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در طراحی و مهندســی سامانه ی حفاظت کاتدی از استانداردهای 
مهم و معتبری اســتفاده می شــود کــه در برخی از مــوارد این 
استانداردها با هم تناقض داشته و از این رو ممکن است مشکالتی 

را ایجاد کنند. 
مولفه های گوناگونی در طراحی سامانه ی حفاظت کاتدی برای خطوط 
لوله موثر هستند و این مولفه ها هریک به  تنهایی می توانند روند محاسبات 
را به  طور کل تغییــر داده و نتیجه را کامال متمایز کنند.]1[ مهم ترین 
مولفه در طراحی سامانه ی حفاظت کاتدی، انتخاب دانسیته ی جریان 
جهت محاسبه ی جریان الزم است.]2[ این مهم در استاندارد صنعت 
نفت ایران به شــماره ی IPS E-TP -820 در قسمت "ب 1-2" اشاره 
 شده اســت که به  صورت عملی قابل  اســتفاده و دقیق نیست.]۳[ 
در اســتانداردهای بین المللی NACE عموما به دانســیته ی جریان 
جهت محاســبه ی جریان الزم اشاره نشده است و این مهم به دلیل 

تاثیرپذیری زیاد این مولفه از شرایط محیطی است.] 4- 2، 6[ 
در حقیقت نمی توان یک نســخه ی واحد برای انتخاب دانســیته ی 
جریان برای تمامی شــرایط نوشت. بنابراین استفاده از استانداردها 
در مواردی مانند انتخاب دانسیته ی جریان، میزان تخریب پوشش و 

راندمان پوشش منطقی نیست. 
حفاظت کاتدی به عنوان دومین روش پرکاربرد مهندسی خوردگی 
به وفور در سازه های دریایی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد. 
یکی از مشــکالت حفاظت کاتدی، عدم یکپارچه بودن سیســتم ها 
برای هر شــرکت و یا حتــی یک مجموعه ی صنعتی اســت. عدم 

یکپارچگی شــامل عدم وجود معیار پذیرش مشــابه، عدم ارزیابی 
تاثیرات جریان های سرگردان سیستم ها بر روی یکدیگر، عدم وجود 
مبنای یکســان برای پایش و اندازه گیری پتانســیل، بهینه نبودن 
طراحی سیســتم حفاظــت کاتدی، عدم وجود دســتورالعمل های 

تعمیراتی و موارد مختلف دیگر است. 
با توجه به تجارب موجود، هر یک از مجموعه های تابعه ی شــرکت 
ملی نفت ایران یک یا چند مورد از کمبودها و اشــکاالت گفته شده 

را دارند. 
لذا ضروری است جهت ایجاد یک مبنای یکسان برای سیستم های 
حفاظت کاتدی )طراحی، پایش، تعمیرات و...( و تهیه و تولید نقاط 
ضعف و قوت و استفاده از تجربیات سایر شرکت ها پروژه ای پژوهشی 

برای دسترسی به این اهداف تعریف و اجرایی شود.

2- اســتانداردهای مورداســتفاده در طراحی ســامانه ی حفاظت کاتدی 
خطوط لوله

   ISO 15589 1 1-2- استاندارد
استاندارد ISO 1558۹ با عنوان حفاظت کاتدی خطوط لوله، دارای 
دو قسمت بوده و برای خطوط لوله ی دریایی و زمینی کاربرد فراوانی 
دارد. این اســتاندارد دارای جدول های پیشنهادی برای محاسبه ی 
میزان تخریب، میزان دانســیته ی جریان و محاســبات تاثیر دمای 

کارکردی و عملیاتی خط لوله برای جریان است.]7[
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بحث قرار می گیرد.
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موارد مهم مورد استفاده از این استاندارد عبارتند از: 
1- معیارهای حفاظتی و موارد کاربرد هر یک از آنها مطابق جدول1.

2- الزامات مورد نیاز در سامانه ی حفاظت کاتدی اعم از عایق بودن 
لوله ها، محل های هدررفت جریان، فلنچ ها و پمپ ها در بخش7.

3- الزامات مورد نیاز در محاسبات و طراحی سامانه ی حفاظ کاتدی شامل:

 اطالعات مورد نیاز طراحی
 الزامات معین برای تولید یک مدرک طراحی استاندارد 

 دانسیته ی جریان مورد نیاز برحسب نوع پوشش
 درصد تخریب اولیه و تخریب پوشــش ســالیانه برای هر نوع پوشــش 

مطابق با جدول2.

   1   پتانســیل آزاد، پتانســیل حفاظتی و محدودیت پتانســیل بحرانی برای فلزات مورد استفاده در خاک و آب )به  جز آب دریا( نسبت به الکترود مرجع 
مس/سولفات مس]7[

محدودیت پتانسیل 
بحرانی

E lV ) بدون IR(
پتانسیل حفاظتی 
EpV) بدون IR(

محدوده ی پتانسیل خوردگی 
E corV

فلز یا آلیاژشرایط محیطی

a- 0/850- 0 / 600 0/400 - تا
خاک و آب در هر شرایطی به جز این موارد: 

خاک و آب در دمای  C <T<60 ◦C◦  خاک و آب در دمای 
T > 60 ◦C 

فوالد کربنی، فوالد کم آلیاژ و چدن

ab-

a- 0/950- 0/800 0/500 - تا

a- 0/750- 0/500 0/300 - تا
خاک و آب در شرایط هوادهی شده در
 T< 40 ◦C  100 < ρ < 1000 Ωm

a- 0/650- 0/400 0/200 - تا
خاک و آب در شرایط هوادهی شده در

T < 40 ◦C with ρ > 1000 Ωm

a- 0/950- 0/800 0/650 - تا
خاک و آب در شرایط بدون هوا و در معرض ریسک های خوردگی به وسیله ی 

باکتری های احیاکننده ی سولفات

d- 0/500- 0/100 0/200 + تا

خاک طبیعی و قلیایی و آب در دمای محیط

فوالد زنگ نزن آستنیتی با
PREN < 40

0/200 + تا 0/100 -0/300 --
فوالد زنگ نزن آستنیتی با

PREN > 40 

e- 0/500- 0/100 0/200 + تا
فوالد زنگ نزن مارتنزیتی یا آستنیتی-

فریتی )دوپلکس(

ee- 0/100 همه ی فوالد های زنگ نزنخاک و آب اسیدی در دمای محیط0/200 + تا

0/00 تا 0/200 -0/200 --
خاک و آب در دمای محیط

مس

فوالد گالوانیزه0/900 - تا 1/100 -1/200 --

.ECU = EH-0.32 V ،هستند و به الکترود مرجع مس/سولفات مس اشباع اشاره دارند IR توجه 1: همه ی پتانسیل ها فاقد
توجه 2: در طول عمر خط لوله، هرگونه تغییر مقاومت احتمالی محیط اطراف خط لوله باید در نظر گرفته شود.

a. برای جلوگیری از تردی هیدروژنی بر روی فوالدهای کم آلیاژ و استحکام باال،  با مقاومت تسلیم طراحی شده بیش از 550 نیوتن بر میلی متر مربع، پتانسیل حد بحرانی باید به صورت آزمایشی 
مستند یا تعیین شود.

