Dornapox
SOLVENT FREE EPOXY
FOR UNDERGROUND PIPELINE
AND INTERNAL TANK COATINGS.

پوشش اپوکسی سالونت فری
مخصوص خطوط لوله زیر زمینی و سر جوش
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مشخصات فنی و دستورالعمل مصرف

Dornapox

TWO PACK EPOXY SOLVENT FREE TOP COAT
EP2 500G
معرفی پوشش:
پوشش اپوکسی  solvent freeاز نوع اپوکسی اصالح شده با کد  EP2 500Gو هاردنر پلی آمین اصالح شده با کد  H# 25است.
نسبت مخلوط دو جزء  2/5به  1وزنی و  2به  1حجمی است این پوشش بر اساس استاندارد بین المللی  BS EN 10289:و داخلی
 IGS-M-TP-027و  ISO 21809-3طراحی شده است و به دلیل سازگاری با پوشش  FBEبرای پوشش دهی سرجوش بسیار مناسب
م ی باشد .چسبندگی به سطح فلز  ،بتن  ،مقاومت در برابر رطوبت خاک و سایر عوامل مخرب محیطی از ویژگیهای این پوشش می باشد .
مقاومت در برابر جدایش کاتدی  ،مقاومت حرارتی و  Thermal agingعالی از ویزگی های بارز این پوشش است و مقاومت حرارتی این
پوشش تا  08درجه سانتی گراد می باشد  .نیاز به اجرا پرایمر نمی باشد .این پوشش قابلیت اجرا به روش دستی و با دستگاههای ایرلس ،
تک جزیی و دو جزیی را دارد.

شرایط نگهداری :
نحوه نگهداری کوتاه مدت رنگ :
در فصول گرم سال در زمان مصرف  ،ظروف رنگ و هاردنر باید خنک باشند .در محیط مسقف خنک  ،ترجیحاا درون کاان س کاولر دار
نزدیک محل کار نگهداری شوند .ودر فصول سرد نیازی به تجهیزات خنک کننده نیست و دمای رنگ هنگام مصارف حادود  28تاا 25
درجه سانتی گراد باشد.
نحوه نگهداری طوالنی مدت رنگ :
شرایط نگهداری از ظروف رنگ و هاردنر برای طوالنی مدت به شرح زیر است.
 -1نگهداری در انبار و بر روی پالت چوبی  ،و دور از تابش مستقیم نور خورشید
 -2دمای نگهداری بین  5تا  55درجه سانتی گراد
 -5عدم نگهداری در محیط مرطوب
شرایط محیطی مناسب برای اعمال پوشش :
 -1دمای محیط از  15تا  55درجه سانتی گراد
 -2دمای سطح از  15تا  55درجه سانتی گراد
 -5رطوبت  5درجه باالی نقطه شبنم تا حداکثر % 08
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 -1آماده سازی سطح:
 ابتدا توجه نمایید که دمای سطح  ،حداقل  5درجه سانتی گراد باالتر از نقطه شبنم  Dew pointباشد پیش از آماده سازی سطح  ،سطوح جوش اری شده و تیز را صاف و هموار نمایید. آماده سازی سطح از نوع  Abrasive Blastingبا درجه تمیزی ½  SA 2باشد. زبری  58تا  08می رون مناسب استسااطح را از لحاااز میاازان نمااک و رو اان موجااود باار روی سااطح بررساای نماییااد میاازان نمااک مجاااز باار روی سااطح ppm
 08که معادل  08µS/cmاست.
 قبل از اعمال رنگ  ،گرد و بار موجود بر روی سطح لوله را با استفاده دمنده قوی بردارید. حداکثر فاصله زمانی بین سند بالست سطخ لوله و اعمال پوشش با توجه به رطوبت محیط به شرح زیر است : رطوبت تا  18 : %08ساعت رطوبت بین  08تا  0 : % 58ساعت رطوبت بین  58تا  1 : % 08ساعت در صااورتی کااه نیاااز اساات کااارگران باار روی سااطح لولااه سااند بالساات شااده راه برونااد  .بایااد کفااش خااود را بااا روکااش نااایلونیپوشش دهند .
آماده سازی محل همپوشانی با پوشش FBE
باه منواور پوشاش دهای محال تالقای پوشاش ماای اپوکسای باا ساطح  FBEمای بایسات ساطحی کاه بایاد همیوشاانی شاود ابتادا
 SWEEP BLASTشود تا زبری حادود  08تاا  188می ارون حاصال شاود سایس گارد و باار حاصاله باا دمناده و یاا باه روش دساتی
زدوده شود و نهایتا همزمان با سطح سرجوش رنگ آمیزی نمایید.
اعمال پوشش :
این پوشش را می توان به سه روش دستی  ،دستگاه ایرلس تک جزیی و دستگاه دو جزیی (پلورال) اعمال نمود
اعمال پوشش به روش دستی ( بر روی سرجوش و لوله در مقاطع کوچک) :
-

آماده سازی سطح

ابتاادا مطااابد بنااد  ( 1آماااده سااازی سااطح ) بخااش اعمااال پوشااش  ،اقاادام بااه سندبالساات سااطح ساارجوش بنماییااد .گاارد و بااار
حاصله را با فشار باد از روی سطح بردارید .سیس اقدام به رنگ آمیزی به روش زیر بنمایید.
 اعمال دستی پوششمحتویات یاک ظارف هااردنر را باه یاک ظارف رناگ ا اافه نماییاد دقات شاود هااردنر کاامال تخلیاه شاود  .فاام رناگ طوسای و فاام
هاردنر سفید است اخاتالط را تاا زماانی اداماه دهیاد کاه رگاه هاای سافید و طوسای مشااهده نشاود .اخاتالط را مای تاوان باه دو روش
دسااتی و یااا بااا اسااتفاده از هماازن بااا هااوای فشاارده انجااام داد .ساایس بااه روش دسااتی بااا اسااتفاده از قلاام مااو  ،رنااگ را تااا ااخامت
مورد نور و در یک الیه اعمال نماییاد  .باه منواور اجارا باا قلام ماو ابتادا رناگ را باا اخامت ناازک بار روی ساطح اعماال نماییاد تاا
همه خلال فارس ساطح سندبالسات شاده آ شاته باه رناگ شاود .سایس ماابقی رناگ را باا قلام ماو بار روی ساطح اجارا نماییاد توجاه
نمایید قلم ماو را چنادین باار روی ساطح رناگ شاده حرکات دهیاد باه صاورت حرکاات رفات و برگشات  ،ایان امار موجاب ی ناواختی
خامت رنگ اعمال شده می گردد.
در دمااای  15درجااه سااانتی گااراد  20ساااعت پااس از اعمااال پوشااش و در دمااای  08درجااه سااانتی گااراد پااس از گ شاات  1ساااعت
می توان  Back fillنمود .زمان خشک شدن پوشش در سایر دما های محیط در جدول زمان خشک شدن قید شده است.
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اعمال پوشش با دستگاه ایرلس تک جزیی
-

تجهیزات مورد نیاز اجرای به روش ایرلس تک جزیی :

 - 1کمیرسور باد  CFM375تا CFM600
 - 2دستگاه ایرلس – نوع ایرلس با هماهنگی کارخانه سازنده پوشش باشد
 - 5ماشاین یخاااال دار بااه منوااور تااامین دمااای  18تاا  15درجااه سااانتی گااراد  ،ماشااین یخاااال دار فقااط در فصاال هااای گاارم
سال مورد نیاز است در فصول سرد سال نیاز به یخاال نیست.
 - 0چاادر برزنتاای ( در فصااول گاارم سااال بااه منوااور حفاظاات از دساتگاه پاشااش رنااگ در مقاباال نااور شاادید آفتاااب و جلااوگیری از
گرم شدن آن )
 - 5همزن بادی
 - 5هم زن پره ای رنگ
 - 0کاردک بلند فنری -طول فنر  58سانت
 - 0قلم مو  2و  5اینچ
 - 0لطک به طول  28و  18سانت
 -18تینر شستشو با کد DORSOL S303

آماده سازی دستگاه ایرلس تک جزیی :
-

به منوور اجرا می توان از دستگاه ایرلس تک جزئی  1به  08به باال استفاده نمود.
دساتگاه  Pluralبااه صااورت حجمای دو جاازء را در خروجاای گااان مخلااوط و اساایری مای نمایااد و دسااتگاه ایاارلس تااک جزئاای
 ،رنگ مخلوط شده را پاشش می نماید.
در صورت استفاده از دستگاه ایرلس تک جزئی به ن ات زیر توجه شود.
برخورداری از توان و فشار مناسب به گونه ای که رنگ را به صورت پرده ای ی نواخت و اتمایز شده پاشش نماید.
شلنگ دستگاه ایرلس دارای توان تحمل فشار حداقل بار  528به باال باشد.
شلنگ از دو قسمت  5/0و  1/0تش یل می شود که به منوور افزایش فشار رنگ خروجی است.
قسمت با قطر  1/0اینچ  2متر طول دارد
قسمت با قطر  5/0اینچ معموال  25متری اسات ولای بساته باه شارایط طاول لولاه متییار مای تواناد باشاد ( .در لولاه هاای ساایز
کوچک بلندتر و در سایز بزرگ کوتاه تر است ) .
از قاارار گاارفتن دسااتگاه ایاارلس در زیاار تااابش مسااتقیم نااور خورشااید اجتناااب نماییااد باارای ایاان منوااور دسااتگاه را زیاار چااادر
برزنتی قرار دهید.

