومت ويژه ي خاك وجود داشته باشد 

رچند در مورد خط لوله هاي پوشش داده شده ، نقطه ي با بيشترين مقدار تخليه ي جريان مي تاند مقداري از ه

به عنوان مثال اين حالت هنگامي اتفاق مي افتد كه پوشش خط لوله . نقطه ي با ولتاژ بيشينه فاصله داشته باشد 

  .ه ساير مكان ها در آن منطقه باشد در نقطه ي با بيشينه ي ولتاژ، اساساً در شرايط بهتري نسبت ب

هنگامي كه مكان كلي اين نقطه كه داراي بيشينه ي ولتاژ ، است مشخص گرديدمي توان آن را با استفاده از 

دو ولت متر يكسان براي اطمينان از همساني داده ها مورد نياز (يا دو ولت متر   X/Yترسيم كننده هاي  

د اين كار از طريق مرتبط ساختن پتانسيل خط لوله نسبت به زمين در ، بصورت دقيق تري تعيين نمو) است

  .مكان تست با پتانسيل بين خط لوله و سيستم برگشت منفي سيستم حمل و نقل ، انجام مي پذيرد

در هر . اين ارتباط ها در مجموعه اي از مكان ها در سرتا سر ناحيه ي در معرض قرار گرفته صورت مي پذيرد

از مقاديري كه به صورت هم زمان خوانده شده اند ، با درجه هاي مختلفي از شدت اثر جريان مكان تعدادي 

هنگامي كه داده هايي كه با دقت ثبت شده اند رسم شدند در امتداد خطي كه . به دست مي آيند سرگردان 

: رگردان است شيب خط بررآوردي از منطقه ي تحت تأثير جريان س. معموال مستقييم است افت خواهند كرد 
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شيب محاسبه شده در . هرچه شيب بيشتر باشد ، منطقه ي تحت تحت تأثير جريان سرگردان بيشتر خواهد بود 

هر مكان تست را برابر با بتا براي آن نقطه تعريف ميكنند دياگرام به دست آمده از رسم اين شيب يا بتا ، در 

ا يا پروفيل منطقه ي در معرض جريان سرگردان مقابل مكان هاي تست ، ممكن است به عنوان پروفيل بت

  .خالصه شده است  14-11روش كلي به وسيله شكل . تعريف شود 

به دليل تغييرات سريع و قابل توجه جريان سرگردان ، الزم است كه دستگاه هاي اندازه گيري با مشخصات 

پاسخ سريع . ند ، به كار روند يكسان به منظور به دست آوردن مقاديري كه بصورت هم زمان خوانده مي شو

اگر مشخصت دستگاه ها يكسان نباشد ، مخصوصا در ارتباط با سرعت پاسخ ، رابطه  .دستگاه ضروري است

بديهي است كه به منظور . ي مناسبي بين مقاديري كه بصورت همزمان خوانده شده اند ، به دست نمي آيد 

است بايد بسياري از كارها شامل به دست ان قرار گرفته ايجاد پروفيل منطقه اي كه در معرض جريان سرگرد

  .آوردن و رسم داده ها و محاسبه ي شيب ها در هر مكان تست انجام شوند

كه هر دو مقدار را به صورت هم زمان ثبت مي كنند و شيب خط را نشان مي دهند،   X/Yترسيم كننده  هاي 

اين قبيل بايد انجام گيرند ، چنين دستگاه هايي منجر به  در جايي كه كارهاي بسيار زيادي از. موجود هستند 

  .مقدار زيادي صرفه جيي در وقت مي شوند 
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امپدانس ورودي باال و پاسخ سريع ، مشخصات اساسي هستند كه بايد در انتخاب چنين ثبت كننده هايي مد 

  .نظر قرار گيرد
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  اقدامات اصالحي 

  اقدام براي سيستم هاي حمل و نقل 

اه كاهش اثرات جريان سرگردان ، بر طرف كردن فعاليت بيش از اندازه ي جريان سرگردان در منبع يك ر

