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) فارسي( عنوان پروژه .1

)انگليسي(عنوان پروژه .2

نوع پروژه .3

توسعه اي ����كاربردي                               ����بنيادي                                 ����

پروژه درخواستخالصه .4

،افزايش آگاهيمبتني برژي هاي اتخاذ شده در شركت فوالد هرمزگان سئله خوردگي در صنعت آهن و فوالد و استراتبا توجه به اهميت م

پيش بيني عمر وارتقاء روشهاي طراحي و هاي خوردگي هاي مديريتي جهت كاهش هزينهها، استانداردها و شيوهها، آيين نامهتغيير خط مشي

.اي با اهداف زير انجام گرددواحد تحقيق و توسعه در نظر دارد تا پروژهاتمفيد و ارزيابي علمكرد تجهيز

هاي خوردگيحفظ و نگهداري قطعات و كاهش تلفات و آسيبجهتخوردگيمديريت هاي دستورالعملتهيه و تدوين استانداردها و -1

در شركت فوالد هرمزگان

...ها و اتصاالت و ها، خطوط انتقال مواد، لولهشناسايي كليه موارد حساس به خوردگي در شركت از قبيل تجهيزات، سازه-2

ها، تجهيزات و خطوط زير زميني به منظور جلوگيري از خوردگي نظارت بر اعمال پرايمر و عايقكاري سازهوبازرسي رنگ، عايقكاري -3

.م حفاظت كاتدي خطوط زير زمينينظارت بر عملكرد سيست-4

اي از آنها به منظور تحت كنترل داشتن سرعت سنجي دورهمشخص نمودن قطعات و خطوط مستعد به خوردگي و انجام ضخامت-5

.خوردگي

هادات در جهت بر ها و خطوط لوله با استفاده از نتايج آزمايشات و ارائه پيشنررسي و تحليل موارد خوردگي رخ داده در تجهيزات، سازهب-6

. طرف نمودن و يا كاهش مشكالت خوردگي

آموزش پرسنل مربوطه و ارتقاي دانش فني -7

به پرسنل مربوطههاي نوين بازرسي و مانيتورينگ خوردگيو روشهاي بازرسي خوردگيآموزش نرم افزار-8

در شركت فوالد هرمزگانت خوردگيكنترل و مديري

Control and Management of Corrosion in HOSCO
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دست آوردها و نتايج مورد انتظار پروژه .5

پروژهمدت زمان الزم براي انجام .6

تهيه دستورالعمل جامع مديريت خوردگي•

)mdd(يا ) mils/yr(بر اساس معيار %30ها و مخازن تا در لولهكاهش سطح خوردگي •

و اتصاالت مربوطهنزنهاي فوالد زنگالت خوردگي ناشي از جوشكاري در لولهرفع مشك•

سالدر يك% 30كاهش تعداد قطعات تعويض شده در اثر خوردگي تا •

برداريجهت كنترل خوردگي بتن در مراحل ساخت و بهرهارائه دانش فني •

هاي مانيتورينگ موثر و كم هزينهارائه سيستم•

بر اساس پروپوزال پيشنهادي 