-

به دلیل وجود ذرات در درون رنگ الزم است  2فیلتر درون دستگاه ایر لس را خارج نمایید ( .فیلتر زیر پمپ و فیلتر گان)

-

از نازل هاای باا شاماره تیاپ  8/810تاا  8/825اساتفاده شاود .ساایز لولاه در انتخااب ساایز دهاناه ناازل تااریر گا ار اسات .ایان
امر به دلیل آن است که حجم خروجی مواد در واحاد زماان وابساته باه ساایز دهاناه ناازل اسات  .بارای لولاه هاای باا قطار کمتار از
نازل با سایز دهانه کوچ تر استفاده نمایید.

- -0
- -5
-
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-

-

برای لوله هاای باا قطار  12 -18 -0از تیاپ باا شاماره  5و بارای لولاه هاای باا قطار بااال تار از تیاپ هاای شاماره  0و  5اساتفاده
شااود.این شااماره هااا طااول خااط پاشااش یااا  Fan sizeرا نشااان ماای دهنااد بااه عبااارتی در  TIPشااماره  510دو عاادد ساامت
راست نشان دهنده سایز دهانه ناازل اسات هار چاه عادد بااالتری باشاد میازان رناگ خروجای از ناازل بیشاتر اسات و عادد سامت
چپ ( ) 5نشان دهناده طاول خاط پاشاش اسات در صاورتی کاه ناازل از فاصاله  58ساانتی متاری از ساطح قارار گیارد طاول خاط
پاشش  2برابر  5اینچ ( یا  5اینچ )است
استفاده از یک قیف به جای ساکشن تاریر قابل مالحوه ای در پرت مواد مصرفی دارد.
قبل از شروع پاشش  ،دستگاه را از لحاز صحت عمل رد بررسی نمایید برای این منوور می توان تینر پاشش نمود.
دقت شود هنگام کار باا دساتگاه  ،ذرات خاارجی وارد رناگ نشاود .چارا کاه باعا گرفتگای سار گاان شاده و اجارا پوشاش مختال
میگردد.
فشار هوای ورودی  5تا  0باار مناساب اسات  ( .تنوایم فشاار باه کیفیات خاروس رناگ از گاان بساتگی دارد و توساط رنگیااش قابال
تیییر است .
فشار پشت نازل  218تا  208بار باشد.
قباال از مخلااوط کااردن دو جاازء  ،دسااتگاه ایاارلس را اماااده کنیااد  ،ساایس اقاادام بااه مخلااوط کااردن دو جاازء بنماییااد و بالفاصااله
رنگ وهاردنر مخلوط شاده را پاشاش کنیاد.در یار ایان صاورت رناگ مخلاوط شاده باا هااردنر در زماان کوتااهی بل شاده و قابال
مصرف نمی باشد.

آماده سازی رنگ برای اعمال با دستگاه ایرلس تک جزیی :
در فصاول گاارم ساال سااه سااعت قباال از اجارای عملیااات پاشاش  ،ظااروف رناگ و هاااردنر ماورد نیاااز بارای پاشااش  1روز کاااری را درون
ماشین یخاال دار با دمای  18تا  15درجه ساانتی گاراد قارار دهیاد .ماشاین یخااال دار بایاد تاا جاایی کاه مقادور اسات نزدیاک محال
اجارای پوشااش باشاد .هاار چااه دماای اولیااه رناگ و هاااردنر درون قااوطی ساردتر باشااد پاس از مخلااوط کااردن رناگ و هاااردنر مخلااوط
دیرتاار بااه زمااان بل تااایم رساایده و مصاارف کننااده زمااان بیشااتری باارای اعمااال رنااگ دارد .ماشااین یخاااال دار فقااط باارای شاارایط
محیطی بسیار گرم مورد استفاده قرار میگیرد  .در فصول سرد سال نیازی به تجهیزات خنک کننده نیست.
نحوه اختالط دو جزء:
جاازء اصاالی ( رنااگ ) درون حلااب و هاااردنر درون گااالن بسااته بناادی شااده اساات .رنااگ اصاالی دارای فااام طوساای و هاااردنر دارای فااام
سفید است .یک گالن هاردنر به یک حلب رنگ ا افه می شود.
هنگام استفاده ،هاردنر را به طور کامل به رنگ ا افه نمایید ظرف هاردنر را با استفاده از کاردک فنری کامال تخلیه نمایید.
باا اساتفاده از همازن متصاال باه همازن بااادی مخلاوط را باه هاام بزنیاد تاا کاامال ی نواخاات گاردد مادت زماان مناساب بارای مخلااوط
کردن دوجزء حداقل  2دقیقاه اسات .توجاه داشاته باشاید کنااره هاای ظاروف هام کاامال باه هام زده شاود  .بارای ایان منواور همازن را
درون حلب رنگ در جهت های مختلف بارخانید تا از مخلوط شدن رنگ موجود در کناره های ظرف مطمئن شوید.
حالل پیشنهادی:
حالل پیشنهادی برای شستشو ایرلس  ،تینر اپوکسی  DORSOLS303می باشد.
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اعمال پوشش با دستگاه ایرلس تک جزیی :
-

ابتاادا از سااالمت کمیرسااور هااوا  ،دسااتگاه ایاارلس  ،هماازن رنااگ  ،دمااای مناسااب رنااگ هااای موجااودی در محاال کااار مطماائن
شوید.
کنترل نمایید کمیرسور هوا به اندازه کافی سوخت داشته باشد تا در حین عملیات اجرای پوشش خاموش نشود .
بارای اطمیناان از ساالم باودن دساتگاه ایارلس باا اساتفاده از تینار شستشاو دساتگاه را یاک باار راه انادازی کنیاد تاا از ساالمت
دستگاه مطمئن شوید  .پس از اطمینان از آماده بودن سطح و سالمت دستگاه اقدام به مخلوط نمودن دو جزء بنمایید .
در ماااه هااای گاارم سااال  ،بهتاارین زمااان باارای اعمااال پوشااش  ،شااروع پاشااش رنااگ از ابتاادای روز و اسااتفاده از هااوای خنااک
صبحگاه است .

نحوه پاشش به شرح ذیل است :
 بالفاصااله پااس از اخااتالط دو جاازء رنااگ و هاااردنر  ،مخلااوط را درون قیااف ساکشاان ایاارلس بریزیااد بااا تنواایم فشااار هااوای ورودیدستگاه بر روی  2یا  5بار اقادام باه رناگ آمیازی بنماییاد .بارای دساتیابی باه پوشاش باا کیفیات ظااهری مطلاوب پیشانهاد اکیاد آن
است که فاصاله دسات از ساطح لولاه رابات باشاد.جهت گاان دساتگاه پاشاش هماواره عماود بار ساطح باشاد و حرکات دسات از محال
آرنج و کتف و – نه مچ -صورت پ یرد ( مچ دست باید رابت باشد)
 با توجه باه سارعت حرکات دسات پاشانده رناگ  ،در یاک حرکات رفات و برگشات پاشاش رناگ باین  08تاا  188می ارون رناگ بارروی سطح اعماال مای گردد .ولای بهتارین حالات بارای اطمیناان از باه دسات اوردن اخامت نهاایی الزم  ،محاسابه مقادار رناگ ماورد
نیاز با احتساب پرت برای هر شاخه  12متری لوله و پاشش رنگ محاسبه شده است.
 برای به دست آوردن خامت  1888می رون می توان در  2بار پاشش خامت  588می رونی به خامت مورد نور رسید. پااس از اجاارای پاشااش  088می اارون ابتاادایی بهتاارین زمااان باارای اجاارای پاشااش دوم زمااانی اساات کااه پوشااش اعمااال شااده بااهTouch Dryرسیده باشد ( .به عبارتی ساطح رناگ انادکی خشاک شاده باه نحاوی کاه باا فشاار مالیام انگشات بار روی ساطح  ،رناگ
چسبنده نیسات ولای نارم باودن ساطح زیارین کاامال احسااس شاود) در صاورتی کاه زماان  touch dryگ شاته باشاد و ساطح رناگ
از حد خشک شدن گ شته باشد  .سطح ،بایاد باه روش ساند بالسات انادکی زبار شاود تاا چ سابندگی باین الیاه هاا تاامین گاردد .پاس
از سندبالست گرد و بار حاصله را با استفاده از دمنده قوی از سطح زدوده شود  .در صورت نیاز می توان تینر شویی نیز نمود.
توصیه اکید می گردد ،اجرای پوشش در مقط مورد نور تا رسیدن به خامت مطلوب به صورت پیوسته انجام شود . درصورتی ه در رنگ اعمال شده شره مشاهده شد می توان با لطک شره ها را همسطح نمود. لطک ها را با فاصله زمانی  18تا  28دقیقه پس از استفاده با تینر شستشو اپوکسی ،بشویید. در صورتی کاه در حاین پاشاش حشاره ای باه ساطح رناگ تار چسابید بهتارین راه بارای برداشاتن آنهاا  ،در مرحلاه باین اجارا هاا اساتبدین ترتیاب کاه باا اساتفاده از یاک کااردک مناساب باه نحاوی کاه باه ساطح آ سایب وارد نشاود باه آرامای حشاره چسابیده باه ساطح را
برداشت.با اجرای الیه بعدی رنگ  ،سطح دست اری شده پوشش داده می شود و عیب برطرف میگردد.
 پس از اعمال رنگ با رسیدن سختی  ShoreDبه  05تا  08می توان اقدام به خاک ریزی بر روی لوله نمود. زمان رسیدن به این ساختی کاامال متناساب باا دماای محایط اسات .در جادول زیار زماان خشاک شادن ساطحی و کامال در دماهاایمختلف در شرایط آزمایشگاهی ذکر شاده اسات قابال ذکار اسات ارارات مرباوط باه شارایط جاوی همااون ناور خورشاید و وزش بااد در
زمان خشک شدن دیده نشده است.
 در دمااای  15درجااه سااانتی گااراد  20ساااعت پااس از اعمااال پوشااش و در دمااای  08درجااه سااانتی گااراد پااس از گ شاات  1ساااعتمی توان  Back fillنمود.
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بااه منوااور نگهااداری از دسااتگاه پاشااش رنااگ  ،در صااورت طااوالنی شاادن پاشااش الزم اساات در میااان کااار دسااتگاه شستشااو داده
شود تا از تشا یل رناگ هاای بل شاده در پماپ دساتگاه جلاوگیری شاود  .هماناین پاس از پایاان کاار الزم اسات کاه کاساه زیار
پمپ باز شده و تمیز گردد  .این مراقبت برای گان دستگاه نیز صادق است .

