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چکیده
به مجموعه فرآیندهایی که تحت آن ،سطح قطعات فلزي و یا غیرفلزي (اجسام رسانا  ،نیمه رساانا و نارساانا) باا
الیه هایی از فلز یا غیرفلز جهت دستیابی به سطوح مناسب براي کاربردهاي صنعتی ،تزئینای و کااهه هزیناه
تولید  ،انجام میگیرد ،آبكاري میگویند.
صنعت آبكاري با توجه به اهداف آن قادر است میزان خسارت ناشی از خوردگی و سایه را باه شادت کااهه
داده و جامعه بشري را در تولید قطعات ،وسایل ،ابزار وکاالها با هزینهاي بسیار کم ،باا توجاه باه اولویات ح ا
منابع معدنی و طبیعی و است اده بهینه از آنها یاري نماید.
آبكاري یک صنعت مكمل ونهائی است زیرا اکثرا کاال ها بدون آبكاري قابل عرضه باه باازار نیسات .یكای از راه
هاي جلوگیري از خوردگی و خسارت هاي سنگین ناشی از آن  ،آبكاري قطعات صنعتی و خاانگی مایباشاد .از
این جهت الزم است که در شیمی دبیرستان توجه بیشتري به بحث خوردگی و آبكاري فلازات و آلاودگی هااي
ناشی از این صنعت و نقه علم شیمی در پیشرفت این حرفه و کنترل آلودگی هاي زیست محیطی ایان بشاه
به کمک شیمی صورت گیرد.

کلمات کلیدي
خوردگی ،صنعت آبكاري ،مشكالت زیستی ،علم شیمی
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مقدمه
آموزش کلیات م اهیم خوردگی و راهاي مقابلاه باا آن در شایمی دبیرساتان آماوزش داده شاود .کتاب درسای باوی ه
دانشگاهی به عنوان یک قالب استاندارد تلقی نمیشوند و حتی برخی عناوین درسی دورههااي قبال از دانشاگاهی در بعاای از
کشورها متناسب با فرهنگ ،آداب و رسوم و امكانات صنعتی و منابع طبیعی آن کشور تدوین میشوند ،ولی در کشاور ماا بطاور
خالصه در شیمی پیه در حد چند سطر اشاره شده است.
مسئله خوردگی که اقتصاد و سرمایههاي ملی را تهدید میکند باید توسط معلمین  ،دبیران و استادان دانشگاهی تعریف
شود و بششی از کتاب هاي درسای دبیرساتان باه مسائله خاوردگی و راه هااي جلاوگیري از آن اختصااا داده شاود .وقتای
دانهآموزان کشور در دوران تحصیل با پدیده خوردگی آشنا شوند اعم از اینكه آنهاا اداماه تحصایل بدهناد یاا ناه ،در زنادگی
روزمره خوداز آنچه آموختهاند در جهت کنترل وکاهه هزینه هاي ناشی از خوردگی است اده نمایند.
کتب درسی شیمی باید متناسب با نیازهاي علمی دانه آموزان وجامعه تادوین شاود و نبایاد تصاور شاود کاه مسائله
خوردگی به درد دانهآموزان نمیخورد و باید در سطح دانشگاه  ،آن هم براي برخای رشاتههااي خااا گنجاناده شاود بلكاه
بایستی حدود نیازهاي آموزشی دانه آموزان و دانشجویان را متناسب با شرایط فرهنگی  ،جغرافیایی و صانعتی کشاور در نظار
گرفت .یكی از راه هاي جلوگیري از خوردگی و خسارت هاي سنگین ناشی از آن  ،آبكاري قطعات صنعتی و خانگی میباشاد .از
این جهت الزم است که در شیمی دبیرستان توجه بیشتري به بحث خوردگی و آبكااري فلازات و آلاودگی هااي ناشای از ایان
صنعت و نقه علم شیمی در پیشرفت این حرفه و کنترل آلودگی هاي زیست محیطی این بشه به کمک شیمی صورت گیرد.

