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در حضور پوشش  SCM420Hبررسی میکروساختار و رفتار خوردگی داغ فوالد  ،هادي ابراهیمی فر و فرهاد محسنی فر - 18
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ثیر پوشش نفوذي تیتانیم بر رفتار مقاومت تأ”علیرضا محمدیان، مرتضی زند رحیمی، مهدي پورخیالئی، هادي ابراهیمی فر،  - 32
، 1392در محیط کلریدي، چهاردهمین کنگره ملی خوردگی ایران، اردیبهشت  430AISIبه خوردگی فوالد زنگ نزن فریتی  

  .دانشگاه تهران

د زنگ نزن بررسی مقاومت به خوردگی فوال”علیرضا محمدیان، مرتضی زند رحیمی، مجید حسین زاده، هادي ابراهیمی فر،  - 33
در ) EIS(سیلیکونایز شده به روش سمانتاسیون فشرده با استفاده از طیف نگاري امپدانس الکتروشیمیایی  AISI 430فریتی 
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 .دانشگاه تهران

پوشش داده  Fe-17%Crمقایسه رفتار اکسیداسیون آلیاژ ”هادي ابراهیمی فر، مرتضی زند رحیمی و بهاء الدین نیکروز  - 37
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انرژي اکتیواسیون مقاومت الکتریکی صفحات اتصال دهنده پوشش داده ارزیابی ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 40
، دانشگاه صنعتی 1390علم مواد، ابان  مهندسی و، پنجمین همایش مشترك “MnFe2O4و   Mn3O4شده با اسپینل هاي 

 .اصفهان

41- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Investigation of Oxidation Activation Energy 
of Cobalt Coated Interconnects ”,7th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, 
November 2011, Tehran. 

42- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Improvement of Oxidation Resistance of Mn-
Coated AISI 430 Alloy For SOFC Application ”,7th Annual Seminar of Electrochemistry of 
Iran, November 2011, K.N Toos University of Technology, Tehran. 

43- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Evaluation of Electrical Resistance Activation 
Energy of Nano Spinel Coated Interconnects ”,7th Annual Seminar of Electrochemistry of 
Iran, November 2011, Tehran. 

44- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Influence of Nano Spinel Coatings on Cr2O3 
Thickness for Solid Oxide Fuel Cell Application ”,7th Annual Seminar of Electrochemistry 
of Iran, November 2011, Tehran. 

45- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Influence of Isothermal and Cyclic Annealing 
on Chromia Scale Thickness for SOFC Interconnect Application”, 2th International 
Conference on Materials Heat Treatment, May 2011, Isfahan. 

46- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Investigation of Cr2O3 Thickness Effect on 
Area Specific Resistance of Coated Fe-17%Cr Alloy during Different Annealing 
Conditions”, 2th International Conference on Materials Heat Treatment, May 2011, Isfahan. 

47- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Electrical Behaviour of  Mn3O4 and MnFe2O4 
Spinel Coatings during Annealing for SOFC Interconnect Applications”, 2th International 
Conference on Materials Heat Treatment, May 2011, Isfahan. 

48- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Pack Cementation Coating for Solid Oxide 
Fuel Cell Interconnects  ”,6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, October 2010, 
Kish Island. 

49- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Investigation of Electrical Resistance 
Activation Energy for Spinel-Coated Interconnects ”,6th Annual Seminar of 
Electrochemistry of Iran, October 2010, Kish Island. 



١٠ 

 

 

 

 

50- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Cobalt Deposition of High Temperature 
Stainless steel Interconnects”,6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, October 
2010, Kish Island. 

51- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “High Temperature Corrosion Resistance of 
Coated interconnects at 700 ºC ”,6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, October 
2010, Kish Island. 

محاسبه انرژي اکتیواسیون هدایت الکتریکی صفحات اتصال دهنده پوشش داده ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 52
  .، تهران1389مهر ، یازدهمین همایش ملی مهندسی سطح، “شده مورد استفاده در پیل هاي سوختی اکسید جامد

در حضور اسپینل هاي   AISI 430رفتار اکسیداسیون همدما و سیکلی فوالد”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 53
MnCo2O4،  CoCr2O4 ، CoFe2O4  و Co3O4“ ،تهران1389، مهر یازدهمین همایش ملی مهندسی سطح ،.  