اين موضوع شامل همكاري اپراتور سيستم حمل و نقل است و اغلب تنها در مورد سيستم هاي حمل .آن است 

هاي حمل و نقل داراي بيشتر سيبستم .و نقل جديد تر و آنهايي كه به زمين متصل نشده اند امكان پذير است 

يك مهندس خوردگي در ميان پرسنل خود يا يك مشاور خوردگي جهت كنترل اين گونه مشكالت ناشي از 

بررسي داده هاي ميداني و بحجث پيرامون آنكه چه اقدامي براي به منظور . تداخل جريان سرگردان هستند 

از مهندس خوردگي سازمان حمل و نقل سيستم حمل و نقل مقدور است ، مامور شركت هاي خدماتي بايد 

شخص مهندس خدماتي بايد ز مهندس خوردگي سازمان حمل و نقل درخواست . درخواست مالقات نمايد 

  .مالقات نمايد 

شخص مهندس معموال تست مقاومت و ولتاژ خط آهن نسبت به زمين را در نزديكي خط لوله و به منظور 

نقل تعميرات الزم را انجام خواهد داد و به اين ترتيب ممكن است  تعيين اينكه آيا مشكلي در سيسم حمل و

تعميرات معمول شامل رفع رطوبت و پاك كردن آلودگي هاي . فعاليت زياد جريان سرگردان حذف شود 

خط آهن ، تعويض بست هاي صدمه ديده ي خط آهن ، بر طرف كردن اتصاالتيكه به صورت سهوي مابين 

انجام تست . ن ايجاد شده اند و يا تصحيح عملكرد نامناسب سيستم مثبت است سيبستم برگت منفي و زمي

مجدد از خط لوله پس از تعمير سيستم حمل و نقل جهت بازبيني آنكه فعاليت زياد جريان سرگردان كهش 

جام يافته است و اينكه هر گونه فعاليت باقي مانده ي جريان سرگردان در سطح قابل قبولي قراردارد ، بايد ان

  .شود 
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  اصالح خط لوله 

روش هاي ديگر جهت كاهش جرين سرگردان شامل انجام اصالحاتي در خط لوله به منظور كاهش 

. حساسيت آن به جريان هاي سرگردان و فراهم نمودن شرايط بي خطر براي تخليه ي جريان سرگردان است 

جانبه ي اقدامات صورت گرفته بر  اصالح خط لوله به منظور كاهش فعاليت جريان سرگردان ، كنترل همه

  .روي جريان سرگردان را مستقيما در اختيار متصدي خط لوله قرار ميدهد 

نصب مناسب اتصاالت عايق در خط لوله با . اولين اقدام جهت اصالح خط لوله ، نصب اتصاالت عايق است 

قدار زيادي فعاليت كلي كاهش حساسيت خط لوله به جمع آوري و تخليه جريان سرگردان مي تواند به م

جريان سرردان را بر روي خط لوله كاهش دهد  به وسيله ي نصب عايق ها متصدي خط لوله مقاومت كلي 

لوله نسبت به زمين را افزايش مي دهد كه در نتيجه ي آن  تمايل به جمع آوري جريان هاي سرگردان را 

يستم حفاظت كاتدي خط لوله جهت اين روش ممكن است به انجام اصالحاتي در س. كاهش مي دهد 

. حصول اطمينان از آنكه حفاظت كامل پس از نصب اتصاالت عايق به دست آمده است ، نياز داشته باشد 

يكي ديگر از روش هاي امكان پذير براي اصالح خط لوله ، نصب آندهاي منيزيمي بر روي خط لوله در 

  .ي جريان سرگران وارد مي شود  مكان هايي است كه درنجا خط لوله به منطقه ي تخليه

فراهم آند هاي منيزيمي مي توانند يك نقطه ي تخليه ي جريان با مقاومت كم را براي جريان هاي سرگردان 