، ممکن است پتانسیل محافظتی بین مقدار پتانسیل تعیین شده برای 40 درجه ی سانتی گراد ) 0/650،  0/750 - ،  0/850 -  ولت یا  0/950 -(   ◦ C  ≤ T ≤ 60 ◦ C   برای دمای .b
و مقدار پتانسیل برای 60 درجه ی سانتی گراد )   950 /0 -(.

c. خطر ترک خوردگی ناشی از تنش pH باال با افزایش دما افزایش می یابد.
d. در صورت وجود هر فاز مارتنزیتی یا فریتی )به دلیل سخت شدن(، خطر تردی هیدروژنی باید توسط اسناد یا آزمایش در نظر گرفته شود.

e. تعیین توسط اسناد یا آزمایش.
برای جلوگیری از جداشدن و/یا ایجاد تاول در پوشش، محدودیت پتانسیل El نباید منفی تر از 1/2 -  ولت )CSE( برای پوشش های لوله ای باشد که در حال حاضر استفاده می شود.
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4- الزامات اقالم مورد نیاز سامانه ی کاتدی شامل: 
 کمینه ســایز کابل های مورداســتفاده، نوع کابل ها در محیط های 

معمولی و محیط های کلردار 
 انواع جعبه های حفاظت کاتدی و جعبه های توزیع جریان و کنترل 

جریان های سرگردان و تداخل
5- نیاز به حفاظت موقت و روش های انجام آن

 نحوه ی محاسبه
 نوع آندها 

 نحوه ی نصب و الزامات آن
6- الزامات حفاظت کاتدی خطوط لوله ی موجود

 در مواردی که خطوط لوله موازی هستند.
 در مــواردی که با جریان برق ولتاژ بــاالی ac موازی و یا متقاطع 

هستند.
7- انواع بسترهای حفاظت کاتدی

 بستر چاهی 
 بستر کم عمق

 آندهای مورداستفاده و نحوه ی کنترل جریان
8- پایش و کنترل سامانه ی حفاظت کاتدی 

 محل های آزمون حفاظت کاتدی
 استفاده از پراب ها و کوپن های کاتدیکی

 نحوه ی اندازه گیری و کنترل جریان
9- پیش راه اندازی و راه اندازی سامانه ی حفاظت کاتدی 

10- بازرسی، نگهداری و تعمیرات و مستندسازی

 NACE SP 0169 2-2- استاندارد
انجمن خوردگی آمریکا با عنوان کنترل خوردگی ســطوح خارجی 

لوله های فلزی دفنی و یا مغروق
موارد مهم مورد استفاده از این استاندارد عبارتند از:]8[ 

1- نیاز به حفاظت کاتدی
2- عایق کردن الکتریکی خطوط لوله و محل های آن

3- محل های آزمون و اندازه گیری کاتدی
4- انواع پوشش ها و راهنمای کلی انتخاب پوشش لوله

5- معیارهای سه گانه ی حفاظت کاتدی
6- معیار صحت و ســالمت کارکردی حفاظت کاتدی در شــرایط 

خاص در پایش
7- راهنمای کلی طراحی سامانه ی حفاظت کاتدی 

8- کنترل جریان  سرگردان و تداخالت
9- نگهداری و تعمیرات سامانه ی حفاظت کاتدی 

 IPS-E-TP-820 3-2- استاندارد نفت ایران به شماره ی
در این اســتاندارد که یک اســتاندارد عمومی برای حفاظت کاتدی 

است، به مفاهیم پایه ی حفاظت کاتدی اشاره  شده است. 
طبق این استاندارد به سامانه های حفاظت کاتدی برای سازه هایی 
ماننــد لوله های مدفون، بخش های خارجی مخازن، خطوط لوله ی 
غوطه ور در آب، ســازه های دریایی و بدنه ی کشتی ها، مخزن، لوله 
و بخش هــای داخلي محفظه ی آب و لوله ی جداره ی چاه اشــاره 

 شده است. 
در ادامه انواع ســامانه  های حفاظت کاتدی از قبیل اعمال جریان و 
آند فداشــونده مورد بررسی قرار گرفته است. تاسيسات و تجهيزات 
مورد استفاده در سامانه هـاي جريان اعمالي به  طور مختصر معرفی 
 شده اند. همچنین به مالحظات و اصول طراحی حفاظت کاتدی در 
سازه های مدفون و ســازه های دریایی اشاره  شده است. تمامی این 

موارد به  تفصیل در گزارش فاز سوم آورده شده است.]۳[
موارد مهمی که در این استاندارد به آن اشاره  شده است عبارتند از:

 معیارهای حفاظت کاتدی برای سازه های مورد اشاره معرفی و در 
قسمت7 و جدول1 این استاندارد شرح داده  شده اند.]۳[

با توجه به تناقضات بین استانداردهای گفته شده، جدول۳ به  طور 
خالصه در این بخش جمع آوری  شده است.

  در ایــن ســند، نیاز بــه حفاظت کاتدی موقت بر اســاس 
مقاومــت ویــژه ی خاک ارائه  شــده اســت، در حالی  که در 
استاندارد 1  1558۹  ، تنها به میزان ۳ ماه پس از نصب 

اشاره  شده است.

   2   پتانسیل فاکتور تخریب پوشش ها]7[

پوششدرصد تخریب اولیهمیزان تخریب سالیانه

اپوکسی پیوند ذوبی0/0030/005

پلی اتیلن 3 الیه0/00030/001

پلی پروپیلن 3 الیه0/00030/001

اپوکسی مایع0/010/008

قطران زغال سنگ، یورتان0/010/008
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 در این ســند، نیــاز به حفاظــت کاتدی موقت بر اســاس 
مقاومــت ویــژه ی خاک ارائه  شــده اســت، در حالی  که در 
استاندارد ISO 1558۹ Part 1، تنها به میزان ۳ ماه پس از نصب 

اشاره  شده است.

3- اســتاندارد های مورد استفاده در طراحی ســامانه ی حفاظت کاتدی  
مخازن ذخیره ی روزمینی
API 651 1-3- استاندارد

استاندارد نفت آمریکا با شماره ی API 651 و عنوان حفاظت کاتدی 
مخازن ذخیره سازی روزمینی نفت.]۹[موارد مهم و مورد استفاده از 

این استاندارد عبارتند از.

1-1-3- نیاز به حفاظت کاتدی کف مخازن 
در این اســتاندارد میزان خورندگی خاک طبق جدول4 دسته بندی 

شده است.

