
 

 

 معلق جلوگیری کنیم؟ هایپل در هاکابلچگونه از خوردگی 

خوردگی و  دالیلدر این مقاله . شودمیپل  یسازهمعلق یکی از عواملی است که باعث تخریب  هایپل در هاکابلخوردگی 

 .گیردمیانجام داد، مورد بحث قرار  توانمیاقداماتی که برای جلوگیری از این پدیده 

؛ ندهستمتصل  هابرجبه  معموالً هاکابل. این شودمیپل استفاده  عرشهتحمل  منظوربهپل معلق  یسازهی اصلی در هاکابلاز 

 .گذاردمیپل اثر  یسازهبر عملکرد  شدتبهی اصلی هاکابلو یکپارچگی  ایمنیبنابراین، 

 د.نباید مورد توجه قرار گیر هستند که کلیه این عوامل اثرگذارمعلق  هایپلی اصلی در هاکابلعوامل مختلفی بر خوردگی 

 مشکل و سپس منشأبا مشخص کردن  این کار بررسی شود.ی اصلی هاکابلخوردگی چیزی که اهمیت دارد این است که باید 

 .شودیممحقق مناسب  هایحلراهمعرفی 

 

 معلق هایپلی اصلی در هاکابلمحافظت از خوردگی برای 

از  هاکابل داشتننگه دور است که نیادلیل . دهدیماست و اغلب رخ  شایعمعلق بسیار  هایپلی اصلی هاکابل در خوردگی

به علت نیروهای باد و نوسان دمای فصلی  توجهیقابل هایجاییجابه معموالًاصلی  یهاکابلبسیار سخت است زیرا رطوبت 

 .کنندمیتجربه 

مواد آسیب خواهند دید و کابل در معرض  ،اندشدهپوشش که برای جلوگیری از ورود آب اجرا  یهیناحمانند  ییهاهیالدر نتیجه، 

ناشی ه ایجاد شد هایشکلفضایی برای تغییر  ایجاد منظوربهاالستیسیته یا دوام مناسبی  ،هاروکش. اغلب گیردمیقرار  مخرب

 تغییرات دما و نیروهای باد ندارند. از

د بحث مور بعدی هایبخشدر  هاروشاین  .شودمیاصلی استفاده  یهاکابلمحافظت از خوردگی  برایمختلفی  هایروشاز 

 د گرفت:نقرار خواه



 

 

 کردن کابل اصلی پل معلق روکش 

 خوردگی از مواد بازدارنده 

 تکنیک هوای خشک یا رطوبت زدایی 

 کردن کابل اصلی پل معلق روکش

 در جهتآب  وروداز  ممانعتی اصلی و هاکابلکردن  دارپوششمصالح گوناگونی از جمله پالستیک، نئوپرن و غیره برای 

ز معینی ا یدرجهبعد از اینکه کابل متحمل  روشمعمول، این  طوربه. گیرندمیمورد استفاده قرار جلوگیری از تخریب کابل 

 .گیردمیمورد توجه قرار  ،تخریب شد

این  هنتیج ردو  کندمی پنهاننواحی تخریب شده را  ی به دنبال نخواهند داشت. این کاررضایت بخش ینتیجه اقداماتیچنین 

همه این عوامل منجر به وخیم شدن  نهایتاًو  ماندمیباقی  هاکابلدر رطوبت  . همچنینمانندمیدور  هابازرس دید از هاقسمت

 .شودمیشرایط 

 آمیزیرنگو مختلف و مصالح  دارپوشش هاییسیماستفاده از با ی اصلی پل معلق هاکابل بندیآبکه  دهدمیاین نشان 

 .داشتی اصلی نگه هاکابلاز  دور توانمیرا ن ز این رو با این استراتژی رطوبتو ا است غیرممکن

 خوردگی هایبازدارندهاستفاده از 

ز اتوقف یا جلوگیری کامل  باعثی اصلی هاکابل درد نتوانمی ،روغن بذر کتانپایه  ی باخوردگی مانند مصالح هایبازدارنده

ن پاییبه سمت  تدریجبهتا  شودمیاین ترکیب روغنی یا نفتی روی اتصاالت زینی ریخته  .شوند هاکابلتخریب خوردگی و 

 سرتاسر یا بیشتر سطح کابل را پوشش دهد.کند و حرکت ی اصلی هاکابل

 تکنیک هوای خشک یا رطوبت زدایی

قبلی دور  هایروشاین بود که در  دلیل ارائه این روش، از رطوبت ابداع شد. ی اصلیهاکابل داشتننگهدور  منظوربهاین روش 

 از رطوبت ممکن نبود. هاکابلکامل  داشتننگه

 ند در برابر خوردگیتوانمی درصد باقی بماند، 40زیر  اگر رطوبتکه  شودمیگالوانیزه شده استفاده  هایسیم از در این تکنیک

 مقاومت کنند.

 از طریقپاسکال در کابل اصلی  3000فشار تقریبی  باارائه شده است. هوای خشک  2 جزییات سیستم رطوبت زدایی در شکل

 .ودشمیخارج  ،قرار دارندکه در امتداد طول کابل از نقاط خروجی گوناگونی  . این هواشودمیتزریق یا دمیده  تعبیه شدهنقاط 

که از  شودمی، بنابراین توصیه دهدمیقرار  تأثیرحت ت راکارایی سیستم  توجهیقابل طوربهبین نقاط ورودی و خروجی  یفاصله

 رید.بتکمیل شده با استفاده از این سیستم بهره ب هایپلدیگر  یتجربه



 

 

 

 برای یگوناگون هایروش کرد امابرآورده را  این الزامات توانمین راحتیبهند. اگرچه هوابندی شو مناسب طوربه باید هاکابل

 .اندگرفتهمورد آزمایش قرار دستیابی به چنین اهدافی 

گاهی  ،اندشدهاستفاده رنگ که روی پوشش سیم و  3االستومری نشان داده شده در شکل  هایپوششدر مورد برای مثال، 

 کرد.پوشش سیم استفاده  جایبه از رنگ االستومری توانمی

 

ستم کاربرد این سی هاینمونه. زیادی در کشورهای مختلف مانند ژاپن و انگلستان استفاده شده است هایپلاین سیستم برای 

 .مشاهده کنید 5و شکل  4در شکل ید توانمیرا 
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