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چکیده 
بیش ترین کاربرد روش حفاظت کاتدی، جلوگیری از خوردگی لوله های نفت و گاز مدفون در خاک، در صنایع نفت و گاز 
است. حفاظت کاتدی به روش جریان اعمالی عبارتست از تشکیل یک سیستم الکترولیز که در آن آند و کاتد به وسیله ی 
از جنس  آند  یا چند  این صورت که در مجاورت یک سازه یک  به  ایجاد می شود،  الکتریکی جریان مستقیم  یک مولد 
چدن نصب کرده و سازه را به قطب منفی و آنِد فدا شونده را به قطب مثبت مولد وصل می کنند. در این مقاله با بررسی 
مشخصات و اطالعات خط و هم چنین، با استفاده از فرمول های محاسباتی و هندبوک های ارائه شده در مورد استفاده از 
سیستم های فتوولتائیک برای حفاظت کاتدی بررسی های الزم انجام شده و به بررسی فنی و اقتصادی و مدت بازگشت 

سرمایه در صورت استفاده از سیستم خورشیدی پرداخته و مزایای استفاده از سیستم خورشیدی بیان شده است.
واژگان کلیدي: خوردگی، حفاظت کاتدی، سیستم های فتوولتائیک

* عنوان اصلی مقاله: مطالعه ی فنی و اقتصادی جایگزینی سیستمهای فتوولتائیک جهت تغذیه ی سیستمهای حفاظت کاتدی در خطوط لوله ی گاز و نفت

سیستم های فتوولتائیک و حفاظت کاتدی *

بهرام سلطانی
کارشناس متولوژی

علی جمالی
کارشناس ارشد برق و قدرت

معصومه رضايی
کارشناس ارشد برق و قدرت

مقدمه 
و  اساسی  مشکالت  جمله  از  فلزات  شیمیایی  خوردگی  امروز 
هزینه ساز صنایع بزرگ به ویژه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه های 

و آب  توزیع سوخت  و  انتقال  لوله های  است.   .... و  و فاضالب  آب 
مخازن  نیرو،  انتقال  دکل های  کندانسورها،  کشتی ها،  اسکله ها،  از 
ذخیره ی سوخت و دیگر سازه های مدفون در یک الکترولیت متناسب 
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با شرایط موجود و با توجه به ساختار متالوژیکی خود، خورده شده و 
بعد از مدتی کار یک سیستم و پروسه ی فعال را دچار اشکال کرده 
حفاظت  می شوند.  پیش بینی  غیرقابل  زیان های  و  به ضرر  منجر  و 
کاتدی اولین بار توسط همفری دیوی در سال 1824، در شهر لندن 

)2014,javadi( .مطرح شد
   با توجه به این که ساالنه در اثر زنگ زدگی و خوردگی تأسیسات 
و خطوط لوله ی فلزی که وظیفه ی انتقال مواد سوختی همانند نفت 
و گاز را در سراسر کشور بر عهده دارند، هزینه ی زیادی به دولت 
و صنایع مربوط به ویژه شرکت های نفت و گاز تحمیل می شود و 
در بعضی مواقع، توقف تولید در زمان تعمیرات و مسایل ایمنی نیز 
گرفتن  نظر  در  با  هم چنین،  و  می آورد  وجود  به  هنگفتی  خسارات 
لوله ی نفت و گاز در کشور  این که حدود 39 هزار کیلومتر خطوط 
وجود دارد، خسارت ناشی از خوردگی برای هر کیلومتر 10200 دالر 

)1987,rudresh(.است

   به دلیل رو به اتمام بودن منابع انرژی فسیلی، نیاز به منابع انرژی 
که دارای عمر و توان زیادی هستند، بیش از پیش آشکارتر می شود. 
از همه  و  و محیط  زیست  هوا  نشدن  آلوده  فن آوری ساده،  داشتن 
مهم تر، ذخیره شدن سوخت های فسیلی و یا تبدیل آن ها به مواد پر 
ارزش با استفاده از تکنیک پتروشیمی، از عمده دالیلی هستند که 

