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 -1کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي مکانیک ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره)
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 -3استاد دانشکده مهندسي دريا ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر
چکیده:
صنعت دريايي ايران به صورت خاص از آلیاژهای دريايي فوالد و آلومینیوم جهت ساخت شناورها و زيردرياييها استفاده ميکند .ضمن اينکه حجم
زيادی ازسازههای دريايي موجود درکشور نیز از اين آلیاژها ميباشند .يکي ازمشکالت استفاده ازسازههای فلزی دراين صنايع مباحث مرتبط
باخوردگي است .پديده خوردگي سبب زيانهای بسیار زيادی به سازهای دريايي وکشتيها ميشود ونیاز است که به صورت مداوم مقدار و چگونگي
خوردگي اين سازهها کنترل شود .دربین روشهای مختلف جلوگیری ازخوردگي ،حفاظت کاتدی ازمهمترين روشهای مورداستفاده درصنايع
دريايي است .بررسي روشهای جلوگیری از خوردگي و پیادهسازی آن در شناورهای نظامي ميتواند کمک بسیار زيادی به عمر شناور و کاهش
هزينههای اعمالي بر فرايند نگهداری و تعمیر داشته باشد .در اين تحقیق بهصورت خاص پديده خوردگي مورد در شناورهای نظامي نداجا مورد
توجه قرارگرفته و روشهای حفاظت در برابر خوردگي در اين شناورها بررسي و تأثیر پیادهسازی آن در شناورهای موجود موردمطالعه قرارگرفته
است .برای اين منظور از ورقهای اصلي بدنه شناورهای نظامي با سنهای مختلف استفاده گرديد .نتايج حاصل از آزمون کششي نشان ميدهند
که بعضي از نمونهها باسن کمتر مقاومت کمتر در برابر آزمون کشش نسبت به نمونههايي باسن باالتر دارد .بنابراين ميتوان به اين نتیجه رسید
که سن ورقها تنها فاکتور بر روی میزان خوردگي آنها و همچنین کاهش مقاومت آنهانميباشد .بهبیانديگر ،مديريت تعمیر و نگهداری نمونهها
بهاندازه اهمیت سن آنها حائز اهمیت ميباشند.
واژگان کلیدی :خوردگی ،آزمون کشش ،حفاظت کاتدی ،تنش تسلیم.
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مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که نرخ خوردگي در
پسابها بسیار باالتر از آب دريا مي باشد [ .]2همچنین بدنه ی
کشتي در فرم پوشش داده شده بسیار مقاوم تر از حالت غیر از
پوشش دهي شده مي باشد .آقای ملچرز در سال  2003به
بررسي مدل رياضي نفوذ اکسیژن در خوردگي استیل قطعات
دريايي پرداخت .مدل رياضي مطرح شده با نتايج آزمايشگاهي
مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج منطقي حاصل شد [.]3
در علم مواد ،مقاومت يک ماده عبارتست از توانايي آن
دراستقامت ورزيدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالي بدون
شکست است ]15[ .بر اساس استاندارد  DIN 50928بهترين
روش حفاظت کشتيها در برابر محیط خورندهای مثل آب دريا
بهرهگیری از ترکیب پوشش دهي و حفاظت کاتدی است.
مهمترين پارامتر در حفاظت کاتدی رسیدن به محدوده
پتانسیلي موردنظر است [ .]19-17خوردگي يکنواخت،
خوردگي گالوانیکي يا دوفلزی ،خوردگي شکافي يا درزی،
خوردگي حفرهای ،خوردگي ناشي از جريانهای سرگردان،
خوردگي بیندانهای ،خوردگي توأم با تنش ( ،)SCCخوردگي
سايشي ،خوردگي کاويتاسیون و خوردگي میکروبي از انواع
خوردگي مي باشند [.]14-12
در مطالعه حاضر از ورقهای بدنه شناورهای سالخورده نظامي
که در منابع کمتر به آنها پرداخته مي شود ،استفاده شده است.
فرايند انتخاب ورقها؛ شناورهای با سنین مختلف و شرايط
عملکردی يکسان بوده است که در منطقه خلیج فارس و دريای
عمان عملیات انجام داده اند.