هدف تحقیق
از آن جایی که بسیاري از صنایع مرتبط با علم شیمی در مقاطع تحصیلی معرفی نمی شوند و فراگیران فقط باه کساب
نمره قبولی بدون درک صحیح از کاربرد صنعتی شیمی می اندیشند ،بطوري که اکثر فارغ التحصیالن دانشگاهی رشاته شایمی
نیز ازاین صنعت اطالع چندانی ندارند ،ونیروهاي مشغول در این حرفه اکثرا تحصیالت دیللم دارند بدون هایگ گوناه آگااهی از
خطرات ناشی ازکار با مواد شیمیایی که سالمت انسان ومحیط زیست را تهدید می کند ،واین وظی ه آموزش وپرورش وآماوزش
عالی است که در دوران دبیرستان ودانشگاه کتب درسی شیمی را بیشتر کاربردي ودر راستاي نیازهااي عملای جامعاه آماوزش
دهد.

بیان مسئله
همزمان با پیشرفت علم و تكنولوژي و با ورود به مرزهاي ناشناخته جهان هستی و پیچیدگی جهان ارتباطات و رقابات
هاي شدید جهانی  ،نیاز به ابزار و وسایل مدرن و پیچیده و دقیق با توانائی هاي خااا و سااخت قطعاات و کاالهاا کاه هزیناه
تولید کمی داشته باشد بیه از پیه احساس میگردد .فلزات الزم براي ساخت چنین قطعات و کاالهایی عمدتاً کمیاب و گران
قیمت میباشند.
از طرفی یكی از معاالت جامعه بشري خسارت هاي ناشی از خوردگی است به طوري که بار اسااس آمارهااي موجاود
میزان خسارت ها و ضررهاي ناشی از خوردگی رقمی برابر با  4/5درصد تولید ناخالص ملی کشورهاي جهان اعالم گردیده است.
صنعت آبكاري با توجه به اهداف ذیل قادر است میزان خسارت ناشی از خوردگی و ساایه را باه شادت کااهه داده و جامعاه
بشري را در تولید قطعات و وسایل و ابزار و کاالها با هزینهاي بسیار کم  ،با توجه باه اولویات ح ا مناابع معادنی و طبیعای و
است اده بهینه از آنها یاري نماید.
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الف )صرفهجویی کالن اقتصادي در ساخت قطعات و کاالها
قبالً گ ته شد فلزات مورد نیاز براي ساخت ابزار و وسایل  ،قطعات و کاالها با وی گی هاي خااا در طبیعات کمیااب و
بسیار گران میباشند .از طرفی فوالد و بسیاري از فلزات دیگر و همچنین پالستیک به تنهایی جوابگوي نیازهاي متناوع جامعاه
بشري نیست.
صنعت آبكاري میتواند با کمترین هزینه و با ایجاد پوشههاي مطلوب فلزي و یا غیرفلزي بر روي قطعات ساخته شاده
از فلزات ارزان و پالستیک ها این نیاز را برآورده سازد.
نمونههایی از تواناي صنعت آبكاري به شرح زیر است :
 -9ساخت انواع مدار چاپی  :یكی از مهمترین تولیدات صنعت آبكاري میباشد که اهمیت وی هاي در ساخت و تولید رایانههاا
 ،تلویزیون  ،قطعات الكترونیک و  . . .دارند .قابل توجه است که در سااخت مادارهاي چااپی قطعاهاي از پالساتیكها انتشااب و
سلس سطح آن را به روش آبكاري متالیزه نموده و فلز مورد نظر (که عموماً طال است) را بر آن رسوب میدهند.
 -2آبکاري طال  ،نقره و پالتین  :بر روي قطعات فوالدي براي افزایه هدایت الكتریكی در صنایع برق و الكترونیک
 -3آبکاري قلع  :بر روي قطعاات فاوالدي باراي پیشاگیري از آلاودگی در صانایع غااایی و لحایمپاایري در صانایع بارق و
الكترونیک و و صنایع خودروسازي
 -4آبکاري کرم سخت  :بر روي غلتكها  ،قالبها  ،قطعات خودروو  ..ساخته شده از فوالد به منظور تاممین مقاومات سایشای و
حرارتی الزم
 -5آندایز سخت  :بر روي سازههاي آلومینیومی و براي افزایه سشتی سطح آن در صنایع هواپیماسازي و دفاعی
 -6فسفاته کاري  :بر روي قطعات فوالدي به منظور مقاومت خوردگی و چسابندگی بیشاتر رناگ در سااخت بدناه خاودرو و
یشچال
 -7الکتروالك  :بر روي قطعات فوالدي و غیرآهنی به منظور مقاومت خوردگی در بدنه خودروها و شیرآالت
 -8سرامیکی  :بر روي قطعات فوالدي به منظاور مقاومات در برابار حرارتهااي بااالتر از  0666درجاه ساانتیگراد  ،ساایه ،
خوردگی  ،تولید مبدلهاي حرارتی  ،قطعات موتور جت
 -1ساخت قطعات دقیق به روش آبکاري  :براي ساخت قطعاتی حساس و دقیق که با روشهاي متداول امكانپایر نمیباشاد
مانند ساخت رادارها
 -91آبکاري روي و آلیاژهاي آن  :بر روي بسیاري از قطعات فوالدي در اکثر صنایع

