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 בץי   אפוצי

 ה שאינה קורוזיבית במיוחד,בימחלידות במהירות רבה יחסית גם בסב תברזיליוות מתכ

רכים המכניים שלו, צל הערימפ ך גםפוגעת במראה החלק מבחינה אסטטית אהחלודה 

 ציפוי האבץ נותן לחלק גם מראה אסטטי וגם הגנה אנטי קורוזיבית טובה.

 :פימפעלנו מבוצע ל בבץ אי הוציפ

ASTM B-633 - ELECTRODEPOSITED COATINGS OF ZINC ON IRON AND STEEL 

 החלוקה היא לקבוצות הבאות: אשרכישה דר יינו על פוי ההציפ

 CLASS ישההדר SERVICE CONDITION במיקרון ימלימינ עובי

25 SC 4 (very severe) Fe / Zn 25 I 

13 SC 3 (severe) Fe / Zn 12 II 

8 SC2 (moderate) Fe / Zn 8 III 

5 SC1 (mild) Fe / Zn 5 IV 

 

 המרה תמן, לכן, מבוצעת עליו שכבלאורך ז  הברזל אינו נשאר מבריק על בץאוי הציפ מראה

 הנקראת פסיבציה / אידוש. פתנוסה גנלה

 יות הם:צסיבפי הנגוו

 הנקרא גם  לבן /כחול מבריקCOLORLESS   

 הנקרא גם  צהוב -צבעוניIRRIDISCENT   

 שחור 

  צבעוני תואםRoHS 

  שחור תואםRoHS   

 ירוק זית 
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 המשך    - בץאי  פוצי

 חלק והוא מחולק לפי קבוצות:מהה נקבע לפי התכונות הנדרשות יבציהפס סוג

 

 סוג תיאור שעות בתא מלח

 Type I ישים בדרך כלל אינו -ציפוי אבץ ללא טיפול נוסף ----

 Type II ציפוי אבץ עם פסיבציה בגוונים שונים 96

 Type III ציפוי אבץ עם פסיבציה הנחשבת כשקופה 12

ציפוי אבץ עם פסיבציה -אינו ישים בכרומניקל -

 פוספאטית 

Type IV 

ציפוי אבץ עם פסיבציה שקופה תואמת דירקטיבת  72

RoHS 

Type V 

ציפוי אבץ עם פסיבציה בגוונים שונים תואמת  120

 RoHSדירקטיבת 

 

Type VI 

 ושת.מפעלנו מבוצע גם בתליה וגם בתופים על סגסוגות ברזל ונחבץ בי האציפו

*ype VIT – צבעוני ושחור –גווני הפסיבציה הקיימים לפי קבוצה זו הם 

 .oHSRלא ניתן לבצע פסיבציה ירוקה לאבץ  תואמת 
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 המשך      -   בץא  יפוצי

 וי ושימושיופציהנות תכו

 תיביורוזקות אנטי  עמיד .1

 פסיבאציה כרומאטית צבעונית נותנת כושר עמידות בתא מלח לפי ASTM-B-

מיועדת לחלקים באווירה קורוזיבית  -שעות עד כתמים לבנים  96למשך  117

 (. Outdoorחזקה )

  פסיבאציה כרומאטית לבנה נותנת כושר עמידות בתא מלח לפיASTM-B-117 

שעות עד לכתמים לבנים ומיועדת לחלקים באווירה קורוזיבית קלה  12 למשך

(Indoor). 

  פסיבציה כרומאטית בגוון ירוק הנותנת הגנה אנטי פסיבציה ירוקה לאבץ הינה

 שעות בתא מלח  ומהווה בסיס לצבע . ההתנגדות 160-קורוזיבית מעולה 

החשמלית של שכבת פסיבציה זו גבוהה מכיוון שיחסית השכבה עבה יותר  

 משאר הפסיבציות . 

  72פסיבציה שקופה על בסיס כרום תלת ערכי נותנת הגנה אנטי קורוזיבית של 

 שעות בתא מלח 

  פסיבציה צבעונית על בסיס כרום תלת ערכי נותנת הגנה אנטי קורוזיבית של

 שע' בתא מלח. 120

 יביותקורטות דתכונ .2

ני נקבע על פי השכבה הכרומאטית הסופית, כאשר לשכבה חיצואה ההמר 

 רת האור מהחלק.יעת החזמנהכרומאטית אשר צבעה שחור ישנה מטרה נוספת והיא 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

6 

 המשך-ציפוי אבץ

 ותשמליות חתכונ (3

יותר ההתנגדות החשמלית נמוכה ה דק יתופהס יתהגנה  הכרומאטבת הששכ ככל 

פסיבציה שקופה נותנת מוליכות חשמלית טובה , פסיבציה צבעונית פחות טובה  יותר.

