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گروه پوششهای محافظتی جنوب ( پلی گام)

سيستم پوششی ضد خوردگی بر پایه پتروالتیوم
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مقدمه:
یکــی از مهمتریــن مســائل روز در ســازه هــای فلــزی  ،بحــث محافظــت آنهــا در طــول مــدت
بهــره بــرداری مــی باشــد کــه اهمیــت ایــن موضــوع در خطــوط انتقــال و تجهیــزات و اتصــاالت
آن بدلیــل عبــور ســرمایه هــای ملــی از ایــن شــبکه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .
امــروزه صنایــع مختلــف علــی الخصــوص نفــت  ،گاز  ،پتروشــیمی  ،آب و فاضــاب  ،همگــی در
معــرض پدیــده مخــرب خوردگــی قــرار دارنــد  .پدیــده ای کــه همــه ســاله موجبــات تحمیــل
هزینــه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم هنگفتــی شــده و عــدم توجــه بــه آن  ،اســتقبال از
خطــر  ،اتــاف ســرمایه و همچنیــن اتــاف انــرژی مــی باشــد .
جهــت مقابلــه بــا چنیــن پدیــده مخربــی راههــای گوناگونــی وجــود داشــته کــه از آن جملــه مــی
تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود :
جایگذاری یک مانع بین فلز و محیط
استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی در ساخت سازه
استفاده از حفاظت کاتدی
باالتر گرفتن استانداردهای ساخت سازه ()Over - Designing

تعویض محیط
استفاده از پوششهای محافظتی

PETROLATUM COATING

کــه بســیاری از ایــن مــوارد در اغلــب پــروژه هــا یــا ناممکــن بــوده و یــا هزینــه فراوانــی را
بــه پــروژه تحمیــل مــی نمایــد  .از بیــن مــوارد اشــاره شــده  ،قطعــا ً پوششــهای محافظتــی
بــه تنهایــی و یــا بــه همــراه حفاظــت کاتــدی بعنــوان کارآمدتریــن و کــم هزینــه تریــن روش
مقابلــه بــا خوردگــی در خطــوط لولــه و تجهیــزات وابســته مطــرح مــی باشــد  .هــر چنــد گزینــه
هــای فراوانــی جهــت محافظــت در برابــر خوردگــی ســطوح منظــم وجــود دارد  ،لیکــن در ســطوح
نامنظــم چــون شــیرآالت  ،فلنجهــا  ،کوپلینگهــا کــه از شــکال نامنظــم هندســی برخــوردار
هســتند  ،قطع ـا ً گزینــه هــا بــه چنــد گــروه محــدود مــی شــود  .پوششــهای مایــع یــا خمیــری
و یــا نوارهــای پتروالتیــوم بــا انعطــاف پذیــری بــاال کــه بــا توجــه بــه خصوصیــت منحصــر بــه
فــرد خــود بعنــوان یکــی از پرکاربردتریــن سیســتمهای پوششــی جهــت ایــن ســطوح در دنیــا
شــناخته و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .
ایــن سیســتم بدلیــل اعمــال آســان  ،عــدم حساســیت نســبت
بــه رطوبــت  ،انعطــاف پذیــری بــاال  ،امــکان بازبینــی دوره ای
تجهیــزات و قابلیــت اســتفاده در دماهــای گوناگــون  ،بعنــوان
سیســتمی کارا در صنایــع مختلــف نفــت  ،گاز  ،پتروشــیمی  ،آب
و فاضــاب مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد
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سیسـتم پوششی بر پایه پتروالتیوم :

سیسـتمی متشـکل از الیـاف و ترکیبـات اشـباع بـر پایـه
پتروالتیـوم اسـت کـه جهـت محافظـت از سـطوح فلـزی و بتنـی
منظـم یـا نامنظـم در شـرایط گوناگـون علی الخصوص در شـرایط
سـخت و خورنـده مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد .
ایـن سیسـتم شـامل سـه جـزء پرایمـر  ،ماسـتیک و نـوار
ضدخوردگـی بـر پایـه پتروالتیـوم بوده کـه با توجه بـه همخوان
بـودن اجـزاء و همچنیـن انـدود بـودن کامـل الیـاف  ،بصـورت
یـک سیسـتم یکپارچـه درآمـده در نتیجـه نگرانـی هـای مربـوط بـه وجـود درز و یـا ضعـف در
پوشـش را بـه حداقـل مـی رسـاند .

