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 یمستعد خوردگ یجهت استفاده در سطوح فلز زیفوق آبگر یپوشش ها

 

 

 :معرفی فناوری/ محصول -1

آن از  تیریو مد دهیپد نیا یبررس ی،خوردگ دهیدر مناطق مستعد پد یمینفت گاز و پتروش عیقرارگرفتن صنا لیدر کشورما بدل

ر تر، روز به روز افزون ت قیعم یبه حفر چاه ها ازینفت و گاز، ن ریکمتر شدن منابع و ذخابا  برخوردار است. یفوق العاده ا تیاهم

 زین یاز خوردگ یاست که مشکالت ناش یهیو بد ابدی یم شیافزا زیچاه ن یانتها یتر شدن چاه ها، فشار و دما قیگردد. با عم یم

از لحاظ  هنکی. با توجه به اباشدیاطراف آن م طیسطح فلز و مح نیمخرب ب ییایمیروشالکتواکنش  کی یخوردگ. ابدی شیافرا

به  دنیرس لیتما نیقرار دارند، بنابرا یاز انرژ یترنییدر سطح پا یشده نسبت به مواد در حالت معمول دیمواد اکس یکینامیترمود

ر کامل از به طو توانینم چگاهیگفت که ه توانیم حیتوض نی. با اگرددی)خورده( شدن فلز م دیسبب اکس ترنییپا یسطح انرژ

فاده یکی از راههای مقابله با خوردگی است .دیرا به حد قابل قبول رسان یخوردگ زانیم یبه نحو دینمود، بلکه با یریجلوگ یخوردگ

وردگی، یند خاز پوشش های فوق آبگریز می باشد. پوشش های فوق آبگریز با به حداقل رساندن ارتباط بین عوامل دخیل در فرآ

صدمات حاصل از این پدیده طبیعی را به حداقل می رساند. محصول نهایی پروژه حاضر بعنوان مواد فوق آبگریز قابلیت به حداقل 

 رساندن میزان خوردگی در صنایع مرتبط با صنعت نفت در شرایط اقلیمی مختلف را دارد. 

 مشخصات فنی محصول -2

 درجه 151زاویه آبگریزی باالی 

 5Bچسبندگی 
 :مزیت رقابتی محصول -3

. این پوشش ها شامل یک پلیمر می کننددرجه را ایجاد  051زاویه  ی یعنیفوق آبگریز پوشش ایجاد شده بر روی فلزات قابلیت

 یچسبنده و نانوذره جهت ایجاد خاصیت آبگریزی می باشد. هیچ کدام از نمونه های موجود در بازار، فوق آبگریزی یعنی زاویه باال

 درجه می باشند ضمن اینکه شدیدا مشکل ماندگاری دارند. 01درجه را ایجاد نمی کنند و تنها آبگریز با زاویه باالی  051



 موارد کاربرد -4

 انواع سطوح فلزی شامل لوله ها، دکل ها، صفحات و ...
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