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 بازرسي و مشخصات پوشش . 2

 هاي خط لوله پوشش2-1

امروزه سازمان حمل و نقل، اداره ايمني خط لوله، اداره ي ايمني و سالمتي کار و سازمان منابع محيطي تعدادي 

کننده صنايع خط لوله هستند. قوانين دولتي موجب تغييرات زيادي در از سازمان هاي مختلف تاثيرگذار يا کنترل 

توسعه، ابداع و پذيرش پوشش هاي جديد خط لوله شده اند. اين تاثيرات در آينده نيز براي انتخاب و استفاده از 

 پوشش هاي جديد خط لوله ادامه خواهند داشت.

هاي خطوط لوله و پوشش هاي مربوطه، از اهميت در حالي که مالحظات اقتصادي دستيابي به بهترين سيستم 

ويژه اي برخوردار است، اما توجه به مسايل و مالحظات ايمني و محيطي ضروري تر مي باشد. اين روند ابتدا از 

اروپا شروع شد، جايي که توجه بيشتر به دوام و بقاي پوشش خط لوله منجر به استفاده از سيستم هاي چنداليه 

ه از اين سيستم ها نه تنها موجب افزايش عمر خط لوله، بلکه باعث کاهش هزينه هاي تحميلي شده است. استفاد

در دراز مدت مي شود. در جهان امروز، اعمال پوشش هاي موثر و به دنبال آن، حفاظت کاتدي خطوط لوله ي 

 [.4و1حامل مواد پرخطر )نظير نفت، گاز يا ديگر مواد بالقوه خطرناک( ضروري است ]

 ها به عنوان عاملي جهت کنترل خوردگي پوششتاثير  2-2

با توجه به اين استدالل که حفظ فلز خط لوله از تماس مستقيم با زمين اطراف سبب توقف خوردگي مي شود، 

اولين تالش ها براي کنترل خوردگي خط لوله بر پايه ي استفاده از مواد پوششي استوار گرديد، دليل اين موضوع 

اگر فلز خط لوله از تماس با زمين اطراف عايق شود، اين مفهوم، کامال منطقي است. عالوه بر اين هم آن بود که 

 يک پوشش تنها وقتي به عنوان عامل توقف خوردگي مي تواند کامال موثر باشد که ماده ي پوشش دهند:

 .يک عايق الکتريکي موثر باشد 

 را در حين فرآيند اعمال پشت بند حفظ  بدون بروز هرگونه عيب و نقصي اعمال شود و وضعيت خود

 نمايد.

 .در ابتدا پوشش بدون نقصي باشد وبا گذشت زمان بدون تغيير باقي بماند 

اگرچه بعضي از سيستم هاي پيشرفته ي چنداليه، اين ويژگي ها را دارند ولي عدم توجيه اقتصادي ممکن است 

 استفاده عملي از چنين سيستم هايي را محدود نمايد.
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پوشش ها به تنهايي ممکن است جواب کاملي براي کنترل خوردگي نباشند اما زماني که به طور مناسب به کار 

برده شوند، بسيار موثر هستند. بيشتر متصديان امر استفاده همزمان پوشش و حفاظت کاتدي را مورد توجه قرار 

م حفاظت الزم روي بيشترين سطح خط مي دهند. پوششي که به درستي انتخاب و اعمال شده است، تقريبا تما

لوله اي که بر روي آن اعمال شده است را مهيا مي کند. بازده حفاظتي يک خط لوله داراي پوشش بسيار مناسب 

درصد است که اعمال حفاظت کاتدي، اين حفاظت را کامل مي  09ولي فاقد سيستم حفاظت کاتدي، بيشتر از 

 [.1،4،1درصد مي رساند ] 199کند و آن را به 

در مورد پوشش ها، يک راهنماي  (NACE:RP.169-96)بخش پنجم استاندار انجمن مهندسين خوردگي آمريکا 

جامع در زمينه پوشش ها خطوط لوله است و مطالعه ي آن براي درک بهتر اهميت پوشش ها ضروري به نظر مي 

 [6زير ارايه کرده است: ]رسد. اين استاندارد مشخصه هاي مورد انتظار از پوشش ها را به صورت 

به دليل اينکه خوردگي در خاک يک فرآيند الکتروشيمايي است. يک پوشش  عايق الکتريکي موثري باشد. .1

لوله بايد بتواند شار جريان را با عايق کردن لوله از الکتروليت يا محيط نصب شده در آن، متوقف کند. 

