
 

 جوش لوله هامنطقه دستورالعمل كاربرد نوارسرجوش ) ممبرين ( براي پوشش 
 

 تجهيزات مورد نياز –الف 
 كپسول گاز  -1
 ابزاركار -2

 متر شيلنگ گاز 10مشعل ، رگالتور و حدود  -
 ميليمتري  45شعله پخش كن  -

 پوند بر اينچ مربع ( 45بار )  3رگالتور صفر تا  -

 دك و غلطكهاي دستفند ك ، تبزبر ، دستكش ايمني ، كار -

 رولر آلومينيومي يا وسيله اي مشابه آن  -

 برس و يا اسپري پرايمر زني -3

 وسايل تميز سازي و ايمني فردي استاندارد نظير عينك ، كاله ، دستكش ايمني ، ماسك و ..... -4

 وسيله اندازه گيري دما  -5

 

 آماده سازي سطح  –ب 
اي ايمني معمول صورت پذيرد . محلل اتالال جلو  و    انجام كار ميبايستي مطابق قواعد جاري و احتياط ه

عايق جنبي را كه قراراست پوشش داه شود طوري تميز گردد كه عاري از هر گونله زنلگ فللز و آلودگيهلاي     
سطحي ديگر بوده ودر ضمن دو لبه عايق انتهاي لوله نيز پخ زده شود. در صورتيكه روغن ، گريس و يا هرنوع 

مي خواهد پوشش داده شود مشاهده گردد قبل از شروع هرگونه عمليات مهيا  چربي ديگر بر روي سطحي كه
 سازي بايستي اثرات آن بوسيله يك حالل يا تميزكننده مناسب برداشته شود .

 مطابقت داشته باشد . ½SA2 ( يا ترجيها SIS) استاندارد  SA2آماده سازي سطح ميبايستي با مشخاه 
ميكرون بهترين بوده و همواره رو  پيشنهادي بلراي   70ري سطح حداقل تميز سازيهاي پاششي با ميزان زب

آماده سازي سطح ميباشد . در شرايط دشواري كه تميز سازي پاششي مقدور نميباشد و لوله قبالً ملورد تميلز   
 سازي پاششي قرارگرفته است استفاده از برسهاي برقي سيمي كفايت مينمايد .

 الي نقطه شبنم نباشد ، لوله بايد پيش گرم شود .درجه با 3اگر دماي لوله حداقل 
dew  point)) 
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 تذكر :
عمل پيش گرم ميبايستي قبل از تميز سازي پاششي صورت گرفته باشد ، بايد اطمينان حاصل نمود كه  –الف 

 رطوبت روي لوله پس از پيش گرم از بين رفته باشد .
م نموده و سپس قسمتي از لوله پوشش شده را كه قراراست با در پيش گرم محدوده فلزي بدون پوشش را گر

از بلين   موجلب ممبرين پوشش داده شود طوري گرم نماييد كه رطوبت موجود از بين برود . پيشگرم نملودن  
 كمك مينمايد . ممبرينبردن رطوبت بوده و به روان شدن و چسبندگي 

 بايستي از هرگونه پوشش قبلي پاك گردد .قسمتهايي كه قراراست با ممبرين پوشش داده شود مي –ب 
سانتيمتر پخ زده شود بطوريكه  5/2قبل از استفاده از ممبرين لبه هاي پوشش مو روي لوله حداقل بطول  _ج 

 كامال ً عرض نوار سرجو  روي محل پخ را بپوشاند .
 جو  تميز شوند . دقت الزم ميبايستي صورت پذيرد تا كليه پليسه ها وتراشه ها و زوائد بر آمده -د
در خطوط لوله پوشيده شده با اپوكسي و پالستيك ، سطحي را كه قراراست با ممبرين پوشيده شوند بايد  –ر 

 زبر نمود . 40بوسيله كاغذ سمباده نمره 
 

 اجراي پرايمر  -ج
از استفاده بعداز عمليات تميز كاري محل اتاال بايد پرايمر مخاوص ممبرين زده شود . پرايمر بايد قبل  -1

 خوب همزده شود .
 ميكرون Dry film Thickness 35-30پرايمر بايستي با برس و يا باورت اسپري با ضخامت خشك  -2
 مترمربع ( بكار برده شود . 10ليتر براي هر  4/1) تقريباً معادل با  
 قبل از چسباندن ممبرين ، پرايمر بايد كامالً خشك شود . -3
 

 درجه باالتر از نقطه شبنم باشد . 3ر زني دماي لوله ميبايستي حداقل تذكر : در موقع پرايم

 

 چسباندن ممبرين  -د
 بايد هميشه دقت كرد پشت نوار ممبرين كه تيشو در آن سمت قرار گرفته است به سمت بيرون باشد .

