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بــرای جلوگیــری از زنــگ زدن بیــش از حــد بدنــه خودروهــا ،بــه پوشــش ســطحی ،نيــاز اســت.
در حــال حاضــر پوشــش ســطحي بــه روش الكتريكــي انجــام ميگيــرد .در واقــع بــه جــای
روش ســاده غوطهورســازي بدنــه ماشــین در مخــزن حــاوي رنــگ ،پوشــشدهي بــا اســتفاده از
واکنــش الکتروشــیمیایی اعمــال میشــود .فراینــد پوشــش الکتریکــی شــامل پنــج مرحلــه اســت.
ایــن مراحــل بــه صــورت خالصــه عبارتنــد از:
 پيش تميزسازي :برای حذف كثيفي و چربی روي فلز به كار ميرود. فســفاته كــردن :بــرای ارائــه ســطح بهتــر بــه منظــور رنگآميــزي و بــرای حفاظــت در برابــرخوردگــی ب ـه كار مــيرود.
 پوششدهي الکتریکی :روش انتخابي رنگآميزي است. عمل شستوشو :برای حذف پوشش کرم مانند است که به سطح فلز متصل نيست. -عمل پخت :برای شبكهاي شدن پوشش پليمري به كار ميرود.
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 1مقدمه
قب ً
البــه منظــور رنگ آمیــزی ،بدنــه خودروهــا را درون مخــزن
رنــگ فــرو می بردنــد [ .]1امــا رنــگ معمــوالًكل ســطح را
به طــور مســاوی پوشــش نمــی داد؛ مخصوصــ ًا نقاطــي را
كــه داراي خوردگــي در اثــر نمــك هســتند .در اوایــل دهــه ی
 1970مشــخص شــد کــه خودروهــا را می تــوان بــه روش
آبــكاري آنــدي رنگ آمیــزی كــرد [ .]2ایــن پوشــش ها خیلــی
بهتــر از پوشــش بــه روش غوطه ورســازي بودنــد؛ امــا آن هــا
هــم حــاوي رزینــي شــامل گروه هــای اســیدی آلــی هســتند.
بــا توجــه بــه اين كــه ايــن گروه هــاي عاملــي بــا فلــز روی،
در فــوالد گالوانیــزه واکنــش مي دهنــد در نتيجــه پوشــش دهي
مناســبي روي بدنــه وســایل نقلیــه ايجــاد نمي شــود [.]3
در حــال حاضــر اکثــر وســایل نقلیــه بــا اســتفاده از فراینــد
پوشــش دهي الکتريكــي کاتــدی پوشــش دهی می شــوند [ .]4در
ایــن فراینــد از بــرق کمتــری اســتفاده می شــود و پوششــی را
فراهــم می کنــد کــه مقاومــت بیشــتری نســبت بــه خوردگــی
نمــک نســبت بــه ســاير روش هــا دارد [ .]5ايــن روش منجــر
بــه توليــد پوشــش مناســب می شــود و می توانــد در مــواردي كه
عنصــر فــوالد بــا فلز روي ،پوشــیده شــده اســت اســتفاده شــود.
عــاوه برایــن ،اســتفاده از ســامانه رزیــن اپوکســی بیــس فنــول
آ -يورتــان ،پوششــي بــا خــواص مکانیکــی برجســته و مقــاوم
دربرابــر خوردگــی ايجــاد مي كنــد [ .]6روش پوشــش دهي
الکتریکــی در دهــه ی  1960بــه ســرعت رشــد كــرده ،توســعه
یافــت و تــا ســال  1970ده درصــد کل وســایل نقلیه در سراســر
جهــان بــا ايــن روش ،پوشــش دهي الکتریکــی شــده اند [ .]7تــا
ســال  1990ایــن میــزان بــه نــود درصــد از کل وســایل نقلیــه
افزایــش یافــت و امــروزه اغلــب صنايــع خودروســازي دنيــا از
ايــن فراینــد پوشــش دهي اســتفاده می كننــد.
از آن جــا كــه وســیله نقلیــه بایــد بــه نحــوی پوشــش دهي
شــود تــا ســرعت خوردگــی فلــزی کــه از آن ســاخته شــده
کاهــش يابــد ،پوشــش ســطحي مناســب بــراي خــودرو بايــد
صــاف و انعطاف پذیــر باشــد و بــه آســانی بــا ســنگ و امثــال
آن خــراش برنــدارد .بــا توجــه بــه بررســي هاي انجــام شــده
ســعي شــده تــا از بيــن انــواع مختلــف روش هــاي رنگ آميــزي
شــيوه اي برگزيــده شــود كــه هــم ارزان باشــد و هــم بــه طــور
موثــر ایــن الزامــات را بــرآورده کنــد [ .]8در ایــن مقالــه بــه
بررســي فراینــد پوشــش دهي الکتريكــي بــه شــيوه کاتــدی کــه
امــروزه بيشــتر مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد پرداختــه شــده
اســت [ .]9در ایــن فراینــد ابتــدا وســیله نقليــه بــا زیرالیــه ای
بــه رنــگ خاکســتری و مقــاوم در برابــر خوردگــی کــه بــه
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آســتر معــروف اســت ،پوشــش دهي مي شــود .ســپس الیــه دوم
كــه رنــگ تزئینــی و نهايــي اســت افــزوده می شــود [.]10
 2فرایندهای پوشش دهي الکتریکی
فراینــد آنــدی ماننــد فراینــد غوطه ورســازي در حــال حاضــر
تنهــا بــرای تعــداد کمــی از کاربردهــای ویــژه مــورد اســتفاده
قــرار می گیــرد .بــا ایــن حــال در انتهــای ایــن مقالــه بــه
آن اشــاره شــده اســت زیــرا از اهمیــت تاریخــی مهمــی
برخــوردار اســت و اولیــن روش الکتریکــی اســت کــه بــرای
پوشــش ســطحی بدنــه ی خــودرو اســتفاده شــده اســت .فرایند
کاتــدی اساس ـ ًا شــبیه فراینــد آنــدی اســت؛ بــا ايــن تفــاوت
كــه ايــن فراینــد بــه جــای شــبكه شــدن گروه هــاي اســیدی
شــامل شبكه شــدن گروه هــاي قليايــی می شــود [.]11
 1-2فرایند تولید پوشش پليمري

