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 چکيده 

، دچار عیوب سطحی در پوشش شده اند. با توجه به کاربرد این نمونه در یک واحد تولیدینمونه های پوشش داده شده به روش آبکاری 

ها که در ساخت دسته صندلی استفاده خواهند شد، وجود این عیوب چه از لحاظ زیبایی و چه از نظر مقاومت به خووردگی اابول ابوو     

عملیوات پرداخوت کواری ورا هوا بوه منظوور        تولید کنندهنبوده و نیاز به بررسی و شناخت علل پیدایش آن ها می باشد. طبق اظهارات 

آبکاری شامل سنباده زنی و گلنس کاری بوده و سپس چهار الیه پوشش به ترتیب شامل پوشش روی، مس، نیکل و کورو  بوا اوتامت    

نوه  میکرون و به روش آبکاری الکتریکی بر روی سطح نمونه اعما  شده است. به منظور بررسی کیفیت و عیوب پوشوش در نمو  15کلی 

از الیوه   (SEM-EDS)های ارسالی، مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی روی سطوح آبکاری شده انجا  شد و آنوالیز نقطوه ای  

روی   ASTM B571چسبندگی پوشش، آزمون چسبندگی مطابق اسوتاندارد  ارزیابیهای متلتف سطح پوشش صورت گرفت و به منظور 

برای بررسی کیفیت پوشش در نواحی متتلف نمونه  ASTM B117اسپری نیز مطابق استاندارد  نمونه ها صورت پذیرفت. آزمون سالت

انجا  شد. نتایج آزمون ها نشان داد دلیل ایجاد عیوب تاو  زدگی و جداشدگی پوشش در سطح نمونه آبکاری شده وجود عیووب ریتتوه   

زیر الیه )وجود آلودگی سطحی مانند ذرات اکسیدی( ابول از  گری مانند تتلتل در سطح نمونه و همچنین آماده سازی نامناسب سطح 

  .پوشش روی( بوده است وجودفرایند آبکاری و اتامت کم پوشش زیرالیه مس )و عد  
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