 براي اطمينان از مقاومت الکتريکي باال، پوشش انتخابي بايد داراي قدرت دي الکتريک بااليي باشد.

برخالف اين نظريه که جذب آب منجر به افزايش کارآيي حفاظت  ثري در مقابل رطوبت باشد.سد مو .2

کاتدي مي شود، انتقال آب از پوشش ممکن است باعث تاول زدن شود و با از بين بردن اثر عايق آن، 

 باعث خوردگي شوئد.

ه اثر مخرب روي پوشش بر روي لوله بايد به وسيله ي روشي اعمال شود ک عملي بودن اعمال آن. .3

 خواص لوله نداشته باشد. همچنين پوشش بايد با کنترين ميزان آسيب بر سطح لوله اعمال شود.

تنش خاک و آلودگي هاي آن، دو عامل اصلي  توانايي مقاومت در برابر رشد نواقص با گذشت زمان. .4

ي که به صورت زوال يا افت کارايي پوشش براي لوله هاي مدفون در خاک هستند تنش در خاک هاي

متناوب، تر و خشک مي شوند، به وجود مي آيد. نيروهاي اعمالي حاصل از تنش هاي خاک باعث 

جدايش يا کاهش ضخامت پوشش مي گردد. براي به حداقل رساندن اين مشکل، بايد مقاومت به سايش، 

م است مقاومت زاستحکام کششي، چسبندگي و پيوستگي پوشش مورد بررسي قرار گيرد. عالوه بر اينها ال

پوشش به مواد مختلف شيميايي، هيدروکربن ها و همچنين شرايط اسيدي يا قليايي، براي ارزيابي کارآيي 

 آنها در خاک هاي آلوده، مشخص باشد.
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چسبندگي کافي براي جلوگيري از ورود يا نفوذ آب به محل  چسبندگي خوب پوشش به سطح لوله. .1

پيوستگي خوب براي مقاومت در برابر تنش هاي اعمالي هنگام فصل مشترک پوشش و لوله، همراه با 

جابجايي و نيز در برابر تنش خاک، براي پوشش خط لوله الزم است. تنش خاک در واقع مهم ترين علت 

تخريب پوشش خط لوله است. تنش خاک روي پوشش هاي انعطاف پذير پلي اتيلني با چسب هاي 

هايي بر روي سطح نشان مي دهند. انواع  ديگر پوشش ها االستومري اثر خود را به صورت چروک 

يا ترک ناشي از  (FBE)ممکن است به وسيله ي تاول زني، مثال در مورد پوشش اپوکسي پيوند ذوبي 

تخريب شوند که اين عاملها با  (CTE)خستگي، مثال در مورد لعاب قير حاصل از قطران زغال سنگ 

ع مقاومت به تنش برشي بايد با اندازه گيري استحکام ماده ي حرکت خاک تشديد هم مي شوند. در واق

پشتيبان )يا پوشش خارجي( به تغيير شکل و نيروي کششي همراه باشد. براي تعيين مقاومت پوشش 

خط لوله در برابر صدمه ي ناشي از لغزش و حرکت خاک، هر دوي اين خواص بايد در نظر گرفته 

به تنش خاک بايد به وسيله ي مقاومت برشي پوشش بررسي شود شوند. "بايد توجه داشت که مقاومت 

 و استحکام پوشش در برابر پوسته شدن به تنهايي کافي نيست.

( UVاستقامت )پايداري( پوشش در حين حمل و نقل هاي معمول، انبارکردن )تخريب در اثر پرتوهاي  .6

ري ضربه، سايش و انعطاف پذيقابليت پوشش جهت مقاومت در برابر تخريب، تابعي از خواص  و نصب.

آن است. پوشش ها در حين اعمال بر سطح لوله و پس از آن در حين تهيه پشت بند خط لوله، به دفعات 

از نيروهاي حاصل از عمليات حمل و نقل، تاثير مي پذيرند. استقامت پوشش ها در برابر نيروهاي مذکور 

ست خصوصيات ذکر شده پوشش ها مورد توجه قرار و صدمات ناشي از آنها متغير است. بنابراين الزم ا

گيرند تا در صورت نياز اندازه گيري ها و پيشگيري هاي احتياطي در نظر گرفته شوند. پرتو ماوراي 

بنفش نيز اثرات بسيار مخربي بر روي پوشش لوله ها دارد. زمان انبار کردن پوشش ها عموما از شش ماه 

يکي از مالحظات مهم در اين زمينه، مقاومت پوشش به اشعه ماوراي تا پنچ سال متغير است، بنابراين 

 بنفش است.

