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:  نام شرکت

:مدیر عامل

:شماره ثبت

:نوع ثبتی

:شناسه ملی

:کد اقتصادی

:سال تأسیس

:دفتر مرکزی

:کدپستی

تلفن

:فکس

:وب سایت

:پست الکترونیک

www.N-ICC.com

Naftanpayesh@gmail.com

پایششرکت مدیریت خوردگی و یکپارچگی نفتان

رسول امینی

46433

سهامی خاص

14006786927

411543138587

1396

مرکزهای شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز ، شرکت

ی نفتان فناور مرکز رشد، شرکت مدیریت خوردگی و یکپارچگ

. پایش

7155713911

37251585-071

37251585-071
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...نفتان پایش 

صیانت از دارایی، ارتقاء آگاهی، استمرار تولید

زمینههایدریتخصصتجربهودانشسالهاپشتوانهبانفتانپایششرکت

ازصیانتبهنوآورانهفعالیتهایازبهرهمندیومدیریتیومهندسیمتنوع

پایشنفتانارمغان.میپردازدتولیدچرخهتداوموفیزیکیداراییهای

محیطحفظوایمنیافزایشتعمیرات،ونگهداریهزینههایکاهش

کپارچگییوخوردگیمدیریتسیستممختلفاجزایاستقراربازیست

اقداماتطریقازتامینزنجیرهمدیریتنفتانپایش،ماموریت.میباشد

یمهندسساخت،ومهندسیطراحی،آزمایشگاهی،وپژوهشیآموزشی،

.استمللالبینوملیسطحدربازرگانیاموروکیفیکنترلمعکوس،
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در صنایع نفت و گاز(CM)خوردگیمدیریتمشاوره و پیاده سازی سیستم 

(RBI)بازرسی بر مبنای ریسک و (CRA)ارزیابی ریسک خوردگی مشاوره و پیاده سازی 

تجهیزات صنعتی عمر باقی مانده پیش بینی (FFS)ارزیابی کارآمدی بررسی 

حفاظت کاتدی مشاوره، تأمین متریال، نظارت، اجرا، راه اندازی و بازرسی سیستم های 

در سازه بتن مسلح کنترل خوردگی مشاوره و مهندسی و طراحی سیستم 

پایش خوردگی  های مشاوره، طراحی، ارزیابی و رفع عیب، نظارت و اجرای سیستم

زمینه های فعالیت

از دیدگاه مهندسی خوردگی موادمشاوره و مهندسی در زمینه انتخاب

در مجتمع های صنعتی خوردگی اطلس تهیه و تدوین 

گی  از دیدگاه مهندسی خوردسیستم رنگ و پوشش مشاوره و مهندسی در زمینه انتخاب 

سیستم بازدارنده های خوردگیمشاوره و مهندسی در زمینه انتخاب

(RCFA)و از کارافتادگی قطعات صنعتی بررسی علل ریشه ای تخریب 

(CFD)دینامیک سیاالت محاسباتی شبیه سازی میدان جریان سیال با استفاده از 
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زمینه های فعالیت

و حفاظت در زمینه مهندسی مواد از جمله خوردگی آزمون های آزمایشگاهی انجام کلیه 

و حفاظت در کلیه زمینه های مهندسی مواد از جمله خوردگی آموزش و پژوهش 

قطعات صنعتیآنالیز تنش تحلیل و 

در صنایع نفت و گاز(Rotary)تجهیزات دوار بررسی علل تخریب و بازرسی خوردگی 

فرآیندهای شیمیاییشبیه سازی طراحی و 

مهندسیساخت قطعات و تجهیزات مشاوره و مهندسی در زمینه 
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در زمینه پایش خط لوله سوابق کادر اجرایی

