


مشهدو شمال جنوب –كيلو متري شرق تهران ،تقاطع اصلي جاده ارتباطي تهران  320موقعيت جغرافيايي-1
نفر توليدومابقي پرسنل ستادي 6نفر متخصص در دكتراي مهندسي شيمي ومهندسي شيمي و3نفر شامل 11:پرسنل -2
  
متر مربع2000:مساحت زمين-3  
متر مربع سالن توليد،آزمايشگاه،انبار ،تصفيه خانه وامكانات رفاهي 1000:فضاي سر پوشيده-4  

 انواع راكتور هاي ضد اسيد ،ميكسرهاي جامدومخازن ذخيره سازي وآبساز :امكانات توليدي-5
كليه تجهيزات مورد نياز براي تست مواد پيش رنگ در مرحله ساخت وتحويل : امكانات آزمايشگاهي-6
.در توليد مواد و فرايند 80و حفظ روند كيفي از سال  2008ويرايش  9001ايزو دريافت گواهينامه  -7   
.حفظ كليه مشتريان جذب شده از ابتداي فعاليت تا كنون :        مهم -8

اين شركت با واردات مستقيم مواد اوليه از معتبر ترين شركتهاي خارجي و همچنين عقد قرارداد خريد با توليد  
كنندگان معتبر داخلي با حفظ كيفيت محصوالت خود در حد استانداردهاي                                و 

استانداردهاي خاص مربوط به صنايع مختلف قيمت كاالي خود را با اختالف قابل مالحظه اي از رقبا حفظ نمايد 
مبين رضايت آنان   ............ طيف گسترده مشتريان اين شركت در صنايع دفاع ،لوازم خانگي، صنعت خودرو و 

از عملكرد اين شركت است 
                         

ASTM-ISO-DIN-MIL





  در يا فلزات مانند ميزنند زنگ پوشش بدون مختلف سطوح اينكه
 كسي بر  ،پليمر ،چوب بتن مانند  شوند مي تخريب مدت ميان

 براي گذاري سرمايه يعني سطوح دادن پوشش .نيست پوشيده
 سرمايه اين .آنها از بيشتر  برداري وبهر  تاسيسات بيشتر حفاظت
  مقابل در آنها حفاظت نظر از وهم يين تز و زيبايي نظر از هم گذاري

 %10 تنها اگر كه داده نشان تجربه .دارد اهميت خوردگي و فرسايش
  دقت بيشتر ها پوشش واعمال سازي آماده عمليات اجرا در

شود مي افزوده ها پوشش دهي سرويس عمر به %40شود،حداقل



تميز كردن سطح وسپس اعمال يك اليه غير آلي به نام  
دليل بر روي فلزات اعمال    3به پوشش تبديلي شيميائي 

:                                          ميشود
  

.حفاظت  فلزات از خوردگي موقت قبل از اعمال رنگ_1
افزايش چسبندگي پوشش در زمان تشكيل فيلم       -2

حفاظت بيشتر در مقابل خوردگي در زمان سرويس دهي_3



زدودن آلودگي روي سطوح به وسيله عمليات آماده سازي 
انجام مي گيرد ،در اين عمليات آالينده هائي نظير آالينده هاي  

.اكسيدهاي سطحي و گردو غبارو چربي پاك ميشوند
يكي از عوامل مهم در طراحي روش تميز كاري و آماده سازي 

. ،جنس فلز پايه ميباشد 



مكانيكي -1
شيميائي -2



 .است سايش عمل از استفاده مكانيكي روش در اوليه اصول
:واين عمدتاً به طرق زير اعمال مي شود   
شن پاشي توام با هوا يا آب-1
پاكسازي با ابزار قدرتي -2
پاكسازي با ابزار دستي-3
جت آب   -4  

اين روشها معموال قادر به حذف چربي ها نيستند ،بنابراين از   
. استفاده ميشوند شيميائيروشهاي 



به روشهاي صنعتي مي گويند كه به منظور پاك سازي آالينده 
از سطح    گريس و غبارها واكسيدها –روغنها هاي چرب مثل 
روش شيميايي تميز كاري ومراحل آن ومواد  .استفاده ميشود 

پاك كننده هر روش،شرايط سطح ،نحوه تماس محلول با قطعه 
از نكاتيست كه بايد مورد توجه قرار گيرد 



در صورتي كه سطح فلز داراي اكسيدهاي سطحي باشد عالوه بر  
اينكه با برخي از روشهاي مكانيكي كيتوان اكسيد زدائي نمود ،  