. مقاومت الکتريکي موثر پوشش به ازاي توانايي پوشش در حفظ مقاومت الکتريکي با گذشت زمان .7

 ميانگين هر قوت مربع از آن به عوامل زير بستگي دارد.

 مقاومت ماده ي پوشش 
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 ضخامت پوشش 

 مقاومت به جذب رطوبت 

 مقاومت به عبور بخار آب 

 تناوب و اندازه ي نقص هاي موجود در پوشش 

 مقاومت الکتروليت 

 اتصال با چسبندگي پوشش 

اگر مقاومت موثر پوشش پايدار نباشد، حفاظت کاتدي مورد نياز ممکن است هرچند سال دو برابر شود. عدم 

ي آسب پوشش موجب حصول نشست کافي خاک در اطراف خط لوله و همچنين نفوذ رطوبت به مکان ها

مقاومت هاي غير واقعي باالتر و گمراه کننده در اندازه گيري ها مي شود تجربه عملي طراح در ارزيابي صحت 

 مقدار مقاومت از اهميت ويژه اي برخوردار است.

. سازگاري پوشش سطح لوله با سيستم حفاظت کاتدي مقاومت پوشش در مقابل جدايش از سطح لوله .1

که تحث حفاظت کاتدي قرار دارند پارامتر مهمي است. بين مقدار حفاظت کاتدي مورد  براي خطوطي

نياز با کيفيت و عدم وجود نقص در پوشش رابطه مستقيمي وجود دارد. يکي از جنبه هاي منفي حفاظت 

کاتدي، امکان هدايت آب از طريق پوشش است. اين مساله باعث جدايش پيوند فصل مشترک ميان 

له در اطراف يک نقص يا حفره مي شود. در واقع هيچ پوششي در مقابل آسيب هاي حاصل پوشش و لو

از حفاظت کاتدي به طور کامل مصون نيست. همچنين اعمال مقادير زياد جريان حفاظت، مشکالتي 

مانند جريان هاي سرگردان و تداخل را در پي دارد. از اين رو انتخاب مناسب پوشش، کاربرد و نصب 

 هميت زيادي برخوردار است.آن از ا

. با توجه به عدم وجود پوشش هاي کامال بي عيب و نقص،  نياز به تعميرات در تعمير آسان پوشش .2

محل، دور از انتظار نيست. عالوه بر اين الزم است که اعمال پوشش در سطوح جوش لوله، در محل 

ورد بررسي قرار گيرد و توصيه نصب خط لوله انجام شود. در اين موارد الزم است سازگاري پوشش م

هاي سازنده اجرا گردد. بايد توجه داشت که کيفيت پوشش تعميري هرگز به خوبي پوشش اوليه نيست، 

 لذا پس از تعمير، اجراي بازرسي هاي دقيق و منظم ضروري است.

mailto:Info@msrpco.com


 

  WWW.MSRPCO.comشرکت دانش بنیان مهندسین مشاور میراب صنعت راستین پردیس          

        :Info@msrpco.comEmail                          36303343344 همراه:     303-44431334، شیراز 300-44334433بوشهر   تلفن:

P
ag

e5
 

بعضي از پوشش ها به دليل  عدم وجود برهم کنش مضر و سمي بين پوشش و محيط اطراف آن. .3

داردهاي محيطي و بهداشتي اصالح يا محدود شده اند و يا استفاده از آنها ممنوع شده است. نمدهاي استان

آزبستي و آسترها با حالل هاي مشخص بايد با تقويت کننده هاي شيشه اي جايگزين شوند و حالل ها 

اي کسي برنيز اصالح شوند. همچنين قوانين محيطي و بهداشتي، تغيير در پودرهاي ذوب اعمالي اپو

حذف عوامل سرطان زا را اجباري کرده اند. اين نکته يک مشخصه ي مهم در مورد پوشش هاي لوله 

 امروزي مي باشد.

