عیٌی کاتل یا تا اعتفادٍ اص ّسق گالْاًیضٍ فاتشیک ّ یا تا اعتفادٍ اص ّسق عیاٍ عاخت هی گشدد دس فْستی کَ
عیٌی کاتل تا ّسق عیاٍ عاخت گشدیذ تؼذ اص عاخت کلیَ هشادل  ,عیٌی کاتل جِت پْؽؼ دُی گالْاًیضٍ گشم
هی گشدد .

گالوانیشه گزم چیست ؟
ا ص آُي ّ فْالد دس توام فٌایغ تَ عْس گغتشدٍ ای اعتفادٍ هی ؽْد ّ ػوش کاسکشد تغیاسی اص عیغتن ُا ّ تجِیضات
فٌؼتی ،تَ دفاظت آى ُا دس هماتل ػْاهل خْسدگی تغتگی داسد .اًْاع هختلف پذیذٍ خْسدگی ،عاالًَ خغاست ُای
ػظیوی تَ پیکشٍ ّادذُای فٌؼتی تخقْؿ عیٌی کاتلِای کَ دس هٌاعك هشعْب تذّى گالْاًیضٍ گشم عاختَ ؽذٍ
ّاسد هی آّسد.
تاکٌْى تَ هٌظْس هماتلَ تا پذیذٍ خْسدگی ،سّػ ُای هتؼذدی تَ کاس گشفتَ ؽذٍ اعت کَ پشکاستشدتشیي آى ُا ،سّػ
گالْاًیضاعیْى گشم هی تاؽذ .دس ّالغ سّػ گالْاًیضاعیْى گشم ػثاست اعت اص فشّ تشدى عیٌی کاتل اص جٌظ آُي ّ
فْالد دس سّی( ) Znهزاب ّ ایجاد الیَ ُای هتؼذد آلیاژی اص سّی ّ آُي .ایي الیَ ُا توام عغخ لغؼَ سا هی پْؽاًٌذ.

تقْیشالیَ ُای تیي فلضی پْؽؼ گالْاًیضٍ گشم
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الیَ ُای آلیاژی پْؽؼ گالْاًیضٍ گشم

مشایای فزآیند گالوانیشه گزم:
ُ -1ضیٌَ ًِایی ایي سّػ ًغثت تَ عایش سّػ ُای پْؽؼ دُی تا فلضات،تشای لغؼات عیٌی کاتل تغیاس اسصاًتش
اعت.
 -2دّام ّ عْل ػوش پْؽؼ گالْاًیضٍ گشم تشّی عیٌی کاتل تغیاس تیؾتش اص عایش سّػ ُا هی تاؽذ.
 -3اهکاى پْؽؼ دُی تَ ایي سّػ تشای تواهی لغؼات تا ٌُذعَ گًْاگْى هذیا هی تاؽذ ( .اًْاع عیٌی کاتل تا
اتؼاد هختلف ّ هتؼلمات آًِا )
 -4دس فْست تشّص خشاؽیذگی ّ خْسدگی ُای کْچک دس عغخ پْؽؼ گالْاًیضٍ گشم ،ایي پْؽؼ لادس تَ تاصعاصی
خْد ّ دفاظت اص فلض پایَ هی تاؽذ.

معایة فزآیند گالوانیشه گزم:
کیفیت ّ چغثٌذگی ایي پْؽؼ تَ ؽذّت تَ پاساهتشُایی ًظیش دسفذ خلْؿ سّی هقشفی ّ ػٌافش آلیاژی هْجْد
دسآى ّ ُوچٌیي آهادٍ عاصی عغخ لغؼات ّاتغتَ اعت.
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انواع روش های گالوانیشه گزم:
دس فٌؼت گالْاًیضاعیْى عیٌی کاتل ػوْهاً اص دّ سّػ تشای اًجام فشآیٌذ گالْاًیضٍ گشم اعتفادٍ هی ؽْد کَ ایي دّ
سّػ ػثاستٌذ اص ،سّػ تش ّ سّػ خؾک .دس سّػ تش ،عیٌی کاتل سا تؼذ اص چشتی گیشی ّ اعیذؽْیی تَ داخل دوام
هزاب کَ سّاًغاص سّی ؽٌاّس اعت فشّ هی تشًذ .دس سّػ خؾک ،پیؼ اص فشّ تشدى عیٌی کاتل دس هزاب سّی،
عیٌی کاتل سا دس ّاى جذاگاًَ داّی هذلْل سّاًغاص فشّ هی تشًذ.