با استفاده از بعضي از مواد شيميائي يا تركيب آنها نيز      
.ميتوان اكسيدهاي فلزي را رفع نمود
:مهمترين نوع اكسيد زنگ ناميده ميشود و به دو صورت است

حاصل واكنش  رطوبت و اكسيژن موجود در هوا با فلز سرد ميباشد : زنگ قرمز-1
.حاصل از واكنش اكسيژن با سطح آهن در هنگام نورد گرم يا وجود آالينده هاي كلريدي است: زنگ سياه  -2

ميباشد معدني اسيدهاي تركيب از استفاده شيميائي زدائي اكسيد روش مهمترين



:چربي گيري اگر بر اساس نوع محلولهاي پاك كننده باشد شامل
پاكسازي با حالل سرد -1
پاكسازي با حالل گرم -2
پاكسازي با حالل امولسيوني -3
پاك سازي با پاك كننده هاي قليائي پايه آبي -4
پاكسازي با بخار -5

ميباشد                                                                                                   



اگر بر اساس نحوه و روش پاك كردن باشد به شش روش انجام  
:ميشود

غوطه وري در بخار -1
غوطه وري در مايع -2
پاشش به كمك اسپري يا جت -3
كشيذن برس يا پارچه -4
پاكسازي الكتروليتي -5
پاكسازي التراسونيك -6



يكي ازپر مصرف ترين نوع چربي گير كه با تمام روش هاي 
.چربي گيري ميتوان از آن استفاده نمود

اين چربي گير ها معموال در حالت گرم مورد استفاده قرار  
ميگيرند

:تركيب اصلي اين مواد شامل
درصد ١٠الی  ٨ قوی و متوسط مواد قليائی

در صد  ۶الی  ۴ فسفاته ھا

٣ال  ١ تر کننده ھا

٢الی  ١ امولسی فایر ھا



:ميشود انجام روش 3 به گيري چربي عمليات از پس سطوح بازرسي
تست شكست آب -1
تست گريس قرمز -2

تست فلورسنس -3



توجه به مسموميت حاللهاي مورد استفاده -1
استفاده از چنگك و لوازم حفاظت فردي مناسب حين انجام كار -2
در چربي گير قليائي توجه به اينكه فلز نرم از فلزات آهني تفكيك شود -3
حاللهاي كلره با آب رقيق نشوند -4
شارژ روزانه مواد -5
ممنوعيت كشيدن سيگار در طول فرايند -6



پس از زدودن آلودگي ،اكسيدهاي فلزي ،روغن و چربي از روي  
فلز عمليات ايجاد پوششهاي تبديلي بر روي فلز انجام ميشود 
كه شامل نمكهاي فلزي يا اكسيدهاي فلزي نا محلول در آب 

.هستند      
:  نوع اصلي از اين پوششها به شرح زير است 3
فسفاته آهن -1
فسفاته روي -2
فسفاته منگنز -3



اين فسفاته با تركيبي بر پايه منو سديم فسفات ميباشد كه  
حتي ساده ترين تركيب از اسيد فسفريك نيز نتايجي شبيه آن  

.ايجاد ميكند
.ميكرون ميباشد  0.5الي  0.2ضخامت اليه فسفاته بين 

اين پوشش مقاومت زيادي در برابر عوامل خورنده جوي ندارد و  
.براي قطعات با كاربرد داخلي و يا قطعات دكروتيو كاربرد دارد

اين فسفاتها اين قابليت را دارند تا در يك محلول تك جزئي يا  
دو جزئي عمل چربي گيري و فسفاته را توام انجام دهند



پوشش هاي فسفاته روي بيشترين مصرف را در ميان انواع  
پوششهاي فسفاته دارند و براي تمامي اهداف ذكر شده و  

.استانداردهاي مطروحه كاربرد دارند
از اين پوشش ها براي شكل دهي سرد فلزات نيز استفاده 

ميشود
مهمترين عاملي كه استفاده از اين پوششها را در صنعت          

گسترش داده قابليت حفاظت كاتديك آن است 
ميكرون قابل افزايش است  15ضخامت اليه فسفات تا 







