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 الکترود الکتروالیزرعنوان طرح:  -1

 
 

 ای یزد منطقهکارفرما: آب  -2

 
 برداری حفاظت و بهره  واحد استفاده کننده از نتایج:

 

 توصیف مسئله: -3

، گرما  UVمانند اسالتفاده از اشالعه   یکیزیف یروش ها  قیها از طرسال یکروارگانیآب و فاضالبب ههت حف  م ییگندزدا 

الزم اسالت گندزداها عبوه   شالود انجام می رهیها و غمانند اسالتفاده از ازن، گاز کلر، دترهنت ییایمیشال  یهاو روش رهیو غ

کنند تا آب موهود در مخزن تا هنگام اسالالتفاده آلوده   جادیاز خود ا یاندگارم  ریثأها، تسالال یکروارگانیبردن م نیبر از ب

 است نمک طعام  زیدستگاه الکترول  یریبه کارگها،  روش  نیبهتریکی از رو    ،نی  از انشود
  ی کاله برا  اسالالالت  ییگنالدزدا  یبرا  ژهیمحلول و  کیال(    Mixed-Oxidant Solution)  دانیالاکسالالالیمحلول مولت  ایالنمالک    زیالکترول

مختلف از هملاله  یزا در آب و در کالاربردهالا  یمالاریب  یهالاسالالال یارگالان  کرویبردن م  نیکردن و از ب  ییزدا، گنالد کردن  یضالالالدعفون

  ردیگمی قرار  استفاده مورد …آب استخر و   ییو پساب، گندزدا ببفاض هیتصف  ،یصنعت  ،یدنیآشام

 یگندزدا است  سه  اصل  باتیاز ترک  یشده و مخلوط  دی( تول یسد  دیمحلول نمک طعام )کلر  زیاز الکترول  دانیاکس یمولت محلول

مالاننالد   گرید  بالاتیاز ترک  ییبالاال  ریداده و مقالاد  لیالمحلول( تشالالالک   2Clو    ClO ،HClO-کلر آزاد )  بالاتیمواد گنالدزدا را ترک  نیا

  ی محلول مولت  دیالتول  یبرا  محلول در آن وهود دارد   ژنیو اکسالالال ژنالهیآب اکسالالال  ول،( محلول، ازن محلClO2کلر )  دیالاکسالالالید

   ردیگیمورد استفاده قرار م  زیانواع مختلف سل الکترول  دان،یاکس

  ته یسالیالکتر   یمسالتق  انیهر لهیکه به وسال  زریمحلول اشالباع نمک طعام در دسالتگاه الکتروال  زیالکترول لهیبه وسال  تیپوکلریه   یسالد

 هیدر آن تجز  نمکو  دهد یبه آب م ییکاهش باال-شیاکسالالا  لیآند و کاتد، پتانسالال نیب   یمسالالتق  یک یالکتر انیهر  کند  یکار م

  دی دروکسالیکرده و در قط  مثبت )کاتد( ه دیخود )آند( گاز کلر تول یدسالتگاه در قط  منف  ند،یفرآ نیا در   شالود یم  ییایمیشال

واکنش داده و   گریکدیبا   تهیسالیالکتر انیدر اثر عبور هر   یسالد دیدروکسالی  سالپ  گاز کلر و هشالود یم دیتول دروژنیو ه   یسالد

شالود   های مختلف انجام میهای مختلف موهود، تولید گاز کلر با ظرفیتدر سالیسالت   شالود یم  لیتشالک    یسالد  تیپوکلریمحلول ه

 درساعت است کیلوگرم 5/2مقدار گاز کلر تولیدی ای یزد، ی شرکت آب منطقهخانهدر سیست  استفاده شده در تصفیه

  هیپوکلریت، در معرض خوردگی قرار دارندبا آب و نمک سالالدی های اسالالتفاده شالالده در این سالالیسالالت ، به دلیل مجاورت الکترود

سالالاخته و یا از فناوری نوین تولید شالالوند تا   (Mixed Metal Oxide, MMOبنابراین باید از هنسالالی مانند تیتانیوم با روکش )

 ود  این الکترودها به عنوان محصوالت یدکی برای الکترودهای فعلی مورد نیاز هستند بازدهی و دوام آنها باالتر ر

 

D
T

E
-N

R
I-

R
W

C
Y

-0
5

 



 

 
وزارت رویداد ارائه نیازهای فناورانه شرکتهای تابعه 

 نیرو در استان اصفهان 

 (RFP) برگه درخواست پیشنهاد

 

 DTE-NRI-RWCY-05 شناسه: 

 

 

 مشخصات فنی محصول:  -4

  کلریتسدی  هیپومقاوم در برابر آب نمک و  -

 قابل استفاده برای آب آشامیدنی   -
 

 : بازار تعداد مورد نیاز و حج  کلی -5

 را نیاز دارد   الکترودهاعدد از این  3تا   2ای یزد در سال  شرکت آب منطقه

و آب منطقهشرکت فاضبب  و  استان های آب  دیگر  رنجای  برای  نیز  الکترودها  ها  این  به  کلر  گاز  تولید  های مختلف 

  نیازمندند 

 

 محدودیتها و قیود:  -6

 میلیون ریال است   2100قبول  حدود قیمت قابل

 

 محصول مشابه داخلی یا خارهی:  -7

 شود های خارهی استفاده میحال حاضر از نمونهدر 
 

 استانداردهای مورد نیاز: -8

 

 

 اقدامات پیشین انجام گرفته: -9

 

 

 توضیحات تکمیلی:  -10

 03531070367ی تلفن کارشناس مرتبط با نیاز:  شماره

 