لزوم استفاده از انرژی خورشیدی را آشکار می کند.
   بنابراین، استفاده از حفاظت کاتدی امری ضروری به نظر می رسد. 
با توجه به توان مصرفی سیستم های حفاظت کاتدی  در این مورد 
مقاله  این  در  خورشیدی،  سیستم های  مورد  در  شده  ذکر  موارد  و 
تغذیه ی حفاظت کاتدی به وسیله ی سیستم های فتوولتائیک بررسی 

شده و مزایای استفاده از این سیستم شرح داده شده است.
   در بخش دوم این مقاله سیستم حفاظت کاتدی و روش کار آن 
توضیح داده شده است. بخش سوم به تشریح پدیده ی فتوولتائیک 
به  تحمیلی  هزینه ی  و  معایب  و  مزایا   4 بخش  در  است.  پرداخته 
بیان شده و هزینه ی  فتوولتائیک  از سیستم  استفاده  از  بعد  سیستم 
استفاده از سیستم گفته شده و مدت زمان بازگشت سرمایه ی ناشی 
از جایگزینی سیستم فتوولتائیک بیان شده است و در بخش 5، نتایج 

تشریح شده است.

2-سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله 
روش های  از  یکی   )Cathodic Protection( کاتدی  حفاظت 
فلز  سطح  دادن  قرار  کاتد  به وسیله ی  فلزات  خوردگی  از  محافظت 
در یک سلول شیمیایی است. فوالد گالوانیزه یک نمونه  ی حفاظت 

کاتدی فوالد به وسیله  ی اتصال روی به فوالد گالوانیزاسیون است.
منظور  به  حفاظتی  روش  مؤثرترین  عنوان  به  کاتدی  حفاظت     
جلوگیری از خوردگی سازه های مدفون در خاک شناخته شده است 
که به طور گسترده در حفاظت از خوردگی لوله های توزیع و انتقال 

گاز، مواد نفتی و آب مورد استفاده قرار می گیرد.
 

شکل 1: شمای ساده سیستم حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی عبارت است از جلوگیری یا کاهش سرعت خوردگی 
فلزات به طوری که به وسیله  ی اعمال یک جریان الکتریکی خارجی 
فلز  روی سطح  رونده،  بین  از  آنِد  یک  با  آن  تماس  یا  و  )یک سو( 
مورد نظر که دارای مناطق کاتدی و آندی است، صورت می پذیرد. 
حفاظت کاتدی از مهم ترین طرق کنترل خوردگی است، به طوری که 
با اجرای این روش می توان فلزات را بدون این که خورده شوند، به 

مدتی طوالنی در محیط های خورنده نگه داری کرد.
در  که  است  خارجی  جریان  به  مربوط  کاتدی  حفاظت  مکانیزم     
باز  مدار  پتانسیل  با  موضعی  پیل های  کاتدی  عناصر  آن،  نتیجه  ی 
فلز  سطح  تمام  حالت  این  در  یعنی  می شوند،  پالریزاسیون  آندها 
و  می شوند(  هم  معادل  کاتد  و  آند  پتانسیل   ( گشته  پتانسیل  هم 

جریان های خوردگی متوقف می شوند.
لوله،  تمام سطوح  بر روی     در حفاظت کاتدی جریان مستقیم،  
اعمال نیرو می کند. این جریان مستقیم موجب می شود که پتانسیل 
خط لوله، به جهت منفی حرکت کند و بدین صورت موجب کاهش 
در نرخ خوردگی فلز می شود. وقتی مقدار جریان ایجاد شده به طور 
مناسبی تنظیم شود و یک جریان خالص مناسب در سطح لوله و در 
این نقاط وجود داشته باشد، نرخ خوردگی کاهش می یابد، کل سطح 
به عنوان کاتد مطرح می شود و نرخ خوردگی به این صورت کاهش 

پیدا می کند.
از  ایجاد یک شدت جریان خارجی شبکه ای  دلیل  به     هم چنین، 
جریان مثبت در همه  ی مناطق سطح فلز وارد شده و به این ترتیب 
از ورود یون های فلز به محلول یا محیط اطراف جلوگیری می شود. 
عملیات حفاظت کاتدی را می توان در مورد خوردگی فلزاتی از قبیل 
به  آبی  زمین و محلول های مختلف  در  برنج  و  فوالد، مس، سرب 

کار برد.