پس از اينكه آندهاي منيزيمي .كنند به طوري كه هيچ گونه جريان سرگرداني ستقيما از خط لوله تخليه نشود 

نظور بزبيني از آنكه اين جريان كامال از طريق آندهاي تخليه مي نصب شدند فعاليت جريان سرگردان به م

اگر آند هاي منيزيمي در جايي نصب مي شوندكه خط لوله هم . شود بايد مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد 

جريان سرگردان جمع آوري و هم تخليه مي كند ، آن گاه براي حصول اطمينان از اينكه آندها جريان 
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ه مي كنند و آن را جمع آوري مي كنند ممكن است نصب ديودها به همراه آندهاي منيزيمي ، سرگردا را تخلي

در محل اتصاالت عايق يعني در جايي كه ممكن است جريان سرگردان در اطراف اين اتصاالت . الزم شود 

  .تخليه شود ، شايد نصب آندهاي منيزيمي الزم باشد 

كه با پتانسيل كنترل مي شود به همراه بستر آندي سبستم اعمال يك روش اصالح ديگر نصب يكسو كننده اي 

  .جريان درجايي است كه خط لوله از آنجا جريان تخليه ميكند 

  
هنگامي كه جريان سرگردان در حال تخليه است به منظور تأمين جريان حفاظت كاتدي اضافي براي خط لوله 

اين روش در تمام مدت ، سطح قابل قبولي . كند  خروجي يكسو كننده به صورت خودكار خود را تنظيم مي

اين كار تنها زماني موثر و امكان پذير است كه . از حفاظت كاتدي را براي خط لوله برقرار خواهد ساخت 

نصب يك يكسو كننده  15- 11شكل . خط لوله داراي تعداد بسيار محدودي مناطق تخليه ي جريان باشد 

  .ا نشان ميدهد كه با پتانسيل كنترل مي شود ر
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جهت تعيين اينكه سبستم حفاظت كاتدي خط لوله به طور صحيح كار مي كند ، خط لوله بايد مورد ارزيابي 

اگر سيستم حفاظت كاتدي موجود به طور صحيح كار كند اين امكان وجود دارد كه مين سبستم . قرار گيرد 

كننده هاي معيوب پوشش هاي خارجي صدمه تعمير يسو . براي غلبه بر فاليت جريان سرگردان كافي باشد 

ديده اتصاالت عايق معيوب و حذف هر گونه اتصال الكتريكي سهوي ايجاد شده با سازه هاي زميني ممكن 

است گاهي اوقات اثرات جريان سرگردان را به مقدار زيادي كاهش دهند و صدمه ي احتمالي ناشي از آن را 

ه هر چيزي روي خط لوله به آن صورت كه انتظار مي رود كار همواره اطمينان حاصل كنيد ك. جذف كند

كند  و پيش از انجام هرگونه ارزيابي ها جهت تعيين آنكه چه اقداماتي اضافي به منظور كاهش جريان 

سرگردان مورد نياز است از درست و اصولي كار كردن سبستم حفاظت كاتدي خط لوله اطمينان حاصل 

  .كنيد 
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  ريان سرگردان كابل اتصال ناقل ج

آخرين كاري كه ممكن است به منظور كاهش جريان سرگردان انجام گيرد ، نصب كابل اتصال ناقل جريان 

  .ابين خط لوله و سيستم برگشت منفي مربوط به سيستم حمل و نقل است 

  
توجه  را نشان مي دهد نصب اين كابل تنها زماني بايد موردنصب يك كابل اتصال ناقل جريان  16-11شكل 

و كاهش جريان سرگردان ) حمل و نقلدر سيستم (قرار گيرد كه ساير اقدامات كنترل جريان سرگردان 

نصب يك كابل اتصال ناقل جريان سرگردان نيازمند يك اتصال مستقيم . موثر واقع نشده باشند) درخط لوله (

ب از تداخل با تجهيزات خودكار چنانچه به هيچ وجه امكان اجتنا. بين خط لوله و سيستم برگشت منفي است 

