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 چکیده 

شهرک صنعتی شکوهیه قم دچار خووردگی و ترریون شاشوی از شد شوده اشود  سوقف هوای         یک واحد تولیدی واقع در ،سوله های سقف

 مورد بررسوی شموشه  3سال در شرایط سرویس بوده اشد  دو شموشه از  10تا  8مذکور دارای پوشش محافظ گالواشیزه هستند و مدت حدود 

که در تماس مستقیم بوا عوامول    3ز کارخاشه شمک بوده اشد؛ اما شموشه شماره در تماس مستقیم با گرد و غبار هوا و رسوبات شمکی شاشی ا

ذکر شده شبوده دچار خوردگی قرمز ششده است  برای بررسی کیفیت و ضرامت پوشش گالواشیزه اعمالی و همچنین مطالعه بر روی الیوه  

یلی میکروسکوپ الکتروشی اشجام شد و ششوالیز  اکسیدی و پوشش رشگ، مطالعات میکروسکوپ شوری صورت گرفت  همچنین مطالعات تکم

EDS      بر روی محصوالت خوردگی، الیه های پوشش و الیه اکسیدی صورت گرفت  به منظور بررسی مقاومت بوه خووردگی شموشوه هوای

روی سواعت و شزموود پیریزاسویود تافول      120ارسالی در محیط های حاوی کلر )شرایط جوی استاد قم( شزمود سالت اسپری به مدت 

که از دیگر شموشه ها سالم تر بود، صورت پذیرفت  همچنین بررسی چسبندگی پوشش گالواشیزه به روش خمش بور   3شموشه سقف شماره 

روی شموشه ارسالی اشجام شد  بررسی ها ششاد داد احتماال ضرامت پوشش گالواشیزه کم تر از حد قابل قبول برای استفاده در محیط هوای  

امر در کنار شلودگی های محیطی و یود های مررب کلر و سولفور که سرعت خوردگی را به حد بسویار زیوادی بواال     صنعتی بوده که این

می برشد، باعث شده پوشش گالواشیزه محافظ زودتر از حد اشتظار از بین رفته و با از بین رفتن این پوشش محافظ، خوردگی به زیور الیوه   

 ودتر از موعد شده اشد رسیده و سقف سوله ها دچار زشگ زدگی ز
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