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?מתלבט מה לבחור



אנודיז

ציפוי זהב

???לבחורצבע/ציפויבאיזה 

סיליקוןרטובצבע

אבקהצבע

מספר אפשרויות לבחירה



גוון( הגדרת)בחירת 



השיטה הנפוצה



סוגי ציפויים למתכות

(Coating)ציפויים

אל מתכתיים    מתכתיים    

אנאורגניים  

קרמיים

אורגניים  

צבעים

אנודי 
אבץ

קדמיום  
אלומיניום   

קטודי  
ניקל
כסף
זהב

כרום   

תמורה
פסיבציה  

כרומטיזציה  
(  אלודיין)

אנודיזציה 
(   אלגון)

פוסטיזציה  
השחרה

אבקהרטוב
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(MIL-STD-171E)שורה גלוונית 

מי ים
C25°' טמפ

(אציל לא פעיל)קטודי
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MIL-STD-889B 

 

21 November 1979 

 

TABLE II. Galvanic series of selected metals in seawater. 

 

PER: Army Missile command Report RS-TR-67-11, Practical Galvanic Series. 

 
Active (Anodic) Nickel (plated) 
 chromium (plated) 
Magnesium (Mg) Tantalum 
Mg Alloy AZ-31B AM350 (active) 
MG Alloy HK-31A Stainless steel 310 (active) 
Zino (hot-dip, die cast or plated) Stainless steel 301 (active) 
Beryllium (hot pressed) Stainless steel 304 (active) 
Aluminum (Al) 7072 cl. On 7075 Stainless steel 430 (passive) 
Al alloy 2014-T3 Stainless steel 410 (passive) 
Al alloy 1160-H14 Stainless steel 17-7 PH (active) 
Al alloy 7079-T6 Tungsten 
Cadmium (plated) Niobium (Columbium) 1% zr 
Uranium Brass, yellow, 268 
Al alloy 218 (die cast) Uranium 8% Mo. 
Al alloy 5052-0 Brass, Naval 464 
Al alloy 5052-H12 Yellow brass 
Al alloy 5456-0, H353 Muntz metal 280 
Al alloy 5052-H32 Brass (plated) 
Al alloy 1100-0 Nickel-silver (18% Ni) 
Al alloy 3003-H25 Stainless steel 316L (active) 
Al alloy 6061-T6 Bronze 220 
Al alloy A360 (die cast) Copper 110 
Al alloy 7075-T6 Red brass 
Al alloy 1160-H14 Stainless steel 347 (active) 
Al alloy 6061-0 Molybdenum, Comm pure 
Indium Copper-Nickel 715 
Al alloy 2014-0 Admiralty brass 
Al alloy 2024-T4 Stainless steel 202 (active) 
Al alloy 5052-H16 Bronze,Phosphor 534 (B-1) 
Tin (plated) Monel 400 
Stainless steel 430 (active) Stainless steel 201 (active) 
Lead Carpenter 20 (active) 
Steel 1010 Stainless steel 321 (active) 
Iron, cast Stainless steel 316 (active) 
Stainless steel 410 (active) Stainless steel 309 (passive) 
Copper (plated, cast or wrought) Stainless steel 17-7 PH (passive) 
 Silicone Bronze 655 
 Stainless steel 304 (passive) 
 Stainless steel 301 (passive) 
 Stainless steel 321 (passive) 
 Stainless steel 201 (passive) 
 Stainless steel 286 (active) 
 Stainless steel 316L (passive) 
 AM355 (active) 
 Stainless steel 202 (passive) 
 Carpenter 20 (passive) 
 AM355 (passive) 
 A286 (passive) 
 Titanium 5Al, 2.5 Sn. 
 Titanium 13V, 11Cr, 3Al (annealed) 
 Titanium 6Al, 4V (solution treated and aged) 
 Titanium 6Al, 4V (annealed) 
 Titanium 8 Mn 
 Titanium 13V, 11Cr, 3Al (solution treated and aged) 
 Titanium 75A 
 AM350 (passive) 
 Silver 
 Gold 
 Graphite 
  
 Noble (Less Active-Cathodic) 

 

MIL-STD-889



הגורמים בהם יש להתחשב בבחירת סוג ציפוי

.הבסיססוג מתכת 1.

אלומיניום, אבץ-(קורוזיה)הגנה מפני שיתוך : מטרת הציפוי2.

כסף, זהב, ניקל-(דקורטיבי)הקניית מראה נאה 

זהב כסף-(אלקטרוניקה)שיפור המוליכות 

קשהאנודייז, כרום, ניקל -עמידות בפני שחיקה

קרמייים, ניקל, כרום-עמידות בחום

ניקל, כסף, זהב, בדיל-שיפור כושר הלחמה

כרום, ניקל, נחושת-הגדלת מידות

.הביצועאפשרויות .         3

.סביבת עבודה–תנאי שירות ואחסון .         4

,  זמן התהליך, עבודה' טמפ, האמבטיות להכנה' מס, הכנות השטח)סוג הציפוי : מחיר5.

(אנודות פנימיות)גיאומטרית החלק 

כמות בהזמנה או במנה

,  (גודל אמבט וגודל מתקן תליה, טרומל)המתקנים -קבלן משנה, המפעל

ROHS-איכות סביבה. 6



צבעהרכב 

(Binder or Resin)מקשר או שרף •

(Pigments)פיגמנטים •

(Solvents)מדללים •

(Additives)תוספים •
תוספים

פיגמנטים

מדללים

שרף או מקשר



נטרו צללוזה❖

אלקיד פוליאסטר ❖

אפוקסי  ❖

פוליארתן❖

אקרילי❖

פנולי❖

סיליקון❖

גומי מוכלר  ❖

סוגי שרפים 
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הכנת שטח לצביעה
גורם מאד משפיע לאורך חיים של מערכת צבע

ניקוי מקדים-הסרת  שומנים

מברשת פלדה, בד שמיר–ידני ניקוי אברזבי 1.

.ניקוי אברזבי בהתזה2.

(.אלודיין)המרה כימית , פוספט-כימיטיפול שטח 3.

.ALאנודיז ל, גלוון חם-ציפויים שונים4.



בחירת מערכת צבע לפלדות

1225י "ת





→ Current spec

→ Recommendation





הקורוזיה מתחילה בשלב התכנון

"היינו צריכים להתחשב בקורוזיה בתכנון"

Think on the finish at the beginning



18

תחשוב טוב יהיה טוב



בחירת טובה ומוצלחת
חג פסח שמח וכשר בריאות ואושר

יעוץ בציפוי וצבע ומניעת קורוזיה–משה גרף 

Graff_m@zahav.net.il
052-2218982' טל


