
 

 

    حفاظت كاتدي ايستگاه شرح كار اجراي
ت  ان جھ ود در پيم اي موج ه اي از كارھ ط خالص ار فق ر ك رح مختص ن ش در اي

دارك  اير م دات در س ار و تعھ ي ك زان واقع ده است و مي ر ش ار ذك ائي پيمانك راھنم

  .پيمان و نقشه ھا مشخص شده است

ا سيستم حفاظت كاتدي طراحي شده جھت جلوگيري از خوردگي خطوط ش از ب بكه گ

ان راكم جري ر  20استفاده از تزريق جريان مستقيم و بر مبناي ت ي آمپ ه (ميل جھت لول

  .بوده كه مشخصات آن بشرح ذيل ميباشد) پوشش دار

  مشخصات اجراي سيستم حفاظت كاتدي-الف
تاندارد  يکنصب -1 ـدرج در اس دستگاه ترانس ركتيفاير طـــبق مشخصات كلي منــــ

STR-CP-100-REV  

بستر آندي چاھي طبق نقشه اجرايي استاندارد و مشخصات فني مندرج  يک اجراي-2
در جدول شماره يك پيوست ، محل نصب و مشخصات اختصاصي در جدول شماره 

  .يك منعكس شده است
محل استقرار ترانس ركتيفاير بر روي چھار پايه آھني با ضخامت مناسب و -3

  .اشدسانتي متر از كف تمام شده ميب 40فاصله 
  .ميباشد  12"چاه حلقه  چاه casingو لوله  متر 40 عمق  چاه كاتدي-4

  .و از نوع سيليكون آيرون ميباشد  عدد 5 تعداد آندھا -5

ات آن --66 ه جزئي ات آن سيستم اتصال به زمين براي ايستگاه فوق در نظر گرفته شده است ك ه جزئي سيستم اتصال به زمين براي ايستگاه فوق در نظر گرفته شده است ك
  ..ميباشدميباشد    AA33--CCPP--000044طبق نقشه طبق نقشه 

اير از(نصب ماركر در مسير كابل مثبت -7 رانس ركتيف ا ت دي ت طبق نقشه ) بستر آن

  .الزامي استA3-CP-003استاندارد 

ف -8 ازي و ك ه س تگاھ محوط يون ايس ه و فونداس اري محوط تن ك ازي و ب و  ھاس

  .ترانس ركتيفاير بر عھده پيمانكار ميباشد

 70سانتي متر و عمق  30جھت كابل كشي بايد اقدام به حفر كانال كابل به عرض  -9
اينچ  2فشار قوي   p.v.cتر نمود و پس از عبور دادن كابل از درون لوله  سانتي م

سانتي متر روي غالف فوق پوشانده شود و  10عبور داد و با ماسه بادي به عمق 
  .رديف آجر روي آن پوشانده شود وسپس خاك برگردانده شود 2سپس با 

رق و  7به طول حداقل  2به  3تھيه و نصب لوله فوالدي با تبديل  -10 ره ب ا مق ر ب مت

  .پايه جھت انتقال كابل برق به جعبه كنتور يا ترانس ركتيفاير الزامي است



 

 

ه -11 پيمانكار موظف به بازسازي جدول ،پياده رو ،آسفالت و فضاي سبزي است ك

ه  يچ گون ورد ھ ن م ده و در اي ب ش ار تخري تگاه دچ اه و نصب ايس ر چ ام حف در ھنگ

ا ني ه كارفرم افي متوج ه اض ا و ھزين ه ھ ت ھزين ه پرداخ زم ب ار مل ت و پيمانك س

  .بازسازي و مرمت كليه خرابي ھاي ناشي از احداث ايستگاھھا مي باشد

  :باشد وظايف كلي پيمانكار شامل موارد زير و نه محدود به آنھا مي -12
ه ماشين  - ه خدمات  تامين كلي ين كلي روي انساني و ھمچن زار، ني زات، اب آالت، تجھي

  .اجرا و تكميل كار ايمورد نياز بر
  تامين كليه اجناس و مصالح مورد نياز طبق مشخصات فنی استاندارد   -
ر و  نصب، اتصال و آزمايش ايستگاه   - حفاظت كاتدي اين پروژه كه شامل موارد زي

  :باشد نه محدود به آنھا مي
  .حفاظت كاتدي ريزي فونداسيون محل نصب ايستگاه  بتن)1
   آندي ، نصب آندھا، اتصال آندھا به كابل اصلي بستر آنديچاه  حلقه يک حفر)  2
  دستگاه ترانس ركتيفاير يکنصب )3
اي  ) 4 رار دادن كابلھ ا و ق دن كانالھ رDC و  ACكن  ، نصب اتصاالت الزم و پ