کارفرماعنوانردیف

1
ینارخطوطلولهجریانیوانتقالگازمنطقهعملیاتCIPS/DCVGانجامتست

وکنگان
 Arya SGSشرکت

2
منطقه-اینچانتقالگاز42خطلولهPCM/ACVG/GPSانجامتست

عملیاتیآغاروداالن
Arya SGSشرکت

3
اینچانتقالنفتمنطقهعملیاتی6خطلوله–Analog DCVGانجامتست

انتقالگازمنطقهعملیاتیآغاروداالن42سروستانوخطلوله

Arya SGSشرکت

هاناصف/اینچانتقالنفتنایین16خطلولهPCM/ACVG/GPSانجامتست4
شرکتخطوطلولهو

همخابراتنفتایرانمنطق

جنوبشرق

5
اینچانتقالگاز،منطقه48خطلولهPCM/ACVG/GPSانجامتست

عملیاتیناروکنگان
کوشرکتتکین

6

اینچ36،خطلولهPCM/ACVG/GPSوCIPS/DCVGهایانجامتست

فاظتیخطجهتتعییننقاطحاددرطولخطلولهوتعیینسطحح)انتقالنفت

(لولهمذکور

فتبردارینشرکتبهره

وگازمارون

7
اینچانتقالگاز،منطقه42خطلولهPCM/ACVG/GPSانجامتست

عملیاتیناروکنگان
کوشرکتتکین

8
خطوطلولهجریانیوانتقالمناطقعملیاتی–Analog DCVGانجامتست

ناروکنگان،آغاروداالنوپارسیان
کوشرکتتکین

9

هایاینچانتقالگازآغاربهداالنتوسطآزمون24ارزیابیپوششخطلوله

CIPS/DCVG ،PCM/ACVG/GPSوAnalog DCVGوتعیینسطححفاظت

منطقهعملیاتیآغاروداالن–کاتدیخطلولهمذکور

شرکتبهرهبرداری

نفتوگاززاگرس

جنوبی

10
خطوطلولهAnalog DCVGوPCM/ACVG/GPSهایانجامتست

جریانیوانتقالمناطقعملیاتیناروکنگان،آغاروداالنوپارسیان
کوشرکتتکین
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کارفرماعنوانردیف

HDارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیواحد1
-پتروشیمیبندرامام

بسپاران

HDبررسیعللتخریبلولههایهگزانواحد2
-پتروشیمیبندرامام

بسپاران

پتروشیمیغدیرجتمعارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیخطوطلولهزیرزمینیم3

پتروشیمیکارونارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیکلمجتمع4

پتروشیمیرازیارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیمجتمع5

LDارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیواحد6
-پتروشیمیبندرامام

بسپاران

سیمانفارسنومشاوره،ارزیابیوطراحیسیستمحفاظتکاتدیمجتمع7

پتروشیمیجمبررسیعللشکستشفتهایچرخدندهجناحیگیربکسراکتور8

پتروشیمیمارونTLEبررسیعللتخریبلولههایمبدل9

عبررسیماهیتوعللایجادرسوباتبسترهایآندیایجادشدهدرمجتم10
-پتروشیمیبندرامام

بسپاران

انپتروشیمیتندگویبررسیعللشکستشفتالکتروموتور11

نیروگاهبرقاصفهانبررسیعللتخریبلولههایسوپرهیتر12

13
نعمربررسیماهیتترکایجادشدهدرسطحخطوطلولهانتقالگازوتعیی

باقیماندهخطوطلوله

عملیاتانتقال2منطقه

گاز

سوابق کادر اجرایی
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سوابق کادر اجرایی

کارفرماعنوانردیف

بررسیماهیتترکموجوددرمحلجوشخطوطلولهانتقالگاز14
رانشرکتانتقالگازای

2منطقه

ادارهگازاصفهانX52اینچگرید16بررسیمتریالمصرفیدرلولههایانتقالگاز15

پتروشیمیغدیرزیرزمینیپتروشیمیغدیرFire Waterبررسیعللخوردگیلولههای16

پتروشیمیکارونOff-Gasبررسیمتریالمصرفیدرپروانهکمپرسور17

شرکتمخابراتمشاورهمقاومسازیساختمانهایشرکتمخابرات18

شهرداریشیرازتقویتفوندانسیونوسازهساختمان19

ارهقشرکتنفتفالتCoiled Tubingبررسیوضعیتتخریبنمونه20

21
ارجلوگیریتشخیصدالیلنشستزمیندرپتروشیمیمبینعسلویهوارائهراهک

ازشکستلولههایانتقالآب
پتروشیمیمبین

پتروشیمیایالمطراحیتجهیزاتحرارتی22

ندپاالیشگاهبیدبلطراحیتجهیزاتحرارتی23

طراحیتجهیزاتحرارتی24
پارس18و17فاز

جنوبی

NICICOطراحیتجهیزاتحرارتی25

پتروشیمیسیرافطراحیکولرهایحرارتی26

پتروشیمیمرجانطراحیکولرهایحرارتی27
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کارفرماعنوانردیف

طراحیتجهیزاتحرارتی29
و20پارسجنوبیفاز

21

گروهمپناطراحیتجهیزاتحرارتی30

نفتبهرانطراحیمبدلوکولرحرارتی31

هوایارطراحیمبدلوکولرحرارتی32

مارونکارانطراحیتجهیزاتحرارتی33

NIOCطراحیتجهیزاتحرارتی34

ORPICطراحیتجهیزاتحرارتی35

پاالیشگاهپارسیانطراحیتجهیزاتحرارتی36

PEDECطراحیتجهیزاتحرارتی37

ADISHطراحیمبدلوکولرحرارتی38

پاالیشگاهالوانحرارتیهایطراحیمبدل39

آرتاانرژیطراحیتجهیزاتحرارتی40

پتروشیمیخارگطراحیتجهیزاتحرارتی41

شیدپتروشیمیتختجمطراحیمبدلوکولرحرارتی42

PIDEMCOطراحیتجهیزاتحرارتی43

سوابق کادر اجرایی
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کارفرماعنوانردیف