ضخامت  
ميکرو متر

رسوب  
بر متر مربع گرم

فام رنگ پوشش نوع

٠/۵الی  ٠/١ ٠/۵الی  ٠/١ آبی فسفاته آھن

۵الی  ١۵ ١٠الی  ٣٠ خاکستری روی سنگين فسفاته

١الی  ۵ ٢الی  ١٠ خاکستری فسفاته زير رنگ

٣الی  ٢۵ ٨الی  ۴٠ خاکستری تيره فسفاته منگنز



اندازه گيري وزن فسفاته -1
اندازه گيري ضخامت فسفاته -2

تست سالت اسپري -3
تست عملي و كاربردي شكست كريستال -4







ضخامت بر اساس ميکرو متر وزن بر اساس گرم بر متر مربع

۵ ۵الی  ١۵

١٠ ١٠الی  ٣٠

١۵ ١۵الی  ۴۵



فسفاته اھن فسفاته روی مشخصه

٠/۵ ۵ ضخامت ميكرو متر
٠/۵ ١٠ وزن گرم بر متر مربع

)ساعت ١٠٠تا (خوب )ساعت ۴٠٠بيش از (عالی سالت اسپري
ساعت ٢٠٠تا  )ساعت ١٠٠٠از  بيش(عالی  رطوبت
)درصد ٩٠بيش از (خوب )درصد ١٠٠(عالی چسبندگي

جواب نميدھد )ترک بدون(عالی  خمش
شکست از پشت  معموال شکست از پشت و رو بدون ضربه 

ندارد دارد کاتدیک حفاظت



چسبندگي -1 ضربه -3سالت اسپري -2 خمش -4 ضخامت-6ماوراءبنفش -5 ......و تستهاي تخصصي نظير شن پاشي،روغن ترمز،براقيت و  رطوبت-7



. 2در  2خانه  25ميلي متر  يا در بعضي استانداردها  1در  1خانه  100يكي از مهمترين تستهاي رنگ كه با ايجاد 
.ميلي متر بر روي سطح رنگ ايجاد ميشود

اين خانه ها با كاتر مخصوص به نوعي كه سطح فلز كامال ديده شود ايجاد ميشود 



 35دردماي  5تست مه نمكي كه از پاشش محلول نمك 
درجه سانتيگراد در محفظه اي بسته و قرار دادن قطعه مورد 

.   نظر در اين شرايط انجام ميشود 



پوندي از 2از فرود آمدن وزنه اي 
ارتفاع تعريف شده در استاندارد مربوطه  

برروي سطح رنگ شده حاصل ميشود 
و اثر اين ضربه بر روي و پشت

قطعه بررسي ميشود  



 20الي  4مقاومت رنگ هنگام خم كردن بر روي مندرلي به قطر 
ميلي متر و يا مخروطي با قطرهاي متغيير اندازه گيري ميشود



در اين تست رفتار و مقاومت رنگ در برابر نور خورشيد و  
مخرب ترين طيف آن يعني ماورابنفش بررسي ميشود



مهمترين عامل پس از زير سازي و پخت رنگ عامل ضخامت 
است كه هم ضخيم و هم نازك آن كيفيت رنگ و هزينه هاي  

آن را تحت تاثير قرار ميدهد



مهمترين عامل در تخريب رنگ خصوصا در محيطهاي شرجي  
كنار ساحل كه رطوبت هوا حاوي ذرات ميكرونيزه نمك است  

 35درصد و دماي  100در اين تست قطعه در شرايط رطوبت 
درجه سانتيگراد قرار ميگيرد و مدت زمان الزم جهت   40الي 

.تخريب رنگ اندازه گيري ميشود



با توجه به اهميت اين عمليات در بهبود خواص پوششهاي  
اعمالي الزم است قبل از هر گونه طراحي خط ،كليه آلودگي ها  

.شناسائي شده و اهداف پوشش دهي مشخص شود
در اين صورت خط توليد طراحي شده با حداكثر بازدهي عمل         

. خواهد كرد   
فسفاته روي بهترين و تنها گزينه در پوششهاي تبديلي است كه  
توانسته كليه استانداردها را پو شش دهد و جايگزين مناسب و  

.مقرون به صرفه اي براي آن نيامده است 



از جناب آقاي مهندس      مديريت محترم عامل برق منطقه  
اي مازندران به خاطر هماهنگي و مساعدتي كه در بر گزاري 

.اين برنامه آموزشي داشتند   
.و كليه مهمانان عزيز كه با عالقه اين برنامه را دنبال كردند 
اميدواريم اين فرصت پيش آمده شروعي باشد براي بهبود 

كيفيت محصوالت توليدي و هر كدام از عزيزان پيام رسان اين  
مطلب براي ديگر صنايع باشند كه با صرف هزينه اي بسيار 

اندك ميتوان نتايج بسيار خوب كسب كرد 