  .كانال آنھا كردن 
  . نصب جعبه اتصال برق متناوب و اتصاالت الزم در ايستگاه ) 5
  .ايستگاه نصب سيستم اتصال زمين   ) 6
ه در)  7 ه لول ل ب رميم پوشش محلھاي اتصال كاب ه و ت ه لول ل منفي ب  اتصال كاب

  .ايستگاه
  .انجام كليه كارھاي متفرقه جھت تكميل و نصب ايستگاه حفاظت كاتدي)  8
  .پاكسازي و دوباره سازي محل كار  )9
محل نصب و مشخصات اختصاصي ايستگاه حفاظت كاتدي در جدول شماره يك ) 10

  .درج گرديده است
ه فواصل  12تھيه و نصب ) 11 ر روي  350عدد تست پوينت ب ر جھت نصب ب مت

  روژهپاينچ  6و  8و  10خطوط 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  نکات مھم :ب
  
 ساعت 72اندازي ايستگاه بايدپس ازگذشت حداقل ھا پس از راه گيري كليه اندازه -1

  .شود  انجام
 "روشن"نسبت به زمــين در حالت ايستگاه  ھاي پتانسيل لوله  گــــيري كليه اندازه -2

  .سيستم انجام شود   ”INSTANTANEOUS OFF“لحظه  بايد در
  نصب تاسيسات و تجھيزات در سيستم حفاظت کاتدی -3
ان  ACاتصال کابل برق متناوب  -3-1 ای جري ده و کابلھ دل يکسو کنن ه ورودی مب ب

هاز خروجی منفی و مثبت مبدل يکسو کننده ب DCمستقيم  ه ه ترتيب ب از و  لول اهگ  چ
  آندی

  :چاه آندی  -3-2 
ز طبق  دھا ني ر و آن چاه آندی بر طبق مشخصات مندرج در نقشه اجرايی مربوطه حف

  .مشخصات مندرج در شرح کار و نقشه اجرايی مربوطه نصب و تکميل گردد
  :کابل کشی  -3-3

نالی به ابعاد حداقل سی بدين منظور کا. کليه کابلھا بايستی در کانال قرارگيرند –الف 
ا بايستی . شود سانتيمتر عرض و ھفتاد سانتی متر عمق حفر می ازکردن کابلھ رای ب ب

ه قر وری ک يد بط ل را کش وده و کاب تقر نم ه مس ه پاي ر روی س ل را ب ره کاب ره قرق ق
ز و  قبل از گزاردن کابل بايستی کف و ديواره. بچرخد و کابل باز شود ال تمي ھای کان

رگالژ شده و در کف کانال ماسه نرم ريخته و تسطيح گردد بطوريکه ضخامت ماسه 
ر .نرم حداقل ده سانتی متر باشد انتی مت ال بايستی ده س ل در کان دن کاب پس از خوابان
ذاری شودماسه نرم روی کابل ريخته و ب رم آجر گ طول آجر در . ( ر روی ماسه ن

  .و در نھايت کانال با خاک حاصل از حفاری پرگردد) گيرد  عرض کانال قرار می
ھر خميدگی ،گره و يا خسارت به عايق کابل آن قسمت از کابل را غير قابل قبول  -ب

  .خواھد ساخت
ل ديگری  نقشه ھای مربوطه نشان داده شده است ھيچ بجز آنچه که در -ج مفصل کاب

  .نبايد وجود داشته باشد
ام آن  چنانچه معلوم شود که مفصلھای اضافی مورد نياز می -د د تقاضای انج باشد باي

ابر  ورد بحث فقط بن ردد و مفصل م ه گ به ھمراه داليل توجيھی به مھندس ناظر ارائ
  .تشخيص و تاييد مھندس ناظر انجام خواھد شد

ا برچسبھای کليه کابلھا بالفاصله پس ا مناسب ) Tags(ز گذراده شدن در کانال بايد ب
  .متر و ھمچنين در نقاط تغيير امتداد عالمتگذاری شود 30و تاييد شده بفواصل 

تاندارد  ام ) Splicing Kit(و مفصل سازی کابل بايد با استفاده از مفصل ھای اس انج
رد ه از سرکابل محل در. گي ائی ک تفاده می) Cable Lug(ھ ه شو اس ا را ب د آنھ د باي

  .طريقی پرس نمود که کامال به کابل پيوسته باشد
وده ) Cad Weld(اتصال کليه کابلھا به لوله بايد اوال به طريق جوش حرارتی  -ز ب

ه طور کامل عايقکاری  اظر ب د مھندس ن ه تايي و ثانيا کليه اين نقاط به نحو مطلوب ب
  .شوند

  :سيستم اتصال زمين  -3-4



 

 

  بايست طبق نقشه اجرايی استاندارد مين ايستگاه حفاظت کاتدی میسيستم اتصال ز
  A3-CP-004  نصب گردد.  