1
حفاظتعیبیابی،خریدونصبتجهیزات،رفععیبوراهاندازیپایدارسیستم

بیرپتروشیمیامیرککاتدیخطوطزیرزمینیمجتمع

پتروشیمیخارکمشاورهونظارتبراجرایسیستمحفاظتکاتدیکلمجتمع2

پتروشیمیکارونتدویناطلسخوردگی3

بیرپتروشیمیامیرکTLEبررسیعللتخریبلولههایمبدل4

بیرپتروشیمیامیرکبررسیعللفنیوفرآیندیسوراخشدگیتیوببخشکانوکشن5

بیرپتروشیمیامیرکاینچتزریقروغنکمپرسورهایپر3.8بررسیعللریشهایتخریبتیوب6

بررسیعللریشهایتخریبپنلهایساندویچی7
سازمانمنظقهویژه
ساقتصادیانرژیپار

بیرپتروشیمیامیرکبررسیعللریشهایتخریبتیوبیکاینچنازللنزرینگ8

بررسیعللریشهایتخریبآبآتشنشانی9
سازمانمنظقهویژه

سپاراقتصادیانرژی

پتروشیمیکارونبررسیعللریشهایتخریبپرهکمپرسور10

شرکتآبریزانبررسیخواصممانعتکننده11

BDSRارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیواحد12
-امپتروشیمیبندرام
بسپاران

LDارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیواحد13
-امپتروشیمیبندرام
بسپاران

پروژه ها
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کارفرماعنوانردیف

سپارانب-پتروشیمیبندرامامBDSRبررسیاثرتداخلجریانناشیازسیستمحفاظتکاتدیواحد14

سپارانب-پتروشیمیبندرامامLDبررسیاثرتداخلجریانناشیازسیستمحفاظتکاتدیواحد15

پتروشیمیمارونReboilerبررسیعللتخریبتیوبهایمبدل16

پتروشیمیپردیسمشاورهونظارتبراجرایسیستمحفاظتکاتدیآبگیر17

سپارانب-پتروشیمیبندرامامHDبررسیعملکردممانعتکننده18

سپارانب-پتروشیمیبندرامامLDبررسیعملکردممانعتکننده19

پتروشیمیفجریبررسیوتخمینعمرباقیماندهخطوطلولهآبآتشنشانیزیرزمین20

دجمشیپتروشیمیتختارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیمجتمع21

سپارانب-پتروشیمیبندرامامDewater machineبررسیعللتخریبشفت22

23
بااستفاده103تیوبهایریبویلرواحد(RCFA)بررسیعللریشهایتخریب

پاالیشگاهپارسیانازشبیهسازیفرآیندواحدبهمنظوربررسیراهکارهایفرآیندی

24
وبررسیدینامیکیجریاناتسیال(RCFA)بررسیعللریشهایتخریب

(CFD)پاالیشگاهپارسیان500و400درتیوبباندلهایکولرهایهواییگازاحیایواحد

25
وبررسیدینامیکیجریاناتسیال(RCFA)بررسیعللریشهایتخریب

(CFD)پاالیشگاهپارسیان104اینچهدرباکسکولرهواییواحد6نازل

هانشرکتبرقمنطقهاصفطوطبرقبررسیعللتخریبوارائهراهکارکنترلخوردگیپایههایدکلخ26

27
موردبررسیعللتخریبوارائهراهکارهایجلوگیریوکنترلخوردگیمشهایمسی

شرکتبرقمنطقهایفارساستفادهدرسیستمارتوتدویناطلسخوردگیدکلهایانتقالبرق

پتروشیمیامیرکبیرواحدالفینTLEمبدلهای(Nut & Bolt)بررسیعللریشهایتخریبپیچومهره28

پروژه ها
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کارفرماعنوانردیف

پتروشیمیفجرتمعبررسی،اجراوپایشپایلوتیکسیستمحفاظتکاتدیداخلیدرمج29

30
وارزیابی(RBI)ارزیابیکارآمدی،تخمینعمرباقیمانده،بازرسیبرمبنایریسک

پتروشیمیمبینوعیبیابیسیستمحفاظتکاتدیخطوطلولهآبآتشنشانی

یرپتروشیمیامیرکبLLDPEواحد400راکتورGridتحلیلتنشصفحه31

پتروشیمیپردیساوره-واحدفرمالدهید(FITTING TEE)بررسیعللریشهایتخریب32

وردگیبررسیسیستمحفاظتکاتدیاسکلهومخازنوارائهراهکارکنترلخ33
شرکتپایانههاو
مخازنپتروشیمی

