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انشرکت دانش بنی

شرکت دانش بنیان میراب صنعت راستین

ساختمحوریتباآوریوفنعلمپارکدر1392سالدرصنعتمیراببنیاندانششرکت
انتخابدرشاورهممواد،متالورژیکیومکانیکیرفتارتحلیلصنعتی،وآزمایشگاهیتجهیزات

یناکاریهایموضوع.استشدهتاسیسخوردگیبرابردرموادازحفاظتومهندسیمواد
:ازاستعبارتشرکت

آنالیزهایدستگاهشاملخوردگیوموادبررسیهایآزمونبامرتبطآزمایشگاهیتجهیزاتساخت➢
مرتبطهایآزمون،H2Sبامرتبطهایآزمونخوردگی،هایکنندهممانعترفتاربررسیوخوردگی

....وکاتدیحفاظتورنگبامرتبطهایآزمونمواد،پیرسازیبا
سولفات/سمسلهالفپیچ،نوارهایدستگاهگذاری،کوپنتجهیزاتمانندصنعتیتجهیزاتساخت➢

انواعوخوردگیهایکوپنانواع،GSMخوردگیمانیتورینگدستگاهسوییچینگ،تغذیهمنبعمس،
.هولدرهاکوپن

مکانیکی،ومتالورژیکیفرآیندهایسازیشبیهشکست،آنالیزمواد،انتخابزمینهدرمشاورهانجام➢
...عمروطولافزایشمنظوربهقطعاتطراحیاصالح

کوپن  و هولدر 

32-24صفحه 

دستگاه نوارپیچ

35-33صفحه 

هالف سل

39-38صفحه 

صنعتیمحصوالت
دمپر

42-40صفحه 

گ منبع تغذیه سوئیچین
و 

37-36صفحه 
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انشرکت دانش بنی

آزمون های خوردگی 
آزمایشکاه در محیط 

فیوم هود

آزمون های خوردگی  
ممانعت کننده ها

14-9صفحه 

آزمون های خوردگی  
عمومی

رک تست
آزمون خوردگی مس

سالت اسپری

ترکینگ تستآزمون مقره ها

18-15صفحه 

آزمون های رنگ
آزمون گوج 

آزمون جدایش کاتدی
آزمون ضربه

19صفحه 

8-1صفحه 

اکسیداسیون پالسمایی

22-20صفحه 

24-23صفحه 

آزمایشگاهیمحصوالت
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انشرکت دانش بنی

H2Sآزمایشگاه 

آزمونانجاممنظوربهکانکسیاازمایشگاهیمحیطیکدرH2Sهایتستآزمایشگاه
proofوHICهای ringجهتامنمحیطیکهاستشدهساختهوطراحیشکلیبه

.کندمیایجادتستتجهیزاتوهودنفرات،استقرار
مشخصات فنی
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 x 300 (W) x 240 (H) cm (L) 600کانکس با کف سرامیک و دیواره از جنس ساندویچ پنل با ابعاد حدودی•

.H2Sدارای بدنه مقاوم به خوردگی •
.دارای مکان قرار گیری کپسول وهود•
H2S.دارای درب دو الیه به منظور کاهش مخاطرات کار با گاز •
.ثانیه10دارای سیستم تهویه قدرتمند اضطراری با امکان تخلیه کل هوای کانکس در کمتر از •
.حداکثر هوا بندی ممکن برای جلوگیری از خروج گازهای سمی•
.  با امکان دستور دهی به شیر برقی و سیستم تهویه هوا در شرایط اضطراری H2Sدارای سنسور•
.دارای شیر برقی به منظور قطع سریع جریان گاز در صورت نشتی•
.NaOHدارای سیستم خنثی ساز با کمک •
.دارای سیستم مانیتورینگ از راه دور داخل هود و داخل کانکس•
.دارای سیستم فعالسازی اضطراری از راه دور و دستی•
. به شکل دو ماسک تمام صورتH2Sدارای دو ماسک مناسب برای کار در محیط •
(.کیلویی2) برای اطفا حریق CO2دارای کپسول •
.دارای سینک و میز به منظور آماده سازی نمونه ها و شستشوی نمونه ها•
.H2Sدارای سیستم لوله کشی استیل برای •
.کلیه شیرها و اتصاالت از جنس فوالد ضد زنگ•
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انشرکت دانش بنی

آزمون خوردگی هیدروژنی                                   

طخطوولولهخطوطمقاومتبررسیمنظوربههیدروژنیترکبهحساسیتیاHICآزمون
معرضدرآزمایشهاینمونه.گرددمیاستفاده(HIC)هیدروژنیهایترکبهفشارتحت
دستگاه.گیرندمیقرارمداومH2Sگازجریانباسانتیگراددرجه25دمایدرمحلولیک

NACEاستانداردبامطابقHICتست TM0284دستگاه.استشدهساختهوطراحی
کیوخروجییکدارایکهباشدمیشفافگالسپلکسیجنسازمکعبیکHICآزمون
.باشدمیH2Sتخلیهوتزریقمنظوربهورودی

کامالکآکریلیگالسپلکسیجنسازمکعبیبدنه•
(L)30حدودیابعادباشفاف x 30(W) x

23(H)cm

بندهواوبندآبکامال•
.H2Sخروجیوورودیدارای•
.ورودیفشارتنظیممنظوربهسنجفشاردارای•
.بطریدرونمایعتخلیهشیردارای•
ردعبوریگازنرخکنترلمنظوربهفلومتردارای•