بدنــه خودروهــا در فراینــدی پنــج مرحلــه ای پوشــش دهي
می شــوند .ایــن مراحــل پنج گانــه عبارتنــد از:
 1-1-2مرحله اول:پيش تميزسازي

چربی هــا و روغن هــا باعــث تداخــل مراحــل رنگ آميــزي
مي شــوند و شــکاف هایی را در پوشــش ایجــاد می کننــد کــه
باعــث گســترش خوردگــی می شــود .به همیــن دلیــل ،چربــی
قــرار گرفتــه بــر روی فلــز در طــی مونتــاژ بدنــه خــودرو بایــد
در اســرع وقــت حــذف شــود .ایــن کار بــا حــل کــردن چربــی
در نفــت ســفید و ســپس حــذف مخلــوط روغــن -حــال
انجــام می شــود .ســپس بدنــه ماشــین بــا قلیــا شست وشــو داده
می شــود تــا فراینــد چربی زدایــی ،کامــل شــود و در نهايــت بــا
آب شســته می شود.
 2-1-2مرحله دوم :فسفاته کردن

فــوالد مــورد اســتفاده ،الیه اليــه اســت و بــا اليــه خارجــی
از جنــس روی ،پوشــانده شــده اســت (شــکل  .)1ایــن الیــه
بــا اســید فســفریک در دمــای  50-55درجــه ســانتی گراد
پوشــانده می شــود .اســید بــا روی واکنــش داده ،مخلوطــی از
فســفات روی را در ســطح فــوالد تشــكيل می دهــد .اتصــال
رنگ پوشــش الکتریکــي بــه فســفات های روی ،نســبت بــه
فلــز خالــص ،بهتــر انجــام می گیــرد و خوردگــی فســفات های
روی بســیار کندتــر از فــوالد خالــص اســت [.]12

پوشش نوين بدنه خودروها

)(1
)(2

2 H3PO4 + 3 Zn → 3 H2 + Zn3 (PO4)2
2 H3PO4 + Fe + 2 Zn → 3 H2 + Fe Zn2 (PO4)2

ایــن عمــل بــه طــور مســتقیم و به واســطه کمک به چســبیدن
رنــگ ،مقاومــت در برابــر خوردگــی را بهبــود می بخشــد .عمل
فســفاته کــردن و رنگ آميــزي در مجمــوع  75تــا  90درصــد
از کل مقاومــت خوردگــی را باعــث می شــوند و عمــر وســیله
نقلیــه را  5تــا  10ســال افزایــش می دهنــد [.]13
اســید فســفریک اضافــی بــا آب شســته شــده و بدنــه وســیله
نقلیــه توســط تســمه نقالــه بــه داخــل مخــزن پوشــش الکتریکــی
حمل می شــود.
 3-1-2مرحله سوم:پوشش دهي الکتریکی

مخلــوط رزیــن و اتصال دهنــده و خمیــر حــاوی رنگ دانه هــا
بــه مخــزن تزریــق می شــوند .ســپس وســیله ای توســط تســمه
نقالــه پاییــن آمــده و جریــان الکتریکــی را بــه درون مخــزن
اعمــال می كنــد .در واکنــش الکتروپوششــي ،بدنــه ماشــین
به عنــوان کاتــد و مخــزن رنــگ بــه آنــد متصــل شــده کــه
نتيجــه آن اتصــال محكــم و یکنواخــت پلیمــر رزیــن بــه ســطح
فلــز بدنــه ماشــین خواهــد بــود [.]14
مخــزن پوشــش دهي از جنــس فــوالد بــا اليــه اي از پوشــش
اپوکســی ســاخته شــده تــا به عنــوان عایــق الکتریکــی عمــل
كــرده و همچنیــن در برابــر خوردگــی مقــاوم باشــد [.]15
مخــزن بــرای دســتیابی بــه شــرایط فراینــدی زیــر طراحــی
شــده اســت :
 -حداقــل انــدازه را از نظــر اقتصــادی داشــته باشــد و بــه راحتي

