
 سیاه فلسی استانذارد های ورقجذول 

 هی شٌاسٌذ. ST73 ٍرق سیاُ را هعوَال با استاًذارد

 سایر استاًذارد ّا ٍ کاربرد ّا در صفحِ استاًذارد ّا ٍ ّوچٌیي در اًتْای ایي هقالِ قابل رٍیت ّستٌذ.

 جذول وزنی ورق سیاه

 عرض )میلی متر( طول)میلی متر( ردیف
ضخامت )میلی 

 متر(
 )کیلوگرم(وزن 

۱ ۰۲۲۲ ۱۲۲۲ ۰ 7۰ 

۰ ۰۲۲۲ ۱۲۲۲ 7 ۸۴ 

7 ۰۲۲۲ ۱۲۲۲ ۸ ۴۸ 

۸ ۰۲۲۲ ۱۲۲۲ ۵ ۴۲ 

۵ ۰۲۲۲ ۱۲۲۲ ۴ ۶۴ 

۴ ۴۲۲۲ ۱۵۲۲ ۴ ۵3۴ 

3 ۴۲۲۲ ۱۵۲۲ ۱۲ 3۰۲ 

۴ ۴۲۲۲ ۱۵۲۲ ۱۰ ۴۴۸ 

۶ ۴۲۲۲ ۱۵۲۲ ۱۵ ۱۲۴۲ 

۱۲ ۴۲۲۲ ۱۵۲۲ ۰۲ ۱۸۸۲ 

 شرح ریل استفادُ ًواییذ: برای هحاسبِ ٍزى ٍرق از فرهَل هحاسبِ ٍزى ٍرق بِ نکته :

 طَل ٍرق)هیلی هتر( * عرض ٍرق )هیلی هتر( *ضخاهت )هیلی هتر(* چگالی ٍرق وزن ورق سیاه =

استفادُ  ۴ تعریف شذُ است اها برای هحاسبِ هٌطقی بْتر است از عذد 3.۴۴در حالت استاًذارد عذد  چگالی آهن :

 ش هی دّذ.عذد تجربی است کِ تلَراًس ضخاهت را پَش ۴ ًواییذ.

 



 ورق گالوانیسه

آٌّی است کِ با رٍی پَشاًذُ شذُ باشذ. ایي آّي ، حتی اگر پَشش آى ّن شکستگی پیذا کٌذ، از زًگ زدى 

شَد کِ  هاًذ. هاّیت آّي گالَاًیسُ در آّي گالَاًیسُ ، بیي آّي ٍ رٍی ، پیلی الکترٍشیویایی تشکیل هی هحفَظ هی

شَد چَى فلسی  رٍد. رٍی در آًذ اکسیذ هی ذ ٍ آّي بِ عٌَاى کاتذبکار هیدر آى رٍی بِ جای آّي بِ عٌَاى آً

تر یا فعالتر از آّي است ٍ دارای پتاًسیل احیاء کوتری از آّي است ٍ پتاًسیل اکسیذ بیشتری از آى دارد.  پست

ّي ، پَشش قلع شَد. در حلبی ، بر رٍی آ سازًذ، عول هعکَسی اًجام هی حلبی در حلبی ّایی کِ از آى ، قَطی هی

شَد. چَى آّي فلسی فعالتر از قلع است ٍ پتاًسیل احیاء قلع  بکار رفتِ است ٍ عول هعکَس آّي گالَاًیسُ اًجام هی

شَد. البتِ در صَرتی کِ پَشش قلع  رٍد ٍ آّي آًذ هی بیشتر از آّي است ٍ بِ عٌَاى کاتذ در حلبی بِ کار هی

رٍد. علت استفادُ از آّي گالَاًیسُ آّي گالَاًیسُ ، آٌّی است کِ  هی بشکٌذ، خَردگی آّي در زیر ایي پَشش پیش

هاًذ.  با رٍی پَشاًذُ شذُ باشذ. ایي آّي ، حتی اگر پَشش آى ّن شکستگی پیذا کٌذ، از زًگ زدى هحفَظ هی

آى رٍی بِ شَد کِ در  هاّیت آّي گالَاًیسُ در آّي گالَاًیسُ ، بیي آّي ٍ رٍی ، پیلی الکترٍشیویایی تشکیل هی

تر یا فعالتر از  شَد چَى فلسی پست رٍد ٍ آّي بِ عٌَاى کاتذ. رٍی در آًذ اکسیذ هی جای آّي بِ عٌَاى آًذ بکار هی

آّي است ٍ دارای پتاًسیل احیاء کوتری از آّي است ٍ پتاًسیل اکسیذ بیشتری از آى دارد. خَردگی یا زًگ زدى 

شَد ٍ آًذ  د. در جایی بر سطح جسن آٌّی، اکسایش آّي اًجام هیگیر آّي فقط در حضَر اکسیژى ٍ آب صَرت هی

شَد ٍ کاتذ را  ٍجَد دارد، کاّش اًجام هی O۰(g ٍ H۰Oدّذ ٍ در جایی دیگر سطح آى جسن کِ ) را تشکیل هی

دّذ ٍ در ًتیجِ ایي عول، ایجاد یک سلَل ٍلتایی یا پیل ٍلتایی یا الکترٍشیویایی بسیار کَچک است.  تشکیل هی

 کٌذ. الکترًٍْای تَلیذ شذُ در ًاحیِ آًذی در هیاى آّي بسَی ًاحیِ کاتذی حرکت هی

 