.HICهایآزمون
وtrapمنظوربههوابندکامالمحفظهیکدارای•

.H2Sسازیخنثی
ابقمطتستمنظوربهنمونهتگهدارندهپایهدارای•

.استاندارد
4پایهدارای• point bend testاستاندرادبامطابق

NACE TM0177

استانداردمشخصات فنی
NACE TM0284

کاربردها
شتنتحتموادخوردگیرفتاربررسی❑
محیطدرموادخوردگیرفتاربررسی❑

هیدروژنسولفیدحاوی
هیدروژنیترکبهموادمقاومتبررسی❑
محیطدرموادخواصتغییربررسی❑

خورندهبسیار
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انشرکت دانش بنی

آزمون

sulfideتنشتحتخوردگیبهمقاومتبررسیمنظوربهعمومارینگپروف stress

corrosionحاویهایمحیطدرH2Sاین.شودمیاستفادهخورندهبسیارهایمحیطو
NACEاستانداردبامطابقدستگاه TM0177روشیآزموناین.استشدهساختهوطراحی
ولفیدسگازحاویمحیطدرنمونهیکتستامکانوسریعانجامقابلیتباهزینه،کمدقیق،

uniaxialمحورهتککششیثابتنیرویاعمالامکاندستگاهاین.باشدمیهیدروژن

tensileتحتمشخصیتنشتانمونهتستایندر.کندمیفراهمراخورندهمحیطدرو
بدنهجنس.شودمیبررسیمادهرفتاربرخورندهمحیطتاثیرسپسوگرفتهقرارکشش

خروجیوورودیدارایدستگاهوباشدمیاکریلیکجنسازنشکنشفافشیشهازدستگاه
.باشدمیگاز

ظور دارای رینک فلزی یک تکه و بسیار دقیق به من•
.75،000psiاعمال تنش تا 

یک بدنه استوانه ای از جنس پلکسی گالس آکریل•
کامال شفاف 

کامال آب بند و هوا بند•
.H2Sدارای ورودی و خروجی •
.دارای سیستم اعالم زمان شکست قطعه•
و trapدارای یک محفظه کامال هوابند به منظور •

.H2Sخنثی سازی 
.deflectionدارای ریز سنج به منظور تعیین دقیق •

NACE TM0177استانداردمشخصات فنی

کاربردها
تنشتحتموادخوردگیرفتاربررسی❑
محیطدرموادخوردگیرفتاربررسی❑

هیدروژنسولفیدحاوی
هیدروژنیترکبهموادمقاومتبررسی❑
یاربسمحیطدرموادخواصتغییربررسی❑

خورنده
رفتاربراستاتیکتنشاثربررسی❑

موادخوردگی

5 | Page



071msrpco.ir-36364339/ 071-36312103شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فن آوری  : دفتر مرکزی

(در وندور لیست وزارتی92025ایران کد )

انشرکت دانش بنی

6 | Page



071msrpco.ir-36364339/ 071-36312103شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فن آوری  : دفتر مرکزی

(در وندور لیست وزارتی92025ایران کد )

انشرکت دانش بنی

فیوم هود

HICهایآزمونانجاممنظوربهH2SحاویمحیطدرکاربرایمناسبH2Sهودفیوم

proofو ringدماننسمیهایگازحداقلینشتکهاستشدهساختهوطراحیشکلیبه
H2Sازهودبدنهجنس.کندمیایجادراPVCدارایبوده،خوردگیبهمقاومکامالو

درگازجریانسریعقطعامکاندارایوسمیگازهایخطراعالممنظوربهH2Sسنسور
𝐿ازاستعبارتهودحدودیابعاد.باشدمینشتیشرایط × 𝑤 × ℎ170×50×110(cm)

.

110حدودیابعادباPVCجنسازبدنه• (L) x

50 (W) x 170 (H) cm

نلپهمراهبهاستیلکامالکشیلولهسیستمدارای•
شیرهاوهافلومتر

خروجازجلوگیریبرایممکنبندیهواحداکثر•
.سمیگازهای

دردهیآالرممنظوربهپرتابلH2Sسنسوردارای•
.نشتیایجادصورت

.گازخروجمنظوربهاگزوزدارای•
رودیوباگازتخلیهمنظوربههوامکشسیستمدارای•

.فازتکبرق
کمکباH2Sاولیهسازخنثیسیستمدارای•

NaOH.
ستتمحلولاشباعبرایاشباعپیشمنبعیکدارای•

proofوHICچمبرداخلبهتزریقازقبل ring.

مشخصات فنی
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انشرکت دانش بنی

تخصوصیاگیریاندازهبرایخوردگیسل
والکترولیتدرورغوطههاینمونهخوردگی

،ونپالریزاسیتست)استاتیکشکلبه
وایچرخهولتامتری،گالوانیکخوردگی
شدهطراحی(الکتروشیمیاییامپدانس

هایاستانداردمطابقهاسلولاین.ستا
ASTM G5،ASTMG59وASTM

G61شوندمیساختهوطراحی.

:مشخصات فنی

یکاکریلگالسپلکسیجنسازبدنه1.
سی350-300حجمبهشفافکامال
سی

-Oدارایوهوابندوبندآبکامال2.

ringپایینوباالقسمتدر

گیرینمونهروزنهدارای3.

مرجع،الکترودورودمکاندارای4.
کانترالکترودووورکینگالکترود

ورودمجرایایجادامکاننیازصورتدر5.
ترمومترنصبروزنهوگازخروجو

.داردوجود

سل  خوردگی
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انشرکت دانش بنی

دستگاه ویل تست                                                   

حاویایهلولهدرخوردگیهایکنندهممانعترفتارسازیشبیهمنظوربهتستویلدستگاه
قتصادیابسیارروشیتستویلآزمون.میگردداستفادهموردشیمیاییمحصوالتیاونفت

بهنیازکمترینباکهباشدمیخوردگیهایبازدارندهارزیابیوخوردگینرخبررسیدر
امکان(روزچندتاساعتچند)مشخصزماندرگذاریکوپنباتنهاواپراتورپیوستهنظارت
.کندمیفراهمراخوردگینرختعیین

.همزمانشکلبهنمونه18تاتستامکان•
شدهساختهزنگضدفوالدجنسازخارجیبدنه•

.است
100تا10ازدستگاهچرخشسرعتکنترلقابلیت•

.دقیقهدردور
نهنمونگهدارندهمحفظهتعویضوجایگذاریسهولت•

.دستگاهدرها
plexyجنسازدستگاهجدارهدودرب• glass.
ظهمحفدروندمایکنواختکامالودقیقکنترلامکان•

.سانتیگراددرجه80تادستگاه
دما،تغییراتمشاهدهاجازهدستگاهکنترلیسیستم•

اهمفررادستگاههایمتغیرسایروتستزمانسرعت،
.کندمی

NACE TM0284:استانداردمشخصات فنی

.اهکنندهممانعترفتارسازیشبیه❑کاربردها
هکنندممانعتگذاریتاثیربررسی❑

مناسبدرصدتعیینوخوردگی
.کنندهممانعت
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انشرکت دانش بنی