 להולכה חשמלית ואילו הפסיביות השחורה והירוקה כמעט מבודדות חשמלית.

                      משפר את העמידות הקורוזיבית של המוצר הסופי והוא    אבץ ה וי: ציפשיםשימו * 

 ס לצבע.יכבס גם שמשמ

  , מוצרי זיווד,פהית שטונוכם: חלקים למכוניות, למליוצרים מקובמ  -  

 .    דוי ועאצב ציודוררים קמ                            

  פורטת בהמשך קטלוג זה.מ-   RoHSהיערכות כרומניקל לדירקטיבת 

Type V + Type VI  - פסיבציות על בסיס כרום תלת ערכי מהוות תחליף תואםRoHS   

גבוהה יחסית לפסיבציות המכילות כרום  של פסיבציות אלו הינה עמידות  עמידות תרמיתה

 שש ערכי . 

Type V  -.מהווה בסיס טוב לצבע 
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 לס  ניקלקטרוי  אלציפו

 בניגוד לציפויים אלקטרוליטיים, אינו דורש  זרם או אנודות.ל, ניק רולסאלקט

בה .  תגוילה יוני מתכת קומפלקסים ומייצביםימית המכי מתבצעת בתמיסה מציפולת הפעו

 מתבצעת על פני השטח ויוצרת שכבה שהינה סגסוגת של ניקל ופוספור. ימיתכ

הציפוי הוא אחיד ברובו,  יב, עושירי המגע בין התמיסה לפני שטח החלק הוא שטחשון, ומכי

פנימיים גם  י לחלקיםיוצרת אפשרות לחדירת הציפול האלקטרולס ניק לש זו תייחודיתכונה 

דות של עובי הציפוי קשה מאד ואף בלתי יחאכזו  יתסד הננה מבחיבפריטים מאד מסובכים 

 אפשרית להשגה על ידי כל תהליך אחר.

 וספור.פוקל ני הל לס הינה סגסוגת המכיוקטרלהא  תשכב

 .תלוי בתמיסת העבודה 94%  -ל 88%נע בין בסגסוגת  ניקלוז הריכ

ם בגלל ייחודיותו, בכך שהשכבה טניקים כדולג ל ניתן להגיע לעוביים יקרולס נאלקטפוי בצי

 .ההריאקציקטליזטור להמשך  הומהו יפויצה של שונההרא 

תיאורטית  לסוג האלקטרולס(מיקרון )בהתאם  130מיקרון ועד  2 -יכולים לנוע מ ייפוצי היעוב

 .מיקרון ללא קבלת חיספוס 45עד  40-, אך, מעשית ניתן להגיע לכ

נרחב.   אדך השימוש בו מא, תיחסי ריעפויים אחרים, אלקטרולס ניקל הוא צלצי הוואשבה

ת וידמעם רשיהדו בעיקר אך גם בציפויים דקורטיביים ייםסהנד  ייםוהוא משמש בציפ

 חדת )בהתאם לסוג האלקטרולס(.רוזיה או קשיות מיוובק

  . ASTM B733 –ע במפעלנו הינו לפי צמבוהיך להתה
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 המשך  -   ציפוי  אלקטרולס  ניקל

תהליכי אלקטרולס ניקל המבוצעים במפעלנו הינם אלקטרולס ניקל המכיל פוספור בינוני או 

 גבוה תכונותיהם העיקריות מפורטות בטבלה הבאה:

 6-8%(W)  יפוספור בינונ 

 

8-12%(W)  פוספור גבוה 

 

 מבריק מבריק מאד מראה

 c10000  C8800  -נקודת התכה נקודת התכה

 מיקרואום ס"מ 100 מיקרואום  ס"מ -75 התנגדות חשמלית

 ( לפני טיפול תרמי RC -50 -)כ VICKERS 550 קושי

VICKERS 950 כ(- 70- RC לאחר טיפול תרמי ) 

 

530 VICKERS 48) -)כ-RC י לפנ

 טיפול תרמי

VICKERS 1050 כ(- 80-RC לאחר )

 טיפול תרמי

-ASTMשעות בתא מלח לפי  ASTM-B-117. 1000שעות בתא מלח לפי  100 עמידות קורוזיבית

B-117. 