مزاحل فزآیند گالوانیشه گزم سینی کاتل:
ؽکل صیش ،چاست هشتْط تَ فشآیٌذ گالْاًیضٍ گشم عیٌی کاتل سا تَ دّ سّػ تش ّ خؾکً ،وایؼ هی دُذ.
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-1آماده ساسی /طثقه تندی
دس آغاص فشآیٌذ ،عیٌی کاتل  ،تش هثٌای ؽکل ٌُذعی ّ اتؼادؽاى ،تا اعتفادٍ اص فیکغچش ّ یا دس داخل عثذُای
هخقْؿ ؽغتؾْ لشاسدادٍ هی ؽًْذ .الصم تَ رکش اعت کَ دس دیي فشآیٌذُای تْلیذ عیٌی کاتل ,هاًٌذ ًْسدکاسی،
عْساخکاسی ،خوکاسی ّ عایش فشآیٌذُای تْلیذ ،اص اًْاع سّغي ُا ( )Lubricantاعتفادٍ هی گشدد کَ دس تؼضی هْاسد
هی تایغت اص یک هشدلَ پیؼ چشتی گیشی اعتفادٍ ًوْد.

 -2چزتی گیزی قطعات سینی کاتل
دس ایي هشدلَ تا اعتفادٍ اص هذلْل للیایی هاًٌذ عْد عْصآّس ( )NaOHتا دهای  09-09دسجَ عاًتیگشاد ،چشتی ُای
تَ جای هاًذٍ اص هشادل ؽکل دادى هاًٌذ ًْسد ،اص عغخ عیٌی کاتل صدّدٍ هی ؽْد .هذت صهاى غْعَ ّسی عیٌی
کاتل دس هذلْل چشتی گیش تَ همذاس آلْدگی عغخ تغتگی داسد ّ هؼوْالً صهاًی دس دذّد  5 -19دلیمَ هٌاعة اعت.
دس دیي چشتی گیشی تِتش اعت تَ هٌظْس کاُؼ صهاى غْعَ ّسی ،هذلْل چشتی گیش داسای کوی تالعن تاؽذ کَ ایي
اهش اص عشی ك ُن صدى ،اػوال هی ؽْد .پظ اص اتوام چشتی گیشی عیٌی کاتل تا اعتفادٍ اص آب گشم ّ عپظ آب عشد
ؽغتؾْ دادٍ هی ؽًْذ.