 عالوه بر مشخصات مذکور، بايد فاکتورهاي زير هنگام انتخاب پوشش لوله مورد توجه قرار گيرند:

 نوع محيط 

 دسترسي به خط لوله 

 دماي کاري خط لوله 

 ف حين کار، انبار، انتقال، ساخت و نصبدماي محيط اطرا 

 موقعيت جغرافيايي و فيزيکي 

 نوع پوشش روي خطوط لوله 

 انتقال و انبار کردن 

 روش هاي نصب 

 هزينه ها 

 نيازمندي هاي آماده سازي سطح لوله 

کنترل مناسب خوردگي خطوط لوله، شامل استفاده از پوشش هاي مناسب و حفاظت کاتدي به عنوان تاکتيک 

دفاع در مقابل خوردگي است. روش هاي متمم مانند استفاده از اتصاالت هاي قوي کنترل محيطي موضعي اصلي 

 نيز ممکن است براي تقويت روش هاي مذکور مورد استفاده قرار گيرند.

در انتخاب سيستم پوشش خط لوله، پايداري پوشش يکي از مهم ترين مشخصه هاي طراحي است. منظور از 

اعمال پوششي با مقاومت الکتريکي زياد پس از نصب خط لوله و پشت بند خط لوله است که پايداري پوشش، 

 افت مقاومت الکتريکي پوشش با گذشت زمان نيز کمترين مقدار باشد.
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مشخصه هاي ذکر شده در هر موقعيتي و به ويژه جايي که حفاظت کاتدي به عنوان مکمل عمليات حفاظت در 

رار مي گيرد، داراي اهميت زيادي هستند. سيستم حفاظت کاتدي ممکن است در کنار پوشش مورد استفاده ق

اوايل سرويس دهي خط لوله کامال مناسب باشد. اما استفاده از پوششي ناپايدار عدم حصول حفاظت کامل را 

ت ظسبب مي شود )همانگونه که با افت مقاومت الکتريکي موثر پوشش نشان داده مي شود(. در نتيجه براي حفا

کامل خط لوله، جريان بيشتري مورد نياز است. اين بدين معني است که هزينه زيادي براي نصب تجهيزات 

حفاظت کاتدي مورد نياز خواهد بود. هزينه هاي عمومي اعمال پوشش و حفاظت کاتدي رابطه اي معکوس با 

 کارايي پوشش ضعيف دارد.

 [1،6ش هاي خط لوله، نتايج زير به دست مي آيند: ]با بازنگري پنجاه سال متون علمي در رابطه با پوش

 .انتخاب بهترين پوشش و کاربرد مناسب آن از اهميت زيادي برخوردار است 

  درصدي سازه گردد. 199اعمال حفاظت کاتدي و پوشش بايد باعث حصول حفاظت 

 .بررسي هاي ميداني، بسيار مطمئن تر از بررسي هاي آزمايشگاهي است 

  هاي چسبندگي پوشش با نتايج آزمايش هاي جدايش کاتدي آن، تطابق ندارد.نتايج آزمايش 

 .آزمايش جدايش کاتدي بهترين نوع آزمايش به منظور ارزيابي کارآيي پوشش است 

 .جريان مورد نياز براي حفاظت کاتدي، بهترين برآورد کارآيي پوشش است 

 .ضخامت بهينه ي پوشش فاکتور مهمي است 

 مهمترين فاکتورهاست. تنش خاک نيز يکي از 

  مقاومت به جدايش کاتدي و تنش خاک مهم ترين مشخصه ي پوشش خط لوله است. پوشش خط لوله

به منظور نمايش اثر مناسب خود بايد از شرايط ذيل برخوردار باشد: چسبندگي خوب به سطح لوله، 

ت به محيط ضخامت مناسب، جذب و انتقال کم رطوبت، مقاومت شيميايي خوب )مخصوصا مقاوم

 قليايي ناشي از حفاظت کاتدي( و انعطاف پذيري مناسب.

  اگرچه انتخاب بهترين نوع پوشش بسيار مهم است، اما روش اعمال پوشش از اهميت بيشتري برخوردار

 است.
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مهمترين عامل زوال پوشش خطوط لوله، استفاده از روشهاي نامناسب اعمال آن است. اگر يک پوشش با کيفيت، 

صحيح بر سطح لوله اعمال نشود، بي ارزش خواهد بود. کيفيت پوشش لوله به کيفيت اعمال آن بستگي به روش 

 [3،1،6دارد. به منظور کمک به ارزيابي متصدي اعمال پوشش، نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرند: ]

نده شش، سازتجربه. تحقيق و سعي و خطا به همراه همکاري نزديک متصدي اعمال پوشش، سازنده ي پو .1

تجهيزات توليد پوشش و نيز مشتري، به منظور بهبود کيفيت پوشش ها ضروري است انتقال پوشش از 

 آزمايشگاه به خط توليد معموال تجربه اي پرهزينه است که نبايد آن را از نظر دور داشت.