بطوريكله وسلط    نوارممبرين در دو مرحله روي سطح لوله چسبانيده ميشود . ابتدا از زير لوله شروع كنيلد  -1
درصد بيشتر از محيط لوله در  5( باشد طول نوار ممبرين مورد نظر را  6ممبرين در زير لوله ) موقعيت ساعت 

سانتيمتر از هر طرف روي قسمت از قبلل پوشلش    5نظر گرفته و عرض نوار هم بايد طوري باشد كه حداقل 
مي به باالي لوله چسبانيده و بدون كشيدن روي داده شده قرارگيرد . سپس يك انتهاي ممبرين را با حرارت ك

 لوله بپيچيد .

 درمرحله اول سرآزاد ممبرين را تا ناف طول ممبرين روي يك رولر آلومينيومي و يا وسيله مشابه آن بپيچيد .
، وسط ممبرين رول شده روي رولر آلومينيومي را حرارت دهيد بطوريكه سطح داخلي  6در موقعيت ساعت  -2

 ً باورت مذاب در آيد و سپس در زير لوله بچسبانيد . همچنان كه ممبرين از روي رولر بلاز ميشلود   آن كامال
سطح داخلي نوار را به نقطه ذوب رسانده و روي سطح لوله بچسبانيد . درطول مدت چسلباندن نلوار هملواره    

 مقداري مواد مذاب بين ممبرين و لوله جاري باشد .
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 ممبرين روي لوله از كناره هاي ممبرين مقداري مواد بيرون زده ميشود .ياد آوري : پس از چسبيدن 

 
(  12تمام ممبرين را در حاليكه مواد آن در حال ذوب اسلت تلا قسلمت بلاالئي لولله ) موقعيلت سلاعت         -3

بچسبانيد . براي اطمينان بيشتر از عدم وجود حباب هوا و هر گونه چروك ميتوان از يك رولر دستي اسلتفاده  
د . شايان ذكر است كه در قسمتهاي جو  داده شده و لبه هاي پخ شده پوشش لولله ، بايلد دقلت عملل     كر

 بيشتري مبذول گردد .
 
ابتدا آن سر ممبرين را كه مقدمتاً با حرارت كمي به لوله متال نموده بوديد آزاد كنيد ، سپس ناف ديگر  -4

آلومينيومي پيچيده و عمليات را براي پوشش قسمت ديگر لوله ماننلد مرحلله اول    نوار بهمين طريق دور رولر
 تكرار نمائيد .

 
چسباندن قسمت انتهائي ممبرين روي قسمت ابتدائي آن نيز با ذوب نمودن قسمت زيري ممبرين حاصل  -5

 ميشود .
 

براي اجراي پوششش سشرجوش   اينچ ، از دو نفر  16تذكر : توصيه ميشود براي لوله هاي با قطر بيشتر از 

 استفاده شود .

 
 

 دستورالعمل كاربرد نوار سرجوش ) ممبرين ( براي تعميرات پوشش اصلي لوله ها

 
پلي اتيلن ( ،كلتار انامل ، قير پليمري،نوارسرجو  ) ممبرين ( براي تعمير انواع مختلف پوششها ) بيتومن انامل

محلهاي باند تست ، محلهاي نمونه گيري و محلهايي كه با  مناسب ميباشد . تمام آسيبهاي وارده به پوشش ،
 دستگاه هاليدي دتكتور معيوب تشخيص داده شده باشد با ممبرين قابل تعمير ميباشند .
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 نقاط آسيب ديده به سه دسته تقسيم ميشوند :
 
 حفره يا حباب ريز داخل پوشش >
 كي از فلز مشخص باشد .آسيب ديدگيهاي پوشش در حالتيكه قسمت كوچ >
 آسيب ديدگيهاي گسترده كه سطح زيادي را پوشانيده باشد . >
 

ميتواند با گرم كردن محل پوشش و  تعمير حفره يا حباب ريزدر صورتيكه پوشش از نوع انامل پليمري باشد 
كاري محل ماليدن يك كاردك گرم شده در محل آسيب ديده انجام شود . در مورد ساير پوششها پس از تميز

 آسيب ديده ، سطح فلز پرايمر زني شده و با يك پچ ) وصله ( ممبرين تعمير ميشود .
 

