
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP38‐28 
يك واحد  لوله خطوط ازجهت حفاظت  مناسب يكاتد حفاظت ستميس اعمال و ي و ارائه دستورالعملطراح  :پروژه عنوان

 كشور نيروگاهي

  طرح توسعه فناوريهاي كنترل خوردگي در صنعت برق  ان طرح:عنو
  سند توسعه فناوريهاي كنترل و پايش خوردگي در صنعت برق  واحد اجرايي:

  ماه  12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

 به توجه با و شرايط موجود با متناسب الكتروليت يك در كه دارد وجود زمين روي يا و مينزيرز در لوله خط متر هزاران عموما نيروگاهي هايسيستم در
 منجر اكثرا و كرده مختل را فعال پروسه و يك سيستم و شده تركيدگي يا شكست دچار مدتي از بعد و هستند شدن خورده حال در خود، متالورژيكي ساختار

- درجه عبوري، سيال نوع لوله، استقرار محيط همچون عواملي به توجه خوردگي با ميزان و شدت چند هر شوند.مي بيني پيش قابل غير هايزيان و ضرر به
 در اهميت پر كلي خطوط لوله صورت است. به متفاوت ها نيزكدام از آن هر براي حفاظتي هايسيستم نوع لذا و بوده متفاوت خورنده ماده حرارت و غلظت

 :باشند مي دارا استاندارد طبق معيني حفاظتي سيستم و خورندگي خاص شرايط كدام هر كه نمود بنديتقسيم زير دسته پنج هب توانمي را هاهنيروگا
  گاز اصلي لوله خطوط-
  كن خنك برج لوله خطوط-
 درين سيستم لوله خطوط-
 آشاميدني آب سيستم لوله خطوط-
 سازي هيدروژن لوله خطوط-

باشد. براي اين منظور ابتدا هاي حفاظت كاتدي مناسب جهت حفاظت از خطوط لوله نيروگاهي كشور ميي و اعمال سيستمهدف از انجام اين پروژه طراح
هاي گازي، سيكل تركيبي، آبي و... بر اساس عوامل موثر بر خوردگي از جمله نوع خاك و مقاومت ويژه آن، نوع ي بكار رفته در هر يك از نيروگاهخطوط لوله

تر هاي خورندهها، مناطق بحراني و سيالهاي ميداني صورت گرفته از وضعيت خوردگي هر يك از لولهشود. سپس با بررسيلوله و ... تفكيك ميسيال داخل 
وند. در ادامه با در نظر گرفتن شرايط خورندگي هر يك از خطوط لوله، ميزان جريان مورد نياز براي حفاظت كاتدي ششناسايي شده و از يكديگر تفكيك مي

ي قرارگيري آندهاي فدا شونده و... سيستم حفاظت كاتدي مناسب براي هر ها، استفاده از سيستم اعمال جريان و يا آند فدا شونده، تعداد و نحوهمناسب لوله
مورد  تنها يا نبوده نگهداري تحت طوالني زماني هايدوره در كه فرض اين با بايستي هانيروگاه كاتدي حفاظت هايشود. سيستمطراحي مي هايك از آن
 بنابراين شوند؛مي ها مربوطنيروگاه داده كنترل سيستم به ندرت به و نداشته نقشي انرژي توليد در هاسيستم اين .شوند طراحي گيرند قرار جزئي تعميرات
 بدون كاتدي حفاظت با رابطه در نيروگاهي گاز، صنايع و نفت صنعت هايلوله خط خالف بر .باشندنمي اتوماتيك پايش تحت كاتدي حفاظت هايسيستم
  باشد.مي هاسيستم اين طراحي در تاثيرگذار مهم عوامل از نيز اين موضوع .ندارند قرار كافي توجه معرض در مربوطه هايسيستم و كرده عمل قاعده

نظر با توجه  در گام بعدي، تجهيزات مورد نياز براي اعمال حفاظت كاتدي اعم از آندهاي فداشونده، ركتيفاير و... تهيه شده و سيستم حفاظت كاتدي مورد
  شود. به استانداردها براي هر يك از خطوط لوله تعيين مي

 لذا ود،ها شآن دقت و يتواند سبب افت كاراييم يحفاظت زاتيبه موقع تجه رييا عدم تعويض و تعمها و ستميمدت اين س يكاركرد طوالنكه از آنجايي
 از ضعف عملكرد اين يبه موقع، خسارات و حوادث ناش راتيو تعم يادوره يهايو بازرس ينيبا بازب هاي حفاظتي،عالوه بر اعمال اين سيستم بايستيم
 ها را به صفر نزديك كرد. ستميس

هاي مجاور ر نهايت، دستورالعمل جامع براي اعمال سيستم حفاظت كاتدي مناسب براي هر يك از خطوط لوله نيروگاهي، ضمن در نظر گرفتن سازهد
  شود.هاي سرگردان تدوين ميخطوط و جريان

  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
   احد نيروگاه بخاريك و هايلولهاعمال حفاظت كاتدي مناسب براي  طراحي و

 الزامات شركت در فراخوان:

 ها و موسسات تكميل فرم ارائه سوابق علمي و اجرايي شركت(TDF04)  
 ها تكميل فرم پيشنهاد پروژه واگذاري شركت(TDF09) 

 ها تكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري شركت(TDF10) 

  اطالعات تماس:
  :4013داخلي  88079400تلفن 

  پست الكترونيكي: آدرسmshirpay@nri.ac.ir  
 