دستگاه آزمون قفس گردان                      

Rotatingیاچرخانقفسآزمون cageوخوردگینرخبررسیدراقتصادیبسیارروشی
نظارتبهنیازکمترینباکهباشدمیسطحیخوردگیآنالیزوخوردگیهایبازدارندهارزیابی
تعیینانامکتنظیم،قابلسرعتباومشخصزماندرگذاریکوپنباتنهاواپراتورپیوسته

ASTMاستانداردبامطابقدستگاهاین.کندمیفراهمراخوردگینرخ G184شرکتدر
نمونه8تاتستامکاندستگاهاین.استشدهساختهوطراحیصنعتمیراببنیاندانش

.کندمیفراهمرامیلیمتر3تقریبیضخامتبامیلیمتر19×75ابعادبااستاندارد

استیل،لساستینجنسازلیتر7ظرفیتباچمبر•
.بوروسیلیکاتشیشهیاگالسپلکسی

.80℃تادماکنترلوافزایشامکان•
.خورندهمحیطبهمقاومجنسازانتهاودرپوشدارای•
.اسیدضدروکشبادماکنترلردارای•
.بار0/2دقتبافشارکنترلمنظوربهسنجفشاردارای•
.افتشبهنیروانقالمنظوربهدرایومگنتسیستمدارای•
.1000rpmتا300محدودهدردورکنترلامکان•
باH2Sگازتزریقامکانوگازخروجیوورودیدارای•

.کاملبندیآب
درفشاربار1/2تاتحملامکانبابندآبوهوابندکامال•

دربار6و(گالسپلکسیوشیشه)اتمسفریهاینمونه
stainless)استیللساستیننمونه steel).

بامطابقفلزینمونه8نصبمحلدارای•
ASTMاستاندارد G184-16.

مشخصات فنی
ASTM G184:استاندارد

کاربردها
هکنندممانعترفتارسازیشبیه❑

.خوردگیهای
درموادخوردگیرفتاربررسی❑

.هیدروژنسولفیدحاویمحیط
هایکنندهممانعترفتاربررسی❑

توربولنسیبامحیطدرخوردگی
.باالبسیار

.باالفشارودمادرتستامکان❑
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انشرکت دانش بنی

دستگاه آزمون پاشش جت         

Jetیاجتپاششآزمون Impingementعملکردیاموادخوردگیعملکردبررسیمنظوربه
ضربهدتشیاوباالبسیارتوربولنسیسیال،حرکتباشرایطدرخوردگیکننده هایممانعت

.می شوداستفادهباال

اختهسگالسپلکسیازدستگاهبدنهجنس❑
.استشده

نترلکشیریکوفلومتریکدارایدستگاه❑
.می باشدفلو
قابلنمونهبهشدهپاششجریانفلوی❑

.می باشدمشاهدهوکنترل
ازواستانداردبامطابقکامالدستگاهنازل❑

.استشدهساختهPTFEجنس
بامطابقهولدرکوپندارایدستگاه❑

.می باشداستاندارد
referenceنصبمکاندارایدستگاه❑

electrodeوcounter electrode
.می باشد

مشخصات فنی

:استاندارد
ASTM G208-12
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انشرکت دانش بنی

خوردگی باالی خط

موجودآببخارکهزمانیوفازیچندمرطوبگازهایسیستمدرTOLخطباالیخوردگی
رفتاربررسیآزموناینازهدف.افتدمیاتفاقشودمیکاندنسلولهدیوارهدرگازفازدر

کهاستهاییمحیطیدرودماییگرادیانشرایطدرهالولهباالیقسمتدرخوردگی
.نداردرالولهباالیقسمتحفاظتامکانکنندهممانعت

مشخصات فنی دستگاه
.شفافآکریلیکگالسپلکسیجنسازایاستوانهبدنه•
.بندهواوبندآبکامال•
.گازخروجیوورودیدارای•
کمکبا℃70تاچمبرداخلدمایافزایشامکاندارای•

.ایشیشهغالفدارایالمنت
ورمانیتامکانبادمامانیتوروترموکوبلعدددودارای•

داخلسیالدمایکنترلوچمبرداخلهوایدمای
.چمبر

هبدیسکفالشیادیسککوپنقراریمکاندودارای•
هبکوپنهربرایآبگردایجادامکانباوافقیشکل

دردماکنترلامکانبادماییگرادیانایجادمنظور
.50-10محدوده

ورمنظبهمتفاوتارتفاعدودرکوپننصبامکاندارای•
.خوردگینرخبردماتاثیربررسی

لیتری،5حداقلمخزنشاملآبگردسیستمدارای•
هبکنندهخنکسیستمگرمایش،منظوربهالمنت
.دمارلکنتومانیتورامکانوترموکوبلسرمایش،منظور
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انشرکت دانش بنی

رک تست    

Rackتسترکدستگاهدر testهدامندرخوردگینرخشدهسازیشبیهمسیریککمکبا
سریعاربسیروشیروشاین.شودمیتعیینگذاریکوپنکمکباهافشارودماهاازوسیعی

انتقالخطوطیاوکنندهممانعتدارایهایسیستمدرخورندگیمیزانتعییندراقتصادیو
تگاهدساین.کندمیفراهمراعبورحالدرسیالعملکردبررسیامکانکهبودههاچیلروآب

ASTMاستانداردبامطابق D .استشدهساختهوطراحی2688

اینچ1لولهقطرباPVCاتصاالتوهالولهجنس➢
گذاریکوپنمحفظه4دارای➢
10روتامتردارای➢ GPM

بار8فشارو℃60دمایتاکارامکان➢
جامدذراتحذفمنظوربهY-streamerدارای➢
checkدارای➢ valve

ASTM  D2688:استانداردمشخصات فنی دستگاه رک تست

ASTM D4778

shotشیردودارای➢ valve
اینچ1قطرباUPVCجنسازلولهدارای➢
stainlessهوسینگباآبپمپدارای➢ steel