  راه اندازی تاسيسات و تجھيزات -4
  :آزمايش سيستم حفاظت کاتدی  -4-1

ام  ار انج ط پيمانک اظر و توس دس ن ور مھن دی در حض ت کات تم حفاظ ايش سيس آزم
رد می ايل الز. گي زار و وس راھم پيمانکار موظف است اب ايش را ف ام آزم رای انج م ب
  :باشد مراحل آزمايش به شرح زير می. نمايد
اژ ورودی و  –الف  آزمايش مبدل يکسو کننده جھت تعيين قطبھای مثبت و منفی ، ولت

  .اندازه فيوزھا 
اندازه گيری پتانسيل طبيعی لوله گاز نسبت به زمين و يادداشت نمودن اين نتايج  –ب 

  .قبل از اتصال برق در کليه نقاط آزمايش
ه  -ج ی ک ه ترتيب يم خروجی آن ب ده و تنظ دل يکسو کنن دازی مب رق و راه ان اتصال ب

رود  -8/1پتانسيل نقطه تزريق جريان  از  ای الکت ر مبن اور ب ين مج ولت نسبت به زم
د مسولفات  –مس  زان پتانسيل س تجاوز ننماي ينمي ه زم ه نسبت ب اط   لول ه نق در كلي

  . باشد ولت می  -85/0حداقل "Instantaneous OFF" حظه  اندازه گيري  در ل
سولفات مس و  –اندازه گيری پتانسيل لوله نسبت به زمين بر مبنای الکترود مس  -د

ه  يادداشت نمودن اين نتايج در کليه نقاط آزمايش پس از اتصال مبدلھای يکسو کننده ب
اکزيمم اژ م يم ولت تم و تنظ ددا ده روز پ. سيس ار مج ن ک دازه اي رين ان ه آخ س از آنک

  .گيری ھا انجام گرفت بايد انجام شود
ری  ايش بررسی و نتيجه گي ر آزم اظر ب دس ن ذکر توسط مھن وق ال نتايج آزمايشات ف
ع  تم رف خواھد شد، چنانچه نتايج رضايت بخش نباشد پيمانکار موظف است از سيس

  .م دھدعيب نموده و مجددا کليه آزمايشات را در حضور مھندس ناظر انجا
. سازد اين جعبه قطب منفی دستگاه مبدل يکسو کننده را به لوله مدفون مرتبط می

  . جزئيات ساختمانی ونصب اين جعبه مطابق نقشه اجرايی مربوطه خواھد بود
  : تھيه گزارش نھائی -5

دازی ، پيمانکار  ايش و راه ان ام آزم دی و انج پس از نصب سيستم حفاظت کات
  .را در چھار نسخه تھيه و به مھندس ناظر ارائه نمايدبايد گزارش آزمايشات 

  :اطالعات مشروحه زير بايد در اين گزارش گنجانده شود
  حداکثر جريان خروجی از بستر چاھي -
  .ولتاژ و جريان خروجی ايستگاه حفاظت کاتدی پس از تنظيم نھايی سيستم -
ه - ه لول اط دسترسی ب ام نق ده در تم ری ش دازه گي يلھاي ان ه پتانس امل  کلي ا ش ھ

 .پتانسيل تزريقي
 .ولتاژ خروجی مبدل يکسو کننده در زمان اندازه گيری ولتاژ تزريق شده -
 .ولتاژ خروجی مبدل يکسو کننده در زمان اندازه گيری ولتاژ تزريق شده -
ده - را ش ه اج دی و ) As - Built(نقش اه آن ات چ ق وجزئي اد دقي امل ابع ش

 .دستگاھھای جنبی
 .ترل نقاط عايق نتايج بررسی ،آزمايش و کن -

  
  
  



 

 

  
 
 
  تذكرات-ج
 
تھيه كليه مصالح بعھده پيمانكار ميباشد و ھيچ عذري بابت عدم تھيه بموقع آنھا از -1 

  .طرف پيمانكار پذيرفته نميباشد
از محل پروژه بازديد كاملي از نظر بافت زمين و " پيمانكار موظف است قبال -2

  .اضافه ھزينه اي پرداخت نخواھد شدموانع بعمل آورد زيرا در اين رابطه ھيچگونه 
ممكن است در حين عمليات اجرايي با موانع زير زميني پيش بيني نشده برخورد -3

  .شود پيمانكار موظف است طبق شرايط فني پيمان اجرا نمايد
  
 