 __ SLIGHTLY MAGNETIC תכונות מגנטיות

 

סוג שונה של  -במידה וישנה דרישה לתכונות שונות מהנ"ל ניתן יהיה להתאים לכל מוצר 

 אלקטרולס ניקל )עם כמות פוספור נמוכה או גבוהה יותר(.

ציפוי אלקטרולס ניקל אינו רעיל והוא אושר על ידי ארגון הבריאות האמריקאי כטוב ביותר 

 לכלים המיועדים למזון.

 :נםהי  MIL C 26074 - הישן תקןהלפי עוביי הציפוי 

  :Grade A מיקרון מינימום 25

  :Grade B מיקרון מינימום 12.5

  :Grade C מיקרון מינימום 38
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 המשך  -   קלינ  סול רלקטא וי  פיצ

 ולקים לפי:מח התקן הישןלפי  לאחר הציפוי  םפוליוהטי

        :CLASS I מי על תשתית ברזל ונחושתל תרטיפוללא 

       :CLASS II , על תשתית ברזל ונחושתמירת פולטי עם

 :CLASS III       יבות לטיפול תרמישאינן מג ונחושת בריליום אלומיניום ת לסגסוגו מירת פולטי עם

  :CLASS IV     לסגסוגות אלומיניום ונחושת שמגיבות לטפול תרמי מירת פולטי עם

 

 ASTM B 733אלקטרולס ניקל:  לציפוי עדכניהלהלן ההגדרות לפי התקן 

 

 .הנדרשתן זה מפרט את דרגת הפוספור קת

 ה:ן תיאור הגדרות תקן ז להל

Type I    -  לא רלוונטי בכרומניקל – ן דרישת פוספוריא 

Type II  -  1%-3% לא רלוונטי בכרומניקל-פוספור נמוך-וספורפ  

Type III – 2%-4% לא רלוונטי בכרומניקל -פוספור נמוך-ספורפו  

Type IV – 5%-9% וספור בינוניפ -ספורפו 

Type V  – 10% פוספור גבוה-ספור ויותרפו 

 

 Service Conditionsמינימום נידרש מוגדר לפי  ביוע

SC0-0.1 micron-  לא ישים 

SC1-5 micron 

SC2- 13 micron 

SC3- 25 micron 

SC4-75 micron 
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 המשך  -   קלינ  סול רלקטא וי  פיצ

 :ים להלןולים תרמיים לאחר הציפוי מוגדרטיפ  

 

Class 1  -א טיפול תרמילל 

Class 2  -תרמי להגדלת קושי לפי הפירוט הבא:ל פויט 

 Type I 260 שעות 20לות מע 

                                                                              עותש 16מעלות  285או   

 שעות 8מעלות  320או   

 שעה 1מעלות  400   וא

Type II – 350 שעה 1מעלות  380 עד 

Type III  -360 שעה 1מעלות  390 דע 

Type IV –365 שעה 1מעלות  400 עד 

Type V –375 השע 1מעלות  400 עד 

Class 3 –שעות 4עד  2מעלות  200עד  180-פור אדהזיה לברזללשי 

Class 4- תכות ברזליות המכילות פחמן ואלומיניום מוקשהמיפור אדהזיה ל של-  

 שעות 6עד  1ות מעל 130ד ע 120                 

Class 5 – שעות 1-2מעלות  150 עד 140 –יפור אדהזיה לבריליום ואלומיניום לש 

Class 6 – שעות 4עד  1מעלות  320עד  300-יפור אדהזיה לטיטניוםלש 
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 דילב  יפוצי

 ות קטנות מאדימוכ ילהמכריק ( בצבע לבן מב99.75% - 99.99%ור )בדיל טה ינויל הי בדציפו

 .תגפריתניצטפו מתמיסה ישל חומרים אורגניים שנ

טי קורוזיבית ה אנהגנ (  ועםc2320נמוכה )ה ך, גמיש, אינו רעיל, עם נקודת התכרוא הוי פהצי

 . רבאווי מצוינת

כונה זו נובעת מכך שברוב ה, תמלהלחתר וויים הנוחים ביפותיו נחשבים לציגסוגל וס בדי

 יל.דב הוא ייטרקה כיבהמר ההלחמות

מעט או  ראליניט pH -מש לתעשיות המזון, אבל בעיקר עבור מוצרי מזון בש ל לויכ לבדי

ם מאד יש צורך בהגנה נוספת על הציפוי המורידה את רמת ייצומח ןוזוצרי ממ חומצי. עבור

 ההתקפה.