 -1مقدمه
سازههای فلزی در معرض شرايط محیطي قرار داشته و اين امر
باعث از هم پاشیدن و خرابي فلز ميشود که آن را در اصطالح
خوردگي فلز مينامند .خوردگي يک واکنش شیمیايي است که
بین فلز ،اکسیژن و آب (که خود حاوياکسیژن است) رخ
ميدهد .در مورد آهن و فوالد اين فرآيند شیمیايي باعث اکسید
شدن آهن و تشکیل اکسید آهنبر روی سطح فلز ميشود.
خوردگي از سويي باعث اتالف و از بین رفتن فلز شده و از سويي
ديگر ،ضررهای مالي و گاها جاني زيادی را به همراه ميآورد.
ازاينرو برای جلوگیری از اين ضررها ميبايست اين پديده را
بیشتر شناخت.
آب دريا عامل ايجاد خوردگي در سازههای دريايي،کشتيها،
اسکلهها ،سکوها و غیره است.آب دريا مخلوطي از نمکها،
گازهای حلشده ،عناصر جامد معلق است .آمار به دست آمده
نشان ميدهد که بیش از  40درصد سرمايهگذاری اولیه در
دستگاههای بزرگ نمکزدا ،برای جلوگیری از خوردگي فلزات و
آلیاژها در لولههای خنککننده و گرمکننده آب دريا ،کندانسور
و قسمت های ديگری که عامل حرارت دادن در آنها صورت
ميگیرد ،مصرف ميشود.
خواص مکانیکي مواد فلزی مورد استفاده در صنعت در ابعاد
کوچک ،در سالهای اخیر مورد بررسي قرار گرفته است .بعضي
از خواص مکانیکي بويژه در صنعت کشتي سازی و بررسي
میزان تنشهای کششي و فشاری و غیره برای سازههای کشتي
بسیار حائز اهمیت مي باشند .اين آزمايشها عالوه بر اين که
برروی صفحات فلزی بکار رفته در سازه کشتي قبل از ساخت
آن بسیار مهم مي باشند بلکه در بسیاری از کشورهايي که
دارای صنعت بروز کشتي سازی مي باشند در سازههای قديمي
تر که تحت تاثیر خوردگي مي باشند نیز مورد استفاده قرار مي
گیرند .اس .آرونکومار و همکارانش در سال  2016به بررسي
تست کششي و فشاری که از خواصهای بسیار مهم مکانیکي
مي باشد پرداختند [.]1
در سال  2014آقای ام .ای .بودوده رفتارهای خوردگي بدنه
کشتي در دريا و آبها ی آلوده را بطور ويژه مورد بررسي قرار
داد .در اين پروژه نرخ خوردگي در بدنه ی کشتي در حالت
پوشش داده شده و غیر پوشش بوسیله ی از دست دادن وزن،

-2عوامل مؤثر برخوردگی
نرخ خوردگي به عوامل متعددی ازجمله خواص مکانیکي
پوشش ،ترکیب شیمیايي محموله بارگیری شده ،خواص گاز
خنثي ،دمای بار و همچنین روشها و دستگاههای تعمیر و
نگهداری بستگي دارد .عوامل مختلف ايجاد خوردگي را ميتوان
به دودسته داخلي ( ثبات شیمیايي فلزات ،عوامل متالورژيکي
خوردگي ،اثر حالت سطح ،رابطه بین ساختمان فلز و مقاومت
شیمیايي) و خارجي( اثر  PHمحلول بر روی سرعت خوردگي،
کند کنندههای موجود در محلول ،تسريعکنندههای موجود در
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محلول ،غلظت خنثي ،سرعت جريان محلول ،حرارت و
جريانهای سرگردان) تقسیم نمود [.]11-4

 -2-3حفاظت کاتدی با استفاده از آندهای فدا شونده
بنابر مباحث بخش  ،1-3با انتخاب جريان  ،20 mA/m2طول
دوره حفاظتي  2سال JS= 15mA/m2 ،وSسطح کلي سازه جرم
موردنیاز از آندهای منیزيمي ( )Mgو يا رويي ( )Znاز روابط زير
به دست ميآيد.
()2
mZn
s

