
بارة گزارشی از پیشرفت ترکیب شیمیایی در حمام یک
 گرم  ةگالوانیز

 خالصه: 

 ـ مقدمه 1

از فوالد در برابر خوردگی است. چرا که با به   هاي محافظتثرترین روش ؤیکی از ماي غوطه گرم  ة گالوانیز
آمدن روکش  این شیوهدست  در  باال  با کیفیت  با هزینمدت  محافظت طوالنی   ، هاي  فوالد  عملیاتی    ۀ از 

می أت   یکم  نسبتاً گالوانیزهاینکه    علیرغمشود.  مین  از    فرایند  شده  سال  150بیش  شناخته  که    ، است 
فناوري  در  مداوم    پیشرفت دارد. این  ادامه  پیشرفت    همچنان  استفاد فعالیت   شاملاین  با هدف  ة  هایی 

محصوالتی است که    مستمر   افزایش هاي فنی جدید و همچنین  استفاده از راه حل   ، از روي و انرژي   بهینه
آنها محافظت کرد.  روي    ِ با روکش توان  می  نه  روي    خواص خوب روکش امروزه  از  نشان داده است که 
سازه   محصوالت  تنها معمولیکوچک  هاي  و  فوالد  از  شده  فوالد   ، ساخته  جنس  از  محصوالتی  با    بلکه 

سرعت  هاي ساخته شده به منظور کشیدن با  مفتول همچنین  پس از عملیات حرارتی و    ت باال نیز، مقاوم
را  هاي عالی  ت دستیابی به روکششوند. این امر انجام تحقیقات مستمر و حل مشکالباال گالوانیزه می 

کاهش    هر چه بیشتر براي  تالش موجب    ، آنو کاهش منابع    طلبد. در عین حال افزایش قیمت رويمی 
 شده است.مصرف آن 

گالوانیزه دارد. مصرف روي   محصوالت یک از روکش بستگی به مقدار روي مصرفی در هر   ۀهزین
به ض  تنها  روکشخنه  به    ،امت  ویژگی   رفت-هدربلکه  از  برده شدهبه   فناوري  ناشی  یعنی تشکیل    ،کار 

روي سخت و  روي  بستگی    هم روي    منجمد قطرات    گیري شکل  و   سطح حمام  اکسیداسیون  ، خاکستر 
  رفت -محدود کردن هدر و  امکان کاستن مصرف روي    ،فنیفرایند    این  منطقی  هدایتبه    عنایتدارد. با  

 وجود دارد. آن 

  حضور ترکیب شیمیایی حمام روي است.    ، مصرف روي  کننده درترین عوامل تعیینیکی از مهم 
کش و همچنین  ساختار رو  ،تیک رشد سینِ  ، )مورفولوژيشناسی (ریخت هاي آلیاژي به شدت بر  افزودنی 

ثیر بسیاري عناصر  أ تا ترا داده است  فرصت  ها تحقیق به ما این  سالثیرگذار است.  أخواص خود حمام ت
پیکربندي تک   را  شدهمعرفی  در  یا  پیچیده تک  راه   مشخصتر  هاي  این  از  بسیاري  در  حلکنیم.  ها 
  یکی  تواننمیکه در حال حاضر تجربه نشان داده است  ،اند. با این حالدهصنعتی استفاده ش  هايفعالیت
 در جهان معرفی کرد. شیمیایی حمام ترکیب  بهترینعنوان به را  از آنها



حمام شیمیایی  ترکیب  انتخاب  نیازهاي    ،هنگام  گالوانیز  ۀجداگانباید  طیف  ویژگی  از    ة ناشی 
 قرارند: از این حمام  هايافزودنی انتخاب معیارهاي اصلیرا مالك قرار داد.  حصوالت م