جدول زمان خشک شدن
Tack Free
دمای محیط
( درجه سانتی گراد)

زمان
(ساعت)

Shore D

زمان
(ساعت)

ShoreD

15

5

55

42

55

42

1:02

55

0

55

45

1

55

0

55

02

1

55

4

55

05

02
دقیقه

22

42
دقیقه

55

55

ارتباط دمای سطح با ضخامت پوشش :
مطابد با استاندارد  BS EN 10289خامت پوشش در سه گرید  A, B, Cمعرفی شده است
گرید  088 : Aمی رون
گرید  088 : Bمی رون
گرید  1588 : Cمی رون

با توجه به دمای سطح لوله می توان از گرید های فوق طبد جدول زیر استفاده نمود.
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Curing Time

1:02

1

55

02

اعمال پوشش با استفاده از دستگاه ایرلس دو جزیی ( پلورال)
آماده سازی سطح برای اعمال :
 قبل از سندبالست نمودن  ،ابتدا سطح را مطابد استاندارد ISO 8504-2000بررسی نمایید .اسیاتر های ناشی از جوش اری را با قلم چ شبردارید .نمک روی سطح را با استفاده از واتر جت با فشار حداقل  158بار بشویید تا میزان نمک به زیر  08می رو زیمنس بر سانتی متر
برسد.سیس سطح را سند بالست نمایید در صورتی که پس از سندبالست همانان نمک سطح باالست .شستشو رو ادامه دهید.
 توجه نمایید که دمای سطح  ،حداقل  5درجه سانتی گراد باالتر از نقطه شبنم  Dew pointباشد پیش از آماده سازی سطح  ،سطوح جوش اری شده و تیز را صاف و هموار نمایید. آماده سازی سطح از نوع  Abrasive Blastingبا درجه تمیزی ½  SA 2باشد. زبری  58تا  08می رون مناسب استسطح را از لحاز میزان نمک و رو ن موجود بر روی سطح بررسی نمایید میزان نمک مجاز بر روی سطح  08 ppmکه معادل 08µS/cmاست.
 قبل از اعمال رنگ  ،گرد و بار موجود بر روی سطح لوله را با استفاده دمنده قوی بردارید.آماده سازی محل همپوشانی با پوشش FBE
به منوور پوشش دهی محل تالقی پوشش مای اپوکسی با سطح  FBEمی بایست سطحی که باید همیوشانی شود همزمان با سطح
سرجوش مطابد بند  1-1شستشو داده شود سیس  SWEEP BLASTشده تا زبری  05تا  188می رون حاصل شود سیس گرد و بار
حاصله با دمنده و یا به روش دستی زدوده شود و نهایتا همزمان با سطح سرجوش رنگ آمیزی نمایید.
آماده سازی سطح برای لکه گیری
به منوور پوشش دهی نقاط  .touch-upابتدا سطح را با واتر جت با فشار حداقل  158بار شستشو دهید.سیس محل  touch-upرا با وایر برس زبر
نمایید تا به زبری 05تا  188می رون برسید  .گرد و بار حاصله را با استفاده از دمنده و یا به روش دستی با برس بردارید .سیس به روش دستی با قلم
مو یا لطک  ،محل را رنگ آمیزی نمایید.
اعمال پوشش با دستگاه ایرلس دو جزیی:
نسبت حجمی دو جزء  2به  1حجمی است  .بنابراین ازایرلس ویوا یا گراکو یا دستگاه های با مارک دیگر که با نسبت  2به  1حجمی هستند استفاده نمایید.
به منوور اجرا پوشش می بایست با استفاده از گرم ن دستگاه ایرلس دمای رنگ را به حدود  58درجه سانتی گراد و دماای هااردنر  08درجاه ساانتی گاراد
برسانید و سیس اقدام به رنگ آمیزی نمایید ..تینر به رنگ ا افه نشود .بسته به قطر لوله و شرایط پاشش می توان از نازل های مختلاف شاامل از 0.021 -
 0.045اینچ و فشار باد پشت نازل حداقل

 088بار استفاده نمود .در این روش پاشش می توان خامت تا  1588می رون را در طی یک پاشاش بادون

هیاگونه شره به دست آورید .

 نکات اجرایی :بار روی خطاوط لولاه ای کاه در معارش تاابش ناور آفتااب قارار دارناد اجارا یاک الیاه پلای اورتاان باه عناوان  Top coatتوصایه
می شود .بادین نحاو کاه مای تاوان پوشاش پلای اورتاان را باا اخامت  08تاا  188می ارون فایلم خشاک در مرحلاه ای کاه پوشاش

اپوکسی در و عیت  Touch dryقارار دارد اسایری نماود .در صاورتی کاه پوشاش زیارین باه ساختی نهاایی رسایده باشاد باا زبار

نمااودن سااطح بااه روش
نمایید.
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 quick blastزمینااه چساابندگی بااین دو الیااه را ایجاااد و .ساایس الیااه نهااایی پلاای اورتااان را اجاارا

شرایط نگهداری پوشش اعمال شده در برابر نور آفتاب:
پوشااش اعمااال شااده را حااداکثر یااک هفتااه میتااوان در معاارش نااور آفتاااب قاارار داد .در طاای ایاان ماادت مم اان اساات تیییاار فااام از
طوسی به سبز مشااهده شاود کاه فراینادی طبیعای اسات ولای بارای زماان طاوالنی تار  ،الزم اسات ساطح را از مجااورت در برابار ناور
آفتاب محافوت نمایید.
در شرایط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید:

الف -هنگامی که دمای سطح فلز کمتر از  5درجه باالی نقطه شبنم است.
ب -هنگامی که رطوبت نسبی محیط بیشتر از  %08است
س -از تینر برای رقید کردن رنگ استفاده ننمایید.
ارتباط دما با زمان ژل تایم:
از آنجایی که افزایش دمای رناگ باعا کااهش زماان بل تاایم و قادرت ماانور پاشاش کاار مای شاود بناابراین اکیادا توصایه مای
شااود ظااروف رنااگ و هاااردنر درون ماشااین یخاااال دار نگهااداری شااوند .بااا داشااتن دمااای اولیااه رنااگ و هاااردنر حاادود  18تااا 15
درجه سانتی گراد می توان زمان ب ل تایم را به نحو کارامدی افزایش داد.
در جدول زیر ارتباط دمای رنگ با زمان بل تایم نشان داده شده است.
جدول زمان ژل تایم در دماهای مختلف:
دمای رنگ

زمان ژل تایم

( درجه سانتی گراد)

( ساعت)