 -3فرایند حفاظت از بدنه شناور
مقاومت مواد يا مکانیک مواد بخشي از علم مواد است که به
مطالعه استحکام مواد مهندسي و رفتار مکانیکي آنها در حالت
کلي (مانند تنش ،کرنش ،تغییر شکل و رابطههای میان تنش و
کرنش) مي پردازد .هدف اصلي از بررسي مقاومت مواد فراهم
کردن دستمايهای است که بتوان با استفاده از آن ماشینهای
گوناگون و سازههای باربر را تحلیل و طراحي کرد .تحلیل و
طراحي هر سازه معلوم شامل محاسبه تنشها و تغییر
شکلهاست.
انواع آزمايشهای مقاومت سنجي بر روی صفحات فلزی شامل
آزمايش کشش ،تنش کمانش ،تنش پیچشي ،تنش خمشي،
تنش ضربه سختي در فلزات ،تنش فشاری در فلزات و خزش
در فلزات مي باشد [.]16
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ازآنجاکه جريان در واحد حجم برای هر دو نوع آند فدا شونده
تقريباً يکسان است ،ابعاد يکساني از آنها را ميتوان در نظر
گرفت .آندها يا دسته آندهای تخت تقريباً فقط برای ناحیه
زيرآب استفاده ميشوند .پروسه نصب اين آندها بهصورت يک
فرآيند ريختهگری برروی تکیهگاههای سازه (از جنس فوالد،
آلومینیوم و يا فوالد ضدزنگ) است.
 -3-3حفاظت کاتدی با تزریق جریان
تعداد آندهای فدا شونده متناسب با بزرگي سطحي که بايد
محافظت شوند ،انتخاب ميگردند .دلیل اين امر جريان خروجي
و ناحیه تحت حفاظت محدود آنهاست .وقتي تعداد آندها زياد
باشد ،حفاظت کاتدی با تزريق جريان ازلحاظ اقتصادی مقرون
بهصرفهتر از سیستم آندهای فدا شونده است .چراکه هزينه
تامین مواد و نصب متناسب با تعداد آندها افزايش مييابد اما
هزينه حفاظت با تزريق جريان با ضريب کمتری با مساحت
سطح يا افزايش مييابد.

 -1-3محاسبه جریان الکتریکی موردنیاز
يکي از روشهای معمول برای جلوگیری از خوردگي در بدنه
شناورها ،ايجاد آند مجازی با بهره گیری از جريان الکتريکي
برای محافظت از بدنه مي باشد .اگرکل مساحت سطح را نتوان
از نقشههای سازه به دست آورد ،رابطه ( )1اين امکان را به
وجود ميآورد.
S0 LCWL BCWL
TCWL
()1
)

m

2

m

(

m



m2

در اين رابطه  Lcw1طول خط برخورد آب با سازه،
وسعت خط برخورد آب با سازه درلبه قالبگیری ( 1که تا نیمي
از  Lcw1ماشینکاری شده است) Tcw1عمق سازه در نصف
( Lcw1که به عنوان مبنا محاسبه ميشود) و  δضريب بلوک2
هستند .بهعالوه ،مساحت سطحي تمامي قسمتهای الحاقي3
بايد جدا از نقشههای سازه تعیین شوند .مجموع موارد عنوان
شده مساحت کلي  Sرا به دست ميآورد .قسمتهای الحاقي
شامل سکانها ،پروانهها ،براکت پروانهها4و شفت باس5ميباشد.

يکي از پارامترهای مهم در سیستم حفاظت کاتدی انجام
نظارتهای دورهای يا مانیتورينگ ميباشد .بدين ترتیب از
کارايي و عملکرد خوب سیستم در طول زمان اطمینان حاصل
خواهد شد و اگر اشکالي در سیستم بروز دهد ،در زمان مناسب
مشخص و برطرف خواهد شد [.]22

1

4

Bcw1

 -4-3روشهای کنترل و مانیتورینگ سیستمهای
حفاظت کاتدی

Propeller Bracket
Shaft Boss

Moulding Edge
Block Coefficient
3
Attachment
2
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 -3-4-1سیستمهای سنجش از راه