   3   استانداردهای مورد استفاده در طراحی سامانه ی حفاظت کاتدی خط لوله 

بخش/ بند قوانین یا استانداردمولفه

بخش NACE-SP 01693نیاز به حفاظت کاتدی خط لوله 

 کل سند نشریه 69-201تعیین میزان خورندگی خاک

 بخش 8.4.2 جدولISO 15589 Part 12میزان درصد تخریب اولیه و سالیانه ی پوشش

 بخش 8.4.3 جدولISO 15589 Part 13دانسیته ی جریان محاسباتی

 بخش NACE-SP0169 6.2معیارهای حفاظت کاتدی 

 بخش ISO 15589 Part 18.6موارد مهم و اثرگذار در طراحی سامانه ی کاتدی خط لوله

 بخش ISO 15589 Part 1 9.3بسترهای حفاظت کاتدی

 تمام سندNACE SP 0572الزامات بستر چاهی

 بخش ISO 15589 Part 1 8.6نیاز به حفاظت کاتدی موقت در طول زمان نصب لوله 

 بخش GS COR 111 10نیاز به حفاظت کاتدی موقت در طول زمان نصب لوله*

 بخش ISO 15589 Part 1 10محاسبات مربوط به حفاظت موقت 

 بخش NACE-SP0169 4.3ایزوالسیون الکتریکی و لزوم عایق بودن لوله 

 کل سندNACE-SP 0286ایزوالسیون الکتریکی و لزوم عایق بودن لوله 

بخش NACE-SP0169 4.5 تعیین محل ایستگاه اندازه گیری سامانه ی کاتدی 

بخش NACE-SP0169 9تعیین جریان  سرگردان و کنترل آن 

 کل سند NACE سامانه حفاظت کاتدی  INTERFERENCEتعیین جریان  سرگردان و کنترل آن

بخش NACE-SP0169 10نگهداری و تعمیرات 

   4   دسته بندی خورندگی خاک]9[

محدو ده ی مقاومت ویژه  )Ohm-Cm(فعالیت خورندگی

کمتر از 500خیلی خورنده

500 تا 1000خورنده

1000 تا 2000نسبتا خورنده

2000 تا 10000خورنده ی مالیم

بیشتر از 10000به تدریج کمتر خورنده
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2-1-3- وضعیت فونداسیون و ماسه ریزی و الزامات آن 
شــن و ماسه ی تمیز متداول ترین موادی هستند که در کف مخازن 
ذخیره سازی مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از شن و ماسه ی 
تمیــز به  طور معمول نیــاز به حفاظت کاتــدی را از بین نمی برد، 
زیرا ممکن اســت خوردگی به دلیل نفوذ آب از باران، برف یا جمع 
شدن برکه های آب کم عمق، چگالش وجود داشته باشد. آزمون های 
الکتریکی و شیمیایی شن و ماسه برای آالینده های خورنده در این 

استاندارد شرح داده  شده است.]۹[
در این استاندارد اشاره  شده است که:

الف( شــن و ماسه باید تمیز و غربال  شــده باشد.)عاری از چوب، 
گیاهان، کاغذ، ســنگ، خاک رس، لجن، خاک های دیگر، میله های 

جوشکاری یا سایر اشیای فلزی و غیرفلزی(
ب( تمیز کردن باید در منبع تامین شــن و ماســه انجام شود و با 
شستشوی مکانیکی با آب شیرین انجام شود که باعث تغییر ترکیب 

شیمیایی یا مقاومت الکتریکی مواد شن و ماسه نشود.
احتیاط، ممکن اســت منبع آب آشامیدنی شهری به دلیل کلرزنی 

که سطح کلرید باالیی تولید کند، قابل قبول نباشد.]۹[
ج( ماسه ی مورد استفاده در مالط بنایی گاهی استفاده می شود.]۹[
د( شن و ماسه باید با مشخصات یکی از موارد زیر مطابقت داشته باشد:

ASTM C 778 -1  نوع "۳0-20" یا معادل آن
ASTM C 778 -2 شن درجه بندی  شده یا معادل آن 

ASTM C 144-3 یا معادل آن]۹[
ه( ســیمان پرتلند با نسبت تقریبی ۳۳:1 ماسه به سیمان یا آهک، 
با نســبت تقریبی ۹5:5 ماســه به آهک گاهی اوقات در منبع برای 

افزایش pH و یا بهبود تراکم اضافه می شود.
باید احتیاط شــود که از مقدار بیش  از حد ســیمان پرتلند یا آهک 
استفاده نشــود زیرا مواد باید تا حدی نرم باشد و مانند بتن سخت 

نباشد.]۹[
و( اندازه گیری مقاومت الکتریکی ماده ی ماســه ای روشــی اســت 
که معموال برای تعیین خورندگی آن مورد اســتفاده قرار می گیرد. 

اندازه گیری آن نسبتا آسان است. 
مقاومــت یک خاک به خصوصیات شــیمیایی، دمــا و رطوبت آن 
بســتگی دارد. مقاومت ماده ی ماســه ای ممکن اســت مطابق با 
ASTM G57 یا معادل آن تعیین شــود. نتایج آزمایش باید به طراح 

حفاظت کاتدی ارسال شود.]۹[
ز( اندازه گیری pH مقدار یون هیدروژن یک خاک را نشان می دهد. 
خوردگــی فوالد در محدوده ی pH 5 تا 8 نســبت به  pH مســتقل 

اســت و هنگامی که  pH کوچک تر از 5 باشد سرعت خوردگی به 
میــزان قابل توجهی افزایش می یابد و در هنگامی که  pH بیشــتر 
از 8 باشــد خوردگی کاهش می یابد. ســرعت خوردگی مطابق با 

استاندارد ASTM G 51  یا معادل آن تعیین می شود.]۹[
ح( کلریدها بر مقاومت خاک تاثیر می گذارند و به  عنوان یک عامل 
دپالریزه کننــده عمل می کنند که جریان مــورد نیاز برای حفاظت 
کاتدی فوالد را افزایش می دهد. خوردگی حفره ای در فوالد می تواند 

از میزان کلرید ppm 10 آغاز شود.]۹[
میزان کلرید ممکن است مطابق با ASTM D 512 یا معادل آن تعیین 
شود. در حال حاضر هیچ اجماعی در مورد محدوده ی قابل قبول برای 
میزان کلرید وجود ندارد. بنابراین مالــک مخزن/ اپراتور باید میزان 

کلرید قابل قبول را تعیین کند.]۹[
ط( میزان سولفات<ppm 200 غالبا نشان دهنده ی غلظت باالی مواد 
آلی اســت. میزان ســولفات مطابق با ASTM D 516   یا معادل آن 

تعیین می شود. 
در حــال حاضر هیچ اجماعی در مورد محــدوده ی قابل قبول برای 
میزان ســولفات در صنایع وجود ندارد، بنابراین مالک مخزن/اپراتور 

باید سطح سولفات قابل قبول را تعیین کند.]۹[
ی( میزان سولفید<ppm 10، نشــان می دهد که سولفات ها توسط 
 EPA 0۳76.1 باکتری ها کاهش  یافته اند. میزان ســولفید مطابق با
یا معادل آن تعیین می شــود. در حال حاضر هیچ اجماعی در مورد 
محــدوده ی قابل قبول برای میزان ســولفید در صنایع وجود ندارد، 
بنابراین مالک مخزن/اپراتور باید سطح سولفید قابل قبول را تعیین 

کند.]۹[
ک( آزمایش تصادفی مواد ماســه باید در منبع تامین انجام شود تا 
مشــخص شــود آیا مقاومت الکتریکی و خواص شیمیایی در سطح 

