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دکتر رضا جواھردشتی    

 متخصص و مشاور بین المللی خوردگی 
Parscorrosion Consultants- Australia 



 )استرالیاMonash University/Curtin University-(فوق دکتري علم مواد و خوردگی  - 
 
 ) 1374(در صنایع ایرانی “  مدیریت خوردگی”ابداع کننده نظریه  - 
 

سابقه بیش از چهار هزار ساعت تدریس بین المللی و ملی در مورد خوردگی میکروبی و  -
درسطح ... مدیریت خوردگی براي صنایع نفت و گاز، نیروگاهی، مدیریت زباله هاي اتمی، 

 بین المللی و ملی
شرکت ملی گاز (“ مدیریت خوردگی”و)  1378(“ خوردگی میکروبی”نویسنده کتاب هاي   -

و چهار کتاب به زبان انگلیسی در مورد خوردگی، مدیریت خوردگی ،محیط ) 1380-ایران
 )2013 -2008(زیست و خوردگی میکروبی 

 
( و ) SPE(انجمن  مهندسین نفت   -)NACE(مدرس رسمی  خوردگی و خوردگی  میکروبی در  - 

ASME  (آمریکا 
 

 :سال کار مشاوره مهندسی براي صنایع  مختلف مانند 15سابقه  بیش از  -
 Shell, Chevron,Qatarpetroleum, Qatargas, Rasgas, Verve Energy, Western Power, 

Woodside, Apache Energy Ltd., Mobil Oil Australia Pty Ltd.,  Ravesnthrope Mine(WA). 
Kalgoorlie Nickel Smelter, Lihir Management Company (PNG). LXML (Laos), Newcrest 

Mining Ltd, Worsley Alumina, Tiwest JV, Lycopodium Pty Ltd, Telfer Mine,   
و مس سرچشمه، شرکت نفت فالت قاره، توانیر، شرکت نفت بهران، پتروشیمی جم، پتروشیمی اروند، 

 ...نیروگاه لوشان، نیروگاه بعثت،  
  NACE (USA)  ، Institute of Corrosion (UK)،ACA (Australia)عضو باسابقه در  -

فوق دکتري علم مواد و خوردگی-

نظ ک ا خ”ا
 رضا جواھردشتی





: نزدیک بینی خطرناک   
 اشتباه گرفتن احتمال  خوردگی با  ریسک خوردگی 



!فاجعھ  

زیان خوردگی  بھ صنایع کشورمان  
آن چیزی است کھ سھ برابر بیش از 

نیروگاھھا در ایران  بعنوان ثروت  
.ملی تولید میکنند  



....واحد صنعتی/پاالیشگاه/قانون  ھر نیروگاه  

فعالیت ھای ھر واحد صنعتی را میتوان بھ سھ گروه تقسیم 
 :بندی نمود

 
 خدمات/فرآیند  تولید -الف

 
 خدمات/ارزش مادی تولید -ب
 
 خدمات/کیفیت فرآیند ھای تولید/ایمنی -ج

 



....واحد صنعتی/پاالیشگاه/قانون  ھر نیروگاه  

فعالیت ھای ھر واحد صنعتی را میتوان بھ سھ گروه تقسیم 
 :بندی نمود

 
 خدمات/فرآیند  تولید -الف

 
 خدمات/ارزش مادی تولید -ب
 
 )خوردگی(خدمات /کیفیت فرآیند ھای تولید/ایمنی -ج

 



واکنشی طبیعی    : خوردگی  

 فلز سنگ معدن

 توسط واکنشھای متالورژی استخراجی
 الکترون اضافھ میگردد

 محصوالت  خوردگی
 فلز

 خوردگی  موجب دفع  الکترونھای اضافی میگردد



: خوردگی  
 مشکلی ھمھ گیر و فرا بخشی     

خوردگی  را میتوان در تجھیزات تولید 
 خدمات مشاھده کرد،/ محصول 

 
 خوردگی نرخ استھالک را افزایش میدھد،

 
خدمات  /خوردگی  موجب تقلیل ایمنی تولید

 میشود،
 



 بعنوان یک مدیر  در مورد خوردگی چھ باید بکنم؟

 !بھ سواالت ذیل جواب بدھید مدیر عزیز
 

برنامھ من برای آینده  واحد صنعتی کھ مسئولیت آن را بعھده دارم چیست و نقش ١.
 خوردگی در آن چھ میباشد؟

 
 

 مدل من  برای احصای زیان ھای اقتصادی خوردگی بھ واحد م چیست؟٢.
 
 

 مدل من  برای بررسی زیان ھای زیست محیطی  خوردگی بھ واحد م چیست؟٣.
 
 

 تیم اجرایی من برای اعمال  مدیریت دانش خوردگی چیست و وظایف ش کدام است؟۴.