دور1

جلبکها و جانوران دريايي که به سازه چسبیده اند نميتوانند
بر روی اطالعات حاصله اثر بگذارند [.]24

در سالیان اخیر،جهت انتقال اطالعات از الکترودهای مرجع
قرارگرفته بر روی سازه و خطوط لوله ،از روش سنجش از راه
دور استفاده ميشود.اين عمل توسط امواج مافوق صوت صورت
ميگیرد.دستگاههای سنجش از راه دور که با باطری کار
ميکنند به الکترودهای مرجع درون يک شبکه متصل شده و
بر روی سازه نصب ميشوند .درعمل يک سیگنال مافوق صوت
کددار بهصورت ديجیتالي از واحد بازرسي (در سطح آب دريا)
به دستگاه سنجش از راه دور فرستاده ميشود .سپس دستگاه
سنجش از راه دور در حالت فرستنده و واحد بازرسي در حالت
گیرنده قرارگرفته و اطالعات از عمق آب توسط امواج مافوق
صوت به واحد بازرسي فرستاده ميشود .سپس اين سیگنالها
از حالت کد خارجشده و اطالعات مربوط به پتانسیل خواندهشده
سازه توسط الکترود مرجع بر روی يک مانیتور مشخص ميشود
[.]23
 -2-4-3سیستم مانیتورینگ و مراقبت از

 -4انتخاب شناورهای هدف و انجام آزمایشها مربوط به
ورقهای سالخورده
 -1-4فرایندهای انتخاب ورق
ورقهای بکار رفته در اين پروژه بر اساس میزان اهمیت آن و
کاربرد آن مورد مطالعه قرارگرفته است .اين ورقها از
شناورهايي انتخابشده است که جزو نیروی دريايي ارتش
جمهوری اسالمي ايران مستقر در منطقه يکم دريايي نداجا در
بندرعباس هستند .اين شناورها به دلیل اينکه در آبهای شور
نواحي جنوبي ايران در دمای باال قرار دارند شرايط مساعدی
برای خوردگي در وسعت باال بروی بدنه آنها مهیا است .از
طرفي به لحاظ مهم بودن اين شناورها ،اهمیت بررسي خوردگي
در بدنه آنها در زيرخط آبخور افزايش مييابد .تعداد  10نمونه
ورق از اين بخش شناورها در شرايط محیطي دمايي يکسان
انتخاب گرديد .ولي ازآنجاکه میزان خوردگي تخريب حاصل از
آن در بعضي از اين ورقهازياد بود ،امکان جدا کردن نمونه
آزمايشي بر اساس استاندارد بینالمللي ASTMوجود نداشت
که اين تعداد نمونه آزمايشي به  8نمونه ورق کاهش يافت.
همچنین يک ورق سالم از ورقهای دريايي انتخاب شد که اين
ورقها نیز بر اساس گزارشهای مدير طراحي طرحهای
کارخانجات ،سرپرست کارگاه جوشکاری کارخانجات نداجا در
سنهای مختلف انتخاب شد .نمونههای ورق در شکل ( )1ديده
ميشود.

باال2

در اين روش از يک الکترود مرجع قابلحمل که معموالً از نوع
 Ag/AgC1بوده و بر روی يک سیم طويل نصبشده استفاده
ميشود .الکترود توسط اين سیم،در سازههای دريايي پايین
آورده شده و پتانسیل بر روی يک ولتمتر ديجیتالي که در باال
قرار دارد مشخص و ثبت ميشود .اين روش ازلحاظ اقتصادی
پرهزينه نبوده و اطالعات حاصله نیز کامالً قابل اعتماد نیست.
بهطورکلي با اين روش اطالعات خوبي از محدوده پتانسیل سازه
به دست خواهد آمد [.]12
 -3-4-3بازرسیهای صورت گرفته توسط

 -2-4معرفی دستگاه

غواص3

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است دستگاه بکار
رفته در پروژه حاضر ،يونیورسال  ، DT&Tمدل DTU-
 900MHAساخت کشور کره جنوبي ميباشد.