قابل قبولی قرار دارد؟ 
نمونه های شن و ماسه برای تعیین خواص مواد باید از ماده ی واقعی 
که قرار است در حین ساخت استفاده شود، گرفته شود. اگر الزامات 
آزمون برآورده نشــود مراحل اضافی مانند شستشــوی مجدد و/یا 
افزودن سیمان پرتلند یا آهک یا منبع دیگری از شن و ماسه ممکن 

است الزم باشد.]۹[
در این استاندارد به موارد زیر در هنگام ساخت پد ماسه ای 

اشاره  شده است:
الف( باید اطمینان حاصل شود که در مخلوط کردن، حمل ونقل و 
ساخت وساز برای اطمینان از پاک ماندن مواد پد شن و ماسه از مواد 

آلوده و اضافی احتیاط شده است.]۹[
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ب( ماســه اغلب به صورت الیه هایی با ضخامت 6 اینچ تا 8 اینچ 
)15 ســانتی متر تا 20 سانتی متر( اعمال می شود. عمق یا ضخامت 
کل پد شــن و ماسه توسط طراحی مهندسی و نیاز بارگیری مخزن 
تعیین می شــود و ممکن اســت از یک تا چند الیه ضخامت داشته 

باشد و به مشخصات مالک/اپراتور بستگی دارد.
ج( پیشنهاد شده است که متراکم سازی و غلتک ارتعاشی مکانیکی 
برای هر الیه انجام شود تا تراکم به میزان ۹5درصد حداکثر چگالی 
خشک بر اســاس اســتاندارد ASTM D 1557 یا معادل آن حاصل 

شود.]۹[
احتیاط، متراکم سازی توسط آب توصیه نمی شود زیرا ممکن است 
آبی که برای غرقاب ماسه اســتفاده می شود باعث آلودگی و بدتر 
شدن خصوصیات شــیمیایی و الکتریکی اصلی ماده ی ماسه شود. 
به عالوه، جاری شــدن ســیل در هنگام بارگیــری می تواند باعث 
حجیم شــدن الیه و در نتیجه نشســت نامطلوب شود که ممکن 
اســت به ته مخزن، لوله کشــی متصل شــده یا لوازم دیگر آسیب 

برساند.]۹[
د( ضلــع پایینی هر صفحه ی فوالدی که برای ســاخت کف مخزن 
اســتفاده می شود باید بالفاصله قبل از قرار دادن بر روی پد بررسی 
شود تا از تمیز بودن سطح صفحه اطمینان حاصل شود که هرگونه 

بقایای آلوده به آن نچسبیده است.)به  عنوان  مثال گل والی(]۹[
ه( مواد حفاظت کاتدی اجزای تشــخیص نشتی ممکن است در پد 
شــن و ماســه قرار بگیرند یا مطابق با طرح های تایید شده توسط 
مالک/اپراتور باشــند. در غیــر این صورت، پد بایــد کامال عاری از 

هرگونه ماده ی غیر از ماده ی ماسه ای باشد.]۹[

3-1-3- نحوه ی چیدمان آندها و تفاوت های هرکدام  
این بخش از اســتاندارد به توصیه ی روش هایــی برای نصب آندها 
در ســامانه های حفاظت کاتدی پرداخته است که در صورت رعایت 
مالحظات طراحی توصیه شــده در بخش7 این استاندارد، خوردگی 

کف مخزن را کنترل می کند.]۹[
الف( سامانه  های آند فداشونده

  آندهای بســته بندی  شــده باید مورد بازرســی قرار گیرند تا از 
سالم بودن کیســه ها اطمینان حاصل شود و باید به  صورت خشک 

نگهداری شوند. 
اگر آندهای بســته بندی  شده جداگانه در کیسه های ضد آب عرضه 
شــوند، آن کیســه ها باید قبل از نصب برداشته شــود. پیوستگی 

الکتریکی بین آند و ســیم باید بدون آسیب رساندن به یکپارچگی 
بســته آزمایش شود. آندهای فداشونده ی بســته بندی  شده باید با 

خاک بومی فشرده پر شوند.]۹[
  در مواردی که آندها و پشت بند آن به  طور جداگانه ارائه می شوند، 
پر کردن و متراکم کردن پشــت بند آندهــا باید در محل قبل از پر 

کردن مجدد خاک بومی انجام شود.]۹[
  هنگامی  که از آندهای فداشــونده برای حفاظت از سطوح داخلی 
ته مخزن استفاده می شود، می توان آنها را با پیچ و مهره و یا جوش 
دادن به ته مخزن و به  صورت صفحه یا نوار درآورد و در کف مخزن 

توزیع کرد. 
اتصال باید پوشــانده شود، اما باید مراقب بود که آند پوشیده نشود 
یا رنگ آمیزی نشــود. آندها باید در الکترولیت قرار بگیرند تا مطابق 

طراحی عمل کنند.]۹[
  در مواردی که ته مخزن از آند از نوع نواری استفاده می شود، باید 
ماســه  خشک و تمیز باشــد. نوارها باید با دقت و صاف قرار بگیرند 
تا آند با کف فوالدی تماس نداشــته باشد. هیچ چیز دیگری به  غیر 
از شــن و ماســه در اطراف آندهای نواری و بیــن ته مخزن نصب 

نمی شود.]۹[
  باید مراقبت شود تا در حین عملیات پر کردن، سیم ها و اتصاالت 
آسیب نبینند. سیم ها باید به  اندازه ی کافی شل باشند تا از کشیده 
شــدن جلوگیری کنند. آندها را نباید توسط ســیم منتقل کرد یا 

پایین آورد.]۹[

 1   نحوه ی نصب آند فداشونده ی تکی برای حفاظت کاتدی کف مخزن به 

صورت تمثیلی]9[
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ب( سامانه های اعمال جریان
  آندهای اعمال جریان باید از نظر نقص، انطباق با مشخصات مواد 
آند، اندازه و طول ســیم ها بررسی شوند و از ایمن بودن کالهک آند 

در صورت استفاده اطمینان حاصل شود. 
باید مراقبت شــود تا در هنگام دستکاری و نصب، از ترک خوردگی 
و آسیب دیدن آندها جلوگیری شــود از آندهای ترک خورده نباید 
اســتفاده شــود. ســیم های آند باید به  دقت از نظر نقص در عایق 
بررســی شوند. باید مراقبت شود تا آسیبی به عایق سیم وارد نشود. 