اجــازه ورود و حــذف ســریع هــوا را از وســایل نقلیــه بدهد.
 جریــان چرخشــي یکنواخــت و مناســب بــرای حــذفگردوغبــار و ذرات معلــق و حــذف كثيفــي رســوب كــرده
توســط عمــل فیلتراســيون.
 رنــگ بازگشــتی از خطــوط صافــی بخــش خارجــی از ايجــادرنــگ مــرده در مخــزن جلوگیری کــرده و مانــع توليد لكه میشــود.
 حرکــت افقــی رنــگ در الیــه ی باالیــی مخــزن ،حداقــلدو برابــر حركــت وســیله نقلیــه اســت .ایــن بــه منظــور
جلوگیــری از نشســتن رنــگ روي ســطوح و ایجــاد فیلــم
ناصــاف اســت.
مخازنــی کــه بــراي ايــن منظــور بــه كار می رونــد بهتــر
اســت بیــن  50000تــا  150000لیتــر گنجايــش داشــته و
تحــت کنتــرل  pHبــوده و نســبت ســطح کاتــد بــه آنــد تــا
 4:1برابــر باشــد.
رنــگ و حــال تــازه در صــورت نیــاز بــه مخــزن رنــگ،
اضافــه می شــوند .رنــگ بــا حــال مخلــوط شــده و ســپس
به طــور پیوســته اضافــه می شــود و میــزان افزايــش آن وابســته
بــه ســرعتی اســت کــه وســیله نقلیــه پوشــش دهی می شــود.
حــال نيــز در صــورت نيــاز و بــر حســب تبخیــر بــه درون
مخــزن افــزوده می شــود.
بــرای حفــظ ذرات رنــگ بــه صــورت پايــدار و منفصــل ،الزم
اســت کــه مخــزن ،خنــک نگــه داشــته شــود .خنک کننده هــا و
مبدل هــای حرارتــی طــوري طراحــی شــده اند كــه دمــاي حمام
را در تمــام شــرایط عملیاتــی روي حداقل  15درجه ســانتیگراد
حفــظ كننــد .انــواع رنگ هايــی كــه به صــورت الکتریکــی اعمال
مي شــوند بــرای دســتیابی بــه پايــداري مناســب و تثبيــت رنــگ،
داراي شــرایط دمــای عملياتــي بهينــه هســتند.

شکل  1آهن پوشش داده شده با روی (فوالد گالوانیزه) []12

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398
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شکل  2مشتق نمک آمین رزین اپوکسی بیس فنول-آ
N
"OR

 1-3-1-2تركيب و اجزای رنگ

O

رنــگ از دو قســمت تشــكيل شــده اســت :یــک قســمت رنــگ
از رزیــن و اتصال دهنــده تشــکیل شــده و قســمت دیگــر آن
شــامل رنگ دانه هــا اســت [ .]16معمــوالً بخــش رزیــن ،مشــتق
نمــک آمیــن از رزیــن اپوکســی بیس فنــول-آ بــا الیگومرهــای
ایزوســیاناتي مســدود شــده در ســاختار اتصال دهنــده
اســت (شــکل  2و .)3ایــن بخــش از ســاختار پلی يورتــان
انعطاف پذیــر در حالــت شبكه شــده داراي مقاومــت بســیار در
برابــر خوردگــی می شــود [ .]5تشــکیل ذره رنــگ پایــدار از
مخلــوط کــردن ایــن دو جــزء حاصــل مي شــود .طــرح واره ذره
		
پايدار در شكل  4نشان داده شده است.

آب

C

H
N

شکل  3الیگومر اتصال دهنده ایزوسیانات مسدود شده با R"—OH

ـوب دهی
ـیمیایی رسـ
ـي و شـ
ـای فيزيكـ
ـش هـ
 2-3-1-2واکنـ

ـتاتيكي
الکترواسـ

فراینــد رســوب دهی الکترواســتاتيكي شــامل چهــار واکنــش
الکتروشــیمیایی هم زمــان يعنــي الکتروفــورز ،رســوب دهی،
الکترواســمز و الکترولیــز اســت کــه منجــر بــه تشــکیل الیــه ای
بــا اســتحکام قابــل توجــه می شــود [ .]4اســتحکام الیــه

رنگ دانه

اختالط

شکل  4ذرات رنگ دانه پايدارشده توسط رزین
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پوشش نوين بدنه خودروها

 -2رسوب دهي
ذرات رنــگ بــا یون های هیدروکســید کــه توســط الکترولیز آب
تشــکیل شــده ،واکنــش داده ،گروه هــای نمکــی آمیــن تخریــب
شــده ،باعــث ايجــاد رســوب روي بدنه خــودرو می شــود [.]18
ايــن مرحلــه در شــكل  6نشــان داده شــده اســت.
R – NH3+ + OH - → R – NH2 + H2O
شکل  5فرایند الکتروفورز []5