3- پدیده ی فتوولتائیک
انرژی  تأمین  تکنولوژی،  و  صنعتی  پیشرفت های  به  توجه  با  امروز 
مسأله   ی بسیار مهمی شده است. منابع فسیلی رایج تولید انرژی، که 
اکثراً تجدیدناپذیر هستند، به دلیل نشر آالینده های مخرب بر محیط 
مناسب  راه های  از  یکی  می کند.  تهدید  را  جوامع  آینده   ی  زیست، 
برای استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، سیستم فتوولتائیک است. 
انرژی  به  خورشیدی  انرژی  مستقیم  تبدیل  بر  مبتنی  سیستم  این 
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الکتریکی است. 
   پدیده   ی فتوولتائیک یکی از انواع روش های تولید برق از انرژی 
خورشیدی است. این اثر را اولین بار آلبرت انیشتین شرح داد. در این 
روش به کارگیری سلول های خورشیدی، تولید سیستم الکتریسته از 

تابش خورشید امکان پذیر می شود.
دو  بین  می تابد،  فتوولتائیک  سلول  یک  به  خورشید  نور  وقتی     

مثبت  و  منفی  الکترود 
بروز  پتانسیل  اختالف 
موجب  امر  این  و  کرده 
بین  جریان  شدن  جاری 
که  وقتی  می شود.  آن ها 

نوری  انرژی  کوانتوم  یک 
یعنی یک فوتون در یک ماده نفوذ می کند، این احتمال وجود دارد 

که به وسیله   ی الکترون جذب شود و الکترون انتقال پیدا می کند.
سلول های  روی  بر  خورشید  الکترومغناطیسی  امواج  که  وقتی     
نوار  در  وپوزیترون(  )الکترون  ماده ها  جفت  می تابد،  خورشیدی 
نتیجه  )تولید زوج(؛ در  تولید می شود  زیاد  تعداد  به  نیم رسانا  گاف 
کنش های فیزیکی بین ذرات صورت می گیرد که در نهایت منجر 
به یک پیل خورشیدی می شود. به طور کلی، زمانی که نور به سلول 
برخورد می کند، یک بخش مشخصی از آن جذب ماده   ی نیمه هادی 
شده که انرژی حاصل از الکترون های آزاد را به حرکت درآورده و 

سبب شارش جریان الکتریکی می شوند.)طالب زادگان، 1391(

4-فرمول بندی ریاضی حفاظت کاتدی
برای  نیاز  مورد  جریان  محاسبه   ی  کاتدی  حفاظت  سیستم  اساس 
بیان  کاتدی  حفاظت  جریان  محاسبه  روش  زیر  در  است.  حفاظت 

شده است.

الف- محاسبه ی جریان مورد نیاز سیستم حفاظت کاتدی
نوع  گرفتن  نظر  در  با  و  منطقه  خاک  ویژه ی  مقاومت  به  توجه  با 
بدون  لوله ی  سطح  واحد  نیاز  مورد  جریان  دانسیته ی  الکترولیت، 
پوشش و با پوشش به دست آمده و با توجه به میزان آسیب دیدگی 
میزان  شبکه،  توسعه ی  ضریب  و  پوشش  نوع  لوله،  خط  پوشش 
دست  به   )1( فرمول  از  کاتدی  حفاظت  نیاز  مورد  جریان  حداکثر 

می آید.
A= سطح کل خطوط لوله)فوت مربع(؛

خطوط  مربع  فوت  یک  حفاظت  برای  الزم  جریان  دانسیته ی   =›I

لوله ی لخت )میلی آمپر بر متر مربع(؛
برای حفاظت یک فوت مربع خطوط  دانسیته ی جریان الزم   =››I

لوله ی پوشش دار)میلی آمپر بر فوت مربع(؛ 
CE= راندمان پوشش در پایان عمر طراحی شده)به صورت اعشاری 

بیان می شود(؛
I= جریان مورد نیاز حفاظتی بر حسب آمپر.