ت، ايه کار با کيفياعتبار. مورد با ارزشي است که با عملکرد خوب و مداوم، قابل حصول است. نه تنها ار .2

 بلکه حل مسايل و رفع خطاها به افزايش اعتبار کمک مي کند.

قابليت اطمينان. عومل متعددي در کيفيت اعمال پوشش موثرند. توان کاري مطمئن، تجهيزات خوب  .3

نگهداري شده، کيفيت اعمال پوشش يکنواخت، از عوامل مهم براي ايجاد پوششي با کيفيت مناسب 

 هستند.

 ز مشخصات سازنده براي پوشش. حداقل مشخصه هايي که سازنده داده است بايد رعايت گردد.تبعيت ا .4

تجهيزات مدرن اتوماتيک. سرمايه گذاري بر روي تجهيزات اتوماتيک اعمال پوشش، بخش مهم موفقيت  .1

در ايجاد و کيفيت پوشش است. کاهش خطاهاي انساني به وسيله ي اتوماسيون تجهيزات و کنترل هاي 

 وسته، فاکتورهاي مهم براي توليد پوشش هايي مناسب تر هستند.پي

کنترل کيفيت. تطابق با مشخصه هاي سازنده بايد به طور منظم بررسي گردد. دانش فرد متصدي اعمال  .6

پوشش در رابطه با روش هاي کنترل کيفيت، روش هاي مناسب اعمال پوشش، روش هاي نهايي کردن 

 باال، بايد در هنگام انتخاب وي لحاظ گردد.پوشش و توليد پوشش با کيفيت 

 مشخصه ها 2-3

بدون در اختيار داشتن مشخصه ها و آيين نامه هايي که هر يک از مراحل عمال پوشش را به طور دقيق توضيح 

داده باشد، نبايد اقدام به پوشش دهي لوله نمود. چنين مشخصاتي براي اطمينان از اينکه مواد مورد استفاده به 

 به کار رفته اند که سبب ايجاد بهترين پوشش شده اند، ضروري است. نحوي

با توجه به تنوع مواد مورد استفاده براي ايجاد پوشش بر سطح لوله، مثال خاصي در ارتباط با مشخصه هاي 

پوشش در اين قسمت ارايه نمي شود. مشخصه ها ممکن است مطابق با توصيه ي سازنده و با توجه به اصالحات 
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ي از شرايط کار يک پروژه و نيز نيازمندي هاي سيستم خط لوله اي که در آن، خط لوله ي داراي پوشش ناش

 [.1مورد استفاده قرار مي گيرد، تهيه گردد ]

 مواردي که در تهيه ي مشخصه ها مدنظر قرار مي گيرند عبارتند از:

 تميز کاري سطح لوله 

 در صورت لزوم، استفاده از آستري 

  مورد استفاده و ترتيب اعمالشان )اگر بيشتر از يک ماده استفاده گردد(مواد پوشش 

 ضخامت کل به همراه حد مجاز 

  توجه به مشخصه هاي خاص هر ماده که به عنوان پوشش به کار مي رود، مانند دماي کار و ضخامت

 پوشش، ميزان کشش )براي نوارها و پوشش محافظ آنها( و ساير موارد

 نقل مواد پوشش، مانند تدارکات انبار و نگهداري شرايط خشک و تميز محيط نيازمندي هاي حمل و 

 نيازمندي هاي بازرسي 

 نحوه ي تعمير نواقص پوشش 

 ايجاد زمينه براي عدم پذيرش پوشش هاي غير قابل قبول 

 نيازمندي هاي حمل و نقل لوله پوشش دار 

  لوله هايي است که در کارخانه پوشش جزييات پوشش محل اتصال در لوله، البته اين موضوع در مورد

 داده شده اند.