نقص در سیم آند باید برطرف شود یا آند رد شود.]۹[
  آندهــای اعمال جریان را می توان به  صــورت عمودی یا افقی با 
استفاده از کندن، زاویه دار با سوراخ کاری و عمودی عمیق با استفاده 
از حفاری نصب کرد. آندهای اعمال جریان معموال در پشت بندهای 
کربنی مانند کک ریز نصب می شــوند. اگر پشت بند به  درستی نصب 
شود تا فضای خالی در اطراف آند وجود نداشته باشد، جریان زیادی 
که به آند می رســد با تماس الکتریکی به ســمت پشت بند هدایت 
می شــود. این امر باعث افزایش مصرف مواد پشــت بند به جای آند 
می شــود و به  طور قابل توجهی عمر مفید آنــد را افزایش می دهد. 
پر کردن کربــن همچنین به کاهش مقاومت آند به خاک و کاهش 

مقاومت کل مدار می شود.]۹[
این موارد نکات اصلی است که باید در نصب آندهای اعمال 

جریان رعایت شود:
الف( کک ریز  باید به  درســتی نصب پر شــود زیرا پر شــدن غیر 
متراکم می تواند منجر به مقاومت باال و کاهش عمر آند شــود. آند 

باید در کک قرار داشته باشد. 
در صــورت تماس آند با خاک، خرابــی زودرس آند رخ خواهد داد. 
مصرف پشــت بند کربنی در طول زمان با ســرعت 2/2 پوند )یک 
کیلوگرم( بر آمپر ســال مصرف می شــود. برای دســتیابی به عمر 
طراحی شــده ی آند، الزم است مقدار کافی پشت بند کربنی به  طور 

یکنواخت در اطراف آندها پر شود.]۹[
ب( اتصــاالت آند مدفون باید با احتیاط بســیار زیاد در برابر ورود 
هرگونه رطوبت محافظت شود، زیرا هرگونه تخلیه ی جریان از کابل 

به زمین به  سرعت باعث تخریب آن می شود.]۹[
ج( بایــد از اتصــال کابل به آند محافظت شــود. ایــن نقطه ضعف 
در همــه ی آندهــا وجــود دارد و اتصال بــا ورود رطوبت از طریق 

کوچک ترین ترک نیز مستعد شکست است.]۹[
د( آندها و کابل ها باید در عمق کافی نصب شــوند تا از آسیب های 
احتمالی محافظت شوند. اگر کوچک ترین شکستگی در عایق بندی 

آن وجود داشــته باشد، ممکن است سیم آند توسط خوردگی قطع 
شود.]۹[

  نصب آند های کم عمق
بــرای نصــب آنــد عمــودی، ســوراخی با قطــر 8 تــا 12 اینچ 
 بــا عمق تقریبی 10 فوت تا 20 

فوت )۳04 سانتی متر تا ۳66 سانتی متر( حفاری می شود. 
آند در مرکز دهانه ی چاه قرار می گیرد و نصب می شــود و پر کردن 
آند با دقت انجام می شود. بسیاری از آندها نیز به صورت بسته بندی 

شده در پشت بندهای کربنی قرار می گیرند.]۹[
گاهی اوقات الزم است که آند در محلی که سنگ در عمق کم دیده 
می شود یا مقاومت خاک با افزایش عمق به  طور قابل توجهی افزایش 

می یابد، نصب شود. 
با نصب افقی آندهــا می توان با چنین ســایت هایی کنار آمد. یک 
کانال در هر عمقی که عملی باشــد، حفاری می شــود و یک ستون 
افقــی از کک ریز در آن قرار می گیــرد که معموال به صورت مقطع 

مربعی است. 
آنــد به صورت افقی در مرکز این ســتون قــرار می گیرد. مقاومت 
بسترهای آند که به  صورت افقی نصب  شده اند بیشتر است. استفاده 
از آندهــای اضافی یــا افزایش ولتاژ رکتیفایر باید برای بســترهای 

زمینی نصب شده به  صورت افقی در نظر گرفته شوند.]۹[

 2   نحوه ی تمثیلی نصب آند کم عمق در اطراف مخزن]9[
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 نصب آند های عمیق
در شــرایطی که یک بســتر آند عمیق مورد نیاز باشــد )به آخرین 
نســخه ی NACE SP 0572 مراجعه شــود( قبل از نصب آند عمیق، 
در نظر گرفتن جنبه های زیســت محیطی مهم است، زیرا بستر آند 
ممکن اســت در سفره های زیرزمینی نصب شود. معموال استفاده از 
غالف داخلی و خارجی برای جدا کردن بین قسمت های سطحی و 

سطح زیرین مناسب است.]۹[

4-1-3-  نحوه ی نصب و تعداد الکترود مرجع مورد نیاز  
همواره تعداد و نحوه ی نصــب الکترود مرجع جهت پایش وضعیت 
کاتدی کف مخزن، برحســب قطر آن تعیین می شود. جدول5، در 
این خصوص به صورت پیشــنهاد از استاندارد  API 651 آورده شده 
است، بدیهی اســت هرچه تعداد این الکترودها بیشتر باشد، پایش 

دقیق تری خواهیم داشت. 
بــا توجه به مشــکالت موجود در زمینــه ی الکترودهای مرجع 
مس/ ســولفات مس، در طراحی های امروزی و پیشرفته  از الکترود 

روی خالص نیز استفاده می شود.]۹[

 4   نحوه ی قرارگیری الکترود مرجع ثابت]9[ 

 3   نحوه ی تمثیلی نصب آند عمیق برای حفاظت کاتدی مخزن]9[

   5   الکترودهای مرجع ثابت]9[

 تعداد الکترود 
مرجع پیشنهادی

قطر مخزن ) متر(

مترفوت

 12 - 5 متر  40 - 20 3

18 - 12 متر  60 - 40 4

30 - 18 متر  100 - 60 5

45 - 30 متر  150 - 100 6

76 - 45 متر  250 - 150 7

باالتر از 76 متر 350 - 10250
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5-1-3- نحوه ی پایش ســامانه و تجهیزات مورد نیــاز، نصب، نگهداری و 
تعمیرات آن  

هدف از این بخش استاندارد، توصیه ی روش های اثربخشی و حفظ 
عملکرد مداوم، موثر و کارآمد ســامانه های حفاظت کاتدی اســت. 
اندازه گیری ها و بازرســی های الکتریکی برای تعیین اینکه حفاظت 
بر اســاس معیارهای قابل  اجرا برقرار شده و هر قسمت از سامانه ی 
حفاظت کاتدی به  درســتی کار می کند الزم است. شرایطی که بر 
حفاظت تاثیر می گذارد با گذشــت زمان تغییر می کند. برای حفظ 
حفاظت، ممکن است تغییراتی در سامانه ی   حفاظت کاتدی مورد 
نیاز باشد. اندازه گیری های دوره ای و بازرسی برای تشخیص تغییرات 

در سامانه ی حفاظت کاتدی الزم است.]۹[ 

  BS EN 16299 2-3- استاندارد
استاندارد BS EN 162۹۹ با عنوان حفاظت کاتدی سطوح خارجی 

مخازن روزمینی در تماس با خاک یا فونداسیون
نکات مهم مورد استفاده از این استاندارد عبارتند از:]10[ 

1- ماسه ی کف مخزن و الزامات آن 
2- الزام آب بندی کف مخازن در محل رینگ بتنی 

3- نحوه ی چینش آند نواری و فواصل آنان
4- وضعیت مخزن از نظر ساخت و نوع حفاظت کاتدی موثر

معیارهای حفاظت کاتدی و روش های اندازه گیری مطابق با جدول6 
در این استاندارد ارائه شده است.