15

2:58

28

1:08

25

1

58

 05دقیقه

08

 58دقیقه

توجه  :نتایج جدول فوو در شورایط ازمایشوگاهی تهیوه شوده اسوت و عوامول دیگوری همعوون در معورب نوور افتواب بوودن یوا
شرایط هوای ابری و دیگر شرایط اقلیمی در این پارامتر تاثیر گزار هستند.
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: مشخصات فنی پوشش
Components:( A + B )
Specific Gravity (d)
Volume Solids (vs)
Solid by Weight
Pot Life
Theoretical Spreading Rate
Mixing Ratio
Colors
Gloss
Adhesion - Pull Off at 23ºC
Adhesion Pull Off at 75ºC
Adhesion test - Resistance to removal at 23ºC
Adhesion test - Resistance to removal at 75ºC
Adhesion test after immersion in tap water
Impact Resistance at 23ºC
Cathodic Disbondment at 25ºC, 28 days
Cathodic Disbondment at 80ºC, 2 days
Hardness Shore D
Thermal aging (80 ºC, 100 days)
Adhesion test after thermal aging(80 ºC, 100 days)
Hot water soak (80 ºC, 28 days)
Adhesion after immersion in tap water ( 28 Days)
Flexibility (23 ºC)
Flexibility ( 0 ºC)
Indentation Resistance
Indentation Resistance
Specific Electrical Insulation Resistance,
(23 ºC, 100 days) ºC
Specific Electrical Insulation Resistance,
(80 ºC, 30 days) ºC
Shelf life

1.40 ± 0.05
98 ± 2
100 ± 1
30 – 40
1.25
2.5 : 1
Grey
Gloss
>2200
>1600
1
3
1
OK
1
1
85
OK
>21
OK
OK
OK
OK
3
< %16.6

Kg/ lit at 25ºC ASTM – D1475
%
ASTM – D2697
%
ASTM – D2369
Minutes at 25ºC
Kg /m2 D.F.T 1000 microns
Parts by weight
At 60º angle ASTM – D523
psi
ASTM - D4541
psi
ASTM - D4541
EN 10289
EN 10289
EN 10289
EN 10289
mm
EN 10289
mm
EN 10289
EN ISO 868
EN 10289, IGS-M-TP-027
Mpa , IGS-M-TP-027
IGS-M-TP-027
IGS-M-TP-027
IGS-M-TP-027
IGS-M-TP-027
Microns at 23ºC
initial thickness at 80ºC

2.4 * 109

Ω. m2 EN 10289

5.2 * 107

Ω. m2 EN 10289

12

Months at 25ºC
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دستورالعمل بازرسی و تعمیرات
برای اجرای با کیفیت پوشش الزم است که بازرسی های الزم قبل – در حین اجرا و پس از اجرا انجام شود .
بازرسی های قبل از اجرا:
 -1بازدید از محل اجرای پوشش و کنترل ن ات ایمنی به منوور اطمینان از کلیه موارد و خطرات احتمالی در عملیات اجرایی
-2کنترل و عیت هوا و اطمینان از شرایط مناسب جوی در زمان اجرای پوشش
-5کنترل تجهیزات از جمله کمیرسور و لوازم جانبی آن  ،دیگ سند بالست و لوازم جانبی آن و سایر تجهیزات و لوازم کار.
-0اطمینان از مهارت گروه اجرایی و تجربه آنها در استفاده از دستگاه رنگ پاش .
کنتاارل مااواد مصاارفی و اطمینااان از مناسااب بااودن مااواد مصاارفی طبااد اطالعااات فناای همااراه و برچسااب هااای الصاااق شااده باار روی
ظروف.
کنترل و بازرسی حین اجرا :
 -1کنتاارل اماااده سااازی سااطح  :سااطح بایااد عاااری از هرگونااه آلااودگی باشااد – زبااری سااطح مطااابد اسااتاندارد  58تااا  08می اارون
باشد.
 -2کنترل اخامت فایلم تار :باا اساتفاده از شاانه مخصاو

کنتارل اخامت  ،مقادار اخامت اعماال شاده در الیاه اول کنتارل شاود

تا گروه پاشش  ،متوجه عمل رد اجرای خود بشود و نحو ه پاشش خود را تحت کنترل در اورد.
-5کنتارل اخامت فایلم خشاک :پاس از اعماال هماه الیاه هاای رناگ کنتارل اخامت فایلم خشاک باا اساتفاده از دساتگاه اخامت
سنج ،انجام شود .در صاورتی کاه اخامت کمتار از میازان الزم باود  .اگار ساطح کمتار از  1888ساانتی متار مربا اسات باا اساتفاده از
ساانباده شااماره  58بااه روش دسااتی یااا نیمااه اتومایااک سااطح را زباار نمااوده گاارد و بااار حاصااله را بااا دمن اده ی قااوی و یااا بااه روش
دستی از روی سطح برداشته و اقدام به رنگ آمیزی با قلم مو یا لطک نمایید.
در صااورتی کااه سااطح بزرگتاار از متااراب ذکاار شااده باشااد ،بااه روش فااوق الا کر و یااا  Sweep Blastسااطح را زباار نمااوده و بااه
روش دستی و یا پاشش با دستگاه ایرلس خامت مورد نور را تامین نمایید.
 -0انجام آزماون هالیادی :باا اساتفاده از دساتگاه مناساب نقااط هالیادی مشاخال شاود و عالمات گا اری شاود تاا نسابت باه تارمیم آن
اقدام شود .
و لتاب مناسب برای  088می رون  5/2کیلو ولت
ولتاب مناسب برای  088می رون  5/0کیلو ولت
ولتاب مناسب برای  1888تا  1588می رون حداکثر  0کیلو ولت
 -5انجااام آزمااون چساابندگی  :PULL OFFپااس از اطمینااان از سااخت شاادن  ،تساات چساابندگی را انجااام دهیااد طبااد اسااتاندارد
( ، ) BS EN 10289باالی  0مگا پاس ال مورد تایید می باشد.
پس از انجام آزماون هاای تخریبای ،نقااط تخریاب شاده را ابتادا باا سانباده ، 58سانباده بزنیاد تاا زبار شاود پاس از برداشاتن گارد و
بار حاصله  ،سیس با استفاده از قلم مو سطح سنباده شده را ترمیم نمایید .
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MSDS

SAFTY DATA SHEET
SOLVENT FREE EPOXY COATING
1 – IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/ PREPARATION AND OF THE
COMPANY/UNDERTAKING
PRODUCT INFORMATION
TRADE NAME:

EPOXY(PRIMER, INTERMEDIATE, TOP COAT )
EP2 500G

COMPANY:
Telephone:
Fax:
Use of the substance:

DARYA RANG ESFAHAN
0313-4424680
0313-4448658
primer , intermediate and Topcoat

2. COMPOSION/ INFORMATION ON INGREDIENT
chemical nature:
epoxy resin ( Bisphenol A, Epichlorohydrin) and polyamine resin,
solvent: without solvent

3. HAZARDS IDENTIFICATION

Toxic to aquatic organisms, may cause long – term adverse effects in the aquatic
environment.
Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Vapours can form explosive mixtures with air.

4. FIRST AID MEASURES
GENERAL ADVICE
Take off contaminated clothing immediately.
INHALATION:
Remove to fresh air.
If feeling unwell seek medical advice.
SKIN CONTACT
Wash skin thoroughly with soap and water or use recognized skin cleaner.
Consult a doctor in the event of permanent skin irritation.
EYE CONTACT
Rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.

SAFTY DATA SHEET
SOLVENT FREE EPOXY COATING
5- FIRE- FIGHTING MEASURES
Suitable extinguishing media
Foam, water spray, CO2, dry powder
Specific hazards during fire fighting
May be released in case of fire: carbon monoxide, carbon dioxide, organic products of
decomposition.
Under certain fire conditions, traces of other toxic products may occur
Cool closed containers exposed to fire with water spray.
Closed container may rupture if strongly heated.
Special protective equipment for fire- fighter
Have ready / water respiratory protection equipment

6-ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Personal precautions

Wear personal protective equipment
Do not breathe vapour or spray mist.
Ensure adequate ventilation.
Environmental precautions
Do not flush into surface water or sanitary sewer system.
Methods for cleaning up
Take up mechanically or with an absorbent material.
Fill into marked, sealable container.
To be disposed of in compliance with existing regulations.

7-HANDELING AND STORAGE
Handling
Safe handling advice
Provide good ventilation or extraction.
Avoid contact with skin and eyes.
Do not breathe vapour or spray mist.
Advice on protection against fire and explosion
Take precautionary measures against static discharges.
Keep away from soures of ignition- No smoking.

SAFTY DATA SHEET
SOLVENT FREE EPOXY COATING
Storage
Requirements for storage areas and containers
Keep containers tightly closed in a cool, well- ventilated place.