34
گوارائهبررسیعللتشکیلرسوبدرقسمتخارجیتیوبهایکورهکراکین
راهحلدرجهتکاهشاینرسوباتوروشتمیزکاری

شرکتپلیمر
آریاساسول

E-205تیوبهایمبدل(RCFA)بررسیعللریشهایتخریب35
شرکتپلیمر
آریاساسول

مپتروشیمیبندراماخنککنندهبررسیعملکردالکتروشیمیاییبازدارندههایمورداستفادهدربرجهای36

پروژه ها
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خدمات آزمایشگاهی 

کارفرماعنوان                         ردیف                     

پتروشیمیغدیر Cannedپمپ3205تعیینگریدنمونهگرافیتی 1

پتروشیمیغدیر GA-403پمپThroustو Sleeveتعیینگریدپوشش 2

پتروشیمیامیرکبیر Valveتعیینگرید 3

پتروشیمیامیرکبیر Stainless steel tubeتعیینگرید 4

پتروشیمیامیرکبیر Incoloy Rodتعیینگرید 5

پتروشیمیامیرکبیر A 516 Gr.70 sheetتعیینگرید 6

پتروشیمیامیرکبیر NUT& BOLTتعیینگرید 7

پتروشیمیبندرامام الوانواستاتگ/تجهیزآزمایشگاهخوردگیوراهاندازیدستگاهپتانسیواستات 8
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اطلس خوردگی
پتروشیمی کارون

دروردگیخرایجمکانیزمهایدیگروپتروشیمیدرمحتملتخریبمکانیزمهایاولیهبررسیباپروژهایندر

مبدلهایازاعممختلفتجهیز30ازبیشتخریبریشهایعللبررسیبهمتعددپروژهاییطیدرصنعتی،تجهیزات

تریک،نیاسیدهوایکمپرسورکننده،خنکپمپهایوپروانههامخازن،آتشنشانی،آبلولهخطوطحرارتی،

.شدپرداختهخوردگیلوپهایازبسیاریونازلهاکلر،کمپرسورهیدروژناسیون،راکتورپمپ

بامیتوانندانکارفرمایکهاستدنیاروزدانشبرمبتنیومفیدراهنماییکتدوینخوردگیاطلسپروژهاساس

ازموقع،بهسیهایبازروشرایطاینرعایتباکهشوندخبرباتجهیزحساسیتهایوتخریبشرایطازآنبهاستناد

درتوجهیبلقاجوییصرفهاقدامی،چنینموفقیتاولینکهشودجلوگیریصنعتیادواتناکارآمدیونابودی

.استملیسرمایههایحفظ

مهمترین محتوای اطلس خوردگی✓

شناساییمکانیزمهایتخریب▪

بررسیمکانیزمغالبدرتخریبهرتجهیز▪

تحلیلاطالعاتوکنترلخوردگی▪

راهنماییجهتبررسیعللتخریبدرقطعات▪

ارائهراهکارمناسبجهتکنترلخوردگی▪

منتخبی از پروژه ها
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زی عیب یابی، خرید و نصب تجهیزات، رفع عیب و راه اندا
زیرزمینی مجتمعپایدار سیستم حفاظت کاتدی خطوط

پتروشیمی امیرکبیر

یاخاکدرونمدف(فوالدیعموماً)فلزیسازههایخوردگیکنترلمنظوربهکاتدیحفاظتسیستمهایکلیطوربه

شرایطبررسیامگاولینکاتدی،حفاظتسیستمهایازبهرهگیریمنظوربه.میگیردقراراستفادهموردآبباتماسدر

سیستمنوعنتخاباوتعیین.استکاتدیحفاظتسیستمنوعانتخابکنندهتعیینمحیطیشرایط.میباشدمحیطی

وACبرقهبدسترسی(دریاآبآب،خاک،)الکترولیتنوعجملهازمتعددیپارامترهایاساسبرکاتدیحفاظت

.گیردمیصورتنیازموردجریانشدتمقدار

جریانتوزیعمسائلبهکافیتوجهعدمصنعتیمجتمعهایکاتدیحفاظتهایسیستمدرفراگیرواصلیمعضالت

بهالزم.باشدمیغیرهوجریانهرزرویکنترلنحوه،اتصاالتبرقرارینحوه،آندیبسترهاینصبمحلونوع،حفاظتی

کافیموجودیاستانداردهابهاستنادتنهاصنعتیمجتمعهایزیرزمینیلولهخطوطکاتدیحفاظتزمینهدراستذکر