 )1(
     

5-مطالعه ی موردی
پوشش  با  کیلومتر    90 طول  به  اینچ    10 گاز  انتقال  خط  یک 
پلی اتیلن در نظر گرفته شده است. در این خط حفاظت کاتدی در 
فاصله های صفر کیلومتر، 40 کیلومتر و 80 کیلومتری خط نصب 
شده که ظرفیت خروجی DC ترانس های نصب شده پس از اتصال 

به رکتیفایر در جدول زیر نشان داده شده است.

در این حفاظت های کاتدی نصب شده، طراحی و انتخاب ظرفیت 
برای 30 ساِل آینده انجام شده است و با فرض این که 30 سال از 

بهره برداری سیستم گذشته، توان به صورت زیر بدست می آید.
  

میزان انرژی الزم برای اجرای حفاظت کاتدی در یک سال:

با توجه به شرایط اقلیمی و زاویه ی تابش در استان فارس، به طور 
 1500 میزان  خورشیدی  پنل  وات   1000 هر  نصب  ازای  به  کلی 

کیلووات ساعت انرژی در سال تولید می شود. 
   بنابراین میزان پنل خورشیدی مورد نیاز برای تولید برق الزم برای 

تأمین برق سیستم حفاظت کاتدی عبارت است از:

 با توجه به این که هزینه ی هر کیلووات پانل خورشیدی 1200 دالر 
است، هزینه ی کل پنل خورشیدی عبارت است از:

از آن جایی که در استان فارس به طور متوسط روزانه 8 ساعت آفتاب 
در دسترس است؛ لذا ظرفیت ذخیره ساز مورد نیاز برای تأمین برق 
مستمر سیستم حفاظت کاتدی در همه ی ساعات شبانه روز با فرض 

این که دو روز متوالی هوا آفتابی نباشد، عبارت است از:

لیتیوم  ساز  ذخیره  کیلووات ساعت  هر  هزینه ی  این که  به  توجه  با 
نیاز  مورد  ساز  ذخیره  کل  هزینه ی  بنابراین  است،  دالر   400 آهن 

عبارت است از:

و با توجه به طول عمر 30 ساله ی پنل های خورشیدی و 15 سال 
باتری های لیتیوم آهنی با قابلیت 5000 بار شارژ و دشارژ، بنابراین 
طریق  از  کاتدی  حفاظت  سامانه ی  به  رسانی  برق   کل  هزینه ی 

سیستم خورشیدی:
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با توجه به این که در این حفاظت کاتدی مبدل Ac به DC یکسوساز 
اجرای  بنابراین هزینه ی  است،  استفاده شده  تریستوری  پالسه ی   6

حفاظت کاتدی به طور متوسط حدود 200 هزار دالر است.
احداث  خط  این  در  کاتدی  حفاظت  سه  ما  این که  به  توجه  با     
کرده ایم، هزینه ی اجرای این سه حفاظت گفته شده حدود60 هزار 

دالر محاسبه می شود.
   با توجه به این که طول عمر سیستم حفاظت کاتدی 30 سال در 
نظر گرفته شده است، اگر بخواهیم سیستم فتوولتائیک برای تغذیه ی 
آن در نظر گرفته شود، هزینه ی آن به صورت زیر محاسبه می شود:

برق  هزینه ی  میزان  بخواهیم  و  نباشد  خورشیدی  سیستم  اگر     
به  هزینه  این  کنیم،  محاسبه  را  کاتدی  حفاظت  سیستم  مصرفی 