 -3اسید ضویی (اکسید سدایی)
دس ایي هشدلَ پْعتَ ُای اکغیذی تَ جای هاًذٍ اص هشادل تْلیذ تا اعتفادٍ اص اعیذ ،تشّی عیٌی کاتل پاکغاصی
هی ؽْد .تَ عْس هؼوْل اعیذ هقشفی دس ایي تخؼ ،اعیذ کلشیذسیک هی تاؽذ کَ هوکي اعت اص اعیذ عْلفْسیک
تا دهای  69-09دسجَ عاًتیگشاد ًیض اعتفادٍ ؽْد .غلظت اعیذ هقشفی ًیض اص  19تا  29دسفذ دجوی ّ هتٌاعة تا
هیضاى پْعتَ ُای اکغیذی هْجْد دس عغخ ،هتغییش هی تاؽذ .تَ دلیل اهکاى تشّص خْسدگی دفشٍ ای دس عغخ
لغؼات ّ افضایؼ عشػت تخشیة جذاسٍ ّاى اعیذ ؽْیی ،هی تایغت اص همادیش کافی ػْاهل تاصداسًذٍ ًیض اعتفادٍ
ًوْد.
الصم تَ رکش اعت ،دسفْست ػذم اعیذ ؽْیی هٌاعة دس ایي هشدلَ ،پْؽؼ گالْاًیضٍ گشم تش سّی عیٌی کاتل اص
کیفیت هٌاعثی تشخْسداس ًخْاُذ تْدُ .و چٌیي ّسّد همادیش صیادی اص پْعتَ ُای تَ داخل هزاب سّی ،عثة تؾکیل
عشتاسٍ صیاد ّ ًتیجتاً افضایؼ تلفات سّی هی گشدد.
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 -4روانساسی
تَ هٌظْس آهادٍ عاصی عغخ عیٌی کاتل تشای اًجام ّاکٌؼ هیاى سّی هزاب ّ آُي ّ ُوچٌیي افضایؼ ًشر تاصدُی ّ
کاُؼ اکغیذاعیْى سّی هزاب ،پیؼ اص غْعَ ّسی عیٌی کاتل دس ّاى سّی هزاب آى ُا سا دس سّاًغاص فشّ هی تشًذ.
دس سّػ تش ،پْدس سّاًغاص ،داّی کلشّس آهًْین ،کلشّس سّی ّ همادیش اص گلیغیشیي اعت کَ تش سّی هزاب سّی پاؽیذٍ
هی گشدد ّ یک الیَ کف سا تش سّی عغخ هزاب ایجاد هی کٌذ کَ لغؼات پیؼ اص ّسّد تَ سّد هزاب تَ سّاًغاص آغؾتَ
هی ؽًْذ.
دس سّػ خؾک ،پظ اص ؽغتؾْی تؼذ اص اعیذؽْیی عیٌی کاتل دس هذلْل کلشّس آهًْین ّ کلشّس سّی فشّ تشدٍ هی
ؽًْذ تا یک الیَ ًاصک اص سّاًغاص سّی عغخ آى ُا تؾکیل ؽْد ّ عپظ دس دهایی دس دذّد  129دسجَ عاًتیگشاد،
خؾک هی ؽْد.

 -5غوطه وری در مذاب روی
ًمغَ رسب فلض سّی دس دذّد  429دسجَ عاًتیگشاد هی تاؽذ کَ تَ دلیل افضایؼ عیالیت ّ تاال تشدى تْاى پْؽؼ
دُی ،دهای هزاب سّی سا تَ دذّد  459دسجَ عاًتیگشاد هی سعاًٌذ .تا ّاسد کشدى عیٌی کاتل تَ داخل هزاب سّی،
ّاکٌؼ ُای تیي سّی ّ آُي آغاص ؽذٍ کَ عثة تؾکیل الیَ ُای آلیاژی هتؼذّد هی ؽْد .پظ اص خشّج لغؼات اص
ّاى هزاب سّی هی تایغت تا اعتفادٍ اص تکاى دادى سّی اضافی سا اص لغؼات تضسگ گشفت .تشای لغؼات کْچک هاًٌذ
پیچ ّ هِشٍ ،ایي لغؼات سا داخل هذفظَ ُای تْسی ؽکل لشاس دادٍ ّ عپظ هذفظَ ُا سا داخل دعتگاٍ
 CENTRIFUGEلشاس دادٍ تا تذت تأثیش ًیشّی گشیض اص هشکض ،سّی اضافی لغؼات ،صدّدٍ ؽْد.