8 – EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION'
component with workplace control parameters

------

Engineering measures
Provide good ventilation or extraction.
Personal protective equipment
Respiratory protection
In case of dusts/vapours/aerosols being formed or if the limit values like TLV are
exceeded.
Use respiratory equipment with suitable filter or wear a self contained respiratory
apparatus.
Hand protection
The following details refer to information provided by www.kcl.de which supplies the
corresponding protective gloves.
Glove material
Material thickness
Break through time
Method

nitrile rubber
0.4 mm
>480 min
DIN EN 374

Eye protection
Safety glasses with side- shields

9- PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Appearance
Form
Odour
Physical state
Safety data

PH
Flashpoint
Boiling point
Vapour pressure
Water solubility

liquid
of aromatics
liquid

not determined
140 °C
ca. 250°C
---not miscible

10- STABILITY AND REACTIVITY
Hazardous reactions
No dangerous reactions known.
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لیست تاییدیه ها:
 -1شرکت ODCC
 -2شرکت انتقال گاز ایران
 -3شرکت مهندسی و توسعه گاز
 -4شرکت ملی گاز ایران
 -5شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 -6شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 -7وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
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لیست آزمایشگاه های تایید کننده محصول:

 -1دریافت تاییدیه از آزمایشگاه مناطق نفت خیز جنوب
 -2دریافت تاییدیه از موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر -مترا
 -3دریافت تاییدیه از پژوهشگاه نفت
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Hot Water Soak
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Customer Name
Material Manufacturer, Name

&

4J>

.:..Sr'

Domapox / EP2 500 G

Codefl)

Steel C oated P lates
Specimen<2J

(Length: 200, Width: 100, Thickness: 5) mm
(Length: 300, Width: 50, Thickness: 5) min

Test Date

95/04/19

Test Method

IGS·M·TP-027 (0)-(Annex C)
No.1: Sharp Knife
No.2: Water 8ath / 1750

Test Device

&

No.3: Universal Tensile Machine/ 1604

Code

No.4: Holiday Detector/ 1612
No.5: Self-Alignment Hydraulic Pull-Off Tester/ 1744
Ageing Condition

28 days / Water Bath so•c

Lab. Conditions

Temp.: 23:t2( 0 C), R.H : 35±5(%)

Number of Runs

3

.

Item

Results

Adhesion (X-CutJ
Adhesion (Pu/1-0ff)-Hpa

No.1

No.2

No.3

Rating4

Rating4

Rating5

14 .97

12 .52

11 .58

No Holiday Was Detected

Flexibility @ 23•c
(1J: Material Mllnufacturc-r, Name • Code is repo,tc:d tNiscd on CU$1CNnet' Goa.,meMJ.
(21: �dmen was defHCf'ed by customer.
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Adhesion Test (Pull-Off) After immersion in Tap Water (28 Days)
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Customer Name
Material Manufacturer, Name & Code l11

Oornapox / EP2 500 G
Steel Coated Plates

Specimen<>)

(Length: 200, Width: 100, Thickness: 5) rnm

Test Date

95/04/19

TestHethod

ISO 4624
Self-Alignment Hydraulic Pull-Off Tester/ 1?44

Test Device & Code

1048

DFT(µm)

20

Dolly Diameter (mm)

2 K Epoxy(Araldite)

Type of Adhesive
Lab. Conditions

Temp.: 23±2( 0 C), R.H: 35±5(%)

Number of Runs

3

Results
Row

Adhesion Strength (HPa)

J

14.97

2

12.52

3

11.58

Mean

J,3.02

Nature

&

Location of Fa/lure

50% Cohesion Failure from Coating
50% Adhesion Fallure between adhesive & oouv
1S1¾> Cohesion Failure from coating

85% Adhesion Failure between adhesive & OOllv
15% cone.sion Fallu� from Coating
85% Adhesion Failure between adhesive & Do!lv

(1): Mat�I ManufKture-r. N•� & COIM Is reported bllHd on o,m:Of'nt:t dowiTHJnU..
(1t: Spedrnen wld dellYered by custOfflCf'.
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flexibility • (23) c
0
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Customer Name

Dornapox / EP2 500 G

Haterial Hanufaeturer, Name & Codel'J

Steel Coated Plates

Specimen<21

(Length: 300, Width: SO, Thickness: 5) mm
95/04/19

Test Date

IGS-M-TP-027 (0)-(Annex C)

TestHethod

Universal Tensile Machine/ 1604

Test Device & Code

Holiday detector/ 1612
25

Deflection Rate (mm/min)

Temp.: 23±2(°C), R.H : 35:t:5(%)

Lab. Condition

3

Number of Runs

Results
Flexibility

@ 230c

No Holiday Was Detected

111: M•tcri•I �"ufKtwtf'I', N•me & COdt' ii ritpo,ted baMG Oft cuJto.me, doo.,mc.i,ti.
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Customer Name
Material Manufacturer, Name

&

Dornapox / EP2 500 G

Code'''

Steel Coated Plates
(Length: 200, Width: 100, Thickness: 5) mm

Specimen"'

(Length: 300, Width: 50, Thickness: 5) ml'I\
95/05/25

Test Date

JGS-M-TP-027 (0)-(Annex C)

Test Method

No.1: Sharp Knife
No.2: Oven/ 1701
Test Device

&

No.3: Universal Tensile Machine/ 1604

Code

No.4: Holiday Detector/ 1612
No.S: Self-Alignment Hydraulic Pull-Off Tester / 1744
Ageing Condition

100 days / oven ao•c

Lab. Conditions

Temp.: 23±2( 0C), R.H : 35±5(%)

Number of Runs

3

.

Results
No.1

No.2

No.3

Adhesion (X-Cut)

Rating 1

Rating 1

Rating 2

Adhesion (Pull-Off)-Hp•

>20.88

>21.26

>21.79

Item

No Holiday was Detected

Flexibility o 23•c
(1>: M.Meriat Mani,,IM:tutet, PQine& Code iS re,,orted blosed on cuttomff doc:ume-nt:s.

121: Specimen wn defflrld by customet.

-ll""t- tVO.............� •• ,.. �l.¼--r� U�•(r jU)�i:,,,-,\jt,e:...I "";,'_,.i...S.,..:.,¢1.,.,
+ ('IA 1'1) AN>HVI' 1 v-S,.i.+ (,A I' 1) AAl"'Vt• I •-1, �

ww w. metro srov p. ors
�jlro.;\W

Emoll: Info@me ttas roup. ors

Reference No.: LS-9401030

No.,--., 24th St, Jl'd � $hetvi,keGh«b, TO'llll'l, 1466753343 _ IR.AN

Telef'°" + (98 21)8837 6010-19,f""' + (98 21)88562721
www.metragroup.org Er'n.eil:1nfo@m�tragrou0 as

,,.. -�,J'!!ltl

//iletra

-s.,, -� ....t
.

�.J.. .ilj,t . .£.J.�

Amirkabir
Paint Research Institute
PoMners, Coatings, .Materials, Corrosion

Adhesion Test (Pull-Off) After Thermal Ageing (100 days/so·o
.:,4,c-,1

Customer Name

,5.;.)

1.:,, ..;,.S.,.:.

Dornapox / EP2 500 G

Material Manufacturer, Name & Code'"

Steel Coated Plates

Specimen/>/

(Length: 200, Width: 100, Thickness: 5) m!"

Test Date

95/06/02

TestHethod

ISO 4624

Test Device

Self-Alignment Hydraulic Pull-Off Tester/ 1744

a Code

DFT(µm)

955

Dolly Diameter (mm)

20
2 K Epoxy(Araldite)

Type of Adhesive
Lab. Conditions

Temp.: 23:t2(°C), R.H: 35:t5(%)

Number or Runs

3

Results
Row

Adhesion Strength (HPa)

l

>20.88

2

>21.26

3

>21.79

Hean

Nature

a Location of Fa/Jure

Dolly was not Removed

>2J.3J

Dolly was not Remov�

Dolly was not Remove<S

(1): M1te:MI M1.nubictu�. tume &. Cock- if� baMct Ofl 0il:Jt0""1 doa,metltS,.
(2t: �fMft Wlli delWer'ed by Qli\Of'Mf.
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Flexibility co•ci
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Customer Name
Haterial Hanufacturer, Name &

Code'''

DomaPOx / EP2 500 G
Steel Coated Plates

Specimen<ZJ

(Length; 300, Width: so, Thickness: 5) mm
95/05/25

Test Date

IGS-M-TP-027 (0)-(Annex C)

TestHethod

Universal Tensile Machine/ 1604

Test Device & Code

Holiday Detector/ 1612
25

Denection Rate (mm/min)

Temp.: 23±2( 0C), R.H : 35±5(%)

Lab. Condition

3

Number of Runs

Results
Flexibility (O•CJ

No Holiday Was Detected

(lt. �Cet"ial M..ni.rfllcturtt, ,,._ & Code is ,.pon.d baM<I on �documents..
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7

Impact fl' (-s·c1

B
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Hot Water Soak
.:.1+w1 �J

Customer Name
Material Manufacturer, Name & Code(tJ

1...,. �.r'

Solvent Free Epoxy Coating / DORNAPOX / EP2 500G
Steel Coated Plates

Specimen<2J

(Length: 100, Width: 100, Th ickness: 6) mm

Test Date

96/01/23 & 24

Test Method

NACE RP0394
No.1: Sharp Knife

Test Device & Code

No.2: Oven/ 5161
No.3: Holiday Detector/ 1612

DFT(pm)

1515 & 1581

Ageing Condition

24 hrs/ Hot Water 66°C

Lab. Conditions

Temp.: 23±2( 0C), R.H : 35±5(%)

Number of Runs

2

Results
Item
Adhesion
Holiday Detection

No.l

No.2

Rating 1

Rating 1

No Holiday Was Detected

(1): M�1..-lal M1"111otfaau, ..... N•Mt: I C.. i$ ,� NMCI on o.tStomer clocume.nu.
t2): Spe,d,nen WM delNffed by a,stoffl,ff.
(J)! ••p,�t,f\;fl of S.G.S COMp,ttly (Mrs SN!dffl) WIS l)f'eMnt du,.. of test.
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Thermal Ageing
Customer Name

.:,�, �� 1...,•

.:..S.,.:,

Solvent Free Epoxy Coating / DORNAPOX / EP2 500G

Material Manufacturer, Name & Code'''

Steel C oated Plates

Specimen <21

(Length:.150, Width: 150, Thicknes s: 6) m01
96/01/17 & 23

Test Date

EN 10289 (Anne• J)

Test Method

.