وزمینیزیرهایشیکلولهدرمالحظهقابلتفاوتهایبهتوجهبانیزمشابهصنایعدرقبلیتجربههایازاستفادهونبوده

.استالزامیمجاورتجهیزات

درومطرحکاتدیحفاظتزمینهدرپایشنفتانشرکتخوردگیکنترلدپارتمانتجربهودانشاساسبرروپیشایده

شرکتاهاندازیرزمانازایدهاین.استداشتهبردررامطلوبیبسیارنتایجوشدهآزمایشصنعتیهایمجتمعازبسیاری

وطراحیای،مشاورهپروژههایشکلبهپتروشیمیاییمجتمعهایالخصوصعلیصنعتیهایمجتمعاززیادیتعداددر

وجودنهزمیایندرمحترمکارفرمایانکاملرضایتمندیواستانجامحالدریاشدهانجاماجراییونظارتیمهندسی،

.دارد

امنتخبی از پروژه ه
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ی زیرزمینی بررسی و تخمین عمر باقیمانده خطوط لوله آب آتش نشان
پتروشیمی فجر

بررسی های آزمایشگاهی

میکروسکوپنوری-1

میکروسکوپالکترونیروبشی-2

آنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکس-3

طیفسنجیپرتوایکس-4

Xطیفنگاریفلوئورسانساشعه-5

آنالیزشیمیاییکوانتومتری-6

آزمونکشتمیکروارگانیزمهایهوازیوغیرهوازی-7

ارزیابیخاصیتخورندگیورسوبگذاریآب-8

یبازرسیچشمی،استفادهازپیتگیجوتهیهگرافخوردگ-9

آزمونپالریزاسیونپتانسیودینامیک-10

(PAUT)آزمونغیرمخربپیشرفتهآرایههایفازی-11

(LRUT)آزمونغیرمخربپیشرفتهآلتراسونیکدامنهبلند-12

هیدروتست✓

پوششبیرونی✓

روشهایشیمیایی✓

روشهایمکانیکی✓

تغییردرطراحی✓

تعویضخطلوله✓

حفاظتکاتدیداخلی✓

شیرتخلیههوا✓

پوششداخلی✓

پوششخارجی✓

ممانعتکننده✓

کوپنخوردگی✓

CMASsپراب✓

LPRپراب✓

ERپراب✓

بایوساید✓

منتخبی از پروژه ها

راهکارهای ارزیابی شده
پایش خوردگیکنترل خوردگیبهینه سازی و تعمیرات



1442/12/2317

واحد الفین TLEبررسی علل ریشه ای تخریب مبدل های 

مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

ازیکی.میگرددادهاستفامیرکبیرپتروشیمیمجتمعدراتیلنتولیدواحدهایاصلیتجهیزاتازیکیعنوانبهTLEمبدلهای

موردتریالمدرترکایجادهمچنینوخوردگیدهد،رخمیتواندمبدلهااینباالیوپایینتیوبهایقسمتدرکهپدیدههایی

شدیدیتخریبهایبهرمنجمسئلهاین.بپیونددوقوعبهمتعددمتالورژیکیوفرآیندیعواملنتیجهدرمیتواندکهاستاستفاده

قراراستفادهمورداالبدماییشرایطدرمبدلهاکهنکتهاینبهتوجهبا.میگرددتولیدفرآیندشدنمتوقفسببوشدهمبدلدر

.میشودیتتقوشدتبهباالدمایدرفوالدهاتخریبمکانیزمهایشدنفعالاثردرآنهادرترکایجاداحتماللذامیگیرند

.شدپرداختهتخریباینفرآیندیوفنیعلتهایشناساییبهتخریبریشهایعللبررسیپروژهقالبدراساس،برهمین

امنتخبی از پروژه ه

:بررسی های آزمایشگاهی انجام شده

آنالیزشیمیاییبهروشکوانتومتری✓

آزمونبررسیاستحکامکششیمتریال✓

(متالوگرافی)میکروسکوپنوری✓

SEMمیکروسکوپالکترونیروبشی✓

EDSآنالیزشیمیاییتفکیکانرژیاشعهایکس✓

XRDپراشاشعهایکس✓

XRFآنالیزشیمیاییفلوئورسانساشعهایکس✓

آنالیزآب✓

 TLEعوامل مهم و تأثیرگذار در تخریب  قسمت های پایین و باالی سیستم 

BFWباالبودنآلودگیناشیازحضوریونهایمخربدرآب✓

مشکلدرسیستماصالحآبانتخابشده✓

توجهناکافیبهخوردگیهایسایشیواثراتمنفیآنها✓

مشکالتبهرهبرداری✓

مشکالتناشیازطراحیوساخت✓

مشکالتدرانتخابمتریالمصرفی✓

مشکالتدرتعمیراتمبدلازقبیلجوشکاری✓
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ی کوره های بررسی علل ریشه ای تخریب تیوب های کانوکشن و تشعشع
مایع واحد الفین

