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 2 محصوالت
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 4 مشتریان در یک نگاه

اعم از آهنی، آلومینیومی،گالوانیزه. هرمحصول صنعتی که رنگ شده وکیفیت رنگ و عمر آن مهم باشد  

.محصوالت آلومینیومی که دارای پوشش رنگی آندایز هستند  

مانند لوله و مفتول و ورق. محصوالتی که باید نورد شوند  

  (coil coating).کارخانجاتی که تولید ورق گالوانیزه دارند

 کارخانجاتی که ورق رنگی تولید می کنند

 ED (Electrodeposition)آستری رنگ 

مانند قطعات موتوری و گیربکسی. محصولی که پوشش نهایی آن رنگ نیست ولی باید پوشش دار باشد  



 5 تأییدیه ها



 پوشش تبدیلی چیست؟

 به فلزات سطح اتمی های الیه واکنش طریق از که شود می اطالق هایی پوشش به تبدیلی های پوشش اصطالح
  تشکیل فرایند بنابراین .شوند می ایجاد فلزات سطح روی اند، شده انتخاب مناسبی واسطه از که هایی آنیون

 این .کند می ایجاد را ای الیه فلز سطح روی بر نهایتاً و است ای شده کنترل خوردگی فرایند یک تبدیلی پوشش
 .باشد می خوبی الکتریکی عایق و است نامحلول واسطه محیط و آب در عمالً و دارد پایه فلز با محکمی اتصال الیه

 آهن، قبیل از .کرد ایجاد دارند، صنعتی کاربردهای که فلزاتی تمام روی بر توان می تقریباً را تبدیلی های پوشش
 ... و منیزیم مس، روی، کادمیم،
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 7 زیرکونیوم  نانو

 

 پدیده نانوزیرکونیوم

مکانیسم 
تشکیل 
 پوشش

علت بوجود 
 آمدن

 مزیت های نسبی



نانوسند توسعه فناوری   8 



 9 الزامات فناوری های پیشرفته

 علت بوجود آمدن

موضوعات 
 اقتصادی

مالحظات 
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Dimensional scale for pretreatment coating 10 



 11 مورفولوژی آرایش پوشش فسفاته آهن



 12 مورفولوژی آرایش پوشش کریستال های فسفاته روی 



 13 مورفولوژی ذرات نانویی



پوششمکانیسم تشکیل   14 



 15 پوشش فسفاته آهن

 این فسفاته به . پوشش بر روی فلزات بسیار نرم و ریز ایجاد می شود و رنگ آن نیز آبی تا قوس و قزحی استاین
حد قابل . از این فسفاته به هر دو روش اسپری و غوطه ور می توان استفاده کرد. عنوان پایه ای جهت رنگ کاربرد دارد
مزیت مهمی که فسفاته آهن دارد این . میلی گرم بر مترمربع است 600تا  250قبول پوشش جهت فسفاته آهن بین 

این مورد در سیستم هایی که از لحاظ . است که می توان از محلول فسفاته و چربیگیر به طور همزمان استفاده کرد
 .  مخازن و مراحل خط شست وشو مشکل دارند، استفاده می شود

 فسفاته آهن بر روی قطعات آهنیتشکیل: 

 

 NaH2PO4                                                                                                                            محلول فسفاته 

   Fe + 4NaH2PO4 → Fe H2PO4 2 + 2Na2HPO4 + H2                                               واکنش اچ شدن 

 2Fe H2PO4 2 + 2Na2HPO4 + O → 2FePO4 + 4NaH2PO4 + H2O                واکنش تشکیل پوشش 

 2Fe H2PO4 2 + 4Na2HPO4 + O + 5H2O → Fe2O3. 3H2O + 8NaH2PO4 

 

 

 Fe + 2 H3PO4 → Fe(H2PO4 )2 + H2 

 Fe(H2PO4 )2 → FeH PO4 + H3PO4 

 FeH PO4 → Fe3(PO4 )2 + H3PO4 



 16 پوشش فسفاته روی

در عملیات فسفاتاسیون، یونهای فسفات با یونهای آهن تولید شده ناشی از انحالل سطح و یونهای روی 
موجود در حمام، از راه نفوذ یا مهاجرت تماس یافته و رسوبات انحالل ناپذیر فسفاته آهن و فسفات  