  ارائه ی اصول طراحی سامانه ی حفاظت کاتدی برای این سازه ها
  ارائه ی شــرایط استفاده از ســامانه های آند فداشونده و یا اعمال 

جریان
  مالحظــات مربوط به نصب ســامانه ی حفاظــت کاتدی از قبیل 

کابل ها، اتصاالت عایق، آندها، ایستگاه های اعمال جریان، ایستگاه ها 
و نقاط آزمون، اتصاالت به سازه های بیگانه، نام گذاری، بازبینی های 
مربوط به نصب و قبل از راه اندازی و مســتندات مربوط به ساخت و 

نصب سامانه ی حفاظت کاتدی
  مالحظات مربوط به راه اندازی از قبیل بررســی اتصاالت، مقاومت 
و ســایر بررسی های الکتریکی، اندازه گیری-های پتانسیل و جریان، 
تایید اثربخشــی حفاظت کاتدی، تعیین نقاط اندازه گیری مربوطه، 

مستندسازی و اطالعات مربوط به راه اندازی
  مالحظات مربــوط به بازرســی های دوره ای و نگهداری از قبیل 
بررسی های عملکردی ســامانه ی حفاظت کاتدی، اندازه گیری های 
الکتریکــی از قبیل پتانســیل، ولتاژ و جریان بــرای تایید کارآیی 

سامانه ی حفاظت کاتدی
  ارائه ی انواع بسترهای آند از قبیل بسترهای دور و نزدیک و انواع 

آندهای مورد استفاده برای این کاربرد]10[

 NACE SP 0285 3-3- استاندارد
اســتاندارد انجمن خوردگی آمریکا با شماره ی  NACE SP 0285 با 
عنوان کنترل خوردگی مخازن ذخیره سازی زیرزمینی با استفاده از 

حفاظت کاتدی
موارد مهم و مورد استفاده از این استاندارد عبارتند از:]11[ 

1- معیارهای پذیرش سامانه ی حفاظت کاتدی  
2- تبدیل اعداد الکترودهای مرجع مورد اســتفاده در کف مخازن 

به یکدیگر 
3- نگهداری و تعمیرات 

این اســتاندارد روش های استانداردی را برای كنترل موثر خوردگی 

   6   پتانسیل های خوردگی و پتانسیل های حفاظتی برای ته مخازن فوالدی ذخیره سازی زمینی )در برابر الکترود مرجع مس/سولفات مس(]10[

)V( پتانسیل حفاظتی)V( شرایط محیطی ته مخزنپتانسیل مدار باز

دما کمتر از 40درجهی سانتی گراد0/4 - تا 0/65 -0/85 -

شرایط هوادهی شده
دما بیشتر از 60 درجهی سانتی گراد0/5 - تا 0/8 -0/95 -

ماسه ی هوادهی شده با مقاومت ویژه بین 100-1000 اهمـ  سانتی متر0/3 - تا 0/5 -0/75 -

ماسه ی هوادهی شده با مقاومت ویژه بیش از 1000 اهمـ  سانتی متر0/2 - تا 0/4 -0/65 -

شرایط هوادهی نشده0/65 - تا 0/80 -0/95 -

همه ی پتانسیل ها بدون IR هستند. در طول عمر سازه، هرگونه تغییر مقاومت احتمالی محیط در سازه باید در نظر گرفته شود.
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خارجــی مخزن ذخیره ی زیرزمینی با اســتفاده از حفاظت كاتدی 
ارائه می دهد. به  طور کلی حفاظت کاتدی برای این موارد ارائه  شده 

است:]11[
الف( مخزن های فوالدی بدون پوشش و دارای پوشش خارجی

ب( مخزن های جدید فوالدی با پوشش خارجی
ج( لوله کشی فلزی و اتصاالت انعطاف پذیر 

د( سایر اجزای فلزی

NACE SP 0193 4-3- استاندارد
با عنوان استاندارد انجمن خوردگی آمریکا با عنوان حفاظت کاتدی 

خارجی کف مخازن ذخیره سازی فوالدی.]12[
هدف از این روش اســتاندارد ارائه ی روش های استفاده از حفاظت 
کاتدی برای کنتــرل خوردگی خارجی مخــازن ذخیره ی فوالدی 
است که در تماس با الکترولیت هســتند. روش های استفاده از هر 
دو سامانه ی حفاظت کاتدی آند فداشــونده و سامانه  های حفاظت 
کاتدی اعمال جریان در این اســتاندارد ارائه  شده است. معیارهای 
طراحی برای به روزرســانی مخازن موجود و همچنین مخازن جدید 

ساخته شده ارائه  شده است.]12[

 NACE TM 0101 5-3- استاندارد
با اســتاندارد ارزیابی و پایش سامانه ی حفاظت کاتدی، کف مخازن 

روزمینی با عنوان:
تکنیک های اندازه گیری مربوط به معیارهای حفاظت کاتدی مخازن 

ذخیره سازی زیر زمینی.]1۳[
در این استاندارد به موارد زیر پرداخته شده است:

1- تجهیزات مورد استفاده در پایش سامانه ی حفاظت کاتدی 
2- منابع خطا در اندازه گیری های حفاظت کاتدی کف مخازن 

۳- معیارهای حفاظت کاتدی کف مخازن 
این اســتاندارد به تکنیک های پایش وضعیت پوشــش خط لوله ی 
زیرزمینی از ســطح زمین می پردازد. این اســتاندارد شیوه هایی را 
برای شــرایط خاص تعیین نمی کند. پیچیدگــی برخی از خطوط 
لوله ی زیرزمینی و شــرایط محیطی مانع استانداردســازی برخی 
از تکنیک های ارزیابی پوشــش اســت. انحراف از این استاندارد در 
شــرایط خاص قابل توجیه است، مشروط بر اینکه مسئوالن بتوانند 

اهداف تحقق یافته در این استاندارد را نشان دهند.]1۳[

  این اســتاندارد شــامل روش هایی برای پایش پتانســیل لوله 
نسبت به خاک با فاصله ی نزدیک نیست.)CIS( رویه های CIS در 

NACE SP 0207 پوشش داده  شده است.]1۳[

1-5-3- پایش میرایی متناوب )روش الکترومغناطیسی(
  وضعیت پوشــش خط لوله ی دفن شده را می توان با اندازه گیری 

میرایی جریان سیگنال AC اعمال شده ارزیابی کرد.]1۳[
  هنگامی که جریان AC بر روی یک خط لوله پوشش داده شده و 
مدفون اعمال می شود، می توان میزان میرایی جریان را با اندازه گیری 
 )EM( و انجام محاسبات بر اســاس میدان الکترومغناطیسی تابشی

که توسط سیگنال AC اعمال می شود، تعیین کرد.]1۳[
پایش گرادیان ولتاژ جریان متناوب

پایش ACVG یک روش برای بررسی نقص یا عیوب پوشش لوله های 
مدفون است.