تشــكيل شــده باعــث مقاومــت آن در برابــر شستشــوی زیــاد
می شــود .پــس از ايجــاد پوشــش الکترواســتاتيكي بــر روي بدنه
وســیله نقلیــه ،توســط تســمه نقالــه بــه مرحلــه شستشــو انتقــال
داده مي شود.
چهــار واکنــش الکتروشــیمیایی و تغییراتــی کــه طــی فراینــد
رســوب دهی الکترواســتاتيكي رخ می دهــد بــه شــرح زيــر
اســت:
-1الكتروفورز
3+
مطابــق شــكل شــماره  ،5ذرات رنگ حــاوي بار مثبــت ( )R-NH
بــر روي وســیله نقلیــه حــاوي بــار منفی منتقــل میشــود [.]17

 -3الکترواسمز
مــواد محلــول در آب از فیلــم جــدا شــده مهاجــرت می کننــد.
در اثــر فشــار اســمزی ،آب از فیلــم خــارج می شــود [.]19
فراینــد الکترواســمز در شــكل  7نشــان داده شــده اســت.
-4الکترولیز
آب در آند تجزيه شده و  O2به صورت زیر تولید می شود:
2H2O→O2 + 4H+ + 4е-

 H2روی وسیله نقلیه تولید می شود:

H2O + 2е-→H2 + 2OH-

هيــدروژن حاصــل اليــه فیلــم را جــدا كــرده ،ویژگی هــای
زبــري قبــل از عمــل پخــت را در آن ايجــاد مي كنــد [.]20
فراینــد الکترولیــز در شــكل  8نشــان داده شــده اســت.

شكل  6فرایندرسوب دهي رنگ روي بدنه خودرو []2

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398
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شکل  7فرایند الکترواسمز []19

 4-1-2مرحله چهارم:عمل شستشو

طــي ايــن عملیــات ،الیــه نــازک رنــگ کــه بــه وســایل نقلیــه
متصــل امــا بــه فلــز متصــل نیســت ،حــذف می شــود .حــذف
«ایــن پوشــش کــرم گونــه» بــرای جلوگیــری از نقص هــای
پوشــش دهي و ايجــاد اليــه رنــگ صــاف ضــروری اســت.
ایــن فراینــد شــامل شست شــو بــا آب و محلــول رقيــق از
رنــگ بــه روش غوطــه وري اســت .رنگــی کــه طــی ایــن
شستشــوها حاصــل شــده ،بازیافــت شــده ،مجــددا ً در پوشــش
وســایل نقلیــه دیگــر اســتفاده می شــود .پــس از شستشــو،
تســمه نقاله هــا خــودرو را به منظورعمــل پخــت بــه گرم خانــه
منتقــل می کنند.
 5-1-2مرحله پنجم :عمل پخت

در ایــن مرحلــه بدنــه خــودرو در دمــای 170-180درجــه
ســانتی گراد در کــوره ،پخــت می شــود .ایــن فراینــد باعــث
می شــود زنجیرهــای مختلــف پلیمــری بــا يکديگــر پیونــد
عرضــی بســیار قــوی و انعطاف پذیــری تشــكيل و شــبکه بــه
هــم پيوســته اي از پلیمــر در سراســر ســطح خــودرو فراهــم
شــود [ 21و  .]22در طــي ايــن فرایند ،اتصــاالت اوره و يورتان
بيــن رزیــن و اتصال دهنــده تشــکیل شــده و گروه هايــی کــه
پیــش از ايــن يورتان هــا را مســدود كــرده بودنــد ،به صــورت
بخــار همــراه بــا حالل هــای در جریــان و دیگــر محصــوالت
حاصــل از شکســت آزاد مي شــوند .در حــال حاضــر انــواع
جدیــدي از رنگ هــاي ســازگار بــا محیط زیســت ،داراي
طــول عمــر باالتــر و دوام بیشــتر طراحــی شــده وروش هــاي
پوشــش الکتریکی از نــوع کاتــدی به طــور مــداوم بــرای بهبــود
عملکــرد خوردگــی ،ظاهــر پوشــش و خــواص مکانیکــی و
کاهــش اثــرات زيســت محیطی در حــال توســعه اســت.
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شکل  8فرایند الکترولیز []20