افشانک4

اصليترين ابزار کاربردی بازرسي توسط غواص ،يک
متصل به يک میله5ميباشد که الکترود مرجع درون آن قرار
دارد .در اين روش غواص به همراه الکترود مرجع به دورن آب
دريا رفته و از پايینترين نقطه سازه شروع به بازرسي ميکند.
بازرسي بدينصورت است که غواصي نوک افشانک را به سازه
ميچسباند .حسن چسباندن افشانک اين است که ديگر

1

4

2

5

Tip
Probe

Transporter System
Topside Monitoring
3
Diver Surveys
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شکل ( )2تصویری از دستگاه تست کشش یونیورسال .DT&T

شکل ( )1تصویر نمونهها قبل از برش بر طبق سال عمر
نمونه -a ،نمونه 2ساله-b ،نمونه  3ساله -c ،نمونه  5ساله،

نمونه در حال برش در شکل ( )4نمايش داده ميشود .همچنین
در شکل ( )5نمونهای در حین اعمال کشش توسط دستگاه
تست کششي يونیورسال نشان دادهشده است.

 -dنمونه  6ساله -e ،نمونه  8ساله -f ،نمونه  9ساله-g ،
نمونه  10ساله -h ،نمونه سالم.

 3-4روش آمادهسازی نمونه

 4-4نحلیل نمودارها و جداول تست کشش

نمونههايي از ورقها با عمر دو ،سه  ،پنج ،شش ،هشت ،نه و ده
سال که در شرايط يکسان محیطي با روشهای مختلف
نگهداری تحت فرايند خوردگي قرارگرفتهاند انتخاب شده است.
همچنین يک نمونه استاندارد سالم بدون هیچگونه زنگزدگي
نیز بهعنوان مبنا انتخاب شد .برای مشخص کردن بهتر،
نمونههابا حروف الفبای انگلیسي نامگذاری شده اند .بطوريکه
نمونه  2ساله با حرفaنمادگذاری شده است .اين روند را تا
مسنترين نمونه يعني نمونه 10ساله ادامه داده و با  gنمايش
داده شده است.
نمونه استاندارد انتخابشده ،که عاری از هرگونه عامل و
نشانههای زنگزدگي بوده ،با حرف  hمشخص شده است .برش
نمونهها با توجه به استاندارد  ASTM-A370همانطور که در
شکل ( )3نشان داده شده است با ابعاد مشخص طولي ،عرضي
و ضخامت آماده سازی شده اند.

ازتعداد  10نمونه ورق با طول عمرهای مختلف در شرايط
محیطي يکسان و شرايط نگهداری متفاوت که بهعنوان
نمونههای آزمايشگاهي انتخاب شده بود تعداد  2نمونه به علت
شرايط بد خوردگي و عدم مقاومت مناسب در حین آمادهسازی
تخريب شد و درنتیجه برش مناسب داده نشد .لذا اين نمونهها
حذف گرديد .از اين رو نمونههای  9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2و  10ساله
بهعنوان نمونههای مناسب انتخاب گرديدند و بعد از برش
مناسب تحت استاندارد  ASTMتوسط دستگاه يونیورسال مورد
آنالیز کشش قرار گرفتند .همچنین برای مقايسه بهتر نمونههای
آزمايشي از يک ورق باضخامت استاندارد و بدون هیچگونه
خوردگي و سالم انتخاب گرديد .نمودار تنش کرنش بهدست
آمده جهت ورق سالم و با ضخامت استاندارد شامل سه ناحیه
ميباشد.
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شکل( )3طرح استاندارد آماده سازی نمونه.