صورت است:
هزینه ی برق مصرفی=میزان انرژی مصرفی در 30 سال * هزینه ی 

انرژی یک کیلووات ساعت =

هزینه ی  سنتی=  و  مرسوم  کاتدی  حفاظت  سیستم  کل  هزینه ی 
رکتیفار+هزینه ی احداث خط و ترانس + هزینه ی برق مصرفی= 

مدت زمان بازگشت سرمایه به روش زیر محاسبه می شود:

تمام  از 12 سال  بنابراین، پس  است.  با حدود 12 سال  معادل  که 
خواهد  داده  بازگشت  فتوولتائیک  سیستم  نصب  از  ناشی  سرمایه ی 
شد. گفتنی است این مطالعه در صورتی انجام شده است که تلفات 
از سیستم برق شهری در نظر گرفته نشده است و  تغذیه  از  ناشی 
اگر این تلفات محاسبه شود، این مدت زمان بازگشت سرمایه کمتر 
خواهد بود و بنابراین، استفاده از این سیستم از نظر اقتصادی به نفع 
از نیروگاه ها را نیز  نیاز به برق تولیدی  ما خواهد بود. عالوه برآن؛ 
از بین می برد و هزینه ی سوخت ناشی از تولید انرژی مورد نیاز کم 
تا پست  نیروگاه  از  تلفات شبکه  اگر هزینه ی  واقع،  در  خواهد شد. 
توزیع و هزینه ی سوخت الزم برای تولید انرژی مورد نیاز را در نظر 

بگیریم، مسلمًا مدت زمان بازگشت سرمایه خیلی کمتر خواهد شد.
در  را  زیر  مزایای  فتوولتائیک  از سیستم  استفاده  این شرایط  در     

برخواهد داشت:
* حذف هزینه های جاری انرژی الکتریکی و صرفه جویی در مصرف 

برق؛

* قابلیت تولید در محل مصرف و کاهش هزینه های تولید، انتقال و 
توزیع انرژی الکتریکی مورد نیاز به شبکه ی سراسری؛ 

* کاهش تلفات شبکه ی برق سراسری ناشی از کاهش تولید؛
توان های  در  فتوولتائیک  سیستم های  راه اندازی  و  نصب  امکان   *

مختلف متناسب با نیاز مصرف کننده؛
* طول عمر مناسب و سهولت بهره برداری؛

* توانایی ذخیره سازی انرژی در باتری و تأمین انرژی مورد نیاز در 
زمان عدم حضور نور خورشید؛

* عدم نیاز به احداث شبکه ی برق برای حفاظت کاتدی.
گفتنی است برای باال بردن قابلیت اطمینان، می توان از یک دیزل 
ژنراتور با توان تولیدی مورد نیاز در هر نقطه استفاده کرد. در این 
با توجه به  شرایط قابلیت اطمینان سیستم نیز بسیار باال می رود و 
این که هزینه ی اولیه ی آن بسیار پایین است، تأثیری در مدت زمان 

بازگشت سرمایه نخواهد داشت.

6- نتیجه گیری
اقتصادی  و  فنی  محاسبات  از  شده  استخراج  نتایج  به  توجه  با 
حفاظت  سیستم  تغذیه ی  برای  فتوولتاییک  سیستم  جایگزینی 
کاتدیک در یک خط لوله ی نمونه، مشخص شد که در این شرایط 
استفاده  بود.  خواهد  سال   12 حدود  سرمایه  بازگشت  زمان  مدت 
کاهش  به  می توان  که  دارد  زیادی  مزایای  فتوولتائیک  سیستم  از 
تلفات شبکه ی برق، حذف هزینه های انرژی مصرفی، عمر مناسب 
و سهولت بهره برداری، توانایی ذخیره سازی انرژی در باتری در زمان 
عدم حضور نور خورشید و عدم نیاز به احداث شبکه ی برق تا محل 

حفاظت کاتدیک اشاره کرد. 
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