
 شوندهحفاظت قربانیو  سد حفاظتی

  سد حفاظتی
اي  واژه کند. گالوانیزه  بین تمام سطوح داخلی و خارجی فوالد و محیط ایجاد می سد حفاظتی    ، گالوانیزه
دهد که چگونه  رود. نمودار زیر نشان میکار می هاي روي به براي توصیف روکش   اشتباه   به   اغلب  است که 

روکش  مختلف  حد  انواع  تا  روي  روکش  عمر  طول  هستند.  متفاوت  روکش  نظر ضخامت  از  روي  هاي 
می   بازیادي   تعیین  آن  روکش ضخامت  گالوانیزهاي ضخیم شود.  دارند.  بیشتري  اي  غوطه گرم    ة تر عمر 

  با کند. این حفاظت حداکثري  فراهم می شده از آهن یا فوالد  محصوالت ساخته براي    حداکثر حفاظت را 
   شود.مین می أت  ،ژیکی متصل رسخت و به لحاظ متالو ، پیوستهبسیار ضخیم  روکش 

 
 . شوندضخامت روکش مقایسه می  اساسهاي روي برروکش 

 

   

 

 



 

 

 شوندهقربانیحفاظت 

 
 

  ة گالوانیز در واقع    ،کند از فوالد فدا می   حفاظتو خود را براي  شود  دچار خوردگی می فوالد  جاي  به روي  
 کند.را فراهم می   شوندهقربانی  حفاظتاین  ايغوطه گرم 

خوردگیِ حا فوالد  روي  صل  را  رسوب    ،بر  مقابلمجدداً  آن  بیرون  در  نتیجهو  بندي  آب   محیط    در 
  کند.خوردگی را متوقف می 

چرا که به محض    ،اعمال شود  بیشتري   حفاظت،  دیدگیپس از آسیب  باید بالفاصله  ،هاي رنگیبا روکش 
 زنگ خواهد زد.  ،کل روکشاز کار افتادن بر اثر  نهایتاًفوالد  ، نفوذ زنگ به زیر الیه رنگ

 

 

 

 



 دیده آسیب ايگرم غوطه ةزروکش گالوانی

 

 
کند. در  محافظت می را    روکش   فوالد زیر  ، روي  قربانی شدنِ دهد که چگونه عمل  نشان می فوق  نمودار  

ببیند نقطه  آسیب  گالوانیزه  فوالد  که  گالوانیک    ، اي  سلول  می یک  نقط   در  روي گیرد.  شکل    ۀ اطراف 
ند. کمحصول این خوردگی بر سطح فوالد رسوب و از آن حفاظت می شود. دیده دچار خوردگی میآسیب

 .  داردکاتدي   حالت ، روي  روکشِ نسبت به زیرا  ،شودمی بدین ترتیب حفاظتالد فو

 

 دیده روکش رنگی آسیب

 
 

  ، کروم و مس بپوشانید  ،نیکل مثلتر زیتیو الکتروپ يفلز ر کنیم که اگر شما فوالد خود را باحال بیایید فک
نسبت به    ،کنند سقوط میزیر فوالد  به    ،گالوانیک  ۀمجموعدر  این فلزات  از آنجا که  افتد.  چه اتفاقی می 

بی  سریعتر  دچار   ، روکشفوالد  نقط   ي خوردگی  واقع  .د شونمی آسیب    ۀ در  در  حالت  این  فوالد    در  این 



که   می است  فدا  کروم  نفع  به  را  برعکسکه    ، کند خود  هنگام    این  ما  که  است  از  چیزي  حفاظت 
 در تالشش بودیم. زدگی  زنگ

 

 تر از فوالدوی زیتفلزات الکتروپ روکش

 
و مس    ،نیکل بی نسبت  کروم  فوالد  آسیب می خوردگی سریعتر  روکش دچاربه  این شوند.  ي در محل 

 عبور کند. هم از فوالد حتی تواند آید که می حفره در می  شکلبه  اغلبخوردگی 

گالوانیزه فرایند  فرد  به  منحصر  می   یسایشضد  و    سخت روکش    ، ماهیت  معنی  ایجاد  به  که  کند 
 ست.هاسرپا کردن سریع سازه و  سایت   دیدگی کمترآسیب

با بررسی جزییات    استاندارهاي گالوانیزه براي به حداکثر رساندن منافع و همچنین  یزه  انجمن گالوان
 د.  ه دهئجامعی ارا  ة مشاور  ،کار شما اساس تنظیم ویژگی  برکردن فوالدتان  براي گالوانیزه تواند می   ،حطر

 

 
 
 

 
 