 -6سزمایص
تَ هٌظْس تثثیت پْؽؼ گالْاًیضٍ ،عیٌی کاتل تَ عشػت تا آب تا عختی پاییي (دس غیش اًقْست تَ هٌظْس صدایؼ یْى
ُای هٌیضین ّ کلغین کَ عثة افضایؼ عختی آب هی گشدًذ ،هی تاعت اص هذلْل ُای ًظیش دی کشّهات ُا
اعتفادٍ گشدد) ،خٌک هی ؽًْذ ّ پظ اص آى تَ هٌظْس ُوذهایی عیٌی کاتل تا هذیظ ،آى ُا سا دس ُْای آصاد لشاس
هی دٌُذ .الثتَ هذیظ لشاسگیشی عیٌی کاتل هی تایغت ػاسی اص ُش گًَْ آالیٌذٍ تاؽذ تا عیٌی کاتل دچاس ػیْب
عغذی ًگشدًذ .ػذم عشهایؼ عشیغ عیٌی کاتل ُای گالْاًیضٍ تَ دلیل ًفْر اتن ُای سّی دس آُي دس یکذیگش،
عثة تشّص پذیذٍ اثش کشکٌذال ( )KIRKENDALLؽذٍ ّ ایي اهش تاػث دفشٍ داس ؽذى ّ پْعتَ ؽذى پْؽؼ هی ؽْد.
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 -7پزداختکاری
پظ اص خٌک عاصی عیٌی کاتل گالْاًیضٍ ؽذٍ ،هی تایغت سّی اضافی ّ هْاد صایذ تجاهاًذٍ دس هشدلَ غْعَ ّسی تا
اعتفادٍ اص اتضاسی ُای هخقْؿ (هاًٌذ عُْاى) اص عغخ لغؼات صدّدٍ ؽْدً .کتَ دائض اُویت دس هشدلَ ػذم
اػوال عُْاى کاسی تیؼ اص هی تاؽذ کَ عثة اص تیي سفتي پْؽؼ گالْاًیضٍ تش سّی عیٌی کاتل هی گشددً .کتَ
دیگش اص تیي تشدى اثش سّی اضافی تش عغخ عیٌی کاتل هی تاؽذ .دس هْاسدی کَ ػذم پیْعتگی پْؽؼ دس عغخ
لغؼات هؾاُذٍ هی گشدد ًیض هی تایغت تا اخز هجْص اص کاسفشها ّ هغاتك تا اعتاًذاسدُای هشتْط تَ افالح پْؽؼ
لغؼات گالْاًیضٍ ؽذٍ ،ایي ًاپیْعتگی ُای افالح گشدًذ.

 -8تاسرسی /کنتزل کیفیت
پظ اص اتوام هشادل فشآیٌذ گالْاًیضاعیْى ّ تویضکاسی عیٌی کاتل  ،دس ایي هشدلَ عیٌی کاتل گالْاًیضٍ ؽذٍ هی
تایغت تشاعاط اعتاًذاسدُای هشتْعَ ّ تا اػوال سّػ ُای کٌتشل کیفیت آهاسی لیذ ؽذٍ دس اعتاًذاسدُا ،هْسد
تاصسعی کیفی لشاسگیشًذ .اُویت ایي هشدلَ تا اًذاصٍ ای اعت کَ دس تؼضی اص پشّژٍ ایي تخؼ خْد تَ چٌذیي هشدلَ
تمغین هی گشدد .الصم تَ رکش اعت کَ تاصسعی کوی ّ کیفی ایي تخؼ ،اص تاصسعی ُای هشتْط تَ تاصسعیي
ؽخـ ثالث ّ یا هؾاّسیي پشّژٍ جذا هی تاؽذ ّ هغتٌذات آى هی تایغت دس ّادذ کٌتشل کیفیت کاسخاًَ یا کاسگاٍ
هشتْعَ تَ دلت ثثت گشدد.
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 -9تسته تندی و انثارش
هذل دپْی عیٌی کاتل گالْاًیضٍ هی تایغت ػاسی اص ُشگًَْ سعْتت تاؽذ ّ ًذٍْ چیذهاى آى ُا ًیض تایذ تَ گًَْ ای
تاؽذ کَ تَ یکذیگش ًچغثٌذ ّ ُْای آصاد تَ سادتی دس تیي لغؼات دس جشیاى تاؽذ .ؽکل صیش عشیمَ فذیخ اًثاسػ
لغؼات تاصٍ گالْاًیضٍ ؽذٍ سا ًوایؼ هی دُذ.
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