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ஒரு
வகமிக்கே்
பிளொன் டிே் ,
அரிக்கும்
தன் பமயற் ற ெொயுபெ (~40% எத்திலீன் )
உள் ளடக்கிய பபப் ஒன் று லமொேமொன
அளவிே் லதொே் வியுற் றது. 8 இன் ே் (200 மிமீ)
குறுக்களவு
வகொண்ட
அந்த பபப்,
இன் சுலேேன்
வேய் யப்பட்டிருந்தது.
ஆபலரட்டர்
ஆரம் பத்திே்
வமே் லிய
கசிபெ
கண்டிருக்கிறொர்.
பபப்பப
தனிபமப் படுத்தி ெொயுவின் அழுத்தத்பத
குபறக்கும்
லெபேகள்
நபடவபற் றுக்
வகொண்டிருக்கும் லபொது அந்த பபப்பிே்
லமலும்
உபடப்பு
ஏற் பட்டது.
நே் ே
லெபளயொக உபடயும் லபொது பபப் மடிந்து
வகொண்டதொே்
ெொயு
அதிக
அளவிே்
வெளிலயறொமே்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
கொயங் கள் ஏதும் ஏற் படவிே் பே.
இந்த பபப் 30 ெருடம் பழபமயொனது. இது 3 விதமொன வெப்பநிபேயிே் இயக்கப்படுகிறது
•
ெழக்கமொன இயக்கம் : 1°F ( - 17°C)
•
மருெொக்கம் (ரீவஜனலரேன் ): 428° F (220°C)
•
இயக்கமற் ற நிபே: அபற வெப்பநிபே
பபப் லதொே் வியபடந்த அன் று அது ரிவஜலனலரஷன் நிபேயிே் இருந்தது .
இெ் ெொறு மொறுபட்ட வெப்பநிபேயிே் , பபப்பின் வெளிப்புறம் உள் ள ஈரப்பதம் குளிர்ந்து திரெமொக்கப்பட்டு
மீண்டும் ஆவியொக்கப்படும் . இது இன் சுலேேன் அடியிே் அரிப்பப ஏற் படுத்தும் என் பது நன் கு வதரிந்த விஷயம்
ஆகும் . எந்திர பரொமரிப்பு துபற, மொறுபட்ட வெப்பநிபேயிே் பபப்புகள் இயக்கப்படுெபத வதரிந்து
வகொண்டிருக்கொவிடிே் லமற் கண்ட அரிப்பு கபள எளிதிே் கண்டுபிடிக்க முடியொது.
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.

உங் களுக்கு சதரியுமா?
 இன் சுலேஷன்

அடியிே்

உங் களாே் என்ன செய் ய முடியும் ?

ஏற் படும்

அரிப்புகள்  உங் கள்
பிளொன் டிே்
எத்தபகய
எந்திரங் கள்
CUI
பொதிப்புக்குள் ளொகும்
என் பபத
வதரிந்து
கேன் களின் வெளிப்புறத்திே் ஏற் படும் அரிப்பகள்
வகொள் ளுங் கள் .
உதொரணமொக
குளிர்ந்த,
ஆகும் . அரிக்கும் திரெங் கள் கசிந்து, இன் சுலேஷன்
வெப்பநிபேசுழற் சிக்கு உட்படும் மற் றும் அரிக்கும்
அடியிே்
சிக்கி,
வதொடர்ந்து
பபப்பின்
மீது
திரெங் கபள
உள் ளடக்கிய
பபப்புகள்
பட்டுக்வகொண்டிருந்தொே்
இத்தபகய
அரிப்புகள்
லபொன் றபெகபள கருதேொம் .
உங் கள் பிளொன் டிே்
ஏற் படும் .
அரிப்பு
பற் றிய
நிபுணர்கள்
லமலும்
பே
ெளிமண்டேத்திே் உள் ள ஈரப்பதம் திரெமொக்கப்பட்டு
தகெே் கபள அளிப்பொர்கள் .
அே் ேது படிமமொக்கப்பட்டு இன் சுலேஷன் அடியிே்  பிளொன் ட் உள் லள வேே் லும் லபொது இன் சுலேஷன்
சிக்கிக் வகொண்டொலும் CUI ஏற் படும் .
ஜொக்கட்,
சீே் ,
லபொன் றபெ தண்ணீர ் உள் லள
கொர்பன் ஸ்டீலின்
லமற் புற
வெப்பநிபே
நீ பர
வேே் லும் படி
லேதமபடந்துள் ளனெொ
என் பபத
குளிர்விக்கும் அளவுக்கு இருந்தொலும் CUI
அதிக
கெனிக்கவும் . அெ் ெொறு இருந்தொே் ஆய் வு வேய் து
அளவிே் ஏற் படும் .
உடலன ேரி வேய் யவும் .
 இன் சுலேஷன் ஜொக்கட் உள் லள ஒழுகுதே் , லதங் குதே் ,
இயக்க வெப்பநிபே 10 to 350 F (-12°C to 177°C)
(தண்ணீரொக
இருந்தொலும் ),
நிறம்
மொற் றம் ,
என் ற ெரம் பிே் இருந்தொலேொ அே் ேது
துருப்பிடித்தே் , வகொப்புளம் லபொே் வீங் கியிருத்தே்
வெப்பநிபேசுழற் சி நடந்தொலேொ CUI அதிகமொக
லபொன் றெற் றிற் கொன அறிகுறிகள் இருக்கின் றனெொ
ஏற் படும் .
என பொர்க்கவும் . அெ் ெொறு இருந்தொே் அபத உடலன
கசிவு, சிந்துதே் , அே் ேது திரெமொக்கப்பட்ட
ேரி வேய் யவும் .
இடத்திலிருந்து அரிக்கும் திரெங் கள் தொழ் ெொன
 பரொமரிப்பு
அே் ேது
பழுது
நீ க்குெதற் கொக
பகுதியிலேலய லதங் கியிருக்கும் .
இன் சுலேஷபன பிரித்திருந்தொே் இந்த ெொய் ப்பப
தகடுகள்
லேதமபடந்தொே்
தண்ணீபர
உள் லள
பயன் படுத்தி, அரிப்பு உள் ளதொ என் பபத பொர்க்கவும் .
அனுமதித்து
விடும் .
இன் சுலேஷன்
தகடுகள்
பிரிக்கப்பட்ட
இன் சுலேஷபன
மீண்டும் அந்த
பபப்புகபளயும் எந்திரங் கபளயும் உேர் நிபேயிே்
இடத்திே்
வபொருத்திய
பிறலக
அந்த
லெபே
பெத்திருப்பதிே் முக்கிய பங் கொற் றுகிறது.
முடிவுற் றதொக கருத லெண்டும் .
இன் சுலேஷன் தகடுகள்
லேதமபடெதற் கு ஒரு
வபொதுெொன கரணம் அதன்
மீது கொே்
பெத்து  CUI பற் றி லமலும் உதொரணங் களுக்கு பிப்ரெரி 2005
மற் றும் ஜனெரி 2014 பீகொன் கபள படிக்கவும் .
நடப்பது ஆகும் .
இன் சுலேஷன் அரிப்புக்கபள மபறக்கும் என் பபத
நிபனவிே் வகொள் ளவும் .

(Corrosion Under Insulation - CUI) பபப் மற் றும்












இன்சுலேஷன் அடியிே் ஏற் படும் அரிப் புகள் மீது உரிய கவனம் செலுத்தவும் !
©AIChE 2019. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any
commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Catalan, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Filipino, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian,
Japanese, Korean, Malay, Marathi, Mongolian, Persian (Farsi), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, Urdu, and Vietnamese.