  روش ACVG می تواند نشــانه های کوچکی را که ممکن اســت با 
عیوب پوشــش در یک خط لوله پوشش داده شــده مرتبط باشد، 

تعیین کند.]1۳[
  ولتاژ متناوب وارد شده به خط لوله باعث ایجاد جریان بین زمین 
و خط لوله از طریق الکترولیت در تماس با عیوب در پوشــش خط 

لوله می شود.]1۳[
  مســیر کامل جریــان از طریق زمین از نقطه ی تزریق ســیگنال 
)زمین( منبع ولتاژ به خط لوله در عیوب اســت و از طریق فلز خط 

لوله به اتصال منبع ولتاژ بازمی گردد.]1۳[
  الگوی جریان در عیوب به  طور معمول به همه ی جهت ها اســت. 
به این معنی که کم وبیش به  طور مساوی در همه ی جهات حرکت 
می کند، تا شــعاع کوتاه )۳ تا 5 متر( در حوالی عیوب تابش می کند 

تا اینکه در نهایت از حالت فرستنده به حالت پایدار برسد.]1۳[
  سیگنال AC که از طریق زمین عبور می کند، در اثر تعامل با خاک، 

یک شیب ولتاژ در زمین در حوالی یک عیب ایجاد می کند.]1۳[
  بر اســاس قانون اهم، هرچه قدر جریان بیشتر باشد، ولتاژ بیشتر 
است. بنابراین، شدت نسبتا زیاد جریان نزدیک عیوب همان چیزی 
است که به این سامانه امکان می دهد عیوب را تشخیص دهد.]1۳[

  یک پایشــگر که از سطح زمین عبور می کند، پتانسیل محلی را با 
الکترود و گیرنده ی مخصوص اندازه گیری می کند.]1۳[

  در این اســتاندارد به تجهیزات مربوط به این آزمون که شــامل 
فرســتنده، دریافت کننده و الکترود اســت پرداخته شــده اســت. 
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همچنین دســتورالعمل پایش با این آزمون به همراه تحلیل نتایج 
ارائه  شده است.]1۳[

2-5-3- پایش پیرسون
از پایش پیرســون نیــز برای تعییــن مکان عیوب پوشــش روی 
خطوط لوله ی دفن شــده استفاده می شــود. این پایش، شیب های 
پتانســیل را در امتداد خط لوله مقایسه می کند زیرا بین دو تماس 
زمینی الکتریکی متحرک اندازه گیری می شــوند. در این استاندارد 
دستورالعمل پایش با اســتفاده از این روش به همراه تحلیل نتایج 

ارائه  شده است.]1۳[

3-5-3- پایش گرادیان جریان مستقیم
پایش DCVG معموال با اســتفاده از سامانه ی حفاظت کاتدی اعمال 
جریان که به صــورت طبیعی کار می کند، انجام می شــود. میزان 
سیگنال DCVG ممکن اســت با افزایش خروجی DC منبع جریان 
حفاظت کاتدی یا نصب منبــع تغذیه ی موقت و اتصال آن به خط 

لوله افزایش یابد. 
در تکنیک DCVG هنگام استفاده برای تعیین عیوب پوشش، اتصال 

الکتریکی مستقیم و مداوم وجود ندارد.]1۳[
به طور کلی، اســتانداردهای مورد اســتفاده در طراحی ســامانه ی 

کاتدی مخازن در جدول7 آورده شده است.

   7   استانداردهای مورد استفاده در طراحی سامانه ی کاتدی مخازن 

بخش/ بند قوانین یا استانداردمولفه

بخش NACE SP 0193 5.4نیاز به حفاظت کاتدی مخزن 

بخش API 651 5.3تعیین میزان خورندگی خاک

جدول IPS E-TP 8201 دانسیته ی جریان محاسباتی

بخش NACE SP 0285 5معیارهای حفاظت کاتدی 

بخش ISO BS EN 16299  7موارد مهم و اثرگذار در طراحی سامانه ی کاتدی مخزن

بخش API 651 7بسترهای حفاظت کاتدی

بخش BS EN 16299 10الزامات نصب 

 بخش GS COR 111 10نیاز به حفاظت کاتدی موقت در طول زمان 

بخش BS EN 1629910.3ایزوالسیون الکتریکی و لزوم عایق بودن لوله 

تمام سند NACE TM 0101 تعیین الزامات ایستگاه اندازه گیری سامانه ی کاتدی 

بخش BS EN 16299 6.2.4تعیین جریان سرگردان و کنترل آن 

بخش NACE SP 0193 11نگهداری و تعمیرات 

 بخش API 651 5 الزامات ماسه ی کف مخزن 

بخش BS EN 16299 7الزامات ساختمانی در مخازن 

تمام سند NACE SP 0575حفاظت کاتدیک سطوح داخل مخازن 
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NACE SP 0388 6-3- استاندارد
 NACE SP 0۳88  اســتاندارد انجمن خوردگی آمریکا با شــماره ی
با عنــوان حفاظت کاتدیک جریان تزریقی  ســطوح داخلی مخزن 

ذخیره ی فوالد کربنی.]14[ 
در این اســتاندارد در بخــش۳، در خصوص نیاز و یــا عدم نیاز به 
حفاظت کاتدیک ســطوح داخلی مخازن مطالبی ارائه شده است و 
اعالم می شــود، تنها مخازنی که دارای محتوای آب و یا فازهای آبی 
هســتند نیاز به حفاظت کاتدیک داشــته و بسته به میزان سطح و 
جریان مورد نیاز، از سیســتم های جریان تزریقی و یا آند فداشونده 

استفاده می شود.]14[ 
ســپس در خصوص نوع طراحی آنها در بخــش4، این مطالب ارائه 

شده است:]14[ 
جهت طراحی سیســتم حفاظت کاتدیک ســطوح داخلی مخازن، 

داشتن اطالعات زیر الزامی است: 
  اطالعات طراحی مخزن شامل، قطر، ارتفاع و ارتفاع آب 

  نوع پوشش و درصد اثربخشی آن
  وجود و یا عدم وجود برق AC در نزدیکی مخزن 

   نوع آند مورد نیاز و نحوه ی نصب و وجود الزامات مکانیکی جهت 
نصب آندها 

  الکترود مرجع و لزوم پایش پتانسیل 
  نــوع آب داخل مخزن و مقــدار مقاومت الکتریکی ویژه و هدایت 

ویژه ی آب درون 
همچنین از آندهای  MMO از نــوع لوله ای و وایر، آندهای پالتین، 

نیوبیوم و آندهای چدنی می توان استفاده کرد.]14[ 

4- خطوط لوله ی درون مجتمع 
   BS EN 14505 1-4- استاندارد

اســتاندارد معتبر در زمینــه ی طراحی ســامانه ی حفاظت کاتدی 
مجتمع های پیچیده با عنوان حفاظت کاتدی سازه های پیچیده.]15[

در این استاندارد به حفاظت کاتدی سازه های پیچیده پرداخته شده 
است. در این استاندارد سه روش جایگزین زیر ممکن است به  عنوان 
معیار حفاظت استفاده شوند. آنها مبتنی بر تجربه ی عملی هستند و 
به  طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. تمام اندازه گیری های 
پتانسیل نسبت به یک الکترود مرجع مس/سولفات مس اشباع بیان  

شده است.]15[
الف( روش اندازه گیری پتانسیل

پتانســیل برابر یا منفی تر از 1/2- ولت در حالت روشن، اگر نقطه ی 

اندازه گیــری خارج از منطقه ی تاثیر کاتد بزرگ خارجی باشــد )به 
 عنوان مثال بتن یا ســامانه ی ارت مســی( و اگــر مقاومت خاک به  
اندازه ی کافی کم باشد )کمتر از حدود 100 اهم متر( با این تفاوت 
که یک پتانســیل منفی تر از 0/8- ولت در حالت روشــن می تواند 

قابل قبول باشد.]15[
ب( روش جریان

1( مســتقیما )یعنی وقتی جریان حفاظتی روشن است، یک شیفت 
0/۳- ولت نسبت به پتانسیل خوردگی مدار باز انجام شود. 

