کد توانمندی LAS-SHZ-MEC-007 :

 -1عنوان توانمندی :بررسی ،تعیین نوع ،میزان و تحلیل نتایج انواع خوردگی های الکتروشیمیایی
 -2عنوان آزمایشگاه  :خوردگی
 -3نوع توانمندی
فناوری

محصول

خدمات آزمایشگاهی

خدمات تخصصی

خدمات مشاورهای و آموزشی

سایر

 -4تصاویر مرتبط با توانمندی

پتانسیواستات

بن ماری

 pHمتر

 -5معرفی و شرح مختصر توانمندی
در این آزمایشگاه ،امکان بررسی نوو ،،میواان و مکوانیا خووردیی هوای الکتروشویییایی ،در صونای مختلو چوون نفو ،،یواز و
پتروشییی ،آب و فاضالب (و هیچنین تیامی صنای بارگ و کوچک که با مشکل خوردیی قطعات مواجه هستند )،وجود دارد.
هیچنین آزمایشگاه خوردیی این امکان را دارا اس ،تا با بررسی قطعات خورده شده و تشخیص نو ،،میاان و مکانیا تخریب ،اقدا
به ارائه راه حل نیوده و با تغییر شرایط محیطی ،بهسازی قطعات و یا معرفی آلیاژ مناسوب بوا توجوه بوه شورایط کواری ،مشوکل را
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برطرف نیاید .در این آزمایشگاه ،با وجود برخورداری از دو دستگاه پتانسیو استات pH ،متر دیجیتال ،حیا یور و سوایر ملاوموات
بررسی خوردیی ،امکان بررسی خوردیی الکتروشیییایی کلیه نیونه های مورد نیاز می باشود .بوا توجوه بوه قابلیو ،هوای دسوتگاه
پتانسیو استات موجود ،امکان بررسی بررسی پتانسیل مدار باز نیونه های خوردیی ،تعیین میاان خوردیی یکنواخ ،بوا اسوتفاده از
آزمون پالریااسیون خطی ،بررسی رفتار نیونه ها در پتانسیل های آندی و هیچنین نو ،و میاان خوردیی های موضعی ،بررسی نو،
و مکانیا انوا ،خوردیی با کیک آزمون امپدانس الکتروشیییایی  ،EISمی باشد.
برخی از خدمات این آزمایشگاه عبارتند از:
ال ) بررسی میاان پتانسیل خوردیی و هیچنین خوردیی یکنواخ ،انوا ،نیونه های فلای
ب) بررسی نو ،و میاان خوردیی های موضعی فلاات با رفتار فعال-غیر فعال
ج) بررسی تاثیر استفاده از میانع ،کننده های خوردیی مختل  ،شناخ ،نو ،اثر و میاان کارایی آنها
د) بررسی میاان خوردیی انوا ،پوشش ها اعم از فلای ،کامپوزیتی و یا پلییری و تعیین کارآیی آنها در محافط ،در برابر خوردیی
و) بررسی خوردیی انوا ،بتن های مسلح
ه) تعیین میاان حساس شدیی فوالدهای زنگ نان
آزمون های قابل انجا در حوزه بررسی خوردیی های الکترو شیییایی عبارتند از:
ال ) تعیین پتانسیل مدار باز ) (OCPنیونه در محیط مورد بررسی
ب) تعیین میاان نرخ خوردیی یکنواخ،
ج) بررسی رفتار نیونه در پتانسیل های آندی ،نو ،و میاان خوردیی های موضعی
س) تعیین ضخام ،الیه سطحی اکسید مس به روش کالرییتری احیایی
د) تعیین دقیق نو ،،میاان و مکانیا خوردیی نیونه های مورد بررسی توسط آزمون EIS

و) بررسووی انوووا ،خوووردیی هووای یووالوانیکی ،خوووردیی بووتن هووای مسوولح ،خوووردیی پوشووش هووا و هیچنووین بررسووی توواثیر و
راندمان استفاده از میانع ،کننده های خوردیی.
ه) بررسی و تعیین میاان جریان مورد نیاز جه ،طراحی سیستم های حفاظ ،کاتدی به کیک نیودار ایوانا
ی) انجا آزمون  EPRو  DLEPRجه ،تعیین میاان حساس شدیی فوالد های زنگ نان.
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