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سفيد روي هفوالدي با پوشش كروماتبررسي علل تخريب پيچ   

  

  

  

  

  

   كيدهچ

در حضور رطوبت نمونه هاي پيچ در شرايط آزمون عملكردي كه پرداخته شده است.  كروماتهفوالدي با پوشش به بررسي علت تخريب پيچ هاي  پژوهشدر اين 

.در بازرسي چشمي اوليه بر روي پيچ ها آثاري از خوردگي سفيد (سفيدگي) و خوردگي قرمز (زنگ  درصد) قرار داشته ،دچار خوردگي شده است90باال ( حدود 

و ريزساختار پيچ توسط ميكروسكوپ زدگي) ديده شد. ارزيابي ها و آزمون ها شامل آناليز كوانتومتري پيچ ها ، تعيين جنس پوشش ، مطالعات كيفيت پوشش 

) بوده و در ادامه به بررسي هاي تكميلي فرايند توليد پيچ ها و تأثير آن بر ساختار و نيز فرايند پوشش دهي پيچ ها پرداخته شد. SEMنوري و الكتروني روبشي (

خوردگي پوشش پيچ به كمك روش الكتروشيميايي (آزمون پالريزاسيون) به منظور مطالعه رفتار خوردگي پيچ، از آزمون سالت اسپري استفاده شد و منحني رفتار 

نتايج بررسي ها نشان داد فرايند پوشش دهي نامناسب پيچ ها و انتخاب نوع پوشش كروماته روي سفيد ، تأثير به  ترسيم و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  .حيط رطوبت باال قرار گرفته شده ، داشته استسزايي در مقاومت به خوردگي پايين پيچ هاي ارسالي در معرض م

  

  پيچ فوالدي، پوشش كروماتهقرمز، خوردگي سفيد، خوردگي  : هاي كليدي واژه

  

  مقدمه ـ1

هاي صنعتي و يا جهت انتقال حركت  در بيشتر واحدهاي صنعتي از پيچ ها براي سوار كردن و اتصال قطعات روي يكديگر و نيز تنظيم دستگاه

پيچ ها با توجه به شكل و كاربردشان به انواع مختلفي تقسيم مي شوند. مهمترين آن ها پيچ هاي غير خودكار يا ساده،  .[1]شود.استفاده مي 

پالستيك باشد. پر مصرف ترين مواد در توليد اين نوع  يا تواند از فلز، چوب جنس پيچ ها مي.[2]پيچ هاي خودكار و پيچ هاي ساختماني هستند

صنايع در  -استنلس استيل ) ( زنگ نزن هاياستفاده از فوالدهاي با كربن باال، فوالد اما. استم كربن و كربن متوسط كنوع  ازفوالد  ،اتصاالت

يكي از مهمترين نكاتي كه آلومينيوم (ظروف تفلون)، مس و برنج نيز معمول مي باشد. بنابراين  –، صنايع غذايي و مكان هاي مرطوب دريايي

. جنس و نوع مواد اوليه نه تنها در كيفيت اين نوع استاتصاالت مانند پيچ ومهره و پرچ بايد توجه داشت نوع و جنس مواد اوليه در توليد 

قابليت  بايدشود  ها نيز تاثير زيادي دارد. نوع مفتول فوالدي كه در توليد پيچ و پرچ و مهره ها استفاده مي در قيمت تمام شده آن بلكهاتصاالت 

زيرا در  معموال از فوالد ساختماني و معمولي گرانترند ، CHQي فوالدها. [3]را داشته باشد )Cold Heading Quality( ذيري سردفرم پ

 ، در نتيجهريز هوا به حداقل برسد و سطح مقطع مفتول به صورت يكنواخت تر و همگن تر باشد يها شود حبابفرايند توليد آن ها سعي مي 

 پيچ تا ميزان مقاومت استبعد از توليد انجام عمليات حرارتي اين نوع از پيچ ها مهم در مورد  نكته .خواهد داشترك نسطح قطعات توليدي ت

هاي متداولي كه بر روي پيچ ها اعمال   پوششانواع دهي مي شوند.  پس از ساخت، به منظور جلوگيري از خوردگي، پيچ ها پوشش .تقويت گردد