امیرکبیرپتروشیمی

:بررسی های آزمایشگاهی انجام شده✓

آنالیزشیمیاییکوانتومتری•

آزمونکشش•

سختیسنجی•

متالوگرافی•

OMمیکروسکوپنوری•

SEMمیکروسکوپالکترونیروبشی•

EDSآنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکس•

XRDطیفسنجیپرتوایکس•

XRFآنالیزشیمیاییفلوئورسانساشعهایکس•

آنالیزنفتا•

:احتمالیتخریبمکانیزم هایبررسی✓

سولفیداسیونآندنبالبهوداغخوردگی•

Metalآندنبالبهوشدنکربورهپدیده• Dusting

خزش•

:آنالیزهای انجام شده بر روی نفتا✓

Total Sulfur(ASTM D4294)تعیینمیزان•

ppm(ASTM D6596)تعیینمیزانعناصرموجودبرحسب•

ICPطبقppbتعیینمیزانعناصرموجودبرحسب•

(ASTM D5623)شناساییترکیباتحاویگوگرد•

:گیرینتیجه✓

تخریباصلیمکانیزمعنوانبهسولفیداسیونآندنبالبهومذابنمکهایوسیلهبهداغخوردگی•

افتنیشدتدرمهمیعاملمتریالکاملخوانیهمعدم)کمکیعاملعنوانبهدماموضعیافزایشاثردرخزشپدیده•

(خزشیپدیده

مزاحمکاربیدهایایجادورسوباتتشکیلدلیلبهحدازبیشدمایافزایش•

منتخبی از پروژه ها
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امنتخبی از پروژه ه

B32001بررسی علل تخریب پره کمپرسور 

هتهویواحدکمپرسورپرهتخریبعللبررسیپروژه،ایندر

اصلیعواملوتخریبمکانیزمهایتعیینمنظوربهکارونپتروشیمی

جهتاجراییراهکارهایارائهوشدانجامتجهیزایندرآنوقوع

صی،تخصآزمونهایانجامضمنمجدد،وقوعازجلوگیریوکنترل

ویرتعموبرداریبهرهفرآیندی،شرایطتجهیز،نقشهبررسی

.گرفتقرارارزیابیموردنیزنگهداری

:بررسی های آزمایشگاهی انجام شده✓

بازرسیچشمیواستریوگرافی

آنالیزشیمیاییکوانتومتری

سختیسنجی

متالوگرافی

OMمیکروسکوپنوری

SEMمیکروسکوپالکترونیروبشی

EDSآنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکس

آزمونهایخوردگیوپتانسیودینامیک
:گیرینتیجه✓

.میباشدخستگیخوردگیتخریب،مکانیزممیکروسکوپی،وماکروسکوپیمشاهداتاساسبر✓
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منتخبی از پروژه ها

EO Stripper Reboilerبررسی علل تخریب مبدل 

ونفتپاالیشگاههایدرمبدلهاطراحیمتداولترینلولهوپوستهمبدلهای

مناسباالبفشارکاربردهایبرایوبودهحجیمشیمیاییفرآیندهایدیگر

.رندداقرارخوردگیانواعوآسیبهاازبسیاریمعرضدرروایناز.هستند

پتروشیمیمهندسینهمکاریباپایشنفتانشرکتمتخصصین1396سالدر

Stripperریبویلرتیوبهایخارجیسطحدرآسیبایجادعللمارون

ReboilerEOدادندقراربررسیموردپروژهیکقالبدررا.

:بررسی های آزمایشگاهی انجام شده✓

بازرسیچشمیواستریوگرافی

آنالیزشیمیاییکوانتومتری

متالوگرافی

OMمیکروسکوپنوری

SEMمیکروسکوپالکترونیروبشی

EDSآنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکس

اسیدشویی
XRDپراشاشعهایکس

آنالیزآب
:گیرینتیجه✓

خریب،تایجادمکانیزمهایآزمونهاازآمدهبدستنتایجبررسیبا✓

ب،آدرمحلولاکسیژنوکربندیاکسیدگازازناشیخوردگی

و(FAC)سیالجریانباشدهتسریعخوردگیشیاری،خوردگی

.شدتعیینارتعاش
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منتخبی از پروژه ها