ب) مقاومت به خوردگی و سایش و افزایش عمر مفید قطعه
خسارات عظیم ناشی از خوردگی بر کسی پوشیده نیست .تممل در آمار ارائه شده دو کشور صاحب صنعت یعنی آمریكاا
و آلمان میتواند عمق فاجعه را نشان دهد .صنعت آبكاري با ایجاد پوشه هاي مناسب سهم عمدهاي در کاهه میزان خسارات
وارده به قطعات و افزایه طول عمر آنهارا دارد.

ج) بهداشتی نمودن قطعات و جلوگیري از مشکالت زیست محیطی
بسیاري از قطعات فلزي و غیرفلزي که روزانه همه افراد با آنها سرو کار دارند مایتوانناد حامال و ناقال اناواع آلودگیهاا
باشند.
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صنعت آبكاري همزمان در یک فرآیند پوشه دهای اهاداف بنادهاي الاف  ،ب و را تاممین و در خادمت بهداشات و
سالمتی افراد نیز قرار میگیرد .نگاهی به یراق آالت  ،شیرآالت بهداشتی  ،وسایل آشلزخانه  ،لوازم خانگی نمونههاایی در ماورد
اهمیت نقه آبكاري در بهداشتی کردن قطعات است.

د) زیباسازي قطعات و کاالها
ظاهر محصوالت با اهمیت ترین قسمت در جلب مشتري محسوب می گردد و نقه مهم در بازاریاابی دارد.باراي مثاال
انواع لوسترها  ،صنایع روشنایی  ،خودکارها و خودنویس  ،صنایع میز و صندلی ،تشتشواب وآشلزخانه  . . .را میتوان نام برد.