ת רייצן ביתרובוהה מאבץ, קדמיום וזהב אך יש לו ת גיחשמלות דל ישנה התנג הבדיפוי לצי

מיקרון הוא יוצר שכבת אוקסיד דקה אשר  5-7.5שבעוביים של לפחות  ןיוומכגע חשמלי מ

 על ידי יצירת מגע. ותרת" בקלשבזו "נ בהמונעת התחמצנות נוספת, שכ

 10727MIL T  המחליף את התקן  ASTM B545ב"כרומניקל" הוא על פי התקן:  דילבי הוציפ

 MIL-T- 10727   קבוצות:  לשתיולק מח- שהוא תקן ישן 

 

 Type I וליטיקטרלא י ופצי                                                                  

ציפוי  -מפעלנו( ים בנו ישיא)                                                            

 בטבילה חמה

Type II 
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 ךהמש   דילב  יפוצי

 חלוקה הבאה:הי פ עלנם ציפוי הייי העוב

 :CLASS A וןמיקר 2.5-30  -לASTM-B-545                                            הפניהב 

ים להיות כצרישים קלחל

 מולחמים

 יפויר הצלאח

 

 

“Tin Flashing” 2.5-6.4 רוןמיק CLASS B: 

 החיקש עת ילמנ

 

 :CLASS C  רוןיקמ  5-10 

 7.6 מוםמיני  ורוזיביתק טינה אנלהג

 רוןמיק

CLASS D: 

 :CLASS E רוןמיק 5-15  

 

Class D + E - לפי  -שעות  24 -בתא מלח  ידותר עמכוש- ASTM-B-117. 

 ישנה חלוקה הבאה:  המיועד לציפוי אלקטרוליטי בלבד    ASTM B545 בתקן 

  SERVICE CLASS עובי

 CLASS A MILD SERVICE מיקרון מינימום 2.5

 CLASS B MILD SERVICE מיקרון מינימום 5

 CLASS C MODERATE SERVICE מיקרון מינימום 8

 CLASS D SEVERE SERVICE מיקרון  15-20

 CLASS E VERY SEVERE SERVICE מיקרון מינימום 30
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 ףציפוי כס

 

זיבית, מגדיל סף הינו ציפוי גמיש בצבע גיר לבן אשר  יוצר הגנה אנטי קורוציפוי הכ

 .הקיחמלית של מתכת הבסיס ונותן כושר עמידות בש ליכות חש מו

 .  QQ-S-365המחליף את התקן   ASTM B700סף הוא על פי ציפוי הכ

 לקבוצות הבאות:מחולק . QQ-S-365-התקן

 מבריק, מבריקצי חמט, 

Type I             Matte   

Type II            Semi-Bright 

Type III           Bright 

 

 

בצע בשלב סופי טיפול אנטי , מקובל ל וי של  הכסף מתעמעם עם הזמן לכןברק הציפ

 טרניש.

מיקרואום  300-400טיפול אנטי טרניש  יש התנגדות חשמלית נמוכה של  םע ףכס לציפוי

 קלות עםב יטים אלו מולחמיםרץ' , פניא ורקופר ס

 Rosin Cored Solder. 

 לתתי קבוצות: ה חלוקה נוספתלכן ישנ

 Grade A-{רניש} אנטי טם טיפול נוסףעף ציפוי כס

 Grade B-ף ללא טיפול נוסףכס יופצי
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 המשך  -ףציפוי כס

 ף ייקבע לפי דרישההכס ויעובי ציפ

 לצות לעוביים:להלן המ

 מיקרון מינימום 7.6מולחמים לאחר הציפוי:   ותאשר צריכים להילחלקים 

 נימוםמיקרון מי 12.7כת בסיס שאינה ברזלית: נטי קורוזיבית של מתלהגנה א

 מיקרון 2.7-254 { תילמש חץ החיכוך ובהעמסה תלוי בלח}שמליים חלמגעים 

 וןקרמי 12.7מוליכות חשמלית של מתכת הבסיס:        להגדלת 

  לפי: החלוקה היא  ASTM B700 בתקן 

TYPE 

TYPE 1-99.9% minimum 

TYPE 2-99.0% minimum 

TYPE 3-98% minimum 

GRADE 

          GRADE A-MAT, 

 GRADE B-BRIGH, 

 GRADE C-BRIGHT {BY POLISHING}, 

GRADE D-SEMIBRIGHT  

CLASS 

CLASS N-NO ANTI TARNISH 

    CLASS S-WITH ANTI TARNISH  
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 שךהמ –כסף  ייפוצ