ERپروبیکوخوردگینمونه3نصبامکان➢

.گالسفایبرجنسازلیتری50آبمخزندارای➢
.℃80حداکثردمایوفشاربار4تاتحملامکان➢
دبیکنترلامکانبا20GPM-2فلومترشفافدارای➢
.نمک/آبمحیطدرخوردگینرختعیینجهتمناسب➢
.℃80تادماافزایشوکنترلسیستمدارای➢

مشخصات فنی دستگاه رک بسته
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انشرکت دانش بنی

مسآزمون خوردگی 

رکیباتتعلتبهنفتیمحصولیکخوردگینسبیمیزانارزیابیبرایمس،خوردگیزمونآ
رایبروغنتحلیلوتجزیهروشیکمس،خوردگیتست.استشدهطراحیفعالگوگردی
وانرخوردگیاثراتروش،این.استهیدرولیکهایروغنوتوربینگیربکس،هایدستگاه
آلیاژهایرویبرراآروماتیکهایهیدروکربنوLNGنفت،ها،لوبریکنتبنزین،ها،کننده

.دهدمینشانرامس

:هااستاندارد
ASTM D130

ASTM D849

ASTM D1838
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مس،خوردگیروغنتحلیلوتجزیهروش
خوردگیآزمونکوپن.استسادهنسبتا
درنمونهلیترمیلی30درشدهدادهجالمس

هبست(سانتیگراددرجه100یا50)باالدمای
هبشدهآزمایشروغنیاروغنبنزین،نوعبه

پایاندر.کنندمیورغوطهساعتسهمدت
درکردنتمییزازبعدمسنواردوره،این

میقراربررسیموردخوردگیمیزانزمینه
سمنواررویهایلکهمقایسهبانتایج.گیرد

C4تاA1ازASTMرنگیمقیاسبا
.شوندمیارزیابی
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انشرکت دانش بنی

دستگاه سالت اسپری                       

saltاسپریسالتدستگاه sprayبهوفلزیهاینمونهدرخوردگیرفتارسازیشبیهمنظوربه
دراقتصادیبسیارروشیآزموناین.استشدهساختهوطراحیهاپوششرفتاربررسیمنظور
کهاشدبمیسطحیخوردگیآنالیزوخوردگیبهمقاومهایپوششارزیابیوخوردگینرخبررسی

زمانردتستچمبرداخلهانمونهدادنقرارباتنهاواپراتورپیوستهنظارتبهنیازکمترینبا
کندمیفراهمراخوردگینرختعیینامکان(روزچندتاساعتچند)مشخص

درجه سانتیگراد با دقت 80-25امکان کار در محدوده ❑
± .و با توزیع کامال یکنواخت در داخل دستگاه℃2

(.PLC)دارای سیستم مدار مجتمع کنترلر ❑
.pH6-8امکان کار در ❑
و PVCلیتر از جنس 300دارای چمبر تست به حجم ❑

.لیتری100مخزن آب نمک 
یر میله نگهداری نمونه در دو ردیف و امکان تغی6دارای ❑

.زاویه نمونه ها در حین تست
تا دارای المنت به منظور افزایش دما در تست دمای باال❑

.درجه سانتیگراد80
دارای سنسور کاهش میزان آب نمک در مخزن، سنسور ❑

.دمای آب و فیوز قطع در صورت بار اضافی جریان
ا دارای نازل از جنس پلیمر مقاوم به خوردگی مطابق ب❑

.استاندارد
.دارای بدنه از جنس کامال مقاوم به خوردگی❑
.امکان قطع اتوماتیک دستگاه بعد از زمان مشخص❑

مشخصات فنی
:استاندارد

ASTM B117-19

DIN 50-021

BS 3900

کاربردها

درهاپوششوهارنگکاراییبررسی❑
.محیطیخشنبسیارشرایط

بسیارشرایطدرموادعملکردبررسی❑
.خورنده

.هاپوششوهارنگکاریعمرتعیین❑
.باالدمایدررنگتستامکان❑
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انشرکت دانش بنی
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انشرکت دانش بنی

آزمون  ترکینگ                        

harsh)خشنبسیارشرایطدرعایقیآزموندستگاه environment)،تعیینمنظوربه
کهاستذکرشایان.استشدهساختهوطراحیخورندهبسیارشرایطدرموادعایقیکارایی

.باشدمیداراراآلودهشرایطوباالولتاژهمزماناعمالتواندستگاهاین

هربرایالکترودبانمونهگیریقرارمکان5دارای•
.مکان

باوالتیکپریستپمپازاستفادهباسیالانتقالسیستم•
.استاندارددرشدهمشخصدبیبامورددقت

سطحیکجریان،سطح5نمایشامکاندارایدستگاه•
.باشدمیراتستزمانوولتاژ

6تاACولتاژدقیقکنترلوافزایشامکان• KVو
.همزمانشکلبهنمونه5بهولتاژاعمال

بدوندستگاهچمبرداخلآلودهمحیطایجادامکان•
.چمبرتخریبایجاد

جریاناعمالوآمپرمیلی100تاجریانمشاهدهامکان•
100جریانحداکثرباهمزمانشکلبهنمونه5به

.نمونههربرایآمپرمیلی
میلی500هردرجریانسطحرکوردومانیتورامکان•

بورع)نمونهخرابیدقیقزمانتشخیصامکانوثانیه
آالرموسیلهبهاعالمو(آمپرمیلی60ازبیشترجریان

.جریانشدتسطحافزایشزماندر

IEC 60587استانداردمشخصات فنی
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انشرکت دانش بنی

آزمون جدایش کاتدی 

Cathodic)کاتدیجدایشآزموندستگاه

Disbonding Testing Machine)کانام
8)مستقلشکلبهنمونه8همزمانبررسی

فراهمرا(ولت5-0محدودهدرمتفاوتولتاژ
مستقلخروجی8دارایدستگاهاین.کندمی

بهولتاژکنترلامکانخروجی8هردرکهبوده
امکانآنبرعالوه.داردوجودمستقلشکل
آندوکاتدبینولتاژتفاوتجریان،شدتقرائت