No.1: Oven/ 1701
Test Device & Code

No.2: Holiday Detector/ 1612
No.3: SeU-Alignment Hydraulic Pull-Off Tester/ 1744
1481, 1535, 1637

OFT (µm)

100 days / Oven ao•c

Ageing Condition
Lab. Conditions

Temp.: 23:t2{ 0C), R.H : 35±5(%)

Number of Runs

4

Results
Item
Adhesion (Pull-QWJ·Hp,,
Holiday_ Detection

No.1

No.2

No.3

>20.83

>21.56

>22. 3 4

NoHoliday Was Detected

(1>: M•tit,ilfMa.l'wlkt;t.,,-, Na""". eoct. IS,� Mf4d Oft CUstot'nett"docuffle""1-.
(l>: � WIIS delW'tNCI by o.rstOIMf'.
(3): R�prese,�IM'J of S,Ci,S COfflpa,l'ly (Mrs SM<l;ati) WM pte'Mfft Mine of test.

, 11'-HVC.M""l'-l"'�·I� �-rf& �,(r J.')�O-d�1...,...,.;....s�-v'W
..
+(v, r 1) AAOHVt' I v-SJ.+ ('\A YI }AAl"VJ• l •-1 'I�
EmoH:in ro@me t ros roup.org
,t www. me: trosroup. o,s
�-

Io jl fl' Ot.2A.l.o

•- ��� J�t .i.iU .___,,. _,.. :,,� j,Jl:J �1•
Reference No.: LS-9500635
No.14, 24'hSt, J<dl'hose, Shoh-okeG!lort>, Temn, 14667533<3-
T_, + (98 21) 8837 6010-19, F""' + (98 21) 8856 2721
WIMN. me: trasrou p. OfS
Emo�: info@me: t ragrou p.otg

..

-

f;,.-��,..s.., .� ......

/liletra

_.J ...•, ....&.J.�
Amirl<abir
Paint Research lnstiMe
�. Coatings, Materials, COtTosion

Adhesion Test (Pull-Off) After Thermal Ageiog c100 days/80·0

-il.f.i..,t �, lu• ,:..S.,:.

Customer Name
Hate.rialHa.nufact.urer, Name a CodtfllAJ

-

Solvent Free Epoxy Coating/ DORNAPOX / EP2 S00G
Steel Coated Plates

Specimen'2J

(Length: 150, Width: 150, Thickness: 6) m"1

Ten Date

96/01/23

TestHethod

EN 24264

Tes� Device

a Code

Self-Alignment Hydraulic Pull-Off Tester/ 1 i'.44

DFT(µm)

1481, 1535, 1637

Dolly Diameter (mnt)

20

Type o-f Adhesive

2 K Epoxy(Araldite)

Lab. Conditions

Temp.: 23±2( 0C), R.H: 35±5(%)

Number of Runs

4

Results
Row

Adhesion St:rengtt, (H,-•J

J

18.51

2

>20.83

,
•

>21.56

-

Ct>i� __ ........ ...,......_.

If,..,...._ .._...,.o,..,._,.�

�90 C-oheslon fatl� from Coating
-..10 Adhesion Fallure between OoUy a. Adhesive

Dotty was not Removed
Dolly was not Removed

0atOlfs.G.S......,.,.(MI'\
. � ........ ..,.,... ........

.,,.,voa-,-,,..-�.,, .su.,.,r �-(,.. JJ,)��� -v�J..,...-c,,t.,.r
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N•ture a Location of F•llure

Dolly was not Removed

>21.S7

>22.34

(l)! MM.,W ....
�... ,.___. C-0.

CJ): ....,.

Hean

,.;10�
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Adhesion Test (Pull-Off)
Customer Name

O:,\+&-->I �J i.J� �

HaterialHanufacturer, NanHI & Code'''

.r"

Solvent Free Epoxy Coating / DORNAPOX / EP2 500G
Steel Coated Plates

Specimen< 2J

(Length: 50, Width: 50, Thickness: 6) mm
(Length: 150, Width: 150, Thickness: 6) mrR

Test Date

95/11/27

TestHethod

EN 24264

Test De11/c:e & C-ode

Self-Alignment Hydraulic Pull-Off Tester / 1744
1555, 1609, 1665

DFT(µm)
Dolly Diameter(mm)

20

Test Temp.('C)

75

Type of Adhesive

2 K Epoxy(Araldite)

Lab. Conditions

Temp.: 23±2( ° C), R.H: 35±5(%)

Number of Runs

4

Results
Row

-

Adhesion Strength {MP•)

1

10.61

z

11.98

,

13.83

4

20.06

Hean

Nature

a Loa,tlon of Fallure

%90 CohcslOn Fanure from C�Ung
'YolO Adhesion Fallure �tween OoUv & Adhesive
%70 Cohesion Failure from Coating

J4,J2

0,..JO Adht>Sion Fallu� between Oollv & Adhesive
%60 Cohesion Failure trom Coating
%40 AdMsJon Failure between oonv &. Adhesive
%90 Cohesion Fillure from Coating
%10 Adhe:Sion Failure between oonv &. Adhesive

I l): Ma� Manufacwrer. "-l'M &. COde k reporwd baMd on a,st:offietdocumentt.
(2): Spedmen was� by CVJtOMff,
fl,•: i..-pr�ofS..G ,,S company (Mr1 �) WU p,eMntdur..of tut.
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Custom�r Name

Material Hanufacturer, Name

a Code(•J

Solvent Free Epoxy Coating/ DORNAPOX / EP2 500G
Steel Coated Plates

Specimen<ZJ

(Length: 300, Width: 300, Thickness: 6) mm
96/01/23

Test Date

BS EN 10289 {Annex C)

Test Method

...., Test Device

Impact Tester/ 1535

& Code

Holiday Detector/ 1612

.

1500

DFT(µm)

25

Diameter of Punch (mm)

Direct(Intrusion},-Holiday Detector

Impact Type
Lab. Conditions

Temp.: 23:t2(°C}, R.H: 35±5(%)

Number of Runs

10

Results()...,
6.1

Maximum Impact Energy (J), 23°C
11)1 Materl.al Ma�. llQme&. Code b repo,tMt based Oft evflOmerdocumenu.
tl): Sped- was�� by CUROffief',
tl),: A«0tdif!C to st.net.rd doo.l�
4): Holl,cJay WM

CleUcted. 12 kV.
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Amirkabir

Paint Research Institute

P()fymers, Coatings, Materials, CO<Tosion

Impact@ -s·c
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Customer Name

-

Solvent Free Epoxy C oating / DORNAP OX / EP2 500G

Material Manufacturer, Name & Code<''

Steel Coated Plates

Specimen<>J

(Length: 300, Width: 300, Thickness: 6) mm
96/01/23

Test Date

--

BS EN 10289 (Annex C)

Test Method

.....�

..:..S.,.:.

Impact Tester/ 1535

Test Deviee & Code

Holiday Detector/ 1612

.

1523

DFT(µm)

25

Diameter of Punc:h (mm)

Direct (Intrusion), Holiday Detector

Impact Type
Lab. Conditions

Temp.: 23±2(0C), R.H: 35±5(%)

Number of Runs

10

ResultsO">
4.8

Maximum Impac:t Energy (JJ, -s•c
11): Material Manufacturer. fDme & Coda is r� baM-cl Oft cu� dOC1,1Mtnts.
12): S�n _., ddiw,red by customer.
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(4): Without any hollipy up to U ltV.
(S}: A�nt.-tiva, of S.G.S company (M,s .$;N,dW) w.s pt*Mf'lt dur.-.: of tesL

,111"-ttv�..-�-1it..SlJ.t·""t:.i�·(t"jl.l)�.:,-;,,di.:,::.t•"?'.,._..s.,...:.-,,;,,1.,.;
+(lilAl'l)AAOh'Vt'I �-+(,Al"l)AAJ-'V�•I•-�'\�
,
Email: inf o@m e tr4 group.ors
':www . me tra group. o rg
1 o jl A�

.,.u'1..,.