 רכות לציפוי כסף .מעניקל קיימות שתי מכרוב

 :              הציפוי המתקבל ממערכת אחתות נתכו

                                                                                                        g A   Purity: 99.9% 

                                                                 Hardness:90-100  Vickers                  

                                                                                 Deposit Density: 10.5 gr/cm3 

 . זו  אידיאלית למטרות חשמליות ואלקטרוניות תערכמ

 ים גבוהים.דראות שימושיות: מחברים, מגעים, תקעים, שקעים ורכיבים לתמדוג

 יותר  ולכן גם העמידות  ההא ציפוי כסף עם רמת קושי גבוית השניה הכמערה

 חיקה טובה יותר.בש  

 :    ת הציפוי המתקבל מהמערכת השנייהוכונת

Purity: 99.0%-99.9% Ag 

Hardness: 150-220mHV 

Deposit Density: 10.5 gr/cm3 

 : סכו"ם , כלי אוכל, ציוד מוסיקלי ועוד.לציפוי כסף ות שימושיותאוגמד

 י כסף ניתן לבצע על מתכות ברזליות עם שיכבת ביניים של נחושת ו/ או ניקלציפו

 מיקרון. 12.7נימאלי של מיקרון ועליה שכבת כסף בעובי מי 12.7ובי מינימאלי של  בע 

 מיניום, סגסוגות אבץ, לווי הכסף ניתן לביצוע על סגסוגות נחושת, סגסוגות א ציפ

 ועל שכבות ביניים של ניקל ונחושת. תברזיליווגות סגס

 ביניים לפני ציפוי זהב. כשכבתפוי זה לשמש ל צייכו מסוימיםרים במק
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  בציפוי זה

 תכונותיו הייחודיות: בגללעשיות ב משמש במגוון רחב של  תציפוי זה

 כשר החזרת אור, כשר הגנה , תיביזומידות אנטי קור, ע, כשר הולכה חשמליתתושימג

 תוך טובות מאוד.ירותכונות הלחמה  מסוימיםינה ובתנאים רק ינפמ

 ת החשמל והאלקטרוניקה הזהב משמש לציפוי מוליכים למחצה, מעגלים יישעתב

 מליים ועוד.ם,מגעים ומוליכים חש יספד ומ

 ר למטרת הלחמות.יקש בעמשמ -Knoop  200רגת קושי שלדעד –רך זהב 

 מיקרון זהב. 2.54-ל במיקרון זה 1.27לץ למטרה זו לבצע ציפוי בתחום של מומ

 בעיקר למגעים אלקטרוניים. שמשמ– Knoop 200 מעבר לדרגת קושי של -קשה זהב

  ASTM B488זהב בכרומניקל הוא בהתאם לתקן:י פוצי

 הגדרת דרגת נקיון הזהב:

TYPE I-99.7% minimum 

TYPE II-99.0% minimum 

TYPE III-99.9% minimum 

 הגדרת הקושי

CODE A-90 HK25 minimum 

CODE B-91-129 HK25 minimum 

90-200 HK25 

CODE C-130-200 HK25 minimum 

CODE D-200+ HK25 minimum 
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  המשך-בציפוי זה

 לקושי:  ןקיוהתאמה בין דרגת ני

TYPE I     -CODE A,B,C 

TYPE II     -CODE B,C,D 

TYPE III   - CODE A only 

 

 45204-G-MIL-גי הציפויים לפי הפירוט הבאוס תא קמחל הז  ןקת   תקן ישן: 

  Type I-בהז   99.7%

 Type II-בהז   99.0%

  Type III-הבז   99.9%

 וספת היא לפי דרגות הקושי של הציפוי:נ הקולח

Grade A   -            90 max knoop hardness 

Grade B  -  91 -  129 incl. Knoop hardness 

Grade C   - 130-200 incl. Knoop hardness  

Grade D   -  201 and over knoop hardness 

 להתאים בין דרגות הניקיון השונות לדרגות הקושי לפי הפירוט הבא: לבוקמ

Hardness{Grades}                                    Purity 

A B or C                                                       Type I 

B C or D                                                    Type  II 

A  only                                                     Type  III 
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  המשך-בוי זהציפ