هردرهمزمانشکلبهرفرنسومنفیقطبو
بامطابقدستگاهاین.داردوجودکانال8

CSAهایاستاندارد Z245.20.06،CSA

Z245.21.06،DIN 30670, IGS-E-TP-

BSو010-1 EN میرابشرکتتوسط12068
برعالوه.استشدهساختهوطراحیصنعت

،کشفیلمابزارشامل،آزمونپکیجدستگاه،
وانهاستمته،پوشش،برداشتنمخصوصچاقوی
شنکانکتست،سیالریختنمنظوربهشفاف
وکالوملالکترودپالتین،الکترودبرق،های

.باشدمیالکترودهانصبهولدر
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انشرکت دانش بنی

آزمون گوج

منظوربهخراشبهمقاومتتعییندستگاه
هایپوششدرخراشبهمقاومتتعیین

.یردگمیقراراستفادهموردپلیمریواپوکسی
NACEاستانداردفنیمشخصاتدستگاهاین

TM0215-15وCSA Z245.20-14وطراحی
.استشدهساخته
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هولدر دستگاه امکان تست نمونه های مسطح با ابعاد➢
یا لوله با ابعاد استاندارد 6×100×100( mm)استاندارد 

.را فراهم می کند
کیلویی مطابق با 50و 30دستگاه دارای وزنه های ➢

.استاندارد می باشد
.امکان اعمال نیرو به شکل کامال عمود بر نمونه➢
ل قابسرعت حرکت خطی دستگاه متغییر و در محدوده➢

.کنترل می باشد
مورد دستگاه امکان توقف اتوماتیک را بعد از طی مسافت➢

.فراهم می کند( میلیمتر75)نظر استاندارد 
ق فرو دستگاه دارای ساعت اندیکاتور به منظور تعیین عم➢

.میلیمتر می باشد0/01رفتگی با دقت 
دستگاه دارای سمبه به منظور اعمال نیرو مطابق با ➢

.استاندارد می باشد

فنیمشخصات
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انشرکت دانش بنی

آزمون مقاومت به ضربه 
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ضربهبهمقاومتبررسیمنظوربهدستگاهاین

وبیذپیونداپوکسیالیهتکهایپوششدر

(FBE)استانداردبامطابقISO 21809-2

ایندر.استشدهساختهوطراحی(14)

نزضربهنوکباکیلوگرمییکوزنهروش

ازمیلیمتر15/8قطربهشدهکاریسخت

وزنهمدرجگایددرونازمترییکارتفاع

فرورندهنوکاثروشدهرهانمونهروی

درضربهبهمقاومترویبرتستمخصوص

میبررسیهالیدیآزمونکمکباپوشش

کفدارایدستگاهاستذکرشایان.شود

میاستانداردبامطابقشدهکاریسخت

.باشد
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انشرکت دانش بنی

اکسیداسیون پالسمایی الکترولیتی

یادهیپوششعملیاتمنظوربهپالسییامستقیمجریانازپالسماییدهیپوششروشدر
اینولتاژکنترلمحدوده.شودمیاستفاده(PEO)پالسماییالکترولیتیکردناکسید

وآمپر10تامحدودهدرجریانکنترلمحدودهولت،300-تا800+محدودهدردستگاه
بهروشایندرولتاژوجریانتغییراتکلیه.باشدمی10kwدستگاهکاریتوانحداکثر

پوششمدلسهدردستگاهاین.شودمیمانیتورینگوتنظیمدستگاهتوسطپیوستهشکل
.شودمیساختهACمتناوبوDCمستقیمپالسی،جریانبادهی

مشخصات فنی

مشخصه
پوشش دهی پالسمایی

پالسی
پوشش دهی پالسمایی 

DC

پوشش دهی پالسمایی
AC

ولتاژ ثابتولتاژ یا جریان ثابتولتاژ یا جریان ثابتنوع خروجی

ACمتناوب DCمستقیم unipolarپالسی نوع جریان

وجه قابل تنظیم و بازسازی با تحمام اکسیدی
به جریان نوع پوشش

وجه قابل تنظیم و بازسازی با ت
به جریان نوع پوشش

وجه قابل تنظیم و بازسازی با ت
به جریان نوع پوشش

to +800 volt200-1200 volt200-1200 volt 300-محدوده ولتاژ

Hz-30-55 Hz 2000-30فرکانس خروجی

kw5 kw5 kw 10توان خروجی

phase/380 V/50-60Hz3 phase/380 V/50-60 Hz3 phase/380 V/50-60 Hz 3جریان ورودی

ampere1-10 ampere1-10 ampere 10-1محدوده جریان

pulse 

accuracy

1 milliseconds--
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انشرکت دانش بنی
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انشرکت دانش بنی

کوپن خوردگی                           

دریخوردگنرخبررسیدرمتداولوقیمتارزانبسیارروشیخوردگیهایکوپنازاستفاده
محلدرگیخوردنرختعیینامکانباالییبسیاردقتباکهباشدمیگازونفتآب،تجهیزات

امکانخوردگی،نرختعیینمنظوربهگذاریکوپنازاستفادهآنبرعالوه.کنندمیفراهمرا
واولینصنعتمیراببنیاندانششرکت.کندمیفراهمنیزراخوردگیمکانیزمنوعتعیین

هایجنسباوسفارشیواستانداردابعاددرخوردگیهایکوپنانواعکنندهتولیدتنها
.باشدمیایراندرمختلف

ارکاثروشدهساختهپانچوسردکاربدونهایکوپن•
.شودمیبردهبینازحرارتیعملیاتباآنهارویسرد

VCIخوردگیضدبندیبستهدرهاکوپن• bagبسته
.استشدهبندی

سریالشمارهومتریالکدحکدارایهاکوپنهمه•
.باشندمیتایی4فردبهمنحصر

میبندیبستهووزناعشاررقم4تاهاکوپنکلیه•
.شوند

ردهچند)درخواستیویکنواختزبریباهاکوپن•
.شوندمیسازیآماده(زبری

مشخصات فنی

➢:هااستاندارد ASTM G31

➢ ASTM G4

➢ NACE RP0497

➢ NACE TM0169

➢ NACE 1D182

کاربردها
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ینتعیوخوردگیرفتارسازیشبیه❑
.موادخوردگینرخ

طشرایدرموادخوردگیرفتاربررسی❑
.لولهواقعی

واقعیشرایطدرتستامکان❑
.محیطی
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انشرکت دانش بنی

انواع کوپن ها

(Strip Coupon)کوپن نواری•

(Rod Coupon)کوپن میله ای•

(Disk Coupon) کوپن دیسکی•

(Flush Disk)کوپن دیسکی فالش•

(Scale Coupon)کوپن رسوب •

کوپن خوردگی اتمسفری•

کوپن ویل تست•

کوپن رتیتینگ کیج•

کوپن های انحنا دار•

کوپن با کاربرد خاص•

❖Carbon Steel (C1010, C1018, etc.)