كنترل قطار بر روي ريل ها وجود نداشته باشد ، اتصال به سبستم برگشت منفي در ايستگاه توليد جريان انجام 

  .اين كابل ناقل جريان بايد جريان سرگردان را به صورت ايمن از خط له منتقل كند. مي شود

همچنين باعث افزايش . منفي نسبت به زمين مي شود هرچند اين كار منجر به كاهش مقاومت سيستم برگشت

قابل مالحظه ي فعاليت كلي جريان سرگردان سبستم حمل و نقل ميشود و احتماال منجر به تداخل بيش از 
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اندازه ي جريان سرگردان در خطوط لوله اي كه قبال در معرض مقدار كمي از اثرات جريان سرگردان بوده 

ل وجود دارد كه با انجام اين كار نياز به استفادها زكابل هاي اتصال ناقل جريان اين احتما. اند ، خواهد شد

همچنين توزيع جرين سرگردان روي مناطق وسيع تري اتفاق مي افتد و در نتيجه . بيشتري وجود داشته باشد 

  .ي شودزه هايي كه تحت تأثير منفي ناشي از فعاليت جريان سرگردان قرار مي گيرند افزوده ماتعداد س

اين كابل بايد داراي رسانايي مناسبي جهت جابه جا كردن كل جريان سرگردان و رفع شرايط تخليه ي جريان 

در طراحي يك كابل اتصال در حالت ايده ال تنها بايد داراي رسانايي كافي جهت حذف . سرگردان باشد 

ز مقدار مورد نياز باشد جريان بيشتري اگر رسانايي بيشتر ا. منطقه ي در معرض تخليه ي جريان سرگردان باشد

اين موضوع ممكن است براي خط لوله زيان آور نبشد اما باعث منفي تر شد نĤن به مقدار . منتقل خواهد شد 

اين نيز به نوبه ي خود احتمال تخليه ي جريان را در محل . خيلي بيشتر از آنچه كه مورد نياز است مي شود 

اگر خط لوله ي متصل شده به ايستگاه توليد جريان . يگر افزايش مي دهد هاي تقاطع با خطوط لوله ي د

پوشش داده شده باشد ، براي آنكه تا آنجايي كه امكان دارد از صدمه ديدن پوشش اجتناب شود نبايد اجازه 

  .داد كه پتانسيل ها نسبت به زمين خيلي منفي تر از مقدار الزم شوند

از طريق نصب يك كابل اتصال موقت و تعيين درجه تخليه و انتقال جريان اگرچه مقدار مقاومت كابل اتصال 

و انتقال جريان بر آمپر آن به دست مي آيد اين مقاومت ممكن است با استفاده از معادله ي زير نيز محاسبه 

  :گردد

  )1(معادله 
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  :كه در آن 

RP-G   ين تخليه جريان سرگردان بين خط لوله و زمين در نقطه ي با بيشتر) برحسب اهم (مقاومت.  

كه پيش تر در نقطه ي با بيشترين تخليه ي جريان سرگردان ) به صورت اعشاري (شيب برابر است با شيبي 

  .تعيين شد

RP-N   بين خط لوله و كابل منفي ايستگاه توليد جريان ) برحسب اهم (مقاومتDC . 

نبع جريان مستقيم متصل شده بين خط لوله و كابل ولت متر با قطع م–مقادير مقاومت به وسيله روش آمپر متر 

منبع جريان مستقيم مورد استفاده بايد داراي ظرفيت كافي به منظور . منفي ايستگاه توليد جريان تعيين مي شود 

وردن داده اي قابل اطمينان تحمل نوسانات پتانسيل ناشي از فعاليت جريان سرگردان باشد  براي به دست آ

  .از مقادير خوانده شده الزم خواهند بود  تعداديميانگين 

تهيه ي چنين مقاديري در زماني كه بار جريان روي ايستگاه توليد جريان در كم ترين مقار است در به دست 