پوشش داده شده با   AISI 430فوالدبررسی ثابت نرخ اکسیداسیون سهمی ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 54
 .، تهران1389، مهر یازدهمین همایش ملی مهندسی سطح، “C º 700در دماي  MnFe2O4و   Mn3O4ترکیبات 

55- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Improved oxidation resistance of coated ferritic 
stainless steel used in solid oxide fuel cell interconnects” The 4nd National Vacuum 
Conference of Iran, February 2010, Isfahan University of Technology. 

56- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Investigation of oxide thickness influence on 
area specific resistance of  SOFC interconnects” The 4nd National Vacuum Conference of 
Iran, February 2010, Isfahan University of Technology.. 

57- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Evaluation of formed oxide layer thickness on 
the coated AISI 430 ferritic stainless steel used for SOFC interconnects” The 4nd National 
Vacuum Conference of Iran, February 2010, Isfahan University of Technology.. 

58- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Evaluation of electrical resistance activation 
energy of coated interconnects with  MnCo2O4 and CoCr2O4 spinels” The 4nd National 
Vacuum Conference of Iran, February 2010, Isfahan University of Technology.. 

59- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Evaluation of Electrical Resistance Activation 
Energy of Coated Interconnects with Nano Spinel” The 2nd Nano Materials & Technology 
Conference, May 2010, Isfahan. 



١١ 

 

60- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Evaluation of Cr2O3 Oxide Thickness at 
Presence of MnFe2O4 Nano Spinel Coating ” The 2nd Nano Materials & Technology 
Conference, May 2010, Isfahan. 

61- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Electrical Behavior of Coated AISI 430 During 
Two types of Oxidation Tests” The 2nd Nano Materials & Technology Conference, May 
2010, Isfahan. 

62- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Evaluation of Parabolic Rate Constant in 
Different Types of Oxidation Tests for Coated AISI 430 Ferritic Stainless 
Steel”,International Conference on Materials Heat Treatment, May 2010, Isfahan. 

63- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Electrical Behavior of MnCo2O4 and CoCr2O4 
Spinel Coatings During Annealing in Two types of Oxidation Tests”,International 
Conference on Materials Heat Treatment, May 2010, Isfahan. 

64- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Pack Cementation Coatings to Reduce Oxide 
Growth and Spallation in Interconnects Used for SOFC”,International Conference on 
Materials Heat Treatment, May 2010, Isfahan. 

65- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Improved Oxidation Resistance of AISI 430 
Stainless Steel Pack-cemented in a Mn-base Pack Mixture”, International Conference on 
Materials Heat Treatment, May 2010, Isfahan. 

66- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Deposition of Cobalt onto the Fe-17%Cr alloy 
for Interconnect applications in SOFCs ”,4th Iranian Fuel Cell Seminar, November 2010, 
Tehran. 

67- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Manganese Spinel Coatings to Reduce 
Electrical Conductivity Activation Energy of Interconnects,4th Iranian Fuel Cell Seminar, 
November 2010, Tehran. 

68- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Effect of Cr2O3 Scale on ASR of AISI 430 
Ferritic Stainless Steel at Presence of Cobalt Spinels, 4th Iranian Fuel Cell Seminar, 
November 2010, Tehran. 

69- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “A Study on the Electrical Conductivity of 
Coated Fe-17%Cr Alloy Used in SOFCs, 4th Iranian Fuel Cell Seminar, November 2010, 
Tehran. 



١٢ 

 

 

 

 

 

 

70- Hadi Ebrahimifar, Morteza Zandrahimi “Electrical conductivity activation energy of 
cobalt-composite-coated interconnects used in solid oxide fuel cell ”, The 2th International 
Conference on Composites, December 2010, Kish Island. 

