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استفاده از  ،یاز زنگ زدن و خوردگ یر یجلوگ یروش ها نیاز بهتر  ی کی
فعاالن صنعت سازه  یدغدغه ها  نیتر ی اصل از .باشد ی سرد م  زهیگالوان
  ی طیو عوامل مح ی سازه در برابر خوردگ  یحفظ و نگهدار  ،ی فوالد یها

مرطوب استفاده   یها  طیکه در مح  یی انتقال آب و لوله ها یها لوله .است
با   دیدوست دار اگر .هستند ی شوند، همواره در معرض خطر خوردگ ی م

تا   دیآشنا شو شتریسرد ب زهیگالوان  قیاز طر ی روش مقابله با زنگ زدگ 
 .دیمطلب همراه ما باش یانتها

 

 کردن فلزات زهیگالوان 1#

لوله   دیمواد در خطوط تول نی تر ی جزء اصل یفلز  یاژها یآل ری و سا فوالد
برق، پل ها و  یرهایت   .هستند ی صنعت  زات یتجه ریانتقال آب و سا یها

 ی فوالد و فلزات در زندگ  گرید یکاربردها زین یاسکلت فلز  یساختمان ها
و بخار آب موجود در هوا   ژنیکه اکس یی آن جا از .روزمره بشر هستند

  ی تمام  با فلزات فعال هستند، یی ا یمیش یکنش هاوا   جادیهمواره آماده ا 
 .قرار دارند ی و زنگ زدگ ی دگ یفلزات در معرض خطر پوس

 یمعموال از جنس رو یفلز  هیال ک ی  ایورق  کی (Galvanize) زهیگالوان
(Zink) فلزات   یپوشش محافظ در برابر رطوبت رو کیعنوان  به است که
 .ردیگ ی قرار م
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حفاظت از فلزات  یاز راه ها ی کی  (Cold Galvanizing) سرد زهیگالوان
با  یادی تفاوت ز ندیفرآ نیا .در صنعت دارد یادیز اریبس یاست و کاربردها

 شده ی غن یآن از رو در دارد و (Hot Dip Galvanizing) گرم زهیگالوان
(Rich-Zink)  شود ی درصد استفاده م 95تا   5 با غلظت. 

 

 

 ست؟ یسرد و گرم چ زهیتفاوت گالوان 2#

سرد و گرم در روش اجرا و طول عمر و  زهیتفاوت گالوان  نیتر  عمده
  در .شود ی گفته م زیداغ ن یگرم، غوطه ور  زهیگالوان به  .فلز است یماندگار 

  ی استخر م  کی وارد  رآهنیت  کیمثال  یفوالد ای یماده فلز   کیروش  نیا
گراد   ی درجه سانت 0 4 یمذاب با دما یاستخر مملو از رو داخل .شود
  کی، (Molten Zink) مذاب یدر استخر رو  رآهنیقرار گرفتن ت  با .است
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  نیا به و ردیگ  ی قرار م رآهنیت  ی به عنوان محافظ بر بدنه اصل  یاز رو هیال
غوطه  لیدل به .ابدی  ی م  شیبرابر افزا  حداقل  رآهنیطول عمر ت  بیترت 
 زهیفلز در روش گالوان یطول عمر و ماندگار  ،یکامل و قطر پوشش رو یور 

 .باال است اریگرم بس

 یکار رو نیا یبرا .اجرا کامال متفاوت است ندیسرد، فرآ زهیروش گالوان در
رنگ موجود است  ای یدرصد، به صورت اسپر  95تا   5 شده با غلظت   ی غن
  ی مثل نقاش قایدق سپس .دیکن هی ها ته ی آن را از ابزار فروش دیتوان  ی و م

زنگارها و رسوبات   ی تمام  ی برس آهن کیبا  دیابتدا با وار،ید  کیکردن 
 یقلمو ای یو سپس به کمک اسپر  دیکن زیتم د،یرا بتراش رآهنیت  یرو