راکینگ و  های کوره کتشکیل رسوب در قسمت خارجی تیوببررسی علل 

ارائه راه حل در جهت کاهش این رسوبات و روش تمیزکاری

پلیمرکتشرالفینواحدکورههایتیوبخارجیحوسطگرفتگیرسوبدلیلبه

وفنیایعلتهشناساییبهفرآیندی،سیالدمایکاهشآندنبالبهوساسولآریا

دما،کاهشللعورسوبتشکیلمکانیزمهاییافتنمنظوربه.شدپرداختهفرآیندی

راهکارییارائهراستایدرالزمآنالیزهایمربوطه،مواردکلیهدقیقبررسیبرعالوه

انجامباترسوتمیزکاریهمچنینورسوباتاینتشکیلکاهشخصوصدرمناسب

.شد

:بررسی های آزمایشگاهی انجام شده✓

بازرسیچشمی•

آنالیزشیمیاییکوانتومتری•

آزمونکشش•

سختیسنجی•

متالوگرافی•

OMمیکروسکوپنوری•

SEMمیکروسکوپالکترونیروبشی•

EDSآنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکس•

XRDطیفسنجیپرتوایکس•

XRFآنالیزشیمیاییفلوئورسانساشعهایکس•

ارائه راهکار  جهت کاهش رسوبات تشکیل شده  

تمیزکاری•
بهبودوضعیتدیرگدازها•
بهبودوضعیتسوختوهوایمورداستفادهدرمشعلها•
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امنتخبی از پروژه ه
برج های بررسی میزان اثربخشی بازدارنده های خوردگی مورد استفاده در

خنک کننده پتروشیمی بندر امام خمینی  
ستفادهامستمرطوربهخوردگیبازدارندههایازخنککنندهمبدلهایوبرجخوردگیکنترلمنظوربه

دراستفادهموردخوردگیبازدارندهینوع5عملکردوکاراییارزیابیپژوهش،اینانجامازهدف.میگردد

رفتارکلیطوربه.شدبامیشدهسازیشبیهمختلفشرایطدرامامبندرپتروشیمیشرکتخنککنندهسیستم

عواملاینازمهرکداکهاستمختلفیعواملتأثیرتحتکنندهخنکسیستمهایدرخوردگیبازدارندههای

آزمونهاامانجروشجزییاتادامهدر.میگیردقراربررسیموردالکتروشیمیاییآزمونمتغیرهایعنوانبه

.میشودبیان

:بررسی های انجام شده بر روی بازدارنده های خوردگی

اثردما➢

اثرسرعتسیال➢

اثرغلظتاکسیژن➢

اثرغلظتبازدارنده➢

اثرمحصوالتخوردگی➢

اثرماندوپایداریمحلول➢

محاسبهراندمانبازدارندگی➢
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غدیرارزیابی وضعیت و بررسی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی

مشکالتینهمچنوسطحیبسترهایازاستفادهجریان،توزیعدراصلیمشکلغدیر،پتروشیمیدر•

آنسانکارشناتوسطشدهانجاماندازهگیریهایاینکهضمنبودپروژهمهندسیطراحیدرعدیده

درمشکالتییمیپتروشاینکاتدیحفاظتسیستمدرهمچنین.بودندمواجهزیادچالشباپتروشیمی

.شداندیشیدهآنهارفعبرایمناسبراهکارهایکهشد،مشاهدهباندینگواتصاالتبرقراری

پتروشیمیLDواحدکاتدیحفاظتسیستمطراحیبررسیووضعیتارزیابی
امامبندربسپاران

اجرایبهاقدام(یانجردانسیتهمحاسباتبرمبتنی)اولیهطراحیاساسبرامامبندربسپارانپتروشیمیLDواحددر•

کوتاهیمدتازپسهمچنینواندازیراهابتدایازمتاسفانهکهبود،شدهسطحیکاتدیحفاظتسیستمهای

مناسبجریانیعتوزهمراهبهمطلوبحفاظتیسطحبهدستیابیهمچنینوآندیبسترهایبرایایعدیدهمشکالت

تحفاظسیستمعیبرفعجهتاجراییراهکارهایارایهوطراحیاصالحبهاقدامپروژهایندر.داشتوجود

ترینعمده.شدرتفعمکاملطوربهمشکالتمربوطه،پیمانکارتوسطاجراازبعدخوشبختانهکهشد،گرفتهکاتدی

رایاجعدمهمچنینوجریانهایرویهرزبهکافیتوجهعدمومناسبجریانتوزیععدمسایتایندرمشکل

.شدحلکاملطوربهمشکلشدهارایهطرحباکهبودآندیبسترهایصحیح

دراتدیکحفاظتسیستمجرقهایجادخطراتوجریانتداخلاثربررسی
امامبندربسپارانپتروشیمیLDواحد

برتمهاسیساینجریاناتتداخلبحثکاتدی،حفاظتسیستمهایدرچالشهاترینمهمازیکی•

Pipeفوندانسیونجملهازپرخطرهایفوندانسیونروی Rack،تحتظروفکروی،مخازنها

وردیابیلیتداخجریانهایوشدپرداختهمشکالتاینبررسیبهطرحایندرکهمیباشد...وفشار

درنجریاتجمعاثردرجرقهایجادمشکالتهمچنین.گردیدارائهاجراییراهکارهاآنهامهاربرای

وناساییشپرخطرهایمحلوگرفتقرارسایتکلدردقیقبررسیموردمعیوبفلنجهایپشت

.گردیدارائهخطررفعبرایاجراییراهکارهای

امنتخبی از پروژه ه
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تروشیمی رازی  یابی سیستم حفاظت کاتدی پبررسی وضعیت و ارزیابی و عیب
(3واحد آمونیاک )