 نيازمندي هاي پشت بند 

 هاي بازرسي روش 2-4

بخش مهم کار پس از انتخاب نوع پوشش و متصدي اعمال آن، بازرسي مناسب پوشش است. بازرسي بايد از 

ي هاي ميداني، شيوه ي ذخيره موجود در انبار نگهداري لوله هاي فاقد پوشش، انبار لوله هاي پوشش دار، بازرس

پوشش دهي اتصاالت و پشت بند خط لوله داراي پوشش شروع شود. دانش در مورد پوشش، امکانات کارخانه، 

روش هاي کنترل کيفيت، نيازمندي هاي حمل با کشتي، جابه جايي ها، پوشش دهي اتصاالت، شرايط ميداني، 

 نصب سيستم حفاظتي مناسب هستند. تجربه و تواناييشناسايي ميداني نواقص و تعميرات از جمله موارد حصول 

 تفسير مشخصه ها و تحليل نتايج بررسي ها، موارد مهم براي دستيابي به پوششي بهينه هستند.
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آخرين بخش کار بازرس خط لوله هنگام نصب خط لوله، بررسي وضعيت پوشش خط لوله به منظور شناسايي 

ري به نام "جيپ" انجام مي شود. اين دستگاه ولتاژي در عرض پوشش منافذ پوشش است. اين کار به وسيله ابزا

اعمال مي کند يک الکترود نيز بر سطح پوشش حرکت مي دهند. هنگام عبور الکترود از محل حفره يا نقص، 

تخليه بار الکتريکي بين الکترود و خط لوله صورت مي گيرد. تخليه بار يا جرقه ايجاد شده، باعث تحريک ابزار 

گنال دهي مي شود. بدين وسيله بازرس از محل وجود حفره يا نقص پوشش آگاه مي شود. محل وجود حفره سي

 [.1،6يا نقص پوشش براي تعمير کار مشخص مي شود  بازرس کار بازرسي خط را ادامه مي دهد ]

ي روش الزامات و روش هاي آزمايش پوشش جهت تاييد آزمون هاانواع تست ها بر بروي پوشش مطابق با 

 [.7( انجام مي شود ]2-1جدول ) IPS -C-TP-274 پوشش دهي بر اساس استاندارد 

لزامات و روش هاي آزمايش پوشش جهت تاييد آزمون هاي روش پوشش دهي بر اساس  -2-1جدول  ا

  IPS -C-TP-274استاندارد  

پوشش داخلي 

 مالت سيمان
 پلي اورتان

اپوکسي 

پيوند 

 همجوشي

پوشش پلي 

اتيلن / پلي 

 پروپيلن

 نوار گرم اجرا
نوار سرد 

 اجرا

لعاب قيري 

 گرم اجرا

لعاب قطران 

 سرد اجرا

آزمون هاي تاييد 

 کننده

 آماده سازي سطح چشميبازرسي 

ISO 10409 
BS EN 

10290 
A W W 

A C 213 
DIN EN 

10288 
IPS M- 

TP-314 
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
A W W A 

C 203 
 ضخامت پوشش

 قابل اعمال نيست

 
BS EN 

10290 
NACE 

RP 0490 
DIN EN 

10288 
IPS M- 

TP-314 
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
A W W A 

C 203 
 هاليدي(تخلخل ) 

 قابل اعمال نيست

 
BS EN 

10290 
A W W 

A C 213 
DIN EN 

10288 

IPS M- 

TP-314 
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
A W W A 

C 203 
 چسبيدگي

 قابل اعمال نيست

 
BS EN 

10290 
A W W 

A C 213 
DIN EN 

10288 
ASTM G 

14 
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
A W W A 

C 203 

  مقاومت در برابر

 ضربه

 قابل اعمال نيست

 
BS EN 

10290 
A W W 

A C 213 
DIN EN 

10288 
IPS M- 

TP-314 
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
A W W A 

C 203 

ازدياد طول 

 چسبندگي برشي

 قابل اعمال نيست

 
BS EN 

10290 

مقاومت در 

 برابر آب داغ
DIN EN 

10288 
IPS M- 

TP-314 
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
A W W A 

C 203 
 مقاومت در برابر دما

 قابل اعمال نيست

 
BS EN 

10290 
A W W 

A C 213 

قابل اعمال 

 نيست

قابل اعمال 

 نيست
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
A W W A 

C 203 
 مقاومت در برابر نفوذ

 قابل اعمال نيست

 
BS EN 

10290 

قابل اعمال 

 نيست
DIN EN 

10288 
IPS M- 

TP-314 
A W W 

A C 214 
BS EN 

10300 
NACE 

RP0399 
 مقاومت عايق
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 منافذ پوشش در کارخانهبازرسي  2-1