 بعضی از زیانھای خوردگی  از نظر اقتصادی
 



  خوردگی و مدیریت انرژی

 ثانیھ  یک تن فوالد در اثر خوردگی از بین میرود ٩٠در سطح بین المللی در ھر 
 
 

انرژی  الزم برای تولید یک تن فوالد  معادل 
 !ماه است ٣انرژی مصرفی یک خانواده در مدت 

 
پس در زمانی کھ شما این مطلب را 
میخوانید خوردگی انرژی مصرفی  سھ 

ماھھ یک خانواده را تبدیل بھ ھیچ 
 !!!!!!!!کرده است

 



 ایران



نظری بر آتش سوزی ھا در  صنایع ھیدروگربنی ایرانی موارد  
:مشترک ذیل را  نشان میدھد  

 

عدم  رعایت استاندارد ھای مربوط بھ خوردگی  -الف  

پنداشتن آن“ روتین”سھل انگاری  در امر خوردگی و  -ب  

عدم آموزش بھ روز -ج  

و نقش  Human Factor)(عدم عنایت بھ عوامل انسانی  -د

 مدیریت در تدبیر خوردگی

 
در نظر گرفتن خوردگی بعنوان عاملی  منفرد بدون تشخیص    -ه

 نقش آن در مدیریت جامع دانش خوردگی
 

  



 

 .درصد تولید ناخالص داخلی است ۵مطالعات  بین المللی  در ھفتاد سال  گذشتھ نشان داده کھ زیان اقتصادی خوردگی  حدود  
   

تولید ناخالص داخلی  ٢٠١١بھ گزارش بانک مرکزی جمھوری اسالمی  ایران و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول در سپتامبر 
)GDP  ( بوده استمیلیارد دالر  ٩٣٠ایران  بر اساس برابری قدرت خرید معادل. 
 
 
 
 
 

  حداقل زیان سالیانھ  اقتصاد صنعتی  ایران از بابت خوردگی بیش از ھزارو ھشتصد تریلیون  لایر



:ضرر ھای خوردگی بھ صنایع  نیروگاھی   



 خوردگی و زیانھای اقتصادی آن  در بخش نیروگاھی ایران

زیان خوردگی در  بخش نیروکاھی ما ده درصد  ھندوستاناگر  مانند 

 :تولید ناخالص داخلی مان و دالر ھم چھار ھزار تومان باشد

 

   

حداقل زیان خوردگی بھ نیروگاھھای ما در سال بیش از سیصد و ھفتاد 

 .ھزار میلیارد تومان  خواھد بود



 چھ باید کرد؟
 راھکار مدیریتی



 خورد گی

شناختن  خطر ھای ناشی از خوردگی، 
ریسک ،  تعریف و تقلیل 

سیستم خوردگیخوردگی،تعریف   

 مدیریت خوردگی



 خورد گی

تھیھ رویھ سیاستگذاری، مدیریت 
کالن، داشتن مدل اقتصادی و 

زیستمحیطی خوردگی، مدیریت منایع ، 
ایجاد کارگروه مدیریت تدبیر معضل 

  خوردگی ، تقلیل ھزینھ خوردگی 

 مدیریت  دانش خوردگی



دررابطھ با “ سنتی”و “ خالقانھ”رویکرد    
 خوردگی

 رویکرد سنتی 
خوردگی موضوعی صرفا فنی است و  •

 فقط مھندسین باید بھ آن توجھ کنند
 

در حوزه خوردگی “ پیشرفت”معنای »•
یعنی پیدا کردن پوشش ھای جدید، 

بازدارنده  ھای جدید تئوریھا  و نظریات 
 ....جدید

 
 تمرکز اصلی بر کار مھندسی است•

 رویکرد خالقانھ 
خوردگی موضوعی است کھ ھم فنی است و ھم •

مدیریتی و لذا ھمکاری جدی مھندسان و کارشناسان 
 با مدیریت ارشد و میانی را طلب میکند

 
روشھا و تکنیک ھای “ سنتی”عالوه بر موارد  •

 مدیریتی نیز  باید مورد توجھ قرار بگیرد 
 

تمرکز اصلی بر مدیریتی است کھ توسط مھندسی •
 راھبری گردد



 ھزینھ        Xریسک    =    اھمیت مھندسی  



  CKM)  (مدیریت دانش خوردگی      

 ھزینھ   xریسک  = اھمیت مھندسی
مدیریت دانش خوردگی متدی است کھ با استفاده عقالیی 

از منابع فنی و مدیریتی  در دسترس،  موجب پایین 
 .میشودھزینھ خوردگی آمدن 

 
 



خوردگی؟“ دانش”چرا مدیریت   

فرآیند :" تعریف مدیریت دانش  •
کسب، گسترش، اشتراک و استفاده 

 “موثر از دانش 
 

 



خوردگی؟“ دانش”چرا مدیریت   

:"   خوردگیتعریف مدیریت دانش  •
فرآیند کسب، گسترش، اشتراک و 

 “خوردگیاستفاده موثر از دانش 
 

 



 
 :مدیریت دانش  خوردگی در عمل 



        CKM 

 
 
 

 منابع  

 
       
      

 ھدف
         

          

 

کنترل خوردگی. تقلیل   
 

 مدیریت  دانش خوردگی

 بودجھ
 نیروی انسانی متخصص

 آموزش
 تحقیقات
 اطالعات
 انگیزه
 زمان

تعریف سیستم خوردگی-  
 شفافیت

 استفاده از اطالعات
 مدلسازی

 مدیریت  عقالیی



 خورد گی

تھیھ رویھ سیاستگذاری، مدیریت 
کالن، داشتن مدل اقتصادی و 

زیستمحیطی خوردگی، مدیریت منایع ، 
ایجاد کارگروه مدیریت تدبیر معضل 

  خوردگی ، تقلیل ھزینھ خوردگی 

 مدیریت  دانش خوردگی

شناختن  خطر ھای ناشی از خوردگی، 
ریسک ،  تعریف و تقلیل 

سیستم خوردگیخوردگی،تعریف   

 مدیریت خوردگی



 
 ھـر کھ در میخ صرفھ جویی کـرد
 می کنــد نعـــل اسب خــود را ُگــم

 