بهکهبودهاتدیکحفاظتسیستمپوششتحتکهاستپتروشیمیاینازواحدیتنهارازیپتروشیمی3آمونیاکواحد•

وجودچنینهموواحدهاسایروارتینگهایسیستمعایق،هایفلنجمسلح،بتنیهایسازهازناشیبسیارهایهرزرویدلیل

بررسیویتخصصمیدانیهایآزمونانجامباطرحایندر.بودمشکلدچارکاتدی،حفاظتسیستمطراحیدرمشکالت

جهتیاجرایراهکارهایوشناساییاصلیمشکالتوگرفتقراردقیقبررسیموردموجودوضعیتمربوطهمدارک

.گردیدبرطرفموجودمشکالتاجرا،ازپسکهشدارائهآنهارفع

خت جمشیدارزیابی وضعیت و بررسی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی ت

توزیععدمودیآنهایچاهجایبهسطحیبسترهایازاستفادهکاتدیحفاظتسیستماصلیمشکلپتروشیمیایندر•

پوزالپرووشدانجاماولیههایبررسیخصوصایندرکهبودآندیبسترهایجایابیدردقتعدموجریانمناسب

.باشدمیقراردادانعقادجهتحقوقیمراحلکردنطیحالدرپروژهاینوشدارسالشرکتاینبهمربوطه

یمی زاگرسیابی سیستم حفاظت کاتدی پتروشبررسی وضعیت و ارزیابی و عیب

بررسیدر.استگرفتهانجامشرکتمدیرعاملتوسطوزاگرسپتروشیمیاندازیراهزماندرپروژهاین•

بسترهایازپتروشیمی،اینمتانول1سایتدرکهشددیدهمتاسفانهپتروشیمی،ایندرگرفتهصورت

کمکیتنهانهکهاستایگونهبهبسترهااینقرارگیریواستشدهاستفادهغیراستانداردینحوبهکاتدی

راحدازبیشحفاظتوجریانتداخلمشکالتبلکهکندنمیزیرزمینیلولهخطوطخوردگیکنترلبه

میایجادمتانولنگهداریمخازنونشانیآتشآبخطوطدرآندیبسترهایبهنزدیکهایمحلدر

سیستمزاتعدادیبایستیموجودمشکالترفعجهتکهاستدادهنشانهابررسیراستا،ایندر.کند

ازگیریبهرهباومناسبهایمحلدرآندیهایچاهازاستفادهباوشدهخارجسرویسازسطحیهای

آنازپسسیستماجرایونمودهکاتدیحفاظتسیستممجددطراحیبهاقدامجریانمیراییمحاسبات

.پذیردصورت

منتخبی از پروژه ها
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خواموبتنمسلحبهعلتدردسترسبودنموواد
ایدوامآن،پرکاربردترینمادهدرساختسازههو

دگیگسووتر.صوونعتی،تجوواریومسووکونیاسووت
ثمیشودکاربردبتنمسلحدرصنایعمختلفباع

مکووانیزمهووایمتعووددیبوورایتخریووبآنوجووود

ننودهیهاوعواملایجادکاینمکانیزم.داشتهباشد
آندردودسوووتهیکلووویتخریوووبهوووایبوووتنو

ایروشهو.تخریبهایآرماتورتقسیممویشووند
ددرونمختلفیبرایجلوگیریازخوردگیفووال
انتخواببتنوجودداردکهمعموالًبستهبهشرایط

میشوند

خوردگی بتن مسلح

،بوا(یوعمورانشاملمهندسوانخووردگ)تیمتخصصیشرکتنفتانپایشدرزمینهبتنمسلح. 

شورایطدراداموهبسوتهبوه.هایمخربوغیرمخرببهبررسیسازهبتنیمیپردازدانجامآزمون

ماجوراموجود،دستورالعملمقابلهباآسیبونگهداریسوازهراپیشونهاددادهودرصوورتلوزو

.کندمی
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شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، شرکت مرکزهای فناور مرکز: دفتر مرکزی

. رشد، شرکت مدیریت خوردگی و یکپارچگی نفتان پایش