به محض آنكه اندازه ي كابل اتصال تعيين شد ، جهت تعيين . آوردن داده هاي مناسب كمك خواهد كرد 

اين تست به منظور تعيين . غريبه ، يك نصب آزمايشي توصيه مي شود اثرات آن بر روي ديگر سازه هاي 

اينكه آيا ديگر سازه هاي غريبه به اتصال به خط لوله يا سيستم حمل و نقل نياز خواهند داشت ، انجام مي 

ممكن است اين تست تعيين كند كه به يك كابل اتصال با اندازه اي متفاوت از مقدار محاسبه شده در . گيرد 

بتدا مورد نياز است كابل اتصال نصب شده بايد ارااي ظرفيت كافي براي انتقال جريان باشد تا بدون اينكه ا

  .دچار سوختن شود بيشترين جرين انتقالي را جابه جا كند 

در جايي كه ايستگاه توليد جريان تنها تأمين كننده ي جريان قطار يا سيستم معدن كاري است يك اتصال 

هرچند اگر چندين ايستگاه توليد . به آن صورت كه مطرح شد كافي است   DCاه توليد جريان ساده با ايستگ
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سبك متصل شده است تحت بارگذاري « جريان در سبستم وجود داشته باشد و ايستگاهي كه كابل اتصال به آ

يجاد خواهد ساعت بدون استفاده باشد داشتن يك اتسصال دايم مشكل ا 24است يا براي بازه هايي در طول 

اين موضوع به آن علت است كه جهت شار جريان در كابل اتصل ميتواند عكس شود و جريان .كرد 

اين شار معكوس مناطق در معرض تخليه ي جريان سرگردان را در ساير نقاط روي . سرگردان به لوله بازگردد

  .خط لوله افزايش خواهد داد 

، ممكن است انواع مختلفي از كليد اي جريان معكوس در به منظور جلوگيري از اين شار معكوس جريان 

كليدهاي جريان معكوس ممكن . كابل اتصال نصب شده مابين خط لوله و ترمينال منفي ، استفاده گردند 

است به شكل كليد هاي رله كننده شده باشند كه در هنگامي كه جريان تمايل به معكوس شدن دارد ، به 

همچنين ممكن است از ديودها جهت بستن راه هرگونه جريان معكوس . صورت خودكار باز مي شوند 

يك اتصال منتقل كننده ي جريان سرگردان همواره بايد دستگاهي براي مسدود كردن راه . استفاده شود 

در صورت ايجاد يك تغيير در عملكرد سبستم حمل و نقل ، اتصل نبايد مجاز . جريان معكوس داشته باشند 

اگر چنين اتفاقي بيفتد ، جريان سرگردان در يك كان دور از . ن را مستقيما به خط لوله منتقل كندباشد تا جريا

اين حالت مي تواند منجر به صدمه هاي خوردگي . كابل اتصال ناقل جريان از خط لوله تخليه خواهد شد 

اه جريان معكوس هنگامي كه از هر نوعي از دستگاه هاي مسدود كننده ي ر. جدي بر روي خط لوله شود

وارد شده توسط ) مقاومت موثر(مقاومت كابل اتصال بايد هر گونه افت ولتاژ در طراحي . استفاده شود 

نصب كابلهاي اتصال بين خط لوله و يك ايستگاه توليد جريان مستقيم به ندرت . دستگاه در نظر گرفته شود

جا بايد مسيري قابل استفاده و مناسب «ر آپيش مي آيد كه ساده باشد ، مخصوصا در مكان هاي شهري كه د

يك مشكل ويژه در ارتباط با ايستگاه هاي . عبور كابل هاي قطور انتقال جريان سرگردان انتخاب شودبراي 
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توليد جريان مدفون در سبستم هاي معدن كاري است اگر استفاده از اتصال منتقل كننده ي جريان سرگردان 

ت ايجاد حفره اي از سطح زمين به داالن معدن يعني محل ايستگاه توليد غير قابل اجتناب باشد ممكن اس