ماستیک :Polywrap
ماسـتیکی بـر پایـه پتروالتیـوم کـه جهـت پرنمـودن شـکافها  ،زوایـا و سـطوح بـا دسترسـی
محـدود بـه منظـور جلوگیـری از ایجـاد محفظـه هـای هوایی در
زیـر پوشـش نهایـی  ،مصـرف مـی گـردد .
ایـن ماسـتیک در رنـگ قهـوه ای و بسـته هـای  2/5کیلویـی
در اختیـار مشـتری قـرار مـی گیرد  .توجه شـود که اسـتفاده
از ماسـتیک در گوشـه هـا  ،بـر روی پیـچ هـا و شـکافها باعـث
اطمینـان از عـدم وجـود فواصـل خالـی و گـپ هـوا مـا بیـن
پوشـش و سـطح و در نتیجـه اطمینـان از کیفیـت اجـرای
پوشـش مـی گـردد .
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پرایمر خمیری : Polywrap
پرایمـر پتروالتیـوم یـک مـاده شـیمیایی و ضـد آب بـر پایـه پتروالتیـوم جهـت زیرسـازی و
آمـاده سـازی سـطوح فلـزی و بتنـی بـوده کـه بـه هیـچ عنـوان دچـار تـرک خوردگـی نشـده و
خشـک نمـی گـردد .
ایـن پوشـش بـا ایجـاد یـک الیـه بـر روی سـطح  ،رطوبـت
موجـود را پـس زده و باعـث پرنمـودن ناهمواریهـای سـطح می
گـردد و نهایتـا ً سـطحی یکنواخـت و همـوار جهـت اعمـال نـوار
ضدخوردگـی مهیـا مـی نمایـد .
جهـت اعمـال پرایمـر مـی بایسـت هرگونه آلودگـی  ،الیه های
سسـت موجـود بـر روی سـطح و لبـه هـای تیـز زدوده شـده
و سـپس توسـط بـرس و یـا دسـت نسـبت بـه اعمـال پرایمـر
اقـدام نمـود .
ایـن مـاده در رنـگ قهـوه ای و در ظـروف  3کیلویـی در اختیـار مشـتری قرار گرفتـه و میزان
پوشـش دهـی هـر کیلوگـرم پرایمـر  ،مسـاحتی در حـدود  2 - 5مترمربـع مـی باشـد  .توجه
شـود کـه اسـتفاده از ایـن سیسـتم در مناطقـی کـه احتمـال تمـاس بـا حاللهـای قـوی وجـود
دارد توصیـه نمـی گردد .

نوار ضدخوردگی :Polywrap
نـواری متشـکل از الیـاف  ،ترکیبـات اشـباع بر پایـه پتروالتیـوم و فیلرهای خنثی اسـت که در
طـول زمـان خـواص دی الکتریـک و مقاومـت در برابـر نفـوذ آب خود را حفـظ می کند .
از دیگـر مشـخصه هـای سیسـتم فـوق مـی تـوان بـه مقاومـت عالـی آن در مقابـل اسـیدهای
معدنـی  ،قلیاهـا و نمکهـا و قابلیـت اعمـال در محـدوده وسـیع دمایـی اشـاره نمـود .