 3بهبود كارايي خوردگی
در حــال حاضــر بــا اســتفاده از رزین هــاي مبتنــی بریورتــان-
اپوکســی بیس فنــول آ مي تــوان فیلم هايــي بــا ضخامــت  28تــا
 35میکرومتــری ســاخت ،در صورتي كــه ضخامــت اســتاندارد
ســاخت فيلــم بيــن  18تــا  23میکرومتــر اســت .ایــن بــدان
معنــی اســت کــه حتــی در کشــورهايی بــا فرســايش بــاالي
نمــک ،ايجــاد فيلــم بــا دوام و تضمیــن شــش ســاله بــرای
رنــگ خــودرو امکان پذیــر اســت.
 4پوشش دهی الکتریکی لبه فلز
تنــش ســطحی در اکثــر پوشــش های الکتریکــی باعث می شــود
تــا رنــگ در ناحيــه لبه هــا عقب نشــيني كــرده ،در طــول فرایند
پخــت ،ضخامــت پوشــش در لبه هــا کــم شــود .ســازندگان
ايــن روش هــاي پوشــش دهي ســامانه هایی را بــرای غلبــه بــر
ایــن مشــکل طراحــی کرده انــد:
 محدود کردن سياليت رزین اســتفاده از روش پوشــش دهي دوگانــه در حمام هــایجداگانــه
 اســتفاده از روش ايجــاد دو الیــه کــه یکــی پــس از دیگــریو در يــك حمــام حاصــل مي شــود
در حــال حاضــر دو روش اول بــا اســتفاده از روش ســوم
بــه صــورت تجــاری اســتفاده می شــود .بــرای رنگ آميــزي
قطعــات کوچــک كــه میــزان صــاف بــودن ســطح فیلــم خيلــي
مطــرح نيســت ،محــدود کــردن جریــان مــواد درون تــك حمام
رنــگ بــراي رنگ آميــزي كافــي اســت .در بخش هــاي قابــل
رويــت وســیله نقلیــه کــه صافــی فیلــم و ظاهــر رنــگ اهميــت
دارد ،پوشــش دادن لبه هــا بــا ســامانه دوالیــه ای تحقــق می یابد
[ .]23بــه دليــل كــم اهميــت بــودن صافــي ســطح اليــه اول،

پوشش نوين بدنه خودروها

رنــگ ايــن الیــه بــا جريان محــدود ســاخته می شــود؛ امــا براي
ايجــاد الیــه دوم رنــگ ،داشــتن جریــان خــوب بــرای رســيدن
بــه فيلــم صــاف ،ضــروري اســت .ســامانه پوشــش دهی دوگانه
به دليــل وجــود معايــب نيــاز بــه دو مخــزن رنــگ ضــروري
اســت ،البتــه بــه جهــت مزایــای مالــی ،انگيــزه زیــادی بــراي
اعمــال پوشــش دهی دوگانــه توســط یــک حمــام وجــود دارد.
 5فوالدهای پوشش دهي شده با فلز روی
وســایل نقلیــه جدیــد بــه طــور عمــده از فوالدهــای
پوشــش دهي شــده بــا روی ،ســاخته شــده اند .یــک نمونــه
از آلیــاژ چندالیــه از فــوالد پوشــش دهي شــده در شــکل
 1نشــان داده شــده اســت .به طــور معمــول فلــز روی ،بــه
روش الكتروشــيميايي بــر ســطح فــوالد آبــكاري شــده اســت
زیــرا باعــث ايجــاد پوشــش صاف تــر نســبت بــه حالتــي کــه
فــوالد در روی مــذاب غوطــه ور اســت ،خواهــد شــد .آلیــاژ
غنــی از روی باعــث حفاظــت در برابــر خوردگــی می شــود؛
درحالی کــه ســطح باالیــی آلیــاژ غنــی از آهــن ،محــل خوبــی
بــرای افزایــش رشــد مطلــوب بلــوردر طــی فراینــد فســفاته
کــردن اســت.
 6صاف بودن پوشش
ســطح «شیشــه ای ماننــد» بــرای بدنــه خــودرو به عنــوان
محــك و معیــار صنعــت بــرای كنتــرل کیفیــت پوشــش تلقــي
مي شــود .توانایــی تولید کننــده خــودرو بــرای دســتیابی
بــه رنــگ صــاف ،بــه کیفیــت بســتر فــوالدي بدنــه خــودرو
و همچنيــن بــه ويژگــي ســياليت رنگ آميــزي الیه هایــي کــه
ســامانه رنــگ را تشــکیل می دهنــد ،بســتگی دارد .ميــزان صاف
بــودن رنــگ بــا تعییــن درجــه زبــری رنــگ ( )Raو با اســتفاده