.,t:,.,,, .U\i

-.r.,.. �,�

..;, .,1:,t

.:r.••

Reference No.: LS-9500635

No.14. 241h St, 3rd Phosc, SholvokeGhorb, Tmar,, 146675334,3 - IAAN
Teldox, + (98 21) 8837 6010.19. F<0e + (98 21) 8856 2721
Email: inf o@metro groy p. ors
www. me trog rou p.org

-

r,;;,.-�_,..,.,,s..J•�--.�.,..........s..,.�

··/Aetra

Amirkabir

Paint Research Institute

Pol),mers, Coatings, Materials, Corrosion

Cathodic Disbondment
Customer Name

c,l.f.i..-1 �J ½J>

Material Hanufac:turer / Name & Code'"

.;..S.,:,

Solvent Free Epoxy Coating / OORNAPOX / EP2 500G
95/10/05 - 95/11/03 (28 days)

Test Duration

EN 10289 (Annex E)

TestHethod

Potentiostat / Galvanostat Coulometer / 1583

Test Device & Code

Oven I 1701
Steel Coated Plates: (150*150*6) mm

Specimen<:o

OFT (µm): 1857

Original Holiday Diameter

6mm

Potential

·1.5 V
Media: %3 NaCl Concentration in DI Water

Electrolyte

Temp.: 23±2(°C)

Lab. Conditions

Temp.: 23±2( °C), R.H: 35±5(%)

Number of Runs

3

Results
No.l

No.2

No.3

3.0

3.0

3.0

Tot:al eva./w,ted Radlu$ for dlsbondfng (mm)

31.8

31.8

31.8

Dlsffnded dldanc. from the edge of Initial holiday (mm)

0.96

1.31

2.92

o.o

0..0

o.o

Itt!m
Tot.at radlu• of lnltl•I holld•y (mm)

Discoloured nHIJus of dlsbonded coating f"rorn c.ntr.l "-feet
(rnrn)

(lJ:Ma1if'NIM�kluf'...,�&.Cooeb,reportlldbasedoncu:M�dOo.l�
(2):Spceil'l"IC"'•llt�bya,stOfflff.
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پروژه سر جوش خطوط لوله زیر زمینی – پروژه توسعه پاالیشگاه نفت آبادان

انجام نمونه برداری و بازرسی محصول توسط ارگان های ذیل:

 -1شرکت مهندسی و توسعه گاز
 -2شرکت انتقال گاز
 -3شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

گزارش نمونه برداری و بازرسی محصول
موضررروع  :ن رررارت برررر نمونررره بررررداری و بازرسررری محصرررول در محرررل کارخانررره توسرررط کارشناسررران
شرکت مهندسی و توسعه گاز

شررررح گرررزارش :عطر ر

بررره نامررره شرررماره

 521/111 /40141مرررور  1335/12/14مبنررری برررر

درخواسرررت بازدیرررد کارشناسررران شررررکت مهندسررری و توسرررعه گررراز از خرررط تولیرررد محصرررول اپوکسررری
سررالونت فررری بررا کررد  EP2500Gو محصررول اپوکسرری سررالونت فررری نررووال

سرررامیم بررا کررد

 EP4-200-M501و انجررررام نمونرررره برررررداری در انررررور کارشناسرررران ایررررن شرررررکت  ،در ترررراری
 1335/12/15دو تررن از کارشناسرران شرررکت مهندسرری وتوسررعه گرراز برررای بازدیررد برره کارخانرره مراجعرره
نمودنررد در انررور آ ایرران  ،رنررگ هررای مررورد ن ررر بررر روی پلیررت اجرررا و پررب از سررخت شرردن اولیرره
بسررته بنرردی و پلمررد گردیررد و برررای آزمایشررگاه مترررا ارسررال شررد مقرررر گردیررد آزمایشررگاه مترررا مطررابق
اسررتاندارد ) IGS-M-TP-027(0پوشررش هررای مررورد ن ررر را مررورد آزمررون رررار دهررد توضرریه اینکرره
نتررایآ آزمررون هررا بررا اسررتاندارد فرروق الررذکر مطابقررت صررد در صررد داشررت کرره شرررح آزمررون هررا و نتررایآ
مربوطه در بخش -لیست آزمون های انجام شده بر روی محصول  -ذکر گردیده است

گزارش نمونه برداری و بازرسی محصول
موضوع  :ن ارت بر نمونه برداری و بازرسی محصول در محل کارخانه توسط کارشناسان شرکت ملی انتقال گاز

شرررح گررزارش :عط ر

برره نامرره شررماره  35/1330مررور  1335/11/25مبنرری بررر درخواسررت بازدیررد

کارشناسران شررکت انتقرال گراز از خرط تولیرد محصرول اپوکسری سرالونت فرری DORNAPOXبرا کرد فنری
 EP2500Gو انجررام نمونرره برررداری از خررط تولیررد در انررور کارشناسرران ایررن شرررکت  ،در ترراری
 1335/12/11سرره تررن از کارشناسرران شرررکت انتقررال گرراز برررای بازدیررد برره کارخانرره مراجعرره نمودنررد
در انور آ ایران  ،رنرگ هرای مرورد ن رر برر روی پلیرت اجررا و پرب از سرخت شردن پوشرش ،نمونره هرای
رنررگ شررده  ،بسررته بنرردی و پلمررد گردیررد و برررای آزمایشررگاه پژوهشررگاه نفررت ارسررال شررد مقرررر گردیررد
آزمایشررگاه پژوهشررگاه نفررت مطررابق اسررتاندارد IGS-M-TP -027(0) :پوشررش ه رای مررورد ن ررر را مررورد
آزمون ررار دهرد توضریه اینکره نترایآ آزمرون هرا برا اسرتاندارد فروق الرذکر مطابقرت صرد در صرد داشرت
که شرح آزمون هرا و نترایآ مربوطره در بخرش -لیسرت آزمرون هرای انجرام شرده برر روی محصرول  -ذکرر
گردیده است

گزارش نمونه برداری و بازرسی محصول
موضررروع  :ن رررارت برررر نمونررره بررررداری و بازرسررری محصرررول در محرررل کارخانررره توسرررط کارشناسررران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شررررح گرررزارش :عطر ر

بررره نامررره شرررماره ب و ح ف  35/24001/مرررور  1335/17/12مبنررری برررر

درخواسررت بازدیررد کارشناسرران شرررکت بهررره برررداری نفررت و گرراز زاگرررس جنرروبی از خررط تولیررد
محصررول اپوکسرری سررالونت فررری DORNAPOXبررا کررد فنرری  EP2500Gو انجررام نمونرره برررداری از خررط
تولیررد در انررور کارشناسرران ایررن شرررکت  ،در ترراری مهررر مرراه  1335دو تررن از کارشناسرران شرررکت
نفررت و گرراز زاگرررس جنرروبی برررای بازدیررد برره کارخانرره مراجعرره نمودنررد در انررور آ ایرران  ،رنررگ هررای
مررورد ن ررر بررر روی پلیررت اجرررا و پررب از سررخت شرردن پوشررش ،نمونرره هررای رنررگ شررده  ،بسررته بنرردی و
پلمرد گردیرد و بررای آزمابشرگاه متررا ارسرال شررد مقررر گردیرد آزمایشرگاه متررا مطرابق اسررتانداردهای :
) IGS-M-TP -027(0و اسررتاندارد  BS EN 10289پوشررش هررای مررورد ن ررر را مررورد آزمررون رررار
دهن رد توضرریه اینکرره نتررایآ آزمررون هررا بررا اسررتاندارد هررای فرروق الررذکر مطابقررت صررد در صررد داشررت کرره
شرررح آزمررون هررا و نتررایآ مربوطرره در بخررش -لیسررت آزمررون هررای انجررام شررده بررر روی محصررول  -ذکررر
گردیده است
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سوابق فروش