 .بر اساس واکنشهای زیر بر سطح فلز تشکیل می شود( فسفوفیلیت)روی -آهن
با فاصله گرفتن ( هوپیت)  Zn در ادامه نیز با تخلیه یونهای آهن در مجاور سطح فلز، بلورهای فسفاته

 . از سطح بر اساس واکنش اخری، روی آن رسوب میکنند
.Zn3(PO4)2  هوپیتپوشش حاصل از فسفات روی بر روی فوالد شامل  4H2O و فسفوفیلیت 

FeZn2(PO4)2. 4H2O می باشد. 

3Fe(H2PO4)2→ Fe3(PO4)2+4H3PO4(4) 
Fe2+ + 2Zn2+ + 2H2PO4

− + 4H2O → 𝐅𝐞𝐙𝐧𝟐(𝐏𝐎𝟒)𝟐. 𝟒𝐇𝟐𝐎 s + 4H+ 

3Zn2+ + 2PO4
3− + 4H2O → 𝐙𝐧𝟑(𝐏𝐎𝟒)𝟐. 𝟒𝐇𝟐𝐎 



 پوشش نانو زیرکونیوم 17

تشکیل پوشش تبدیلی اساساً یک پدیده الکتروشیمیایی است که در آن تجزیه فلز در میکروآند رخ می دهد 
در نزدیکی الیه نفوذ باعث رسوب هیدرکسیدهای زیرکونیوم نامحلول در میکروکاتد   PHو افزایش مقدار 

بنابراین از جنبه سینتیکی، واکنش های . واکنش های کاتدی یک سری فرایندهای پیچیده هستند. می شود
 .  پیش می روند PHکاتدی به وسیله 

Fe → Fe2+ + 2e− 

2H+ + 2e− → H2 

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH− 

Fe2+ + OH− → Fe(OH)2 

Fe(OH)2 +2F−→ FeF2 + 2OH− 

12FeF2 + 3O2 → 8FeF3 + 4Fe2O3 

Fe3+ + OH− → Fe(OH)3 

ZrF6
2− → Zr4+ + 6F− 

𝐙𝐫𝟒+ + 𝟒𝐎𝐇− → 𝐙𝐫(𝐎𝐇)𝟒 

𝐙𝐫𝐅𝟔
𝟐− + 𝐎𝐇− → 𝐙𝐫(𝐎𝐇)𝟒 + 𝟔𝐅− 

Zr(OH)4 → ZrO2. 2H2O → 𝐙𝐫𝐎𝟐 + 2H2O 



Zinkphosphating 

GANO 

Process 

parameter 

performance 

specification 
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2 

3 

4 

1) Results within spec. for zinkphosphating 

2) Results within spec. for GANO 

3) Working window for zinkphosphating 

4) Working window for GANO 
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 19 مزیت های نسبی

اقتصادی بودن آن که هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این کار    -1
 .کاهش ایجاد خواهد کرد% 25حداقل 

 .میتواند ایجاد پوشش نماید( R.t)عدم نیاز به انرژی که دمای محیط   -2
 نداشتن رسوب و لجن مزاحم  -3
مولتی متال بودن که همزمان می تواند قطعات آهنی ، آلومینیومی ،   -4

 .را پوشش دهد...... گالوانیزه و 
مصرف بهینه در مصرف آب که کاهش قابل مالحظه ای را ایجاد می   -5

 .نماید
 2تا  1سرعت در واکنش تشکیل پوشش ، این ماده می تواند بین   -6

 دقیقه ایجاد پوشش نماید
 تست های مکانیکی بسیار بهتر   -7
 اپراتوری و مونیتورینگ بسیار ساده  -8
درصد مصرف حدود یک درصد در شارژ اولیه  -9  



Comparative table 20 



نانو زیرکونیومکاربردهای  21  

صنایع 
 آلومینیوم

صنایع 
 گالوانیزه

صنایع 
 آهن



 22 پوشش نانو بر روی محصوالت آهنی
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آلومینیوم و گالوانیزهصنایع   

