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 :پروژه عنوان
 روش به کاتدی حفاظت پایش و اعمال نوین هایسیستم ساختو ارائه برنامه عملیاتی برای  اقتصادی و فنی سنجیامکان

 نیروگاهی صنعت در استفاده مورد فداشونده آند

 های حفاظت کاتدیتوسعه دانش فنی سیستم عنوان طرح:

 خوردگی در صنعت برقو پایش  کنترلهای ناوریتوسعه فطرح  واحد اجرایی:

 ماه 4  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهیتب

گیرد. این فناوری های مهم کنترل خوردگی می باشد که بطور گسترده مورد استفاده قرار میفناوری حفاظت کاتدی یکی از فناوری
ور در هاای ووطاه  های بتنی و سازه، سازههای مدفون در خاكروش حفاظتی به منظور جلوگیری از خوردگی سازه به عنوان موثرترین

های حفاظت کاتدی به دو سیستم گیرد.شناخته شده است و به طور گسترده در صنعت برق کشور مورد استفاده قرار میهای آبی محیط
 شوند.میروش آند فداشونده و اعمال جریان تقسیم بندی 

های نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش آند ساخت سیستم برای عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادی و فنی سنجیامکان
روش آند فدا شونده عمدتا ه های اعمال حفاظت کاتدی بساخت سیستم. باشدمی حاضر پروژه اصلی هدف فداشونده در صنعت برق،

 .باشدمیو طراحی مربوطه  ، تجهیزات جانبیرفیشامل نوع و جنس و شکل آند مص
 تعیین کنند روش آند فداشونده استفاده می از سیستم حفاظت کاتدی به که برق صنعت مهم و بحرانی قطعات نخست پروژه، این در

 کشورهای در اتقطع این در استفاده مورد های نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده سیستم سپس. گردندمی
 و شوندمی انتخاب های جدید اعمال و پایش حفاظت کاتدیسیستم آنها میان از و گرفته قرار تحقیق و بررسی مورد پیشرفته

 در کشور داخل در تولید جهت هاآن از کدامیك که گرددمی مشخص و گرفته انجام هاآن روی بر اقتصادی و فنی سنجیامکان
 اقتصادی جوییمیزان صرفه ساخت، نحوه راستا، این در. باشندمی مناسب اقتصادی و فنی نظر نقطه از برق صنعت اولویت با تجهیزات

 اعمال و پایش حفاظت کاتدیهای سیستم از استفاده تولید و صورت در هزینه به سود میزان خوردگی، از ناشی هایخسارت کاهش و
 نحوه و کشور داخل امکانات و عملیایی هایهزینه و گذاریسرمایه هایهزینه منتخب، هایسیستم تولید عمر چرخه شده، انتخاب

اعمال و پایش حفاظت های نوین سیستم از یك هر تولید برای کشور خارج و داخل پژوهشی و تحقیقاتی مراکز و هاشرکت با همکاری
 :از بود خواهند عبارت پروژه این مراحل بنابراین.  گرددمی ارائه عملیاتی برنامه یك قالب در برق صنعت اولویت با تجهیزات در کاتدی

 نظر نقطه از( باشند سیستم حفاظت کاتدی به روش آند فدا شونده دارای که) کشور برق صنعت مهم و بحرانی قطعات تعیین -1
  خوردگی

 های نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده در صنعت برقسیستم تعیین -2
های نوین اعمال و سیستم از استفاده تولید و صورت در هزینه به سود میزان و خوردگی از ناشی هایخسارت کاهش میزان عیینت -3

  برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده جهتپایش حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده 
های نوین اعمال و پایش ساخت سیستم برای کشور داخل ناتامکا بررسی و عملیایی هایهزینه و گذاریسرمایه هایهزینه تعیین -4

  برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده جهتحفاظت کاتدی به روش آند فداشونده 
های نوین اعمال و پایش ساخت سیستم برای کشور خارج و داخل پژوهشی و تحقیقاتی مراکز و هاشرکت با همکاری نحوه تعیین -5

  برق صنعت اولویت با تجهیزات در استفاده جهت وش آند فداشوندهحفاظت کاتدی به ر
 تجهیزات در استفاده جهتهای نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده ساخت سیستم برای عملیاتی برنامه ارائه -6
 برق صنعت اولویت با

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 تجهیزات در استفاده جهتهای نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده ساخت سیستم برای یعملیات برنامه ارائه -
 برق صنعت اولویت با
 

 