يابد و نمودار از حالت خطي خارج ميشود .افزايش تنش در
اين قسمت به دلیل کارسختي بوده که باعث شده مقاومت نمونه
باالتر رفته و نمودار در اين ناحیه از رابطه
𝑛𝜀𝐾 = 𝜎 پیروی کند .در اين فرمول  nتوان کار سختي و K
ضريب استحکام ميباشد .اين افزايش تنش تا زماني ادامه
داردکه به نقطه ماکزيمم برسد که همان تنش نهايي بوده و
بیشترين تنشي است که قطعه ميتواند تحمل کند .همانطور
که مشاهده ميکنید نقطه  bدر اين نمودار نیز نشاندهنده مقدار
بیشینه ميباشد .به عبارتي نمونه در اين نقطه باالترين مقدار
مقاومت و استحکام را از خود نشان ميدهد.بعدازاين نقطه تنش
شروع به کم شدن کرده و اين به دلیل رخ دادن پديده گلويي
شدن يا  Neckingدر نمونه ميباشد .نهايتاً در نقطهای نمونه
ميشکند و تنش در اين نقطه بهعنوان تنش شکست يا تنش
گسیخت نامیده ميشود .با توجه به نمودار ،شکست در نقطهیc
اتفاق ميافتد .درصد ازدياد طول نیز که بر اساس آن کرنش به
دست ميآيد نیز يکي ديگر از پارامترهای مهم در نمودار تست
کشش است.
متعاقباً نمودارهای تنش برحسب درصد تغییر طول جهت
نمونههای آزمايشي  f ،e ،d ،c ،b ،aو  gبر طبق سن نمونه در
شکل ( )7ترسیم شدهاند که برای بررسي بهتر نتايج حاصل از
آنها در جدول ( )1نشان دادهشده است .در اين جدول نقطه
تنش تسلیم ،پیک ماکزيمم و نقطه گسست برای هر نمونه نشان
دادهشده است .همچنین مشخصات نمونههای آزمايشي (طول،
عرض و ضخامت) را نیز ميتوان مشاهده کرد.

شکل ( )4نمونهای از برش نمونهها بر اساس استاندارد .ASTM

شکل ( )5نمونه در حال اعمال تست کشش توست دستگاه
یونیورسال.
کشیدگي2

در نمودارهای حاصل ،استحکام 1برحسب درصد
رسم شده است .مطابق شکل ( )6نقطه  aدر واقع محل جاری
شدن نمونه را نشان ميدهد .با توجه به اصل مدول يانگ نمودار
کشش تا آستانه تسلیم کامالً خطي و بهصورت االستیک است.
بیشترين تنش در اين ناحیه تنش تسلیم است .بعد از اين
قسمت مقدارتنش افت کرده و سپس دوباره تنش افزايش مي
Strength

1

Elongation
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شکل ( )6نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق

شکل ( -7پ) نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق

استاندارد تحت آزمایش کششی.

 cتحت آزمایش کششی.

شکل (-7الف) نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق

شکل ( -7ت) نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق d

 aتحت آزمایش کششی.

تحت آزمایش کششی.

شکل (-7ب) نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق b

شکل ( -7ج) نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق e

تحت آزمایش کششی.

تحت آزمایش کششی.
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450

400

400

350

350

300
300

250
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200

150

150

100

100

50

50
f = 9 Years

g = 10 Years
35

30

Strength

200

250

0

0
15
20
% Elongation

25

10

5

20

0

18

16

12

14

8

10

6

4

2

0

% Elongation

شکل (-7د) نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق g

شکل ( -7و) نمودار تنش برحسب درصد تغییر طول نمونه ورق f

تحت آزمایش کششی.

تحت آزمایش کششی.

جدول ( )1نتایج حاصل از تست کشش بر روی نمونههای آزمایشگاهی.
Break P.
)Strength Elongation (%
)(N/mm2
343/62
34/64
350
34/29
34/47
385
32/06
33/83
29/31
33/29
35/01

160/45
334/57
338.5
240/14
339/95

Peak P.
Strength
Elongation
)(N/mm2
)(%
450/14
27/13
437/39
26/92
426/89
26/53
25/81
26/46
22/40
21/05
26/4

334/75
432/16
435/74
364/58
461/53

Standard
Yield P.
Thick
Gauge (mm) Strength Elongation
)(mm
)(N/mm2
)(%
6.70
50/00
372.15
9/74
6.70
50/00
358/3
9/59
6.1
46/00
288/3
5/13