 Fe-17%Crتاثیر ضخامت الیه اکسیدي کرومیا بر هدایت الکتریکی آلیاژ ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 71
  .، تهران1389، مهر یازدهمین همایش ملی مهندسی سطح، “پوشش داده شده با اسپینل هاي کبالت

بررسی انرژي اکتیواسیون هدایت الکتریکی صفحات اتصال دهنده پوشش داده ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 72
چهارمین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي ، “Co3O4 و  MnCo2O4،  CoCr2O4 ، CoFe2O4شده با اسپینل هاي 

  .دانشگاه علم و صنعت، 1389، ابان و جامعه علمی ریخته گري ایران

پوشش  AISI 430بر هدایت الکتریکی فوالد   Cr2O3تاثیر ضخامت پوسته ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 73
چهارمین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي و جامعه علمی ریخته ، “MnFe2O4و  Mn3O4داده شده با اسپینل هاي  

  .دانشگاه علم و صنعت، 1389، ابان گري ایران

پوشش داده شده با  AISI 430ارزیابی ثابت نرخ اکسیداسیون سهمی فوالد ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 74
دانشگاه ، 1389، ابان من مهندسین متالورژي و جامعه علمی ریخته گري ایران، چهارمین همایش مشترك انج“اسپینل هاي کبالت

  .علم و صنعت

بررسی خواص اکسیداسیون دما باالي پوشش سیلیکا تهیه ”بهاء الدین نیکروز ، مرتضی زند رحیمی و هادي ابراهیمی فر  - 75
، چهارمین همایش مشترك “اکسیداسیون هم دما وري در سل اسیدي بر روي فوالد زنگ نزن با آزمونشده به روش غوطه 

 .دانشگاه علم و صنعت، 1389، ابان انجمن مهندسین متالورژي و جامعه علمی ریخته گري ایران

هاي سوختی  هاي پیل  رفتاراکسیداسیون و خصوصیات الکتریکی اتصال دهنده”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 76
 .، یزد1388، اسفند  88، سمپوزیوم فوالد “MnFe2O4و Mn3O4 اکسید جامد در حضوراسپینل هاي 

با منگنز به روش سمانتاسیون   AISI  430پوشش دهی فوالد فریتی ضدزنگ”هادي ابراهیمی فر و مرتضی زند رحیمی،  - 77
، دانشگاه تحصیالت 1388، آبان  ، سومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي و انجمن علمی ریختگري ایران“فشرده

 .تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

  



١٣ 

 

 پژوهش هاي در دست اجرا

  مورد استفاده در چرخ دنده هاي گیربکس پراید  SCM 420Hبررسی اثر دما بر کیفیت پوشش فسفاته منگنز بر روي فوالد  -1

حمام آبکاري بر چسبندگی پوشش فسفاته منگنز مورد استفاده بر چرخ دنده هاي مورد استفاده در شرکت  pHبررسی اثر  -2
  قواي محرکه

مورد مورد  st37فوالد  HAZبررسی سرعت جوشکاري زیرپودري بر مقاومت به خوردگی ناحیه جوشکاري و منطقه  -3
  استفاده در چرخ دنده هاي مورد استفاده در شرکت قواي محرکه

مورد مورد  st37فوالد  HAZبررسی آمپراژ جوشکاري زیرپودري بر مقاومت به خوردگی ناحیه جوشکاري و منطقه  -4
  استفاده در چرخ دنده هاي مورد استفاده در شرکت قواي محرکه

مورد استفاده در  st37فوالد  HAZخواص تریبولوژي ناحیه جوشکاري و منطقه بررسی سرعت جوشکاري زیرپودري بر  -5
  مخازن تحت فشار

   Ni-TiO2پوشش داده شده با کامپوزیت  AISI 430بررسی رفتار اکسیداسیون فوالد  -6

  NaCl%3.5در محلول آبی  Ni-TiO2کامپوزیتی  بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش -7

  Ni-Fe2O3پوشش داده شده با کامپوزیت  AISI 403فوالد زنگ نزن ارزیابی مقاومت به اکسیداسیون همدما و سیکلی  -8

با استفاده  Ni-Fe2O3در حضور پوشش الکتروشیمیایی  AISI 403بررسی مقاومت به خوردگی فوالد زنگ نزن آستنیتی  -9
 NaCl %3.5ل در محلو) EIS(از طیف نگاري امپدانس الکتروشیمیایی 

 Ni-TiO2 در حضور رسوب الکتروشیمیایی AISI 430ارزیابی مقاومت به خوردگی داغ فوالد  - 10

 

 
 