از پروفیلومتــر اندازه گیــری می شــود [ .]24مقادیــر درجــه
زبــري ( )Raبــر حســب میکــرون بــرای الیه هــای ســامانه
پوششــي روی فــوالد در جــدول  1آورده شــده اســت.
كيفيــت و صــاف بــودن رنــگ در پوشــش دهی الکتریکــی
می توانــد اثــر قابــل توجهــی روی ظاهــر کلــی رنــگ پــس از
پوشــش نهايــي داشــته باشــد .ســطح رنــگ می توانــد بــه علــت
تشــکیل حفــره ،ظاهــر ناصــاف داشــته باشــد .اگــر بعــد از
تمیــز کــردن اولیــه ،روی بدنــه وســیله نقلیــه چربــی باقــی
مانــده باشــد ،در طــول فراینــد پخــت ایــن چربــی مي جوشــد
و حفراتــی را در ســطح ایجــاد می کنــد .ایــن حفره هــا از
طریــق رنــگ منتقــل می شــوند و بــه وضــوح در ســطح باالیــی
پوشــش قابــل مشــاهده اســت .در حــال حاضــر رنگ هــای
 ICIســامانه های رنگــي را تاييــد مي كننــد کــه شــامل حفــرات
نبــوده و وضعيــت چشــمگیری داشــته باشــند (جــدول .)2
نتایــج حاصــل مقاومــت نســبت بــه ايجــاد حفــرات در
انــواع جدیــدي از پوشــش كــه شــامل پوشــش دهي الکتریکــی
بــه روش کاتــدی اســت را نشــان می دهــد.
 7ساير خواص مکانیکی
ســاير خــواص مکانیکــی ماننــد مقاومــت دربرابــر ايجــاد
خــراش بــا ســنگ ،انعطاف پذیــری و مقاومــت نســبت بــه
ضربــه را در کل ســامانه رنــگ می تــوان بــا روش پوشــش دهی
الکتریکــی پلیمــري طراحــی كــرد .ســاير اجــزای رزیــن
را می تــوان بــه صــورت جداگانــه بــه منظــور دســتیابی بــه
ویژگی هــای مکانیکــی بهينــه پوشــش دهی مطلــوب ،طراحــی
کــرد؛ بــدون اين كــه عملکــرد خوردگــی ،رســوب گــذاری و
ویژگــی هــای ظاهــر پوشــش آســيب ببينــد.

جدول  1مقادیر درجه زبری برای کل سامانه رنگ خودرو
ﻣﺤﺪوده درﺟﻪ زﺑﺮي ) Raﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(

ﺑﺴﺘﺮ ﻻﻳﻪ ﭘﻮﺷﺸﻲ

0/8-1/4

ﻓﻮﻻد ﻋﺎري از ﭘﻮﺷﺶ

0/7-0/9

ﻓﻮﻻد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺷﺪه

0/17-0/35

ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

0/05-0/15

ﻻﻳﻪ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺮي

0/04-0/09

ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻔﺎف روي ﻟﻌﺎب
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جدول  2اثر آلودگی روغنی روی پوشش دهي کاتدی
ﺗﻌﺪاد ﺣﻔﺮهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري آﻟﻮدﮔﻲ روﻏﻦ

ﺳﻄﺢ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ روﻏﻦ

500

3

ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از رزﻳﻦ

20

3

ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ

 8سامانه الکتریکی مخزن
الکتریســته الزم به منظورپوشــش دهی توســط کابل هــای
یک ســوکننده بــا ولتــاژی بیــن صفــر تــا  500ولــت فراهــم
می شــود .بــراي انجــام پوشــش دهی در ابتــدا جریــان زیــادی
اعمــال می شــود ،ســپس طــی مــدت زمــان دو دقیقــه ای
رســوب گــذاری ،جريــان افــت مي كنــد تــا بــه ولتــاژ متوســط
در محــدوده  250تــا  320ولــت برســد .فراینــد رســوب دهی
الکتریکــی روشــی خود محدودکننــده اســت؛ زیــرا رنــگ،
خــودرو را عایــق كــرده ،بــه وضعیتــی می رســد کــه هیــچ
رنــگ بیشــتری را نمی تــوان افــزود.
 9صاف شرنگ
بــه منظــور جلوگیــری از کثیــف شــدن رنــگ ،رنــگ موجــود
در مخــزن به طــور پیوســته بــا  2تــا  3بــار چرخــش کامــل در
هــر ســاعت ،صــاف مي شــود .عمــل صاف شــرنگ توســط
مجموعــه ای از صافی هــای کیســه ای  GAFانجــام می شــود
کــه کثیفــی را حــذف و تــوده ذرات رنــگ را جــدا كــرده و
ســپس رنــگ را بــه درون مخــزن برمي گردانــد.
 10فراصافش
در ایــن فراینــد ،آب و گونه هــای بــا وزن مولکولــی پاییــن
ماننــد حالل هــا و پلیمرهــای کوتــاه زنجيــر موجــود در مخــزن
الکتریکــی طــی صافــش رنــگ توســط غشــای لولــه ای و تحت
فشــار ،حــذف می شــوند .مایــع حذف شــده به عنــوان "پرمیــات
(نفــوذ كننــده)" موســوم اســت و بــرای پاشــش به منظــور
شست وشــوی وســایل نقلیــه در مخــزن الکتریکــی اســتفاده
می شــود .عــاوه برایــن ،برخــی از انــواع رنگ هــای پوششــی
حــاوی گونه هــای بــا وزن مولکولــی پاییــن هســتند کــه در
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غلظت هــای باالتــر نامطلــوب اســت .حضــور ایــن مــواد در
رنــگ می توانــد منجــر بــه هدایــت بــاالی رنــگ و ظاهر خشــن
ورق هــای پخته شــده شــود؛ بنابرایــن آن هــا توســط ايــن روش
بــا ســرعت حــدود  12لیتــر بــر دقيقــه بــه ازای هــر خــودرو
حذف می شــوند.
 11فرایندآندي
بخش هــاي زيــر واكنش هــاي انجــام شــده در فراینــد آنــدي را
شــرح مي دهــد .ايــن فراینــد شــبيه فراینــد كاتــدي اســت امــا
در حــال حاضــر به دليلــی كــه در ابتــداي مقالــه اشــاره شــد،
كم تــر مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد.
 1-11تشکیل مالوفا