روش هاي متداول آبکاري
با توجه به نیاز صنایع و بر اساس استانداردهاي جهانی  ،پوشه ها بر اساس یكی از روش هااي زیار روي قطعاه ایجااد
میشوند :
-1آبكاريهاي الكتریكی ( : )Eloectroplatingآهن  ،ایندیم  ،برنج  ،پاالدیم  ،سارب  ،رودیام  ،روي (و آلیاژهااي آن) طاال (و
آلیاژهاي آن)  ،قلع (و آلیاژهاي آن)  ،کادمیم  ،کرم (تزئینی  ،سشت  ،آلیاژي)  ،مس  ،نقره  ،نیكل  ،آلیاژي.
-2آبكاریهاي تبدیلی (: )Conversion Coatingآندایزینگ (معمولی  ،رنگی  ،سشت)  ،فس اتهها  ،کروماتهها
-3آبكاريهاي شیمیایی ( : )Electroless Platingمس  ،نیكل
-4آبكاریهاي تبادلی ( : )Immersiopn Platingطال  ،مس  ،نقره  ،نیكل
-5آبكاري به روش غوطهوري گرم (داغ) ( : )Hold dip Platingآلومینیوم  ،روي  ،سرب  ،قلع
-0آبكاري موضعی (قلمی) ()Selective Plating
-7آبكاري در خأل ()Vacuum Plating
-8آبكاري تماسی ()Contact Plating
-9الكتروالک ()Electro-Lacquring
-16رنگآمیزي الكتریكی ()Electropaiting
-11قطعهسازي الكترولیتی ()Mechanical Plating
-12آبكاري ن وذي ()Diffusion Coating
صنایع وابسته به صنعت آبکاري:
-1صنایع دفاعی در تولید سالح ها  ،موشک ها  ،ماهواره و رادار
-2صنایع هواپیمایی و هلیکوپترسازي
-3صنایع خودروسازي
-4صنایع لوازم خانگی در ساخت تلویزیون  ،یشچال  ،آبگرمكن  ،بشاري  ،پلوپز
-5صنایع مشابرات در ساخت تل ن  ،کابل هاي انتقال نیرو
-0صنایع کاملیوتر در ساخت مدار چاپی
-7صنایع موتورسیكلت سازي و دوچرخه سازي
-8صنعت ساختمان در ساخت و تولید وسائل آشلزخانه  ،درب و پنجره آلومینیومی  ،تولید شیشه رفلكس
-9صنایع پزشكی و دندانلزشكی
-16تولیدکنندگان یراق آالت
-11تولید کنندگان شیرآالت بهداشتی و ساختمانی

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

-12صنایع برقی در تولید کلید و پریز و . . .
-13صنایع بستهبندي در ساخت و تولید قوطیسازي و . . .
-14صنایع ن ت و پتروشیمی
-15صنایع پیگ و مهره
-10سازندگان ابزار دقیق
-17صنایع روشنایی در ساخت و تولید لوستر
-18صنایع سنگین (فوالد  ،مس در تولید انواع ورق هاي فوالدي  ،مسی و برنجی)
-19منسوجات

نتیجهگیري:
-1صنعت آبكاري به عنوان یک فرآیند تكمیلی براي بسیاري از صنایع دیگر بوده و مكمل تولیدات آن هاسات ،مشاكالت دیگار
صنایع را بر طرف می کند.
-2از طرفی هزینههاي ناشی از خوردگی مهمترین هزینههاي اقتصادي صنعتی دنیا است باه طاوري کاه باین  % 3 – 4درآماد
ناخالص کشورهاي صنعتی را شامل میشود در حالی که باروشهاي مشتلف آبكااري حاداقل حادود  %25هزیناههااي ناشای از
خوردگی کنترل میشود.
-3عالوه بر مورد باال اگر سایر کارکردهاي آبكاري از قبیل مقاومت سایشی  ،کاهه وزن و ساخت مدارهاي چاپی و  . . .در نظار
گرفته شود اهمیت این صنعت بیشتر شناخته میشود.
-4صنعت آبكاري با رعایت اصول ایمنی و محیط زیستی و استانداردهاي پوشه نه تنها جزو صنایع آالینده محسوب نشواهد
شد بلكه با صرفهجویی مواد و انرژي ،افزایه عمر محصوالت ،حاف محیط زیست نیز خواهد بود و نقه مهمی در این راستا
ای ا مینماید.
 -5کتابهاي شیمی در دوره دبیرستان ،طوري تدوین شوند تا باعث آگاهی دانهآموزان ازکاربرد علم شیمی در صنایع مرتبط
وآشنایی با اثرات زیست محیطی این صنایع گردند.
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