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عنوان طرح: توسعه مواد و پوشش های مقاوم در برابر خوردگی دمای باال در صنايع پيشرفته 
پژوهشگر: مايكل يوهانس شوتز

كشور: آلمان
رشته: مهندسی مواد و متالورژی 

مو سسه علمي: مركز تحقيقات دی چی ما آلمان

چكيده طرح:  
تحقيقـات دکتر شـوتز طی سـی سـال گذشـته بـر روی خوردگی دمای بـاال متمرکز بوده اسـت. در 
ايـن تحقيقـات گسـتره ای از زير شـاخه های اين نوع خوردگی شـامل اکسيداسـيون، نيتروره شـدن، 
کربوره شـدن، سولفيداسـيون، هالوژنه شـدن و غيره مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. بخشی از تمرکز 
اصلـی بـر روی خـواص مکانيکـی پوسـته های اکسـيدی و پوشـش های محافظ سـطحی بوده اسـت. 
مطالعـه اندرکنـش خوردگـی و خـزش بـه درکی عميـق از مکانيزم های تشـديدی مؤثـر در خوردگی 
دمـای بـاال تحـت شـرايط پيچيـده صنعتـی انجاميـده اسـت. نتايـج حاصـل از مطالعات بنيـادی، در 
طراحـی پايـه و توسـعه تعـدادی از پوشـش های محافـظ نويـن، مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. از 
جملـه ايـن پوشـش ها بـه پوشـش های اسـپاتر، پوشـش های اسـپری حرارتـی، پوشـش های کبالت- 
نفـوذی اصـالح شـده بـا چنـد عنصـر، پوشـش هـای سـد حرارتـی، نانـو- پوشـش ها و پوشـش های 
مصرفـی در حسـگرهای دمـا بـاال می تـوان اشـاره کـرد. برخـی از ايـن پوشـش ها بـر پايـه يافته های 
منحصـر به فـرد ايـن تحقيق، توسـعه يافته اند. برای مثال، سـميت کاتاليـزوری سـطح در برابر پديده 

گرده شـدن فلـز  و اثـر مفيـد هالوژن می تـوان اشـاره کرد. 

زندگي نامه : 
آقاي مايکل شوتر ديپلم مهندسی علم مواد خود را در سال 1978 از دانشگاه نورنبرگ و مدرک دکترای 

علوم مهندسی را در سال 1983 از دانشگاه آخن دريافت کرده است.
در سال 1991 به سمت رئيس گروه تحقيقاتی مواد دمای باال درموسسه دی چی ما، فرانکفورت و در 
سال 1996 به سمت رئيس اين موسسه منصوب می شوند. از سال 2012 تاکنون به عنوان رئيس هيأت 

مديره موسسه تحقيقاتی دی چی ما مشغول به فعاليت می باشند.
کنفرانس  منتخب  رئيس  آخن،  دانشگاه  از    fried rich- Wilhelm جايزه  شامل:  ايشان  افتخارات   

خوردگی Gordon، جايزه Evans از مؤسسه بين المللی 
خوردگی  جهانی  سازمان  اسبق  رئيس  خوردگی، 
)WCO(، رئيس اسبق فدراسيون اروپايی خوردگی و 
عضو هيأت تحريريه شش نشريه علمی معتبر می باشد.
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