 ـ ترکیب شیمیایی فوالد  1

 روي در طول فرایند  هايرفت-هدر تولید میزان ـ 2

 محصول   ةپیچیدگی و انداز ،ـ شکل 3

 د نظر محصول ـ استفاده و کاربرد مور  4

 محصول در روي مایع تهدید گسیختگی ـ  5

 ـ مقاومت روکش در برابر خوردگی  6

روي    قابلیتو    روي   مایع   پذیري فوالد در واکنش خاطر  به   ، کش گالوانیزهرو  موجود در   مقدار روي
  ،موارداز    در بسیاريها  روکش از حمام است.    آن  از سطح محصول هنگام بیرون کشیدن  جاري شدن  در
هاي آلیاژي گوناگون  الیه مترجم: منظور [ لینسانِد هاياز سري  دارسیلیکون  فوالد ة گالوانیز  ویژه هنگامبه 
تر از حد مجاز  بسیار ضخیم   ،باال  سیلیکونبا  و فوالدهاي    ]است  اثر ترکیب فوالد با روي   وجود آمده بربه 

ه منجر به افزایش مصرف  از آنجا ک   ،هاي خیلی ضخیم روکش   هستند. تولید   EN  ۱۴۶۱ایزو  استاندارد  
   توجیه اقتصادي ندارد.   ،دشوروي می 

در    خاکستر گالوانیزه است. این ضایعات  ،شودی کی از ضایعاتی که باعث از بین رفتن روي می
  برداشته شدن   ،د. مشکل دیگرشوبا هوا ایجاد می   مایع رويتماس    که بر سطح  هستند   اکسیدهاییواقع  

روي   دارمق از  دلیل    ،حمام  زیادي  از محصوالت    ناقص  ۀ تخلیبه  بسیاري  است.  محصول  از سطح  روي 
خارج  هاي  محل در  روي  انباشتِ  هستند.  سطح گسترده  باالیی از    ۀگالوانیزه داراي اشکال پیچیده و درج 

. در  استمصرف روي    ۀرویافزایش بی   اش و نتیجه   شودبه بیرون کشیده می محصول    همراه   ، از دسترس 
  هایی در ترك ایجاد گذارد و منجر به تغییر شکل و می ثیر أ حمام روي بر خواص محصول ت ،موارد بسیاري

ثیر بگذارد و  أبر محیط زیست و سالمت انسان ت تواند  ی حمام همچنین مشود. ترکیب شیمیایی  می آن  
 ها را تعیین کند. خوردگی روکشدر برابر  مقاومت 

طی  ،تاریخیلحاظ    به  حمام  شیمیایی  گالوانیز سال   ترکیب  فناوري  از  استفاده  متمادي    ة هاي 
نزدیک به    ،نشده است. با این حال  گزارش انتخاب یا    ، فرایند   هیچ روش خاصی در مدتدر    باره،یک  گرمِ

انجام ترکیب شیمیایی حمام    بهترین  رسیدن بهبا هدف    ايفشرده   تحقیقات نسبتاًاست که  چهار دهه  
 ايگرم غوطه   ةفرایند گالوانیزنامطلوب در    ةذف یا کاهش هرگونه پدید امکان ح  در آن صورت  کهگرفته  

 .  فراهم است



راه   دارد   مروري حاضر    ۀ مقال  ،بنابراین حمام  حلبر  شیمیایی  ترکیب  انتخاب  براي  ممکن  هاي 
ترکیب شیمیایی حمام   کارامديدر رابطه با تغییراتی که در طول چندین دهه کار فشرده روي   ، گالوانیزه

گرم   یکبارة افزودنی أ تاست.    گرفتهانجام    گالوانیزه  ب مختلف  هاي  ثیر  نحو  ،حمام  ه آلیاژي  به    ة بسته 
فرایند    شانگذاري ثیرأت روکش   فنیبر  کیفیت  قرار  و  تحلیل  و  تجزیه  مورد  و  این    گیرد. می ها  تجزیه 

آلودگی در حمام گالوانیز  افزودنی کاهش   ، روي  ةتحلیل شامل  کاهش    ،مقدار خاکستر روي  ةدهند مواد 
فوالدهاي  واکنش  افزودنی دار  سیلیکون پذیري  الی و  کیفیت  که  است  روکش   ۀهایی  بهبود  سطحی  را  ها 

مورد    هايحلو بهترین راه  ه استتوجه شد   هاآن افزودنی د. به مزایا و اثرات منفی استفاده از  نخشبمی 
 .شودمی نشان داده   ،براي انتخاب و مدیریت ترکیب شیمیایی حمامکنونی   ةاستفاد

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


