
 

 

 



 

 

 

 

 

 

INSULATING JOINT 

Insulating Joints are used for permanently 

controlling the flow of electrical currents or 

electrically isolating pipe sections and piping 

systems. 

The purpose of insulating joints is to provide 

electrical isolation between sections of pipelines to 

prevent detrimental electrochemical interaction 

between the sections. Insulating joints are used 

also to ensure effective current distribution for 

Cathodic protection systems. 

Shiraz Mechanic Company designs and 

manufactures Insulating Joints in different sizes 

from 2 to 56 inch and pressure classes up to ANSI 

2500 in full accordance with the following 

standards:  

 اتصال عایقی

 جریان دائمی کنترل برای یعایق اتصاالت

 در الکتریکی عایق یا ایجاد الکتریکی های

 لوله مورد استفاده قرار می گیرد. خطوط

هدف از به کار گیری اتصال عایقی جلوگیری 

از فعل و انفعاالت الکتروشیمیایی مضر بین 

بخش های مختلف خطوط لوله و همچنین 

 بهبود اثر بخشی سیستم حفاظت کاتدی 

 باشد.می 

جهت  2500تا  150 کالس های فشاری در اینچ 56تا  2ی عایقی را در سایز هاشرکت شیراز مکانیک اتصاالت 

 استفاده در خطوط نفت و گاز، بر اساس استاندارد های ذیل طراحی و تولید می کند:

IGS-M-PL-006 

IPS-M-TP-750 (Part 8) 

ASME Section VIII, Div. I 

ASME Section VIII, Div. II 

خت این شرکت دارای تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران بوده و در فهرست بلند الزم به ذکر است اتصال عایقی سا

 ( ثبت گردیده است.www.ep.mop.irسازندگان داخلی کاالی صنعت نفت )

 به شرح ذیل مورد تست و بازرسی قرار می گیرند: IPSو  IGSاستاندارد های  مطابق باکلیه اتصاالت عایقی 

- Routine Tests 

     Visual inspection and dimensional check 

     Holiday test 

     Chemical analysis 

     Mechanical test 

     Electric and dielectric test 

           a) D.C. Resistance test (Megger Test) 

           b) Dielectric strength test 

     Hydrostatic test 

     Air leak tightness test 

     Radiographic test 

     Magnetic particle and ultrasonic test 

     Dye penetrate test 

- Performance Test by Hydro-Bend Type Test 
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ASME Section VIII, Div. II 