معموال لوله هاي پوشش داده شده در کارخانه ي پوشش دهي را پيش از ارسال، از زير دستگاه منفذياب عبور 

مي دهند. هم لوله اي که در کارخانه پوشش داده شده است و هم لوله اي که در محل نصب پوشش داده مي 

 براي بار آخر تست منفذ روي آن انجام گيرد. شود بايد پيش از آنکه درون کانال قرار داده شود،

هرچه عيوب پوششي که بايد تعمير شود کمتر باشند، پوشش نهايي با کيفيت تر است. با اين وجود، اگر تمام نافذ 

به وسيله ي دستگاه ردياب در شرايط کاري مناسب شناسايي شوند و با روشي مناسب تعمير گردند، آنگاه کيفيت 

 [.1،1گام ورود آن به درون کانال، حداقل يک مقدار بهينه خواهد بود ]پوشش خط لوله هن

 بازرسي ميداني منافذ پوشش 2-1-1

دستگاه هاي مختلف منفذياب براي ارزيابي پوشش خط لوله هنگام اعمال پوشش و استفاده هاي ميداني وجود 

تعدادي الکترود براي بازرسي پوشش، مجهز دارند. نوع متداول اين دستگاه ها معموال با باتري کار مي کند و به 

است طراحي الکترود به نحوي است که کشيدن يا غلطاندن آن بر سطح لوله و جاروب کردن کل سطح امکان 

 پذير باشد.

منفذياب بايد دقيقا مطابق با دستورالعمل سازنده ي آن استفاده شود. بازرس پوشش نيز بايد از آموزش مناسب 

ي توانايي به کارگيري تجهيزات را دارد، اطمينان حاصل کند. به منظور استفاده از دستگاه هاي اپراتور و اينکه و

 ردياب، موارد ذيل بايد رعايت گردند:

 باتري هاي دستگاه از شارژ کافي برخوردار باشد. .1

دستگاه آشکار ساز هنگام اعمال ولتاژ به پوشش لوله تنظيم باشد. پوشش هاي صخيم تر به ولتاژهاي  .2

بيشتر، به منظور تخليه بار الکتريکي يا ايجاد جرقه نياز دارند. اعمال ولتاژهاي زياد به پوشش هاي نازک 

 مثل نوارها يا پوشش هاي نازک پالستيکي ممکن است سبب آسيب پوشش گردد.

کارکرد صحيح ردياب بايد به طور مرتب بررسي گردد. اين کار با ايجاد عمدي نقص در پوشش و عبور  .3

اه ردياب از روي آن امکان پذير است. در صورت عدم تشخيص، دستگاه بايد باالفاصله تعمير و دستگ

 BS EN قابل اعمال نيست

10290 
ASTM G 

95 
DIN EN 

10288 

IPS M- 

TP-314 
ASTM G 

8 
BS EN 

10300 

NACE 

RP0399 
 جدايش کاتدي
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تنظيم گردد. بررسي کارکرد صحيح دستگاه ردياب را بايد حداقل روزي دوبار انجام داد. در مواردي که 

 اطميناني به عملکرد صحيح دستگاه نيست، تنظيم آن ضروري است.

ره تميز باشد. آلودگي سطح الکترودها، رديابي عيوب پوشش را مختل مي کند. سطح الکترودها بايد هموا .4

امکان بروز اين مشکل در مورد برخي پوشش ها بيشتر است. به هر حال چنانچه تميزي سطح الکترود 

 فاکتوري مهم در ارزيابي پوشش باشد، سطح الکترودها بايد همواره تميز نگه داشته شوند.

سيمي روکش دار به زمين متصل باشد. سيم مذکور بايد روزانه به منظور شناسايي  ردياب بايد به وسيله .1

صدمات حتمالي وارده به آن يا هنگام عملکرد نامناسب دستگاه ردياب بررسي و در موارد الزم، تعويض 

شود. هنگام کار روي خطوط لوله طويل، عموما هدايت کافي بين زمين خط لوله به منظور عملکرد 

ستگاه ردياب، وجود دارد. از طرف ديگر هنگام کار روي خط لوله کوتاهي که در بستري خشک مناسب د

خوابانده شده است، اتصال ردياب به زمين براي برقراري يک مدار الکتريکي مناسب، ضروري است 

[1،1.] 
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