 ظرفیتی 6کروم در صنایع آلومینیومجایگزین پوشش تبدیلی نانوزیرکونیوم 
 

26 

 6و  3جایگزین کروماته های در صنایع گالوانیزه نانوزیرکونیوم جایگزینی 



 27 معرفی یک پروژه موفق
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 آندایز

، نسبت باالی استحکام به وزن، شکل پذیری  (وزن آلومینیوم تقریباً یک سوم وزن فوالد و مس است)به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فردی چون سبکی آلومینیوم 
از پرکاربردترین .... بودن و یس عالی، چکش خواری و انعطاف پذیری مناسب، هدایت حرارتی و الکتریکی باال، با دوام و مقاوم بودن در برابر زنگ زدگی اتمسفری، غیر مغناط

 .فلزات در صنایع مختلف می باشد

میکرون دارد که این  01/0ضخامتی حدود تنها آلومینیوم هم، مانند سایر فلزات تمایل به واکنش با اکسیژن دارد اما الیه اکسیدی که در اثر تماس با هوا تشکیل می شود  
از طرفی می توان با یک فرایند الکتروشیمیایی، ضخامت این الیه اکسیدی را افزایش  . ضخامت بسیار کم نمی تواند مقاومت باالیی در برابر خوردگی های بعدی ایجاد کند

ماده مناسب دیگری  در این فرایند که به آن آندایزینگ می گویند، آلومینیوم به عنوان آند و . داد و موجب بهبود خواص سطح و افزایش مقاومت به خوردگی آلومینیوم شد
به عنوان کاتد در یک حمام الکترولیتی قرار می گیرند و با عبور جریان الکتریکی از الکترولیت، در اثر فعل و ( معموالً سرب، گرافیت، فوالد زنگ نزن و یا خود آلومینیوم)

 →2Al + 3H2O         .می دهد(  Al2O3 عمدتاً)انفعاالت الکتروشیمیایی، یون های اکسیژن در سطح آند با آلومینیوم ترکیب شده و تشکیل اکسید آلومینیوم 

Al2O3 + 6H++6e- 

از آنجایی که . از الکترولیت درجهت مخالف می باشد -O2از فلز به سمت سطح الکترولیت و همزمان حرکت یون های  +Al3تشکیل این اکسید در اثر مهاجرت یون های 
این فرایند بافت  . اده داین فرایند الکتروشیمیایی قابل کنترل می باشد، می توان تا رسیدن به خوردگی و ایجاد تخلخل مناسب روی سطح، فرایند آندایزینگ را ادام

الیه متخلخل تشکیل شده شامل تعداد زیادی حفره های شش ضلعی می باشد که به طور کامل با  . میکروسکوپی سطح و ساختار فلزی در نزیک سطح را تغییر می دهد
اگرچه سطح آندایز شده مقاومت بیشتری نسبت به  . بستر آلومینیومی زیرین یکپارچه شده است و امکان انجام فرایندهای ثانویه مانند رنگ آمیزی و سیل را فراهم می کند

به سطح فلز خوردگی رخ  ها آلومینیوم دارد اما همچنان به دلیل ساختار متخلخل سطح، امکان ورود آلودگی و عوامل خورنده به سطح وجود دارد که با رسیدن این آلودگی
 . بنابراین باید پس از فرایند آندایز با مواد مناسب سطح به خوبی سیل شود. می دهد

به طور ایده آل آلومینیوم برای آندایز کردن مناسب است، اگرچه  . آندایز آلومینیوم موجب افزایش مقاومت در برابر خوردگی، امکان رنگرزی و چسبندگی بهتر رنگ می شود
 . سایر فلزات غیرآهنی مانند منیزیم و تیتانیوم نیز میتوانند آندایز شوند
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 g/lit 225سولفات قلع مایع بر مبنای 
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 g/lit  (SALLOX) 200سولفات قلع مایع 
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 اچانت (Atzen)   (Alukin)  چربیگیر پولیش
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(SCHIGOLD) رنگ طالیی دیپ  رنگ طالیی الکتروکالرینگ (SCHIGOLD DIP) 
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 استابالیزر وان قلع  (SALMIX NF45)           (SCHILLOUX)ادتیو وان سولفوریک جهت جایگزینی اسید نیتریک 
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(ALUSEAL)   سیل سرد (ADD LF)  ادتیو فلوراید 
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 با سپاس از توجه شما