اين كار نيازمند انتخاب دقيق مكان حفره با همكاري نقشه بردار معدن و حفاري آن به . جريان الزم باشد 

هرچند پيش از انجام چنين عملياتي پي بردن به اينكه اين ايستگاه مدفون چه مدت در . صورت مستقيم است 

توليد جريان معدن كاري با بدين علت كه مكان ايستگاه هاي . عاقالنه است . آن محل باقي خواهد ماند 

اگر مشخص شود كه ايستگاه توليد جريان در آينده ي نزديكي جابه جا . پيشرفت كار معدن تغيير مي كنند

  .خواهد شد ،  ايجاد حفره در زمين اقتصادي نخواهد بود

  ي سازه هاي مدفون در خاك كميته هماهنگي خوردگ

طبق آنچه كه تحت عنوان روش هاي اطالع رساني در بخش جريان هاي سرگردان ناشي از تأسيسات حفاظت 

كاتدي بحث شد ، مهندس خوردگي خط لوله بايد از خدمات كميته هاي هماهنگي خوردگي سازه هاي 

هماهنگي مهندس اطالعات تازه اي در  با حضور منظم در جلسات كميته هاي. مدفون در خاك استفاده كند 

رابطه با هرگونه تغييرات در منابع جريان سرگردان يا اقدامات اصالحي انجام شده به وسيله ديگران كه ممكن 

  .است داراي اثراتي روي سيستم تحت نظر او داشته باشد كسب خواهد كرد 

ن هاي خط لوله در مناطقي كه در آنجا گاهي اوقات پتانسيل هاي متغير خط لوله نسبت به خاك و يا جريا

اين . ديده شده است . منبع شناخته شده ي جريان سرگردان مستقيم ساخته شده به دست انسان وجود ندارد 

ديده شده . تغييرات خط لوله نسبت به خاك معموال در ارتباط با اختالالتي در ميدان مغناطيسي زمين هستند 

  .ه هاي فعاليت شديد خورشيدي بيشترين فعاليت را دارند است كه چنين اختالالتي حين دور
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دليلي كه براي تأثير آنها روي خطوط لوله . جريان سرگردان حاصل از اين منبع تلوريك ناميده مي شود 

وجود دارد ممكن است در ارتباط با تقويت و از بين رفتن ميدان مغناطيسي زمين در منطقه ي عبور خط لوله 

لد الكتريكي ولتاژ از طريق عبور يك رساناي عايق از درون يك ميدان مغناطيسي به گونه در يك مو. باشد 

به صورت مشابه به علت تغييرات در . اي كه رسانا خطوط نيروي مغناطيسي را قطع ميكند  توليد مي شود 

  .ميدان مغناطيسي زمين در طول مسير خط لوله ولتاژ روي آن توليد مي شود 

ساعته ي  24اگر اثر تلوريك باشد ثبت . كن است با وسايل ثبت كننده شناسايي شوند اثرات تلوريك مم

جريان خط لوله با پتانسيل خط لوله نسبت به زمين هيچ الگوي قابل شناسايي مشابه موردي كه جريان 

وط سرگردان با منشاء انساني داشت نشان نخواهد داد اگرچه گاهي اوقات اثرات جريان تلوريك بر روي خط

لوله شديد هستند اما خوشبختانه اين اثرات به ندرت بلند مدت هستند و ممكن است حتي در مناطق مخصوص 

  .جمع آوري يا تخليه ي جريان براي هر مدت زماني موضعي نباشند

بدين علت اقدامات تصحيح كننده اغلب مورد نياز نيست هرچند بايد مناطقي كه در آنجا شرايط توليد جريان 

ن به اندازه كافي تكرار مي شود و جريان توليد شده درااي شدت باالي است مورد شناسايي قرار سرگردا

گيرد و اقدامات اصالحي كه پيشتر در همين فصل بحث شدند ممكن است جهت خنثي نمودن اثرات 

  .تلوريك در آن مناطق به كار گرفته شوند 