اســید چــرب روغــن بــزرك (مالوفــا) یکــی از معرف هــاي
به کاررفتــه در تشــکیل رزیــن اســت .ایــن مــاده طــی واکنــش
ديلز-آلــدر و به صــورت شــكل 9تشــکیل می شــود [.]25
 2-11تهیه استر بیس فنول
ایــن اســتر یکــی دیگــر از معرف هــاي مهــم به کاررفتــه در
فراینــد ســاخت رزیــن اســت [  26و  .]27بیس فنــول  ،Aمــاده
اولیــه ای اســت كــه بــا اپي كلروهيدريــن واكنــش داده محصول
ميانــي توليــد می کنــد (شــكل  ،)10ســپس پليمــري شــده و
در مرحلــه آخــر در اثــر واكنــش بــا اســيد آلــي بــه محصــول
نهايــي كــه اســتر اســت منتهــي مي شــود (شــكل .)11
 3-11تهیه پلیمر

بــرای تهیــه پلیمــر ،دو واکنــش دهنــده و اســتر بيــس فنــول
(مالوفــا) اســتر بیــس فنــول به عنــوان مــواد اولیــه بــا یکدیگــر

پوشش نوين بدنه خودروها

يــا پتاســيم تركيــب می شــودتا گروه هــای هیدروکســیل موجود
در ســاختار پليمــر بــه گروه هــاي یونــی تبديل شــوند [.]28
 5-11رنگ آميزي

در ایــن مرحلــه ،رنگــی کــه طــی واکنش هــای پیشــین
تهیــه شــده بــه مخزنــی کــه در آن بدنــه خــودرو قــرار دارد
تزریــق می شــود .در فراینــد پوشــش دهی الکتریکــی ،خــودرو
به عنــوان آنــد لحــاظ می شــود .آب در محلــول بــه یون هــای
 H+و  OH-تفکیــک می شــود ،ســپس ايــن یون هــا در هــر
دو واکنش هــای آنــدی و کاتــدی اســتفاده می شــوند .در آنــد
گروه هــای کربوکســیالت بــا جــذب پروتــون بــه شــکل خنثــی
تبديل مي شــوند:
+
RCOO + H →RCOOH
)(4

شکل  9واکنش بین اسید چرب بزرک و مالئیک انیدرید جهت تشکیل مالوفا

واکنــش می دهنــد (شــكل .)12
 4-11امولسیون کردن

در ایــن فراینــد ،پلیمــر با بــاز قوی همچــون هیدروکسیدســديم
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 واکنش تهیه پلیمر توسط استر بیس فنول به عنوان ماده اولیه12 شکل
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 واکنش امولسیون کردن برای تبدیل ساختار پلیمری به گروه های یونی13 شکل
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درحالی کــه در کاتــد KOH ،دوبــاره تولیــد شــده
تشــکیل می شــود :
)(5
)(6

و (H2 (g

K+ + OH-→KOH
		 2H →H2
+

 6-11عمل پخت

در ایــن مرحلــه وســیله نقلیــه در کــوره پخــت می شــود کــه
طــی ایــن زمــان ،پوشــش پلیمــری ســخت شــده ،مجموعــه ای
از واکنش هــای شــبكه اي شــدن از طريــق ايجــاد پيوندهــاي
غیراشــباع (پیوندهــای دوگانــه) روي مي دهــد.
 12كنترل كيفيت
بــرای اطمینــان از کارایــی مطلــوب و عملکــرد پوشــش ســطح،
بخش هــای مختلف فرایند توســط آزمايشــگاه ،نظــارت و كنترل
می شــود .ایــن اطالعــات در جــدول  3ارائــه شــده اســت.
عــاوه بــر مــوارد فــوق مجموعــه ای از مولفه هــای عملیاتــی
هــم ماننــد هدایــت الکتریکــی آب دوبــار تقطیــر شــده ،ميــزان
هدايــت بدنــه خــودرو قبــل از رســوب دهي الکتریکــی ،دمــای
پخــت شــدن و ضخامــت فیلــم بــر حســب میکرومتــر بررســي
و اندازه گيري مي شــوند.

