
و لوله خطوط در خارجي خوردگي يك عايق زير در خوردگي  
  از خورنده مايع يك كه دهد مي رخ زماني پدپده اين .است ظروف

  عايق يا حرارتي عايق زير در و كرده نشت فرآيندي مايعات جمله
  ظروف يا ها لوله خارجي سطح با دائم بطور و شده حبس نسوز

 .باشد تماس در
ناشي آب شدن محبوس علت به تواند مي عايق زير در خوردگي  

 .بيافتد اتفاق هوا رطوبت شدن كندانس يا و بارش از
ًبه كه استيل كربن خارجي سطح در عايق زير خوردگي معموال  

 .دهد مي رخ شود كندانس سبب و باشد خنك كافي اندازه
تا 10 بين عملياتي حرارت درجه در عايق زير خوردگي اغلب °F  

  بصورت حرارت درجه كه شرايطي در يا و (C°177 و -12) 350
 .دهد مي رخ باشد متغير آن از خارج و محدوده اين در متناوب

پائين در احتماالً خورنده مايع كندانس، توليد يا و نشت از پس  
 .شود مي جمع ظرف يا و لوله خط بخش ترين

خارجي پوشش .شود وارد ديده آسيب عايقِ از آب است ممكن  
  هاي لوله ماندن خشك باعث كه است حفاظتي اليه مهمترين عايق
 .شود مي تجهيزات ساير و فلزي

افراد رفتن راه ها، عايق خارجي پوشش خرابي در عامل مهمترين 
 .است شده كاري عايق لولۀ خطوط روي بر

شود مي خوردگي شدن مخفي باعث كاري عايق. 

 !خطرات خوردگي در زير عايق كاري را شناسايي كنيد

زير در خوردگي احتمال و پتانسيل كه تجهيزاتي خود واحد در 
 خط استيل، لوله خط نمونه عنوان به .كنيد شناسايي دارند عايق
  يا و گيرده مي قرار سرويس در تناوبي بصورت كه اي لوله

  .است خورنده مواد حاوي كه اي لوله خط يا است، سرد
  شما به نقاط اين شناسايي در توانند مي خوردگي متخصصين

 .كنند كمك
پوشش و ها عايق كردن پيدا دنبال به واحد، در زني گشت هنگام  

 آب خرابي دليل به كه باشيد هايي محل يا و ديده آسيب هاي
  و بازرسي بايد مكانها اين .دارد وجود آب ورود امكان بندي
 .شوند تعمير

نشانه به .دهيد گزارش سريعاً ،كرديد مشاهده را نشتي گونه هر  
  شدن جمع يا چكيدن آثار جمله از عايق زير در مايع ورود هاي
 برآمدگي يا و زدگي زنگ رفتگي، رنگ ،(باشد آب اگر حتي) مايع
 زمان در نشتي موارد شويد مطمئن و كنيد پيگيري .كنيد دقت
 .باشد شده تعمير مقرر

شد، برداشته عايق نگهداشت و تعمير منظور به كه صورتي در  
 بررسي خوردگي آثار جهت را محل و كرده استفاده فرصت از

 محل در مجدداً بايستي عايق كه باشيد داشته خاطر به .نمائيد
 .شود نصب

نشريه به خوردگي مورد در بيشتر مثالهاي براي Beacon،  
 .كنيد مراجعه 2014 ژانويه و 2005 فوريه
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  سه در متناوب بطور لوله خط اين عمليات، نوع به توجه با .است بوده انجام حال در احيا عمليات حادثه زمان در و بوده سال 30 لوله خط عمر
 .است داشته قرار دمايي مختلف شرايط

 F 1 ( °C 17-)° در نرمال عملياتي شرايط•
 F 428 (°C 220)° احيا عمليات•
 محيطي حرارت درجه در Stand by شرايط در•

 .شود تبخير مجدداً و گرفته قرار لوله خط خارجي ديواره روي بر كندانس اثر در محيط هواي رطوبت شود مي باعث عمليات در دمايي تغييرات اين
  تغييرات از مكانيك بخش كاركنان كه صورتي در .است شده شناخته كامالً عايق زير در خوردگي عامل عنوان به و داشته بااليي ريسك پديده اين

 .شود مي گرفته ناديده براحتي پديده اين نباشند مطلع دمايي

 آيا مي انستيد؟ شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

www.iomosaic.com 

Reference:  Morey, A. “Corrosion Under Insulation Revisited: Aren’t We About to Finish that Project?” Process Safety Progress 37 (4), pp. 502-505, December 2018. 

 200) فوالدي اينچ 8 لولۀ خط تاسيساتي، در
  از پس كه غيرخورنده گاز حامل (متر ميلي

  تقريباً محتوي (Cracked Gas) شيميايي فرآيند
  به حادثه اين .شد حادثه باعث بود اتيلن 40%

  قبالً كه بود لوله خط در جزئي بسيار نشتي علت
 .بود شده شناسايي واحد اپراتورهاي توسط
  كاهش خط فشار داد رخ حادثه اين كه زماني
 بوده انجام حال در كاري عايق عمليات و يافته
 خط شدگي خم حادثه از پس خوشبختانه .است
  هيچگونه و شده مواد نشت كاهش باعث لوله

 .است نداشته بر در مجروحي

 2019ژوئن  
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