
  گروه پژوهشي خوردگي و پوشش مركز پژوهش متالورژي رازي پروژه هاي پژوهش محوررزومه  

  

  ) 95تا 93(مربوط به سال هاي 

  

 

  عنوان طرح پژوهشي

  بررسي علل خوردگي مشاهده شده در خطوط لوله انتقال نفت

  بررسي علل خوردگي مشاهده شده در قطعه آلومينيومي ترمز (اشبول) در لوكوموتيو

  بررسي علل تخريب رنگ اعمال شده روي سازه طرح تكميل مجتمع فوالد اسفراين شاپ

  بررسي عيوب مشاهده شده در پمپ غليظ پاش مورد استفاده در مايعات بهداشتي

  بررسي علل خوردگي مشاهده شده در پروفيل هاي آهني با پوشش گالوانيزه

  بررسي خوردگي احتمالي ايجاد شده در تانكرهاي نگهداري مركپتان

  بررسي خوردگي مشاهده شده در محفظ هاي آبگرمكن و ارائه را هكارهاي جلوگيري از آن

توسط مشتري به خوردگي در محيط سالت اسپري از طريق  مقاوم كردن ورق هاي گالوانيزه ارسالي

  اعمال پوشش كروماته

  سي علل خوردگي لوله هاي استينلس استيل تعبيه شده در مبدل هاي حرارتيبرر

  بررسي علل تخريب پوشش آينه

  بررسي علل خوردگي بردهاي الكترونيكي نيروگاه برق سياه بيشه

  بررسي خوردگي كويل هاي روغن

 HPبررسي مقاومت به خوردگي لوله هاي 

  بررسي آبكاري نيكل وبرنج تسمه هاي فوالدي

  علل خوردگي ميلگردهاي ساختماني آجداربررسي 

  بررسي علل خوردگي پروفيل هاي گالوانيزه درمنطقه قشم

  بررسي علل خوردگي ستون هاي بتني يك واحد مسكوني

  بررسي علل خوردگي لوله هاي خنك كننده 

  وانيزه انبار شده در يك سوله منطقه بندرعباسبررسي علل خوردگي ورق هاي گال

  بررسي علل خوردگي و تخريب قوطي هاي اسپري

  بررسي خوردگي استرندهاي انتقال در چاه هاي نفت

  بررسي علل خوردگي پيچ كروماته روي

  و شكست تيغه هاي ماردون دستگاه تزريق پالستيك بررسي علل تخريب

  بررسي علل خوردگي وتخريب قوطي هاي آلومينيومي

  بررسي علل تخريب و خوردگي سينك ظرفشويي

  مطالعات نوع خوردگي از روي رفتار اسيدي بازي محصوالت خوردگي

 ASTM G36/G47مطالعات ارزيابي خوردگي تنشي مطابق استاندارد 

 VCIمطالعه ارزيابي كيفيت سامانه هاي بسته بندي پيشرفته ضدخوردگي بامكانيزم 

  پوشش دار بررسي علل خوردگي رينگ هاي آلومينيومي اتصاالت برنجي

  بررسي علل خوردگي قوطي هاي آلومينيومي آبميوه
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  بررسي علل خوردگي قوطي هاي آلومينيومي آبميوه

  كف مخزن طرح توسعه پارس جنوبي A283 Grade Cبررسي علل خوردگي ورق هاي 

  بررسي علل خوردگي بسكت فوالدي قسمت النگستروم بويلر نيروگاه برق 

  بررسي علل خوردگي فنرر داخل ظرف مايع دستشويي 

 HDبررسي علل خوردگي سه راهي اسپول خط لوله واحد

  اني خوردگي اتمسفري ،گالوانيك و حفره اي سازه هاي فوالدي نيروگاه اتمي بوشهربررسي هاي ميد

  بررسي علل خوردگي ونشتي لوله هاي انتقال گاز پروپان 

  بررسي علل خوردگي ايمپلر كمپرسورهاي واحد كلرآلكالي 

 H2Sحفاري دربرابر ترك خوردگي هيدروژني درمحيط گاز ترش بررسي مقاومت لوله

  بررسي مقاومت به خوردگي توام با تنش درمحيط هاي نفتي منطقه عسلويه

 AISI 316Lبررسي تاثيرممانعت كننده هاي موليبداتي ونيتراتي بر رفتار خوردگي استيل

  بررسي علل خوردگي احتمالي خط لوله فوالدي انتقال آب از آبگير بيلقان تا جالليه تهران

  بررسي خوردگي تردي هيدروژني كابل مربوط به توربواكسپندر پااليشگاه درمنطقه پارس جنوبي

بر روي  GTAWتاثير تعداد پاس هاي جوش بر خواص خوردگي درفرآيند جوشكاريبررسي 

 347با الكترود A321وفوالد  316Lبا الكترودA316Tiفوالد

بررسي عملكرد مقاومت به خوردگي پوشش اكسيداسيون الكتروليتي پالسمايي و نيز زيراليه با آزمون 

  طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي

و  SRBبررسي رفتار مقاومت به خوردگي لوله ها درمحيط گاز ترش ،درمحيط حاوي باكتري هاي 

  مقاومت به خوردگي تنشي در فوالدها و تعيين نرخ خوردگي ان ها

 A179بررسي علل خوردگي و تخريب لوله مبدل هاي حرارتي از نوع بدون درز 

 A691 Gr.1 1/4CRاينچ از جنس 24بررسي علل خوردگي لوله 

  پارس جنوبي19فاز103- 1بررسي علل خوردگي لوله هاي مدفون درخاك واحد

 HوGبا مارك E-2412بررسي علل خوردگي تيوب هاي مبدل 

  هاي سفيد رنگ فريزربررسي علت زردشدگي سبد

  بررسي علت زنگ زدگي قسمت فوالد زنگ نزن ريل هاي آلومينيومي نسل سوم راه آهن

  پااليشگاه گاز بيد بلند خليج فارسMCبررسي علل خوردگي لوله هاي پروژه 

  پارس جنوبي14فاز108اينچ واحد 4خوردگي لوله بررسي علل 

 


