
 به نام خدا                  

پنجمین همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی   زمان بندی  ربانمه 
 

 , تاالر آفرینش1ماهشهر , منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی , سایت  – 1401 ماه اسفند 2الی  1

 آمفی تئاترسالن                                                                                                                                                                      1401/ 12/  01 اول روز

 

 

 1سالن کارگاهی شماره  -پرزنتیشین                                                                                                                   1401/ 12 /02دوم  روز    

 

 عنوان برنامه ساعت برنامه

 سرود جمهوری اسالمی ایران , خیرمقدم به میهمانانپذیرش ,تالوت آیاتی از قرآن کریم, پخش  09:00- 09:30

 مهندس کثیریها دبیر اجرایی پنجمین همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنیآقای    سخنرانان 09:30 - 10:00

 دکتر زارع مدیر عامل شرکت رابین مرکب کوشاآقای             

 نعمتی مدیر عامل شرکت رنگ مکثآقای مهندس             

 آقای دکتر ارشدی مدیر عامل شرکت فرافوم                  

 تقدیر و تشکر از حامیان و                    

 پوشش های ضد خوردگی و مقاوم ساز کامپوزیتی 10:00 - 10:30

 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه 10:30 - 11:00

 یمیکارخانجات پتروش یو نگهدار یاز خوردگ یریشگیفاز بخار در پ یکاربرد بازدارنده ها 11:00 - 11:30

 پوششهای آلی و طول عمر آنها  11:30 - 12:00

 آن یکاهش یخطوط لوله مدفون و راهکارها یبر رو Ac ییالقا انی, جر یاثرات خوردگ 12:00 - 12:30

 ناهار و نماز 12:30 - 14:00

 نقش مدیریت خوردگی در ایمنی فرایند 14:00 - 14:30

 Anti Corrotionمعرفی انواع چسب های فنی و تخصصی صنعتی  14:30 - 15:00

 آب در گردش یستمهایدر س Generalو  Pitting یازخوردگ یریدرجلوگ کیوآند کیکاتدی کننده ها ممانعت 15:00 - 15:30

 انتقال یدر خطوط لوله ها یضدخوردگ یپوشش ها یرابر در توسعه تکنولوژ لینقش بوت 15:30 - 16:00

 عنوان برنامه ساعت برنامه

 سازه های بتن مسلحاصول خوردگی و تخریب الکترو شیمیایی  09:30 -10:00

 ( FRPتعمیرات و پوشش دهی خطوط لوله و تجهیزات با استفاده از مواد کامپوزیتی )  10:00 - 10:30

 شناخت استانداردهای صنعتی در انواع روغن , گریس و اسپری های تعمیراتی 10:30 - 11:00

 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه 11:00 - 11:30

 حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلحاصول  11:30 - 12:00
 

 اختتامیه و اتمام برنامه همایش


