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 هاي بخارتدوين دانش فني، طراحي و اعمال سيستم حفاظت كاتدي كندانسور نيروگاه  :پروژه عنوان

  كنترل خوردگي در صنعت برقطرح توسعه فناوريهاي   عنوان طرح:
  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:

 راندمان در بسزايي تأثير آنها عملكرد و نمايندمي ايفا اهينيروگ صنايع در حياتي كه نقشي باشندمي نيروگاهي تجهيزات مهمترين جمله از كندانسورها
 دارند قرار كنآب خنك از ناشي خوردگي معرض در آنها يلوله و پوسته نوع الخصوصعلي و كندانسورها .دارد تركيبي سيكل بخاري و حرارتي، هاينيروگاه

از جمله مشكالت  ،يبخار روگاهيواحد ن كيكندانسور  يهادر لولهباشد. ميت فراوان ميهايي به منظور مقابله با خوردگي در آنها حائز اهو بكارگيري روش
 در كندانسور شده و آب خالص موجود يها به سمت پوستهكننده از داخل لولهها موجب نشت آب خنكلوله نيا . سوراخ شدنباشديم روگاهيآن ن يعمده

كندانسور  كي يها. زوال لولهگردديم روگاهين يهانيتوربي بخار و پره يهاگيبه د ينيآمدن خسارات سنگ مسئله موجب وارد ني. ادينمايرا آلوده م كليس
 واحد كندانسور از خط، به حداقل كيبرآن است كه زمان خارج شدن  يهمراه خواهد داشت. لذا سع به راتيرا جهت تعم يامخارج عمده ،يدر اثر خوردگ

 يبخش حفاظت كاتد نيدر ا ياز خوردگ يريجلوگ انجام شده راه موثر يهايرا در كندانسورها مهار نمود. با بررس يخوردگ زانيم يستيمنظور با ني. بدبرسد
روش حفاظت با قرار دادن  نيمؤثرتر زيمحافظ و ن انيجر عيتوز نيبهتر افتهيانجام  يهايبررس طبق . برباشديفداشونده م يآندها اي انياعمال جر لهيبوس
امروزه  باشند،يآند م ضيتعو ايو  يبازرسي توقف كار برا ازمنديفداشونده ن يآندها يهاستميس نكهيا لي. به دلديآيدر مخازن آب بدست م يآندي هالهيم

  .بزرگ است يمخازن آب كندانسورها حفاظتي روش برا نيپركاربردتر ميمستق انيبا اعمال جر يحفاظت كاتد
باشد. براي هاي بخار كشور در برابر خوردگي ميهدف از انجام اين پروژه، بكارگيري روش حفاظت كاتدي مناسب براي حفاظت از كندانسورهاي نيروگاه

خوردگي و  هاي بخار كشور انتخاب شده و سپس با انجام هماهنگي هاي الزم با مديران، به منظور بررسي وضعيتاين منظور، ابتدا تعدادي از نيروگاه
هاي نوين مورد استفاده براي حفاظت كاتدي كندانسورها ي بعد، روشگيرد. در مرحلههاي كنترل خوردگي كندانسورها بازديدهايي از آنها صورت ميسيستم

هاي مورد نياز تهيه ل شود. سپس استانداردهاي روش حفاظت كاتدي منتخب بررسي شده و دستورالعممورد بررسي قرار گرفته و روش مناسب انتخاب مي
گردند و در هاي مورد استفاده، ركتيفايرها و ... تهيه ميگردد. در گام بعدي، مواد و تجهيزات مورد نياز براي اعمال سيستم حفاظت كاتدي از جمله آندمي

  شود. نهايت با رعايت ملزومات، سيستم حفاظت كاتدي مناسب بر روي كندانسورها اعمال مي
نها با شرايط قبل از اعمال حفاظت ها مجددا مورد ارزيابي قرار گرفته و كيفيت آمدت زمان معيني از اعمال حفاظت كاتدي، كندانسورپس از گذشت 
خريب گيرد. در انتها خسارات ناشي از خوردگي و تهاي كندانسور مورد ارزيابي قرار ميشود و ميزان كارايي سيستم حفاظت كاتدي در لولهكاتدي مقايسه مي
هاي مربوط به اعمال سيستم حفاظت كاتدي، ميزان افزايش طول عمر كندانسورها و لذا افزايش راندمان نيروگاه و سود حاصل از اعمال كندانسورها، هزينه

 شود.حفاظت كاتدي محاسبه مي
  

  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
 و ارزيابي ارزش افزوده حاصل از آن كندانسور يك واحد نيروگاه بخار تدوين دانش فني و اعمال حفاظت كاتدي مناسب براي

  
 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) 
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