بسته بندی :
تعداد رول در کارتن

عرض نوار

36

2

18

4

12

6
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موارد مصرف سیستم پوششی پتروالتیوم :
لوله های فلزی  ،شیرآالت و اتصاالت
لوله ها  ،شیرآالت و اتصاالت هیدرولیک
لوله های برجهای خنک کننده
سیستم های آب پاشی و اطفاء حریق
آب بندی و درزبندی جعبه تقسیهای برق
اتصاالت کابل ها
پایه های مخازن
سرجوشها
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مزایای سیستم پوششی پتروالتیوم :
اعمال آسان
عدم نیاز به نیروی اجرای متخصص
امکان بازبینی آسان محصول در دوره های زمانی
جلوگیری از خوردگی در مدت زمان طوالنی
روش اعمال پوشش پتروالتیوم بر روی لوله ها  ،ولوها  ،فلنجها و کوپلینگ ها
آماده سازی سطح :
ســطح بایــد خشــک و عــاری از هرگونــه آلودگــی و چربــی باشــد  .جهــت آمــاده ســازی ســطح
نســبت بــه حــال شــویی بــا حاللــی غیــر چــرب ( از حاللهایــی چــون بنزیــن و گازوئیــل اســتفاده
نشــود ) جهــت برطــرف نمــودن هرگونــه چربــی بــر روی ســطح اقــدام نماییــد  .ســپس از ابــزار
ســاینده چــون بــرس ســیمی دســتی یــا برقــی  ،سندبالســت  ،واترجــت  ،واتــر سندبالســت
جهــت آمــاده ســازی ســطح اســتفاده نماییــد  .سیســتم پتروالتیــوم بــه حداقــل آمــاده ســازی
ســطح نیــاز داشــته و در شــرایطی کــه امــکان آمــاده ســازی در حــد بــاال وجــود نــدارد  ،بعنــوان
بهتریــن گزینــه محســوب مــی شــود  .روش آمــاده ســازی قابــل قبــول جهــت اعمــال سیســتم
پوششــی پتروالتیــوم  ST2مــی باشــد  .در ایــن ســطح آمــاده ســازی تنهــا کافیســت بــا ابــزاری
چــون بــرس ســیمی نســبت بــه زدودن ذرات سســت  ،محصــوالت خوردگــی بــر روی ســطح ،
باقــی مانــده هــای سســت پوشــش قبلــی و حــذف لبــه هــای تیــز اقــدام نمــود .

پس از زدودن الیه های سست از روی سطح  ،مرحله پرایمر زنی آغاز می شود .

اعمـال پرایمـر توسـط دسـت یـا برس بر روی سـطح بـا حداقل ضخامـت  100میکـرون صورت
مـی گیـرد تـا سـطحی مناسـب جهـت اعمـال نـوار ضدخوردگـی پتروالتیـوم مهیـا نمایـد  .میزان
مصـرف پرایمـر بسـتگی بـه زبـری سـطح داشـته و حـدود  5- 2 Kg/m2بـرآورد می شـود .
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پرایمر زنی :

اعمال ماستیک :
ماســتیک جهــت پــر نمــودن شــکافها  ،زوایــا  ،ســطوح نامنظــم  ،کنــج هــا  ،گل پیچهــا و فاصلــه
مابیــن دیوارهــای اســتاتیکی بــا هــدف جلوگیــری از حبــس هــوا در زیــر پوشــش نهایــی مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد .عــدم اعمــال ماســتیک و باقیمانــدن فواصــل خالــی  ،بیــن پوشــش
نهایــی و ســطح موجبــات بــروز خطــا و ضعــف کیفــی کار و عــدم حفاظــت کامــل را بــه همــراه
خواهــد داشــت  .جهــت بدســت آمــدن بهتریــن نتیجــه مــی بایســت فواصــل خالــی بیــن
کوپلینــگ هــا  ،فلنجهــا و پیچهــا بطــور کامــل بــا ماســتیک پــر شــود .