  هیال یماندگار  .دیشده بکن ی غن یرا آغشته به رو رآهنیبدنه ت  ،ینقاش
 طیروش در شرا نی و معموال از ا ستین ادیز ی لیروش خ نیامحافظ در 

 .شود ی مرطوب استفاده نم  ی لیخ یها طی پرفشار و مح یکار 
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 ست؟یچ کی حفاظت کاتد 3#

به   زهیگالوان یها  ورق  د،یمشاهده کرد  ی قبل یطور که در قسمت ها همان
 ی ها، لوله ها و به طور کل ی کشت  رها،یبدنه ت  یرنگ رو هیال  کیحالت 

 .کنند ی محافظت م  ی و از آن ها در برابر خوردگ رند ی گ ی فلزات قرار م

چگونه  زهیگالوان هیال کیسوال در ذهنتان شکل گرفته باشد که  نیا دیشا
 Cathodic) کیکاتد حفاظت .تواند از فلزات محافظت کند  ی م

Protection )یها بیحفاظت و مراقبت از فلزات در برابر آس ی روش اصل 
 .است ی از خوردگ  ی ناش
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 ی به قطب مثبت حرکت م  ی الکترون ها از قطب منف ک، یزیف نیقوان طبق
فلزات مثل فوالد،   ی فلزات و فعال بودن برخ طیشرا لیبه دل اصوال .کنند
رطوبت قطب مثبت  ایو خاک  (Anode) آند ای ی قطب منف یفلز  لیوسا

 یفلز  لیالکترون از بدنه وسا طیشرا  نیا در .هستند (Cathode) کاتد ای
کم کم ضخامت  بیترت  نیا به .کند ی جدا شده و به سمت کاتد حرکت م 

 .شود ی سوراخ م   یه فلز قطع ایو لوله  افتهیبدنه کاهش 

از  ،یفلز  لیوسا دنید بیاز آس زیاتفاق و پره  نیاز وقوع ا یر یجلوگ یبرا
 Sacrificed) ی به عنوان آند قربان زهیهمان گالوان ای یپوشش رو

Anode ) جدا شدن از   یالکترون به جا بی ترت  نیا به .شود ی استفاده م
 زهیواقع پوشش گالوان در شود و ی محافظ جدا م  هیاز ال ،ی بدنه قطعه اصل

  ی بعد از مدت جهینت در .شود ی م  ی خوردگ ندیدر فرآ یبدنه اصل  نیگزیجا
روش کار و نحوه  نیا .بود میخواه زهی رفتن پوشش گالوان نیشاهد از ب

  ی از خوردگ ی ناش یها بیسرد از فلزات در برابر آس زهیمحافظت گالوان
 .است
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 زه یگالوان خچهی تار  4#

همزمان با گسترش استفاده از فوالد و آهن در صنعت، بشر شاهد  بایتقر 
 نیهم به .بر مقاومت، استحکام و عمر قطعات بود ی مخرب خوردگ  ریتاث
  یبرا ی راه افتنیمحققان شروع به جستجو و  یالدی م 1700از سال  لیدل

دانشمند به نام   کی 1742بعدتر در سال  ی کم .کردند ی کنترل خوردگ 
در طول عمر  یرو  هی ال کی زیشگفت انگ ریمتوجه تاث (Melouin) نیملوئ

 .آهن شد

در سال   تاینها .وجود دارد یادیدانشمند بحث ز نیا ت یدر مورد هو  البته
  ،یی ایتالیدانشمند و محقق ا (Luigi Galavani) ی گالوان  ی جی، لوئ1780

کشف کرد که اگر دو فلز مختلف   او .فلزات شد نیب ی کی الکتر انی متوجه جر
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 .شود ی م جادیا دینسبتا شد ی ک یالکتر انیجر کی رند،یکنار هم قرار بگ
 .روش گذاشته شد نیا ینام خود دانشمند رو تاینها