Width
)(mm
13/90
13/90
13/90

a=2 years
b=3 years
c=5 years

5.18
6.50
6.38
5.7
7.2

13/90
13/80
13/90
13/90
13/90

d=6 years
e=8 years
f= 9 years
g=10 year
h= Standard

5/79
8/67
6/50
5/87
9/78

براساس نمودار نمونه  aکه از عمرش دو سال ميگذرد تنش
تسلیم و تنش نهايي آن با اختالف بسیار کمي نسبت به مقادير
نمونه سالم و بدون پوشش و استاندارد ميباشد .درصد ازدياد
طول بدون شکست نیز برای اين نمونه با تقريب نزديکي برابر
با مقدار متناظر در نمونه استاندارد است .تنها تفاوت در ضخامت
بوده که در حد چند دهم میليمتر از ضخامت به خاطر قرار
گرفتن در معرض محیط خورنده کم شده و تفاوت اندک در
میزان تنش تسلیم اين نمونه با نمونه استاندارد نیز به همین
دلیل ميباشد.
اين مقايسه بهخوبي نشان ميدهد که پوشش به همراه حفاظت
کاتديک تا دو سال بهخوبي توانسته مقاومت ورق را در حد
استانداردش حفظ نمايد .نمودار دوم مربوط به نمونه  bبوده که
سه سال از عمرش ميگذرد .همانطور که مشاهده ميشود
تنش تسلیم و تنش نهايي يا به عبارتي ماکزيمم تنشي که نمونه
تحمل ميکند به مقدار بیشتری نسبت به نمونه  aکاهش

229/13
342/42
320/29
287/78
372/21

45/00
50/00
35/00
45/00
50/00

Year.

پیداکرده است .اين نشان ميدهد که باگذشت زمان بیشتر
پوشش مقاومت خود را ازدستداده و درنتیجه قطعه ضعیفتر
شده و احتمال شکست دربارهای پايینتر برای اين نمونه بیشتر
شده است .ولي با تمام اين توضیحات هنوز نمونه و ورق در
شرايط مناسبي برای استفاده به سر ميبرد .نمودار سوم مربوط
به نمونه  cبوده که  5سال از عمرش ميگذرد .در اين نمودار
مالحظه ميگردد که استحکام تسلیم و استحکام نهايي قطعه
به مقدار قابلتوجه ای نسبت به نمونه استاندارد کمتر شده و
درصد ازدياد طول آن نیز به مقدار قابلتوجهي کم شده است.
ضخامت ورق نیز به مقدار زيادی کم شده است که بیانگر اثر
خوردگي بر روی ورق ميباشد .با توجه به اين مقايسه ميتوان
پي برد که پوشش استفادهشده برای استفاده تا  5سال در بدنه
کشتي مناسب نبوده و مقاومت قطعه نسبت به ورق استاندارد
به مقدار قابل مالحظه ای کم ميگردد .در نمودار بعدی که
مربوط به نمونه  dميباشد که عمر آن  6سال است مالحظه
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نمود که هم تلفات کمتری داشته باشد و ضريب اطمینان
استفاده از اين ورقها با پوشش مناسب نیز بسیار باالتر خواهد
بود .ازنظر اقتصادی نیز هزينه اولیه باالتر در پوشش و رنگ
باکیفیت باال توجیه بسیار خوبي دارد چون طبق نمودارهای
بهدستآمده و توضیحات دادهشده در باال هزينه اولیه باالتر
باعث استفاده طوالني تر از ورقها شده و درنتیجه نیاز به
تعويض ورق را کاهش ميدهد.