اعمال نوار پتروالتیوم :
جهــت اعمــال نــوار  ،ابتــدا مــی بایســت بــر اســاس قطــر لولــه نســبت بــه انتخــاب عــرض
مناســب نــوار اقــدام نمــود .
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عرض نوار پیشنهادی

قطر لوله

 2اینچ

کوچکتر از  4اینچ

 4اینچ

 4 - 8اینچ

 6اینچ

بزرگتر از  8اینچ

ســپس نســبت بــه نــوار پیچــی بصــورت مارپیچــی ( اســپیرال ) بــا همپوشــانی  %55و بــا
کشــش یکنواخــت اقــدام نمائیــد .
جهــت نوارپیچــی توجــه داشــته باشــید کــه ســطح خارجــی نــوار بــر روی لولــه قــرار گیــرد  .در
اعمــال نــوار توجــه بــه کشــش یکنواخــت اهمیــت ویــژه ای دارد .
کشــش بیــش از حــد و در حــدی کــه باعــث کــش آمــدن نــوار و افزایــش طــول و تغییــر رنــگ
نــوار شــود بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول نمــی باشــد  .کشــش مناســب بایــد بــه حــدی باشــد کــه
نــوار بصــورت یکنواخــت و محکــم بــر روی ســطح پیچیــده شــده و بیــن الیــه هــا گــپ هوایــی
باقــی نمانــد .
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شــروع نوارپیچــی مــی بایســت از ســاعت  9لولــه و بــا حداقــل  10ســانتیمتر همپوشــانی از
روی پوشــش کارخانــه ای شــروع و انتهــای نوارپیچــی مــی بایســت در قســمت میانــی لولــه و
در حالیکــه بــه ســمت پاییــن در حــال پیچــش اســت قطــع گــردد ( بیــن ســاعت  1تــا  . ) 3در
صورتیکــه در اواســط مراحــل نوارپیچــی بــه انتهــای نــوار رســیدید  ،نــوار جدیــد مــی بایســت
بــا همپوشــانی بــه میــزان حــدود  15ســانتیمتر از روی نــوار قبلــی و در راســتای نوارپیچــی
قبلــی صــورت گیــرد .
دقــت شــود کــه در کلیــه ســطوح غیــر همســطح نظیــر پیچهــا  ،کوپلینگهــا و  ...اختــاف ســطح بــا
ماســتیک پــر شــود تــا لبــه نــوک تیــز  ،پلــه و شکســت در زیــر نــوار پیچــی باقــی نمانــد  .بــرای
ایــن کار مــی بایســت ماســتیک را در دســت ورز داد و بــا فشــار در نقــاط مــورد نظــر اعمــال
نمــود  .ایــن کار مانــع ایجــاد گــپ هوایــی در زیــر نوارپیچــی مــی گــردد  .اســتفاده از ماســتیک
ضمــن بــاال بــردن کیفیــت کار  ،بــا توجــه بــه برطــرف نمــودن پلــه و اختــاف ســطح در زیــر
نوارپیچــی باعــث کاهــش مصــرف نــوار و در نتیجــه کاهــش هزینــه خواهــد شــد .
جهــت پوشــش دهــی ســطوح عمــودی و رایزرهــا  ،شــروع نوارپیچــی مــی بایســت از پاییــن بــه
بــاال باشــد .
بعــد از تکمیــل نــوار پیچــی ورزدهــی بــا دســت و در صــورت نیــاز اعمــال یــک الیــه نــازک
پرایمــر جهــت یکدســت نمــودن پوشــش توصیــه مــی گــردد .
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نوار محافظ مکانیکی :
استفاده از نوار محافظ مکانیکی در شرایطی که سطح کار در معرض عوامل مکانیکی و یا تردد
باشد توصیه می گردد .برای محافظت از پوشش پتروالتیوم می توان از نوارهای ، PVC ، PE
ژئوتکستایل و یا راک شیلد استفاده نمود .
با توجه به نیاز به انعطافپذیری باال در سطوح غیر هندسی  ،استفاده از نوار محافظ مکانیکی
 Polywrap PVC Overwrapبعنوان محافظ توصیه می گردد .