مثال ً در مواقع نمونه برداري يا آزمايش چسبندگي  ، قسمت كوچكي از فلز مشخص باشددر مواقعي كه 
اردك برداشته ميبايستي پوشش محل آسيب ديده كه جدا شده و يا چسبندگي آن روي لوله ضعيف ميباشد با ك

 شود و لبه هاي اطراف محل آسيب ديده با كاردك پخ زده شود .

 
در ابتداي كار سطح فلز با بر  سيمي تميزكاري و مجدداً پرايمر زني ميشود ، پس از خشك شلدن پرايملر ،   

( Over lapتكه اي از ممبرين باندازه قسمت آسيب ديده ، با در نظر گرفتن مقدار يك اينچ رويهم رفتگلي )  

بريده شود قسمت آسيب ديده و سطح داخلي ممبرين حرارت داده شده و لبه هاي دو قسمت حرارت داده شده 
رويهم قرارداده شود . ماداميكه سطح داخلي ممبرين تا نقطه ذوب حرارت داده ميشود توسط دسلت  يلا روللر    

دن نلوار هملواره مقلداري    دستي نوار روي سطح آسيب ديده چسبانده ميشود بطوريكه در طول ملدت چسلبان  
مذاب بين ممبرين و سطح لوله جاري باشد . به اين طريق اطمينان حاصل ميشود كه در زير ممبرين  ممبرين

حباب هوا باقي نخواهد ماند ، پس از چسباندن ممبرين از كناره هاي آن مقداري اناملل بيلرون زده ميشلود .    
ه باورت يكنواخت گرفته شود و پس از خشك شدن بر انامل هاي بيرون زده ممبرين توسط كاردك گرم شد
 روي سطح ممبرين آزمايش هاليدي صورت گيرد .

باشد محل آسيب كامالً تميز و پرايمر زني ميگردد و مطلابق دسلتورالعمل    آسيب ديدگي گستردهدر صورتيكه 
 اجراي ممبرين براي پوشش سرجو  لوله ها عمل شود .
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  ي كنترل كيفيتبازرسي آزمايشها -5
 بيرون زده باشد .مواد دقت شود از هر دو طرف ممبرين مقداري  >
 ممبرين باورت يكنواخت روي لوله پوشيده شده باشد . >
 ترك و سوراخي روي ممبرين نباشد . >

سانتیمتر روی  10سانتیمتر در طول  2تست چسبندگي ممبرين بايک چاقوی تیز شکافي بعرض  >

م بطوريکه به سطح فلز برسیم ، يکطرف شکاف را از عرض بريده عايق را از روی عايق ايجاد مي کنی

سطح بلند کرده نوک چاقو را زير آن قرار مي دهیم و انگشت شست را روی عايق مي گزاريم . و باا  

درجه باال مي کشیم اگر طول کنده شده  90حرکت يکنواخت بسرعت عايق و چاقو را به شکل  يک

انت باشد، عايق مردود و اگر کمتر باشد عايق قابل قبول است. در صورت مردود س 2بیشتر از عرض 

مردود شد ، لوله رجکت است. اگر  "بودن به فاصله يک متر آزمايش را تکرار مي نمايیم . اگر مجددا

 تست مورد قبول بود با آزمايش سوم راجع به کیفیت عايق تصمیم گرفته میشود.

 وجود نداشته باشد .حباب هوا در زير ممبرين  >

 خاك ريزي روي لوله  -6

ممبرين میبايستي حداقل يک ساعت پوشش خنک شود . پس از آن ، قراردادن لولاه  پس از کاربرد 

 خاك ريزي روي آن بالمانع ميباشد . در تراشه و

ب ضمناً براي جلوگيري از هرگونه ضايعه و آسيب بر روي ممبرين در كانلال از تكيله گاههلاي سلطح مناسل     
 استفاده گردد بطوريكه سطح آن عاري از اجسام تيز باشد .

 روش نگهداري  -7
 ممبرين بايد در انبار سرپوشيده و دور از تابش نور خورشيد نگهداري شود . >
 از انباشتن ممبرين ها بر روي هم خودداري نماييد . >
 درجه سانتيگراد باشد . 10دماي محل نگهداري ممبرين باالتر از  >
 درجه سانتيگراد نگهداري شود. 15-25ساعت در دماي  24ولها قبل از باز شدن به مدت ر >
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