
 شرکت شیمی فرآور مریک

 مگالوانیزه گر
 

HOT DIP GALVANIZED 
 

 



هرست مطالبف

صفحهعناوین

                             مقدمه  -

                             خالصه  -

                             خوردگی    -

             روش های جلوگیری از خوردگی و یا کنترل آن  -

                          گالوانیزه گرم  -

                      مراحل گالوانیزه گرم   --

                     مشخصات روی و ناخالصیها  در حمام مذاب روی -

                   کیفیت پوشش گالوانیزه گرم و خوردگی آن  -

             اثر عوامل مختلف در گالوانیزه گرم   --

              ده می شود؟ وش روی خورچگونه پ  --

                        طول عمر پوشش گالوانیزه گرم   -

                           معایب پوشش  -

           (roughness) ناهمواری سطح

        پوشش روی یا چداشدن الیه   (peeling)پوست انداختن   --

آهن –لیاژ روی از الیه آروی خالص 

              پوشش روی  (flaking)پوسته پوسته شدن   --



  بر روی پوشش روی    (BARE SPOT)لکه های لخت یا لکه های سیاه   --

              پوشش روی    (BLISTER)تاول زدن   --

پوشش روی (GREY COATING) سطح تیره

                 پوشش روی   (PIMPLE)جوش   --

 (Rust Stain) زنگ

 (White Rust)سفیدک

        رسوب اکسید روی تیره رنگ در سطح پوشش روی     --

              رسوب کلر و روی در سطح پوشش روی   --

فهرست مطالب
                               بازرسی و آزمایش پوشش روی    -

                    آزمایش ضخامت پوشش    --

                       تست یکنواختی     --

                     تست چسبندگی     --

            تعمیر قطعات آسیب دیده یا گالوانیزاسیون سرد    -

                 رنگ آمیزی سطوح گالوانیزه گرم    -

                    تعاریف اصطالحات    -

    

                            منابع و مراجع   
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METALS VOLTS

Magnesium -2.37

Aluminium -1.66

Zinc -0.76

Irin & Steel -0.44

Tin -0.14

Lead -0.13

Hydrogen -0.00

Copper +0.3 to 0.5

Silver +0.80

Platinum +1.20

Gold +1.50 to +1.68

Metallic path
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(Stainless Steel)

)
(Inhibitors

(Inhibitors) 

(Cathodic Protection)

(Sacrificial Anode) 
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(Impressed Current)

 ACDC

Passive

 (High Silicin Cast Iron) (Grafit) 

I =    ∆E

R

I =

∆E =   = E anode – E  cathode

R =     = R anode + R cathode
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I =    E anode – E  cathode

R anode + R cathode

I

E anode – E cathode              O             E anode = E cathode

∞cathode+ R  anodeR I

Coating

PaintsBitumen
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Pickling

)
(Inhibitors

(Embrittlement)

(Blister Coating)

Pickling

PH
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Pickling

(Fluxing)

( Zncl 2.3 NH4cl )(wetting Agent)

c°

(Drying)

°cFlux

(Bare Spot)

(Convectionally)
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c°c°–

–

–
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Pickling

- Pickling

- Pickling

–

Spots

(Compositions)

Centrifuge
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Spacers–

–
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(ASTM.B6

–

(DROSS)
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c°

–(BRITILE)

(ASH)

(Fluidity)
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(DUCTILITY)

Embrittle

(Fluidity)

(Ductility)

ASTM- 123

(ASTM- B6) 

DROSSc°c°
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–
(DIFFUSION)

–

CENTRIFUGE

c°
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Sic°

Si

(Reaction Rate)

cc3Fe
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(Alloying 

Rate) (Mild Steel)

C P Mn Si

< < < < –

> ___ > –



  ۴۵از  20

 شرکت شیمی فرآور مریک

سلفچگانصنعتی شهرک  –آدرس کارخانه : قم    

Zno

2Zn (OH)

Zn 3Co

[

 + O2          Zno + H2O            Zn(OH) ^ 2+CO2          x CO3Zn, x Zn (OH)^ 2
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 + O2         Zno + H2O            Zn(OH) ^ 2+CO2          x CO3Zn, xZn (OH)^ 2

+CL-                CL2 Zn, x Zn(OH) ^ 2 +Zn x O CLx

Passivator

O2+H2O                  Zno                Zn(OH) ^ 2                             

  +    CO2                xCO3Zn.x Zn (OH) ^ 2

SO2                 Zns+ SO3Zn+SO4Zn
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(Silicon Killed Steel)

–

Ca3CoMg3Co

 –

Pitting Corrosion

 –

 –
PH
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PH

PH2

c°
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PH

PH

c°

c°

Pitting 
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–
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–

of

Drainge PH

(Tube)
(plate)

PH
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WEIGHT OF ZINC COATING  (g/m^2) 

(µ / year) (g/m ^ 2 )(g/m^2 Year) (µ / year)
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TANAKA

- 

(ROUGHNESS)

–PICKLING
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)
(PEELING

–

)
(FLAKING

–

Si

)
(BARE SPOT

Bare Spot–

–
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(BLISTER)

Pickling

(EMBRITTLEMENT)(BLISTER COATING)

(GREY COATING

–

Composition

Si

(PIMPLE)
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Dross

Dross

Pickling

(Blister)(Blister)

(Rust Stain)

Pickling

Rusting

(White Rust)

(Dull Grey)

White Rust

white Rust
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passivators

Passivators

ZETAETA
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- 

–

Mild Steel

–
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Diffusion

Drain Off

ASTMCSA

() 

Minimum         Weight Zinc

Class Of Material ASTM 

SPEC.