سوابق فروش پوشش اپوکسی سالونت فری EP2 500G
ردیف

شرکت پیمانکار

تاریخ

کارفرما

سایز لوله

مورد مصرف

1

پیمان دژ اندیشان

1399

بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

--

تعمیرات لوله

2

سکاف

1399

ملی مهندسی ساختمان نفت

سایزهای مختلف

عایق کاری سرجوش

3

منطقه  10عملیات انتقال گاز

1399

منطقه  10عملیات انتقال گاز

--

تعمیرات لوله

4

بانژ اقلیم

1399

مناطق نفت خیز جنوب

سایزهای مختلف

تعمیرات لوله

5

دانیال پترو

1398-1399

شرکت مهندسی توسعه گاز

 10اینچ

عایق کاری سرجوش

6

پایدار بنای آژند

1397-1399

خطوط لوله و مخابرات ایران

 16اینچ

عایق کاری سرجوش

7

گنگان

1397-1398

خطوط لوله و مخابرات ایران

 16اینچ

عایق کاری سرجوش

8

پرتو داچک

1398

مناطق نفت خیز جنوب

 24اینچ

تعمیرات لوله

9

بین المللی پترو تکسان

1398

ملی مهندسی و ساختمان نفت

سایزهای مختلف

عایق کاری سرجوش

10

سکاف

1398

ملی مهندسی و ساختمان نفت

سایزهای مختلف

عایق کاری سرجوش

11

نوآوران نانو صنعت معین

1398

مناطق نفت خیز جنوب

--

مخزن

12

مهندسی و ساختمانی بونیز سازه

1398

ملی گاز ایران

 16اینچ

عایق کاری سرجوش

13

بانژ اقلیم

1398

 20اینچ

تعویض پوشش

شرکت بهره برداری نفت و گاز
مارون

پوشش دهی ولو های

14

نصر سازان فارس

1398

مناطق نفت خیز جنوب

 36اینچ

15

شهر ساز شایگان

1398

خطوط لوله و مخابرات ایران

 10اینچ

عایق کاری سرجوش

16

فنی مهندسی راه کوهستان

1398

مناطق نفت خیز جنوب

 20اینچ

تعویض پوشش

17

بهره برداری نفت و گاز مارون

1398

بهره برداری نفت و گاز مارون

 20اینچ

تعویض پوشش

18

فنی و تاسیساتی شباهنگ وحدت

1398

خطوط لوله و مخابرات ایران

==--

مخازن انتقال نفت

زیرزمینی

19

بهره برداری نفت و گاز مسجد

1397

مناطق نفت خیز جنوب

 8تا  48اینچ

عایق کاری سرجوش

20

پرتو داچک

1397

مناطق نفت خیز جنوب

متغیر

تعویض پوشش

21

تدارکات فارسا انرژی جنوب

1397

22

منطقه  10عملیات انتقال گاز

1397

23

کیهان صنعت هخامنش

1397

24

دانیال پترو

1397

25

خالق صنعت امیدیه

1397

26

فنی مهندسی گاما

سلیمان

شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی

 8تا  48اینچ

تعویض پوشش لوله

( نفت مرکزی )
شرکت انتقال گاز

 56اینچ

تعویض پوشش لوله

شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی

 8تا  48اینچ

تعویض پوشش لوله

( نفت مرکزی )
شرکت مهندسی و توسعه گاز

 20اینچ

عایق کاری سرجوش

شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی

 8تا  48اینچ

تعویض پوشش لوله

( نفت مرکزی )
1396

نفت و گاز پارس جنوبی

 20اینچ

تعویض پوشش لوله

1396

مناطق نفت خیز جنوب  -مارون

 10اینچ

پوشش دهی لوله نو

منطقه  2عملیات انتقال گاز

1396

شرکت انتقال گاز ایران

ولوهای زیر

تعویض پوشش ولو های

زمینی

زیرزمینی

توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

1396

مناطق نفت خیز جنوب

سایز های متنوع

تعویض پوشش لوله

داالن جنوب

1396

مناطق نفت خیز جنوب

 20اینچ

پوشش دهی لوله نو

آریا گان صنعت بهبهان

1396

مناطق نفت خیز جنوب

 48اینچ

تعویض پوشش لوله

32

پیمان دژ اندیشان

1396

33

خالق صنعت امیدیه

1396

34

مهندسی پلیگون سازه

1396

27
28
29
30
31

شرکت فتی و مهندسی راه
کوهستان

شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی( -نفت مرکزی)
شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی (-نفت مرکزی)
شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی( -نفت مرکزی)

تعویض پوشش لوله
 12و 16اینچ

 48اینچ

تعویض پوشش لوله

 48اینچ

تعویض پوشش لوله

35

جهانفر بهبهان

1396

مناطق نفت خیز جنوب

 48اینچ

تعویض پوشش لوله

36

بانژ اقلیم

1396

مناطق نفت خیز جنوب

 20اینچ

تعویض پوشش لوله

37

تدارکات فارسا انرژی جنوب

1396

شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی

 32اینچ

تعویض پوشش لوله

( نفت مرکزی )
38

جوان صنعت هفت چشمه

1395

مناطق نفت خیز جنوب

 48اینچ

تعویض پوشش لوله

39

آراد صنعت

1395

مجتمع فوالد اصفهان

تاسیسات ضد اسید

مخازن ضد اسید

40

اشکر سازه دوگنبدان

1395

نفت و گاز پارس جنوبی

 30اینچ

تعویض پوشش لوله

41

توان نصب سپاهان

1395

مناطق نفت خیز جنوب

 8تا  20اینچ

تعویض پوشش لوله

42

محمود افتخار امیدیه

1395

مناطق نفت خیز جنوب

 48اینچ

تعویض پوشش لوله

43

عرفان پویان امیدیه

1395

شرکت انتقال گاز

تاسیسات زیر
زمینی و شیرهای

تعویض پوشش ولو و لوله

دفنی
44

اتابک صنعت جنوب

1395

مناطق نفت خیز جنوب

 48اینچ

پوشش دهی لوله نو

45

فالت پارس

1395

نفت و گاز پارس جنوبی

 8اینچ

پوشش دهی لوله نو

46

مهندسی بین المللی فوالد تکنیک

1395

مناطق نفت خیز جنوب

 8تا  16اینچ

تعویض پوشش لوله

47

تاسیسات انرژی اهواز برق آسا

1394

مناطق نفت خیز جنوب

مخازن نفت

مخزن

48

فنی و تاسیساتی شباهنگ وحدت

1394

مناطق نفت خیز جنوب

مخازن نفت خام

مخزن

49

شگفتی آفرینان بختیاری

1394

مناطق نفت خیز جنوب

خط لوله  20اینچ

پوشش دهی لوله نو

50

بهره برداری نفت و گاز مارون

1394

مناطق نفت خیز جنوب

مخزن نفت خام

مخزن

1393

مناطق نفت خیز جنوب

51

کنترل پروژه و گسترش صنعت
آرنگ

مارون
مخازن نفت خام
مارون

مخزن

52

بهره برداری نفت و گاز مسجد

1393

مناطق نفت خیز جنوب

1393

مناطق نفت خیز جنوب

1393

مناطق نفت خیز جنوب

55

شکوه صنعت کارون

1392

مناطق نفت خیز جنوب

56

راستین کار

1393

مناطق نفت خیز جنوب

57

طریق ساز راه مارون

1392

مناطق نفت خیز جنوب

53
54

سلیمان
تالشگران تجهیزات مکانیک
خدمات مهندسی و تجهیزات
توربین جنوب

سر جوش خطوط
لوله زیر زمینی
مخزن نفت خام
مخازن نفت خام

پوشش دهی لوله نو
مخزن
مخزن

مارون
مخازن نفت خام

مخزن

اهواز
مخازن نفت خام
مخازن نفت خام
مارون

مخزن
مخزن

ردیف

شرکت پیمانکار

تاریخ

کارفرما

سایز لوله

مورد مصرف

1

دانیال پترو

1398-1399

مهندسی و توسعه گاز

 10اینچ

پوشش دهی سر جوش

2

مهندسی و ساختمانی بونیز سازه

1398

ملی گاز ایران

 16اینچ

عایق کاری سرجوش

3

سکاف

1398

ملی مهندسی و ساختمان نفت

سایزهای مختلف

عایق کاری سرجوش

4

بین المللی پترو تکسان

1398

ملی مهندسی و ساختمان نفت

سایزهای مختلف

عایق کاری سرجوش

5

شهر ساز شایگان

1398

خطوط لوله و مخابرات ایران

 10اینچ

پوشش دهی سر جوش

6

نصر سازان فارس

1398

مناطق نفت خیز جنوب

 36اینج

پوشش دهی ولو های زیرزمینی

7

بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

1397

مناطق نفت خیز جنوب

 8تا  48اینچ

پوشش دهی سر جوش

8

گنگان

1397

خطوط لوله و مخابرات ایران

 16اینچ

پوشش دهی سر جوش

9

پایدار بنای آزند

1397

خطوط لوله و مخابرات ایران

 16اینچ

پوشش دهی سر جوش

10

دانیال پترو

1397

شرکت مهندسی و توسعه گاز

 20اینچ

پوشش دهی سر جوش

11

منطقه  2عملیات انتقال گاز

1397-1396

شرکت انتقال گاز ایران

__

پوشش دهی ولو های زیرزمینی

12

منطقه  10عملیات انتقال گاز

1397

شرکت انتقال گاز

 56اینچ

پوشش دهی ولو های زیرزمینی

13

بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

1394

مناطق نفت خیز جنوب

 8تا  48اینج

پوشش دهی سر جوش