بازرسی :
پس از تکمیل کار  ،جهت اطمینان از انجام صحیح پوشش دهی می بایست بازرسی چشمی
از کل سطح صورت گیرد و از عدم وجود گپ هوایی  ،چین و چروک و نقطه بدون پوشش
اطمینان حاصل نمود .
پس از اطمینان از این امر می بایست سطح پوشش شده تحت تست هالیدی قرار گیرد .
تست هالیدی جهت بخشهای پوشش شده بصورت تک الیه می بایست بر اساس  5KVو جهت
دو الیه  10KVصورت گیرد .با توجه به نرمی پوشش پتروالتیوم  ،تست هالیدی صرفا ً بر روی
سطوح پوشش شده با نوار محافظ مکانیکی صورت گیرد
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ترمیم :
جهت ترمیم نقاط آسیب دیده می بایست سطح آسیب دیده با تیغ و یا ابزار برنده تیز
برداشته ،پس از تمیزکاری سطح و رفع آلودگیهای موجود بر روی سطح به فاصله حداقل
 5سانتی متر از اطراف نقاط آسیب دیده پرایمر زده و با همپوشانی  55%نوار پتروالتیوم
پیچیده شود .در صورت وجود اختالف سطح زیاد می بایست از ماستیک جهت پرنمودن اختالف
سطح استفاده شود .پس از نوارپیچی پتروالتیوم و در صورت استفاده از نوار محافظ در
سیستم پوششی ،نوار پیچی محافظ مکانیکی می بایست از  10سانتیمتر پیش از نقطه ترمیم
شده تا  10سانتیمتر پس از آن ادامه یابد تا اطمینان حاصل شود که نوار محافظ مکانیکی
جدید از هر طرف بر روی نوار محافظ مکانیکی زیرین چسبیده شده باشد .
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:  متر طول لوله100 جدول میزان مصرف نوار و پرایمر پتروالتیوم جهت
Polywrap Tape 55%
Overlap

Pipe
Diameter

Polywrap
Primer
Paste

Rolls

Width

Rolls

Width

mm 19

kg 1.7

27

mm 50

27

mm 50

mm 25

kg 2.1

35

mm 50

35

mm 50

mm 32

kg 2.7

45

mm 50

45

mm 50

mm 38

kg 3.0

53

mm 50

53

mm 50

PVC Over Wrap

mm 50

kg 3.8

35

mm 100

35

mm 100

mm 75

kg 5.6

53

mm 100

53

mm 100

mm 100

kg 7.2

70

mm 100

70

mm 100

mm 150

kg 10.6

70

mm 150

70

mm 150

mm 200

kg 13.8

93

mm 150

93

mm 150

mm 250

kg 17.2

117

mm 150

117

mm 150

mm 300

kg 20.4

140

mm 150

140

mm 150

mm 355

kg 22.4

165

mm 150

165

mm 150

mm 405

kg 25.5

189

mm 150

189

mm 150

mm 460

kg 28.7

214

mm 150

214

mm 150

mm 500

kg 31.9

233

mm 150

233

mm 150

mm 610

kg 38.0

284

mm 150

284

mm 150

mm 660

kg 41.4

307

mm 150

307

mm 150

mm 710

kg 44.6

330

mm 150

330

mm 150

mm 760

kg 47.8

354

mm 150

354

mm 150

mm 915

kg 57.4

426

mm 150

426

mm 150

،  در صورت نیاز به هرگونه اطالعات بیشتر و یا مشاوره در خصوص مصرف نوار: توجه
. ماستیک و پرایمر با واحد فروش این شرکت تماس حاصل فرمائید
: استانداردهای مرجع
AWWA C217

Cold - Applied Petrolatum Tape and Petroleum Wax
Tape Coatings for the Exterior of special sections
,Connections ,and Fittings for BuriedSubmerged
Steel Water Pipeline

IPS - M - TP - 317

Material Standard for Hand - Applied Petrolatum
Tape and primer
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