Coating , OZ.per       sq.it.of Suriace

Average of

Specimens 

Tested

Any Individual 

Specimen
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Products Fabricated From Rolled Pressed and Forged Steel

Shapoo, Plates ,Bars, and Strip

1.8" – 3.16" thick

1.4" and  heavier

A123

2.0

2.3

1.8

2.0

HARDWARE

Class A. Casting gray iron, malleable iron , steel

Class B. Rolled, pressed, and forged articles (except those 
that would be included under classes C and D) B-1-1- 16 

in and over in thickness and over

15 in. length …………………………..

B-2- under 3.16 in. in thickness and over 15 in.

In length………………………………….

B-3- 15 in. and under in length andy

Thickess…………………………………

Class C. Fasteners (over 3.8 in. in diameter) and 

Similar articles. Washers 3.16 and 1.4 in think….

Class D – Fasteners (3.8 in and under in diameter) , rivets ,

Nails , and similar articles. Washers under 3.16

In thick…………………………...

A152

2.00

2.00

1.50

1.30

1.25

1.00

1.80

1.80

1.25

1.10

1.00

0.85

ASSEMBLIES

Class A – Casting gray iron malleable iron, steel Calss 

B – Rollcd , pressed and forged:

B-1 - 1.16 in and over in thickness…………… B-

2 – under 3.16 in.in thickness………………. B-3- 
in under in length andy

Thickess ………………………………………

Class C.- Bolts and drive screws (over 3.8 in. in diameter).

And similar articles………………………..

Class D – Bolts and drive screws (3.8 in. and under in 

Diameter). And similar articles………………….

A386

2.00

2.00

1.50

1.25

1.00

1.80

1.80

1.25

1.00

0.85
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سلفچگانصنعتی شهرک  –آدرس کارخانه : قم    

111 GH – STRENGTH BOLTS (A325) A153

Class C.
1.25 1.00

TOWER BOLTS (A394) A153

Class C.
1.25 1.00

() 

CONVERSION FROM ZINC COATING WEIGHT TO COATING 

THICKNESS

Coatug                  Weight
Thickness 

Mils*

Thickness Um 

(microns)Surface Oz 

/ Ft^2

Surface

g / m ^2

1.00 305.2 1.70 43

1.20 335.7 1.87 47

1.25 381.5 2.12 54

1.30 396.8 2.21 60

1.50 457.8 2.55 65

1.80 549.4 3.06 77

2.00 610.3 3.40 86

2.50 762.9 4.25 1.8

3.00 915.5 5.10 130

*1 mil = 0.001 inches

COMPARISON OF THE COATING MASS REQUIREMENTS

FOR HOT DIP GALVANIZED PRODUCTS (CSA 

SPECIFICATION G164-M)

Classification of Material

Minimum Mass of

Zinc Coating g/m^ 

2

Equivalent Minimum

Thickness

um (microns)

1.Castings

Iron and steel
550 78
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2.Rolled, Drawn, Pressed and Forged Steel Articles

(except Classsification 3.4, and 5 listed below)

1 mm and up to but not including 2 mm

2 mm and up to but not including 2 mm

3 mm and up to but not including 2 mm

4 mm and up to but not including 2 mm

5 mm and up to but not including 2 mm

260

400

500

560 610

37

57

71 80 

87

3.Screws, Bolts, Nuts. Rivets, Nails

And similar fasteners 10 mm and under

In diameter

Washers

Under 5 mm thick

260 37

4. Screws, Bolts, Nuts. Rivets, Nails

And eimilar fasteners 12 mm diameter

Washers

5 to 6 mm thick

42

5. Bolts, Nuts, and Threaded Fasteners

Over 12 mm diameter

Washers

Over 6 mm thick

460 65

Thickness Test
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Inhibitor

Weight Test

Pickling 

 Magnetic Measurement Of Thickness

376((ASTM

 
Metallographic Examination
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Magnetic Measurement Instrument

Preece 

Test(ASTM239

°c

(Knife Test)

(ASTM 123,153)

(Hammer Test)

(ASTM 

123)
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- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

PVAC Latex

Epoxy , Viny Copolymer 

Coaltar Epoxy Paint , Tar Bitumen

- Stainless Steel
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- Inhibitors

Inhibitors

- Cast Iron , High Silicon Cast Iron

–

High Silicon Cast Iron

- Embrittlement

°cc°٠٠۶  بهc°٠٠۶ 

 

- Wetting Agent Surface Acting Agent

- Dross

- Brittle

Brittle

- Ductility

- Mild Steel 

- Silicon Killed Steel
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1- Hot Dip Galvanizig, Zinc Development Association, 34, Berkeley 5Q,

LONDON,1980

2- Guidebook Of Hot Dip Galvanizing, Tanaka Galvanizing co.,Ltd,1984 3- 

American Society for Testing and Materials (ASTM).

4- Canadian Standards Association (CSA)