2( با اســتفاده از چگالی جریان یا اندازه گیری تغییر پتانســیل در 
پروب های آزمایشی یا کوپن ها]15[

ج( روش اندازه گیری دپالریزاسیون 
تغییر مثبت )دپالریزاســیون( روی پروب های آزمایشی یا کوپن ها 
حداقل 0/1 ولت بالفاصله پس از قطع شــدن )Eoff( تا یک ساعت 
پس از قطع شــدن از ســازه اندازه گیری می شــود که قطبی بودن 
سازه را نشــان می دهد. این پروب های آزمایشی/کوپن ها فقط برای 

اندازه گیری قطع می شوند.]15[
  پیش نیازهای حفاظت کاتدی در یک سازه ی پیچیده عبارتند از: 
پیوستگی الکتریکی سازه، عایق بودن سازه نسبت به سایر سازه ها و 

دارا بودن پوشش.)در صورت امکان(]15[
  پیش نیازهای طراحی ســامانه ی حفاظت کاتدی در یک سازه ی 
پیچیده عبارت اســت از: اطالعات ساختاری و فیزیکی سازه، اطالع 
از جنس و مشــخصات پوشــش، محیط، غالف هــا و موانع، محل 

عایق کاری، الکترودهای بیگانه و مالحظات مربوط به تداخل.]15[
برای دســتیابی به معیارهای حفاظتی گفته شده، حفاظت کاتدی 
با سه روش قابل دستیابی اســت. انتخاب روش بستگی به سازه ی 

پیچیده ی موردنظر دارد.]15[
الف( با اســتفاده از بســتر آند اعمال جریان به  اندازه ی کافی دور 
از ســازه ی پیچیده. با اســتفاده از این روش، اغلب مقادیر زیادی از 
جریان حفاظت کاتدی مورد نیاز اســت، زیرا تمام اجزای ســازه ی 

پیچیده جریان را دریافت و مصرف می کنند.]15[
ب( با استفاده از بســتر)های( توزیع شده یا مداوم واقع در امتداد و 
نزدیک سازه ی مورد حفاظت. هدف از این روش، محلی سازی کاربرد 

جریان حفاظت کاتدی بر روی سازه ی مورد حفاظت است.]15[ 
ج( با ترکیبی از دو روش باال.]15[

در ادامه به مواردی از قبیل عایق سازی سازه، موارد ایمنی، پیوستگی 
الکتریکی ســازه، اتصاالت منفی، ایستگاه های آزمون و نقاط آزمون 

پرداخته شده است.]15[
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  حفاظت کاتدی ســازه های پیچیده معموال به روش اعمال جریان 
انجام می شود.]15[

بســته به روشــی که انتخاب  شــده است، ممکن اســت چندین 
پیکربندی از بســتر آند در نظر گرفته شود.)بسترهای زمینی از راه 

دور یا نزدیک: واحد، توزیع شده یا پیوسته(]15[
اســناد طراحی باید با جزئیات کافی تهیه شــود تا نیازهای ایمنی، 

طراحی، تایید، نصب و بازرسی در آینده را برآورده سازد.]15[
  در قسمت نصب و راه اندازی به مواردی از قبیل بررسی مقدماتی 
ســامانه ی حفاظت کاتدی، روشن کردن ســامانه، تایید اثربخشی 
ســامانه ی حفاظت کاتدی طبق معیارها، مستندســازی اطالعات 

مربوط به نصب و راه اندازی اشاره  شده است.]15[
رد   ندا 10 اســتا بــق با بند   روش هــای بازرســی باید مطا
 :EN 12۹54 باشــد. روش های بازرســی باید متناسب با نوع 

سازه و سامانه ی حفاظت کاتدی آن باشد.]15[
  بررســی های عملکردی باید شامل تایید عملکرد هر ترانس باشد 
و باید شــامل جریان اندازه گیری و ولتاژ باشد. بازرسی های دوره ای 
برای ایســتگاه های اعمال جریــان به صورت ماهانــه، اتصاالت به 
سازه های بیگانه، دســتگاه های ایمنی، ایستگاه ها و نقاط آزمون به 

صورت ساالنه در نظر گرفته شده اند.]15[

نتیجه گیری
با توجه به ضرورت استفاده از سیستم های حفاظت کاتدی به عنوان 
مکمل سیســتم های کنترل خوردگی، بهینه سازی آن که خروجی 
این پژوهش اســت، اثربخشی باالیی دارد و باعث باال رفتن کیفیت 
عملکرد این گونه سیستم ها و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات 

سیستم ها و سازه ها می شود. 

دستاوردهای اصلی پروژه باعث بهینه شدن و یکپارچگی سیستم های 
حفاظت کاتدی می شــود که می توانــد  از هزینه های بعدی )خرید 
کاالی مصرفــی حفاظت کاتدی، افزایش بــازه ی تعمیرات به علت 

بهبود سطح حفاظت و کاهش هزینه های برق( پیشگیری کند. 
مبانــی طراحــی متفاوت برای سیســتم های حفاظــت کاتدی در 
مجموعه های مختلف طبق اســتانداردهای جمع آوری شده در این 
سند می تواند به یکپارچه سازی و ارتقای وضعیت کیفی سیستم های 
حفاظت کاتدی موجود در خشــکی کمک زیــادی بکند. همچنین 

جمع آوری این سند می تواند در جهت این موارد مفید باشد:
1- عدم وجود یکپارچگی بین سیستم های مختلف حفاظتی

2- عدم وجود مبانی یکسان برای ارزیابی سیستم های حفاظتی در 
شرایط الکترولیتی مختلف

3- نبود دســتورالعمل مشــخص جهــت نگهــداری و تعمیرات 
سیستم های حفاظت کاتدی

4- عدم وجود بســترهای الزم جهت اســتفاده از تجربیات و نقاط 
قوت سیستم های اجرا شده ی موفق

5- عدم وجود مبنای مشــخص جهت شــرکت های ارائه دهنده ی 
خدمات حفاظت کاتدی

 شایان ذکر است، اين مقاله از مطالعات اسنادي و ميداني پروژه ی 
پژوهشــي »ارتقاي وضعيت كيفي سيستم هاي حفاظت كاتدي در 
بخش باالدســتي تاسيسات نفت و گاز )خشــكي و دريا( و اجراي 
پايلوت آن« اســتخراج و تحت حمايت هاي فنــي و مالي مديريت 

پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران اجرا شده است.
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