تن  10000از  شیب انهیسال ی سی، صنعتگران انگل1900تا  0 18 یسال ها نیب
روش هنوز هم   نی ا کردند و ی محافظ استفاده م هیرا به عنوان ال یفلز رو

 .حفاظت از فلزات قرار دارد یراهکارها ستیدر صدر ل
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  زهیالزم قبل از انجام گالوان یها یآماده ساز  5#
 سرد

  وارهای د دیبا ابتدا .دیکن ی منزلتان را نقاش یوارهایقرار است د دینک تصور
الزم،  یها یاز آماده ساز  بعد و دیکن  زیمخصوص تم لی را با استفاده از وسا 

طور که در  همان .الزم را داشته باشد ی تا رنگ اثربخش  دیرا رنگ کن وارهاید
  کیکردن  یبا نقاش  یادی روش تفاوت ز نیاشاره شد، ا زین ی بخش قبل

 .ندارد وارید

سطح فلز را  ی تمام  (Wire Brush) ی برس آهن کیبا استفاده از  دیبا ابتدا
سطح  دیبا تاینها .دیببر نیرا از ب ی زنگارها و آثار خوردگ  همه و دیکن زیتم

چند  دیبا سپس .پاک شوند سیو گر  ی اثرات چرب ی تا تمام  دییفلز را بشو
که مطمئن   نیاز ا بعد .تا کامال خشک شود دیساعت به فلز استراحت ده

  .دیکن ی آغشته م یاسپر  ایکه فلز خشک شده، سطح فلز را به رنگ  دیشد
تمام  د،یرا کامل انجام نده ی قبل یها  یآماده ساز  ند،یقبل از انجام فرآ  اگر

 .زحماتتان هدر خواهد رفت
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 درصد 96و  65 زه یگالوان یتفاوت اسپر  6#

رنگ   دیقبل از خر دیبا حتما د،یسرد استفاده کن زهیاز گالوان دیبخواه اگر
آن داشته  یها ت یفیمختلف و ک یدرباره برندها  ی اطالعات کامل زه،یگالوان
چقدر درصد  هر .شده است ی غن نکیز ای یرو زه،یرنگ گالوان اصوال .دیباش
  ی در برابر خوردگ یمقاومت اسپر  زانی و م تیفیباالتر باشد، ک یاسپر  یرو

  زهیرنگ گالوان  کی است که  نیدرصد ا 95و   5 از  منظور .باالتر خواهد بود
دو مدل    نیا متیق البته .شده است ی غن یدرصد رو 95 ای  5  یحاو

از   ی کی تان،یازهایناسب با نبا هم دارد و بهتر است مت یر یتفاوت چشمگ
 .دیرا انتخاب کن نهیدو گز نیا
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 ست؟ی سرد چ زهیکاربرد گالوان نی عمده تر  7#

سرد و گرم  زهیمطلب در مورد تفاوت گالوان  نیا یکه در ابتدا یطور  همان
 زهیکمتر از گالوان اریآن بس یاستحکام و ماندگار  مقاومت، م،یصحبت کرد
گرم  زهیبزرگ و حساس، گالوان ع ی در صنا لیدل نیبه هم قایدق .گرم است

اوقات شما در  ی گاه  ی ول .و انتخاب اول و آخر صنعتگران است تی اولو
 فرض .دیگرم را ندار زهیامکان استفاده از گالوان یو نگهدار  ری تعم ندیفرآ
  ی خوردگ  دچار  نگهدارنده نصب شده است، هیکه به عنوان پا ی رآهن یت  دیکن

 .رفته است نیاز ب زیگرم ن زهیمحافظ گالوان هیشده و ال

و تنها  دیداغ را ندار یحالت شما امکان استفاده از روش غوطه ور  نیا در
سرد   زهیتوان گفت که گالوان ی م یطور کل به .سرد است زهیراه حل گالوان

 است.  نیگزیروش کم خرج تر، کم زحمت تر و جا کی
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