❖Alloy steel (API 5L, N80, L80, ASTM A106,

etc.)

❖Stainless steel (ss304, ss316, Duplex, etc.)

❖Copper alloy (CDA110, CDA443, CDA 706)

❖Aluminum alloy (AL1100, 7075, 6061, etc.)

❖Titanium alloy ( pure, Ti6Al4V, etc.)

Grit blast 
• 0.6 to 1.4 𝝁𝒎

Double disk
• 0.2 to 0.6 𝝁𝒎

Polished
• Below 0.2 𝝁𝒎
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انشرکت دانش بنی
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انشرکت دانش بنی

منظوربههولدرهاازایناز
هایکوپننگهداری
دراینچی6یا3خوردگی

ادهاستفنظارتموردمنطقه
قسمتبههولدر.شودمی

هولدر نواری

رزوهباچپییکوسیلهبهپالگسالیدپایین
ی،نوارهولدرکوپن.شودمیمتصلچپگرد
شکلبهراکوپندویایکنصبامکان

.کندمیفراهمهمزمان

هولدر دیسکی

اههولدرکوپنازنوعاین
بهنسبتزیادیمزایای

مرسومنواریهولدرهای
:دارند

درارخوردگیهایکوپنکهنیستنیازی(1)
.دادقرارسیالمسیرجریان

خطدیوارسطوحدررابیشتریسطوحآنها(2)
وپنکبرنظارتتوانندمیودهندمینشانلوله
عملیاتدردخالتبدونراخوردگیهای

.دهندانجامرانیتوپک

هولدر چند دیسکی
6قطرباهایلولهبرایهولدرهاازنوعایناز

3بررسیانامکوشودمیاستفادهبیشتریاواینچ
.دکننمیفراهملولهقطررامختلفارتفاع
:اههولدرازنوعاینازاستفادهمزایای

،جریانباموازیذاتیجهت
فاعارتیکدربیشترسطح
وبیشترتعدادلوله،خاص
ن،کوپمتریالنوعدرتنوع

مسیستدرترسادهنظارت
.فازیچندهای

(چند نواری) هولدر لدر
امکان(جفت3)نوارششخوردگیهایکوپن
اعارتفدروهمزمانشکلبهراکوپن6تامانیتور
کیکمکبافقطولولهقطرازمختلفهای

بهولدرهکوپن.کندمیفراهمفیتینگاکسس
وسیلهبهپالگسالیدپایینقسمت
متصلچپگردرزوهباپیچیک
.شودمی

کوپن هولدر 
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انشرکت دانش بنی

کوپن هولدر                                             
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انشرکت دانش بنی

solidرویمهره▪ plug،نیستند،سوارخطرویخوردگیمانیتورتجهیزاتکهزمانیکهمی کندایجادراامکاناین
.بماندهوابندکامالپالگ،سالیدنتیجهدرو.گیردقرارخودمحلدرپکینگپرایمری

به عهدهرانشت بندیوظیفهاولیهپکینگازبعدکهشدهقلمدادثانویهبندنشتواقعدرتجهیز،اینرویاورینگ▪
.می کندجلوگیریآنبدنهرزوه هایباسیالتماسازو.استداشته

سالید پالگ                                                                            
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مییگذارکوپنسیستمداخلیاجزایازیکیپالگسالید
عملفیتینگاکسسبندنشتعنوانبهواقعدرکهباشد

از.شودحفظکوپننصبمکاندرخطفشارتامی کند،
انامکوشدهمتصلکوپنهولدربهتجهیزایندیگرسوی
نایاز.می کندفراهمرتریوربوسیلهراکوپنخروجوورود

،هاهولدرکوپنمختلفانواعنگهداریمنظوربهتجهیز،
سالید.می شوداستفادهنمونه گیریتجهیزاتوپروب ها

ارفشتحملامکانصنعت،میرابشرکتساختپالگ های
دلیلبه همینومی باشددارارابار41.4یا6000psiتا

فراهمراخطجریانقطعبدونکوپننصبامکان
:باشدمیزیرجزء5دارایپالگسالیدهر.می کنند

.Iپالگسالیدبدنهsolid plug body))جنساز
SS316.

.IIاولیهپکینگ(primary packing)جنساز
PTFE 25% glass fill.

.IIIاورینگ( O-ring)جنسازViton.
.IVپیچوپالگسالیدمهره(solid plug nut with

.(set screw
.Vلولهپالگ(pipe plug).
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انشرکت دانش بنی

اکسس فیتینگ 
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رویاریگذکوپناجزایترینحیاتیازیکیفیتینگکسسا
طراحیشکلیبهتجهیزاین.می شودمحسوبلولهخط

جوشدائمیشکلبهمخزنیالولهخطرویکهمی شود
باراکوپننصبامکانو.می شودداده

فراهمگازجریانقطعنیازبهبدون(retriever)رتریورکمک
رامنایبرداریکوپنوگذاریکوپنامکانتجهیزاین.می کند
خروجیاگازنشتبهمربوطمخاطراتازهمچنینکرده،فراهم

.می کندجلوگیریجریانعبورزماندرخطازکنندهممانعت
flare)ولدفلرنوع weld)ازنوعمرسوم ترینتجهیز،این

باهکاستنحویبهقطعهاینطراحینحوه.می باشداتصاالت
جوشابلولهرویراحتیبهتاباشد،داشتههمخونیلولهشعاع

اماستحککهاستشکلیبهقطعهضخامت.می شودمتصل
محددهو6000psiتافشاردرکاربرایکافی

صورتدر.می کندفراهمراسانتیگراددرجه-40تا205دمایی
NACEاستاندرادبامنطبقمتریالازترشگازمحیطوجود

MR0175می شوداستفاده.
AISIازدماییعادیشرایطدر ASTMو1018 A105درو

ASTMازپاییندمایشرایط A350LF2استفاده
بنصمنظوربهفیتینگاکسسبیرونیقسمت.می شود
اینچی3رزوهدارایرترویربکارگیریزماندرولوسرویس
فادهاست.گرددفراهمآنرویتجهیزاتنصبامکانتامی باشد،

اکسسباالیدرprotective(cover)محافظکاوراز
تینگفیاکسسرزوهوتجهیزاتازحفاظتمنظوربهفیتینگ

.می شودتوصیهشدتبه
زوهررویوفیتینگاکسسازحفاظتمنظوربهمحافظکاور

درشدههساختکاورهای.شودمینصبفیتینگاکسسبیرونی
heavy)کارسختنوعازصنعتمیرابشرکت duty)وبوده

ASTMکربنیفوالدجنساز A105می شوندساخته.