ميگردد که استحکام تسلیم به پايینترين مقدار خود رسیده و
نیز تنش نهايي يا ماکزيممي که ورق تحمل ميکند نیز بسیار
کم شده و عمالً استفاده کرده از ورق با اين پوشش برای  6سال
در بدنه کشتي بسیار خطرناک بود و ريسک بسیار بااليي دارد.
اين از نکاتي است که در تعمیر و نگهداری بايد حتماًموردتوجه
قرار گیرد .ضخامت اين ورق نیز به مقدار بسیار زيادی کم شده
است که اين نیز خود بیانگر اثر خوردگي بر اين ورق ميباشد.
نمودار بعدی مربوط به نمونه  eبوده که  8سال از عمرآن
ميگذرد .همانطور که مالحظه ميگردد در اين نمونه بااينکه
تنش تسلیم و تنش نهايي نسبت به قطعه استاندارد و حتي
قطعه  aو bپايینتر است اما با توجه به عمر نمونه تنش تسلیم
و نهايي آن از نمونههای cو  dبیشتر بوده و مقاومت آن باالتر
است و حتي ضخامت آن نیز خیلي بیشتر بوده که اين بیانگر
آن است که خوردگي حتي با عمر بیشتر اين قطعه نیز اثر بااليي
نداشته است .اين نمونه از پوشش و رنگ باکیفیت باالتری
استفاده کرده است و دلیل استحکام بهتر نیز همین پوشش
باکیفیت باالتر ميباشد.
دلیل ديگر هم ميتواند دقت در عملیات پاکسازی و سپس
پوشش دهي ورق در اين حالت است .نمودار بعدی هم مربوط
به نمونه  fبوده که  9سال عمر دارد و دوباره مالحظه ميگردد
که تنش تسلیم و تنش نهايي در اين نمونه از نمونه  eکمتر
شده ولي در مقايسه با نمونههای  c , dبسیار باالتر بوده و
ضخامت آن نیز کمي نسبت به نمونه eکمتر شده است .اين
نشاندهنده کیفیت مناسب پوشش استفادهشده در اين نمونه
و دقت کافي در از بین بردن ناخالصيها و سپس پوشش دهي
در اين نمونه ميباشد .مالحظه ميگردد که با استفاده از کیفیت
باالی پوشش و رنگ استفادهشده و ميتوان از ورق با جنس
مشابه در محیطي خورنده چون دريا تا حتي دو برابر عمری که
باپوشش و رنگ ضعیف کاربرد دارد استفاده کرد.
نمودار انتهايي هم مربوط به نمونه  gبوده که  10سال عمر دارد
و تنش تسلیم و تنش نهايي آن تقريباً مشابه ورق با عمر  5ساله
ميباشد .اين پديده هم مجدداً به کیفیت پوشش و رنگ
استفادهشده در اين ورقها و دقت مناسب در پوشش دهي
برميگردد .بنابراين با استفاده از پوشش دهي مناسب ميتوان
از يک ورق با جنس مناسب طي سالهای بیشتری استفاده

 -5نتیجهگیری
يکي از مهمترين روشهای حفاظت سطوح فلزی در برابر
خوردگي ،اجرای پوششهای حفاظتي با اعمال يک يا چنداليه
رنگ بر روی فلز و استفاده از سیستم حفاظت کاتديک مي
باشد .و اين رنگ با توجه به کاربرد فلز و محیط خورنده در نظر
گرفته ميشود
انتخاب سیستم پوششي مناسب برای سطوح مورد رنگآمیزی
با توجه به شرايط محیطي اهمیت زيادی دارد همچنین
آمادهسازی دقیق سطح قبل از رنگآمیزی و استفاده بامطالعه
دقیق و انتخاب يک سیستم پوششي مناسب و روش اجرايي
مناسب و همچنین از بین بردن و تمیز کردن چربي و روغن
باقيماندهپوششهای قبلي و ساير آلودگيهای موجود روی
سطح از قبیل اکسیدهای آهن و عوارض نورد گرم از سطوح
آهني و همینطورباقيماندن مصالح و گردوغبار روی سطح،
نمکهای موجود روی سطح گالوانیزه و ...قبل از عملیات
رنگآمیزی ميتواند هزينه رنگ را کاهش داده و عمر سیستم
پوششي را افزايش دهد.
هدف اصلي اجرای رنگ برای سطوح فلزی ايجاد يکاليه
محافظ که سطح رنگآمیزی را از عوامل خورنده محیط اطراف
جدا کند و همچنین تغییر فام يا رنگ ظاهری قطعات و اجسام
مختلف بهمنظور زيباسازی مي باشد که به روشهای قلممو،
غلطک ،سیستم پاشش رنگ با جريان هوا ،سیستم پاشش رنگ
بدون هوا اعمال ميگردد.
دوام و زيبايي و موفقیت اجرای هر سیستم پوششي دررسیدن
به اهداف فوق به انتخاب صحیح سیستم پوششي ،آمادهسازی
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