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  מזעור נזקים
.לנזקיםזיהוי אירועים העלולים לגרום •
.לסיכוניםזיהוי אירועים העלולים לגרום •

הנזק הפוטנציאלילהקטנתוודאויות -ניהול אי.

תאונות/ מניעת תקלות : מטרה

?לצורך מה –ניהול סיכונים 

  כשל מלא

 כשל חלקי

זיהוי סיכונים

ניתוח סיכונים

הערכת סיכונים

טיפול בסיכונים



סוגי סיכונים עקב קורוזיה

תפעול
 (פגיעה במועדי אספקה)תקלות בציוד
זמן מחוץ לשירות
שיפוץ מוקדם מהמתוכנן
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קיימות
מוניטין
 (והכנסה)אובדן לקוחות / תדמית ציבורית

איכות הסביבה
אסתטיקה, לכלוך.
זיהום סביבתי.
"הארגון עם הרשויות וגורמי האכיפה" הסתבכות.
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עלויות
נקיטת אמצעי מניעה.
 קנסות–שליטה על תנאי הסביבה.
 שבר/מונעת-תחזוקה.
טיפולים רפואיים , ימי מחלה....

סוגי סיכונים עקב קורוזיה

בטיחות
שבר–מבנים /חוזק ציוד.
פציעות/תאונות.
ביטוח יקר.
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כשל במבנהקורוזיהכשל צבע



סוגי קורוזיה
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קורוזיה אטמוספרית

קורוזיה גלוונית

Pitting–גומות קורוזיית

נקיקים/חריציםקורוזיית

מאמציםקורוזיית

קורוזיה גופרתית

CUI–קורוזיה מתחת לבידוד 

…….

קצב הקורוזיה

 (מלח)איכות האלקטרוליט

טמפרטורה

לחות

חמצן

מזהמים
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פעולות חיזוי ומניעה

סקרים

צבע

קורוזיה

.   מועד לצביעת תחזוקה•

אומדנים

משך חיי הצבע כשכבת הגנה יעילה

משך קיימות הציוד

  השפעת תנאי הסביבה

!ניתן לחזות מתי תתפתח ! קורוזיה לא באה בהפתעה 



10

פעולות חיזוי ומניעה

אחזקה מונעת
 חידוש צבע עליון/ צביעת תחזוקה
 (הגנה קטודית)אבץ אנודותהחלפת
יישום מערכת ציפוי הגנה חדשה, הכנת שטח, הסרת כל הצבע הקיים

 חינוך!
אנשי תחזוקה, מקבלי החלטות ואנשי כספים, מהנדסים, מנהלים



:  מה נדרש ממבצע הסקר
ציפויים/בתחום הקורוזיהניסיון מקצועי •
לבדיקת איכות צבעהכרת שיטות ותקנים •
"תכנית סקר"עבודה לפי •

(NACEהמלצת  )מוסמך לבצע סקר מי

"מוסמך לצבע וציפויים  " מומחה
 מוסמך בעל ניסיוןמפקח ציפויים
 ניסיון שטח"מטעם יצרן הצבע עם מוסמךטכנאי"
 והכרה מעמיקה של המתקן והתחזוקהבעל ניסיון מהנדס תחזוקה
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סקרי קורוזיה וצבע



שלבי הסקר

(י המזמין"ע)הגדרת מטרת הסקר •

עבודה  צוותבניית •

(בטיחות, טפסים, ציוד)לביצוע הסקר תוכנית•

לבדיקות ולדיווחתקניםקביעת •

(בהתאם לדרישת המזמין)הדיווח פורמטקביעת •

היסטורימידעאיסוף•

(קורוזיה ואחרים)נזקים הערכת•

לצבע הקיים  אומדן קיימות •

(כ מפרט לחידוש צביעה"בד)–לתיקון הנזקים המלצות•

תיעוד והפצה+ הסופי ח"דועריכת •
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Coating Surveys Standards:

ASTM D-610

ISO 4628-3



 סטנדרטיות"בהשוואה לתמונות " דרגת קורוזיה"אומדן"
מתאים לפלדה צבועה בה הקורוזיה חודרת דרך הצבע.

10 [כיסוי]% רמות קורוזיה
3אופנים של פיזור  :Spot , General , Pinpoint
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ASTM D-610



ASTM D-610
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ISO 4628-3Assessment of degree of rusting

דרגות חלודה 5

כיסוי מהשטח הנבדק% 
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 סטנדרטיות"בהשוואה לתמונות " דרגת קורוזיה"תקן לאומדן"

בה הקורוזיה חודרת דרך הצבע, מתאים לפלדה צבועה.



ISO 4628-3

Ri 1

Ri 2

Ri 3

Ri 4

Ri 5

התקן  

מתאים גם  

לסריקה  

אלקטרונית
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SSPC-VIS 2

2VIS-SSPC–  סטנדרט ויזואלי
.להערכת דרגת חלודה על שטח צבוע
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תוצרי הסקר
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תמונת אמת של המצב הקיים

חשיפת ממצאים מיוחדים

איסוף וריכוז מידע היסטורי וכללי

תכנית תחזוקה לביצוע:

בטון /תיקוני פלדה

עקרונות להכנת מפרט צביעה.

מניעת 
קורוזיה



תודה רבה