نپیمایش راهی دیرین، در جلوه فکری نوی
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در.دشومیاستفادهدستگاهاینازخوردگینرخکاهشبرایلولهوطخطنوارپیچیمنظوربه
تگاهدستنظیماتسپسگیرند،میقراردستگاهروینظرموردهایمحلدرنوارحلقهروشاین

.شودمیانجامنوارمناسبکششوپیشرویسرعتودلخواهپوشانیهمدرصدایجادبرای
-همدرصددقیقکنترلامکانکناردرنوارکششنیرویدردقتونوارپیچیباالیسرعت
نایازاستفاده.باشدمیهادستگاهازنوعاینبفردمنحصرهایویژگیاز(overlap)پوشانی
توصیهشدتبهنوارپیچیباالیکیفیتوباالسرعت،یکنواختیپیوستگی،ایجادبدلیلدستگاه

اینچ72تا0/5سایزباهایلولهبرایدستیواتوماتیککالس2دردستگاهنوعاین.شودمی
.شودمیساخته

شرکت دانش 
بنیان میراب 
صنعت در 

ساخت نواریپیچ
عضو وندور 
لیست تولید 

کنندگان داخلی  
شرکت نفت 

ایران می باشد 
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نوارپیچ دستگاه 
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انشرکت دانش بنی

دستگاه نوارپیچ لوله دستی

تاهمپوشانیتوانباوهمزمانشکلبهنوارالیه2تااعمالامکانلولهدستینوارپیچدستگاه
بدلیلوشدهطراحیاینچ70تا2هایلولهپیچینواربرایدستگاهاین.باشدمیدارا75%

نوارپیچدستگاه.شودمینوارپیچیسرعتودقتتوامانافزایشباعثبودن،محیطیماهییت
دارا%75تاهمپوشانیتوانباوهمزمانشکلبهنوارالیه2تااعمالامکانلولهخطدستی

.باشدمی

نوارپیچی یکنواخت و دقیق•

%50کاهش تعداد اپراتور به •

قابلیت حمل و سهولت کاربرد•

اعمال کشش یکنواخت به نوار•

برابر10افزایش سرعت نوارپیچی تا •

امکان استفاده از نوارهای با سایز مختلف•

الیه نوار بصورت همزمان2امکان اعمال تا •

درصد90تا 10امکان تغییر میزان همپوشانی بین •

درجه مثبت و منفی15امکان استفاده در شیب تا •

امکان کنترل تنش اعمالی به نوار و تنظیم میزان کشش نوار•

کاهش هزینه های نوارپیچی همراه با سرعت و دقت باال و کم شدن تعداد کارگر مورد نیاز•

هستندجمع کن روی دستگاه برای نوارهایی که دارای پوسته محافظ( زائده)قابلیت نصب پوسته•

مشخصات فنی
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اینچ استفاده 4تا 0/5از دستگاه اتوماتیک سایز کوچک می توان برای لوله های سایز 
، الیه نوار بصورت همزمان2از مهمترین مشخصات دستگاه میتوان به توان اعمال . کرد

.، امکان کنترل همپوشانی و  تنظیم کشش نوار اشاره نمودعملکرد اتوماتیک
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انشرکت دانش بنی

سوییچینگدستگاه منبع تغذیه 

switched)سوییچینگتغذیهمنبع mode power supply)جایگزینعمومیشکلبه
محسوبکاتدیحفاظتمنظوربهانتقالخطوطدرمعمولتغذیهمنبعجایبهتوانمندبسیار

/تاژولسطحتغییرامکانبهتوانمیتغذیهمنابعازنوعاینمزایایمهمتریناز.شودمی
سرینامکاوحملسهولتوکموزنقدیمی،هاینمونهبهنسبتکمتربسیارریپل،آمپراژ

.نموداشارهدستگاهچندکردنموازیو

کنندهخنکفنهمراهبهپرتابلبدنه•
خروجیوورودیدرواریستوردارای•
خروجیوورودیجریانوولتاژنمایشگردارای•
(ولت250تا170)ورودیدرولتاژمحافظدارای•
خروجیوورودیدرهارمونیکحذففیلتردارای•
خروجیدرولتاژاضافهوکوتاهاتصالمحافظدارای•
%90اکثرحدرطوبتودرجه60اکثرحدکاریدمای•
.خروجیجریانوولتاژنامیمحدودهتمامدر%1ریپلدارای•
.همزمانشکلبهتنظیمیوآنیجریانشدتوولتاژنمایشامکاندارای•
.overloadبهمربوطمشکالتبدونسوییچینگهایمبدلموازیوسریاتصالامکان•
.صنعتیولومتوسطخروجینامیمقدارتاصفرازولومتوسطجریانوولتاژتنظیمقابلیت•
خروجیوورودیدرجریانشدتوولتاژاضافهحفاظتیهایسیستمباتکفازورودیدارای•
شدتباولت50وسریحالتدرآمپر50جریانشدتباولت200حداکثردریافتامکاندارای•

.موازیحالتدرآمپر200جریان

مشخصات فنی
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انشرکت دانش بنی

حفاظت کاتدی با دستگاه مانیتورینگ

(online)خطبرشکلبهودورراهازکاتدیحفاظتمانیتورینگمنظوربهدستگاهاین
ودهشمتصلنظرموردهایجریانعبورمحلبهدستگاهمنظوراینبرای.شودمیاستفاده