 13پیامدهای زیست محیطی
رســوب دهی يــا آبــكاري الکتریکــی همیشــه به عنــوان فنــاوری
پوشــش دهی «زیست ســازگار» شــناخته شــده اســت .ســامانه
حلقــه بســته ،تضمین کننــده حداکثــر اســتفاده از رنــگ و
بخــش عمــده ای از مــاده فــرار در فراینــد شــامل آب اســت.
بــا ایــن حــال برخــی از مــواد ،نگران کننــده هســتند كــه مــورد
توجــه قــرار گرفته انــد.
 1-13اجزای آلی فرار

رنگ هایــی کــه بــه روش پوشــش دهي الکتریکی تهیه می شــوند
بــه میــزان قابــل مالحظــه ای حــاوی مــواد آلــی فــرار هســتند
[ .]29ایــن مــواد آلــی فــرار حــاوی اجــزای زیــر اســت:
 حالل های در جریان عوامــل يــا معرف هــاي مســدودکننده ناشــی از يورتــانبه عنــوان عامــل شــبكه کننده
 محصوالت مختلف ناشي از فرایند شکستایــن مــواد آلــی فــرار ،نگران کننــده هســتند زیــرا حــاوی
بســیاری از حالل هــای آلــی ســمي بــوده ،بــرای انســان مضــر
هســتند و طبیعــت فــرار ،مصــرف آن هــا را آســان می کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از مــواد آلــی فــرار در تشــکیل دود
مشــارکت می کنند.

جدول  3مولفه های اندازه گرفته شده طی مراحل مختلف پوشش سطح
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انــواع جدیدتــر پوشــش های الکتریکــی از نــوع کاتــدی
از ســامانه رزیــن اســتفاده می كننــد کــه اســتفاده از مقــدار
كم تــر حالل هــاي ســيال را فراهــم كــرده اســت .همچنیــن
اتصال دهنده هــای جدیــد ،كــه از شــبكه كننده هایی اســتفاده
می کننــد کــه حــاوی میــزان كمــي عوامــل مســدودکننده
هســتند .همچنيــن ســامانه رزیــن به گونــه ای طراحــی شــده
اســت کــه حــاوي حداقــل مقــداري از محصــوالت شکســت
ناشــي از تخریــب پلیمــر در کــوره پخــت اســت .از طــرف
ديگــر ،رنگ هــای  ICIروش پوشــش دهی الکتریکــی کاتــدی
را توســعه داده انــد کــه معــادل نیمــی از مقــدار معمــول حــال
ســيال را در مقايســه بــا روش هــاي ديگــر توليــد می کنــد و
تحقیــق دربــاره عوامــل مســدودکننده و حالل هــای ســيال
ادامــه دارد.
 2-13مصرف انرژی

روش پوشــش دهی الکتریکــی بــه میــزان قابــل توجهــی بــرق
را در هــر دو مرحلــه ی الکترولیــز و پخــت مصــرف می کنــد.
ازآنجا کــه میــزان بــرق مــورد اســتفاده بــرای الکترولیــز را
نمی تــوان کاهــش داد ،مي تــوان از پوشــش هایی اســتفاده
كــرد كــه در دمــای پایین تــر پخــت شــده ،مصــرف انــرژی
را طــی فراینــد پخــت کاهــش دهــد .روش هــاي جدیدتــري
از پوشــش دهی الکتریکــی بــه روش کاتــدی ابــداع شــده کــه
کــه در دماهــای پایین تــر انجــام می پذيــرد و حــاوی عامل هــاي
شــبكه كننده از نــوع ايزوســياناتي مسدودشــده و ســامانه های
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کاتالیســتی اســت كــه باعــث پخــت در دمــاي كم تــر ميشــود و
بــه ایــن معنــی کــه دمــای کــوره را می تــوان از ســطح معمــول
يعنــي دمــاي 175-180درجــه ســانتی گراد پايين تــر آورد .ایــن
اقدامــات میــزان مصــرف بــرق و میــزان آســیب زیســت محیطی
ناشــی از تولیــد بــرق را کاهــش می دهــد.
 3-13جنبه های مالی

هزینــه رنــگ کــردن وســیله نقلیــه 15 ،تــا  20درصــد هزینــه
کل ســاخت آن اســت و از ديــد اقتصــادي روش هــای کاهــش
هزینه هــا بــه طــور مــداوم در دســت بررســي قــرار دارد.
 14نتيجه گيري
اگرچــه در گذشــته بــراي رنگ آميــزي وســايل نقليــه از روش
غوطه ورســازي و آبــكاري بــه روش آندي اســتفاده مي كردند اما
امــروزه اکثــر وســایل نقلیــه بــا اســتفاده از فراینــد پوشــش دهي
الکتريكــي بــه روش كاتــدي پوشــش دهی می شــوند .در ایــن
فراینــد از بــرق کم تــری اســتفاده می شــود و میــزان آســیب
زیســت محیطی ناشــی از تولیــد بــرق نيــز بهينــه شــده اســت.
ايــن روش منجــر بــه توليــد پوشــش مناســب شــده ،باعــث
پوشــش بــا مقاومــت بیشــتری نســبت بــه خوردگــی نمــک در
مقايســه بــا ســاير روش هــا ميشــود .عــاوه برایــن ،اســتفاده
از ســامانه رزیــن ،پوششــي بــا خــواص مکانیکــی مطلــوب و
مقاومــت دربرابــر خوردگــی ايجــاد مي كنــد.
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