
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP38‐26 
  پروژه: عنوان

هاي بتني مورد جهت حفاظت سازهمناسب يكاتد حفاظتستميساعمالي، ارائه دستورالعمل وطراح
 استفاده در تجهيزات صنعت برق

  هاي كنترل خوردگي در صنعت برقطرح توسعه فناوري  عنوان طرح:
  هاي كنترل و پايش خوردگي در صنعت برقسند توسعه فناوري واحد اجرايي:

  ماه  6: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
  

خيابان است.  يهابرق يك ستون براي نگهداري خطوط انتقال هوايي، كابل برق و تجهيزات مرتبط مانند ترانسفورماتورها و چراغ پايه
و  هاي توزيعهاي بتني به طور وسيعي در شبكهباشد. پايههاي بتني مسلح شده با فوالد ميربرد تيرهاي برق، پايهيكي از انواع پركا

هاي برق بتني، نيز از حفاظت كاتدي باشد. بنابراين براي پايهها خوردگي ميلگردها ميشوند. مشكل اين نوع پايهكار برده ميبه انتقال
  شود.مال جريان به عنوان يك روش مكمل حفاظتي  استفاده ميبه روش آند فداشونده يا اع

لذا هدف از انجام اين پروژه طراحي سيستم حفاظت كاتدي مناسب به منظور جلوگيري از خوردگي ميلگردهاي بكار رفته در بتن به 
باشد. براي اين منظور ابتدا سيستم حفاظتي مناسب شامل مشخصات آند همچون جنس آندها، عنوان يك روش حفاظتي مكمل مي

ها، شكل آند و ... طراحي شده و سپس ابزار مورد نياز براي اعمال اين سيستم اعم از آندهاي فداشونده، ركتيفاير و فواصل قرارگيري آن
 قسمت از خطوط انتقالظتي مورد نظر، اين سيستم  بعنوان پايلوت در يك ... تهيه شده و پس از تدوين دستورالعمل اعمال سيستم حفا

  شود تا عملكرد آن مورد ارزيابي قرار بگيرد.به كار گرفته مي نيرو
 خط انتقالداراي سيستم حفاظتي و يك  يكي از خطوط انتقال نيروهاي بتني در ي خسارات ناشي از تخريب سازهدر ادامه با مقايسه

  شود.ي ايجاد شده در دراز مدت محاسبه ميزش افزودهفاقد آن، ار
  

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
  هاي بتني مورد استفاده در صنعت برقكاتدي سازهتدوين دانش فني حفاظت  
 بتني خطوط انتقال نيرو سازه اعمال سيستم حفاظت كاتدي  
  

  الزامات شركت در فراخوان:
 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي بقسوا ارائه تكميل فرم(TDF04‐1) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09‐2) 
  هاشركتتكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري (TDF10‐1) 

  
 اطالعات تماس:

  :4013داخلي  88079400تلفن 

 :آدرس پست الكترونيكي mshirpay@nri.ac.ir  
  

 