مانیتورمنظوربهنظرموردشمارهبه(sms)کوتاهپیامکمکباراولتاژوجریانشدت
تثبتعدادافزایشامکانروشاینعمومیحالتدر.کندمیارسالخطدورراهازوپیوسته

بتثامکانوانسانیخطایشدیدکاهشانسانی،نیرویبامرتبطهایهزینهکاهشها،داده
.کندمیفراهمرااطالعاتپیوسته

.محلدرنصبمنظوربهپنلدارای•
.سرقتورطوبتضدمحفظهدارای•
.اساماسارسالهایبازهتنظیمامکان•
℃60دمایتاگرممحیطدرکارامکان•
.GMSمودمکمکباSMSارسالسیستمدارای•
شکلبهشمارهچندبهاساماسارسالامکان•

.همزمان
هبجریانشدتدووولتاژدوحداقلمانیتورامکان•

.همزمانشکل
/ولت100محدودهدرآمپر/ولت1دقتدارای•

.آمپر/ولت1محدودهدرآمپرمیلی1دقتوآمپر
درکارمنظوربهباتریوخورشیدیپنلدارای•

.برقجریانفاقدشرایط

مشخصات فنی
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انشرکت دانش بنی

سولفات مس  پرتابل /الکترود مرجع مس

مقطرآبازشدهاشباعمحلولازپردیدروزنهبالولهیکازاستانداردحملقابلیاپرتابلمرجعالکترود
Cuبلورهایو / CuSO4یددروزنه.شوندمیبردهتستمحلبهاپراتورهمراهبهواستشدهتشکیل

موردتهپیوسشکلبهراالکترودتوانمیوکندمیفراهمراالکترولیتسطحچشمیکنترلامکان
هایینالترمباآساناتصالمنظوربهکانکشنیکباالکترودداخلخالصمسیمیله.دادقراراستفاده

ضمنتاتاسشدهساختهمتخلخلسرامیکیپالگیکازالکتروددیگرانتهای.شودمیمتصلمترولت
ازظمحافدرپوشیک.شودجلوگیریآنآلودگیازداخلیمحلولبهخاکازالکتریکیجریانانتقال
ثابتامالًکساختاریدارایحملقابلمرجعالکترود.کندمیجلوگیریسرامیکآلودگیانباشتوآسیب

.بودخواهدکاتدیحافظتهایگیریاندازهبرایاعتمادقابلوماندگارابزاریواستمحکمو

.سال5بدنه مقاوم به سایش با طول عمر حداقل ➢

-preسرامیک متخلخل و پیش اشباع شده➢
saturated  به منظور استفاده در مقاومت های کم

.زمین

و کریستال سولفات مس % 99/99دارای الکترود مس ➢
.با خلوص باال

طراحی قسمت شفاف در بدنه بمنظور ایجاد امکان ➢
.دید سطح سیال داخل 

.دارای محافظ روی پالگ سرامیکی➢

NACE TM0211:استاندارد

:مشخصات فنی
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انشرکت دانش بنی

سولفات مس  ثابت /الکترود مرجع مس

500حداکثر)تازهآبوخاکدراستفادهبرایثابت،مرجعالکترود ppmدرکهشدهطراحی(کلراید
کوزهنوعدودرالکترودهااین.گرددمانیتورکاتدیحفاظتحینولتاژسطحتامیشوددفنسازهنزدیک

ادلتباجازهسلهالفدرموجودباالیتخلخلباسفالیبزرگسطح.شوندمیساختهپلیمرییاای
برساندحداقلهبراالکترودیپالریزاسیونریسکتادهدمیراپیرامونشالکترولیتباکافییونیجریان

.کندفراهمباالمقاومتدارایوسختخاکدرحتیراپتانسیلخواندندرراحتیوپایداریو
میفادهاستزیرزمینیدائمیکاربردهایبرایمدتطوالنیدوامبدلیلعمومیشکلبهمرجعالکترودهای

.شوند
بسیارهایخاکدرنصببرای

بهالکترودهاباالمقاومتباوخشک
ازآمادهپیشازهایپکصورت

گچ-بنتونیتجانبیهایپرکننده
وباالماندگاریازاطمینانبرای

.دمیشوعرضهرطوبتمدتطوالنی
یکدرمرجعالکترودحالتایندر

ندهکنپرموادازپرکتانیکیسه
از.شودمیدادهقرارگچ-بنتونیت

تماسدرکیسهسطحکلکهآنجا
مقاومت،استاطرافخاکبا

مکبسیارزمینسطحبهنسبت
.است
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انشرکت دانش بنی

دمپر و لوور هوا

هواحجمتغییرجعبهدودکش،کانال،داخلدرهواجریانکهاستایدریچههوالوورودمپر
VAV،هواگیرAHUپردمیک.کندمیتنظیمیامتوقفکنترل،راهوادهیتجهیزاتسایرو
اق،اتیکبه(کنندهخنکیاگرمایش)مرکزیمطبوعتهویهکردنقطعبرایاستممکن
ببستجهیزاتاینهمچنین.شوداستفادهدهیهوامیزانکنترلیاواتاقهوایجهتتنظیم

داخلیفضایبهبیرونمحیطازآالیندهذراتسایروماسهغبار،وگردنور،عبورازجلوگیری
توسطیدستدمپرهای.باشداتوماتیکیاودستیصورتبهتواندمیدمپرکنترل.شوندمی
ینراستصنعتمیرابشرکت.شوندمیکنترلهواجریانعبورمجرایازخارجدردستهیک

امکانکارگاهی،وصنعتیتجهیزاتساختزمینهدرباالمهندسیدانشازاستفادهباپارس
.باشدمیداراذیلشرحبهراهوالوورودمپرانواعتولید

کنترلدمپر•
کنندهمتعادلدمپر•
برگشتیورفتدمپر•
چندگانهدمپر•
صنعتیدمپر•
ثابتلوور•
تنظیمقابللوور•
ترکیبیلوور•
هواگیریاندازهلوور•
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https://farsi.msrpco.com/

+98 71 3636 4339 / 3631 2103

+98 71 3636 4339

info.msrpco@gmail.com

M.S.R.P group

@mirab-sanat-inc

@mirabsan

@Inc.mirabsanat

0917 996 6890

شرکت دانش بنیان