 

 

  CLASSESובי הציפוי הינה לפי ע תרדג ה

Class 00       -0.5 micron minimum 

Class  0      -0.75 micron minimum 

Class 1      - 1.27 micron minimum 

Class 2      - 2.54 micron minimum 

Class 3        - 5 micron minimum    

Class 4        - 7.6 micron minimum 

Class 5      - 12.7 micron minimum 

Class 6         - 38 micron minimum 
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 oHSR םתוא טיפול תמורה-םמיניוולא ל טיפול תמורה כרומאטי-ייןאלוד

 

 התקן מבוצע בכרומניקל לפי ך כימי הכרומאטית לאלומיניום הינה תהלי תמורה-ייןאלוד

MIL-DTL-5541 סוגים: ישנל לקומחא הוו 

CLASS 1A For maximum protection against corrosion, painted or unpainted.  –  

 להגנה אנטי קורוזיבית פסיבאציה

CLASS 3 For protection against corrosion where low electrical resistance is required   -  

 להולכה חשמלית ה באציפסי

Type I – Compositions containing hexavalent chromium.-כרומאטי 

- Type II – Compositions containing no hexavalent chromium. תואםRoHS 

 טי קורוזיבית מעולהאנצהובה/זהובה מהווה שכבת הגנה יה היבאצהפס

 ה לצבע.כהכנמשת {ומש   ASTM-B-117לח לפי תא מות בשע 168}

ו תאוב אףר ולמוצשתנות הגוונים ממוצר ה  .םועד חו ב בהירוהתנה מצש יה מיבאצהפס צבע

 מוצר הינה טבעית ומקובלת לפי התקן הנ"ל.

ית בעלת מלעט חסרת גוון והיא מהווה שכבה מוליכה חש א כמהיה קופשה הבאצייהפס

 .םומיקרוא 500התנגדות חשמלית של עד 

 ות.שע 168למשך  היא ASTM-B-117לפי  וקורוזיבית של שכבה ז נטיאה הנההג

 טיפול תמורה  גווני

MIL DTL 5541 TYPE I CLASS 1A=YELLOW 

MIL DTL 5541 TYPE I CLASS3=COLORLESS TO YELLOWISH  

MIL DTL TYPE II CLASS 1A= COLORLESS TO YELLOW 

MIL DTL 5541 TYPE II CLASS 3=COLORLESS TO YELLOWISH 
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 פסיבציה לאלומיניום נטולת כרום שש ערכי

, םוירת, קדמופת הפרלמנט האירופי האוסרת שימוש בחומרים מסוכנים : עבות החלטקעב

צאו תחליפים  למספר מנ,  RoHSרקטיבת דיטה הנקראת  החל –כספית,כרום שש ערכי ועוד 

 ציפויים ובהם הפסיבציה לאלומיניום.

 ASTM B921 :בתקן  ופיעה בתחילה דרת הפסיבציה שהיא נטולת כרום שש ערכי הג ה

 : CLASSESק לפי תקן זה מתחל

Class 1  :  להגנה מקסימלית מפני קורוזיה בדרך כלל מיועד לשימוש כשיכבה אחרונה

 ללא צבע.

Class 2  :  מיועד לתנאים קורוזיביים לא קיצוניים , משמש בדרך כלל כבסיס לצבע כאשר

 במוצר הסופי ישנם אזורים חשופים מצבע .

Class 3 : ורוזיבית קלה , עם מוליכות חשמלית טובה.דקורטיבי,  מיועד להגנה אנטי ק 

Class 4  :  מיועד לתנאים קורוזיביים לא קיצוניים , משמש בדרך כלל כבסיס לצבע כאשר

 דרישת העמידות הקורוזיבית היא למוצר המוגמר הכולל גם את הצבע.  

תקן ב אף  זו עומדת בדרישות עמידות אנטי קורוזיבית ומוליכות חשמלית המוגדרות תמורה 

MIL-DTL-5541   . 
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 וסטהלנירציה פסיב

גסוגת ברזל עם יסוד נוסף המקנה להן עמידות בפני ס  )נירוסטה( הינן חלד ת אלפלדו

 ופים שונים.רבצי או דלב –נגן ספים הם בדרך כלל כרום, ניקל ומהנו ודותהיסקורוזיה.

והניקל גורם לשיפור תר כי הוא נותן עמידות בפני קורוזיה ובי בשוהח וא היסודום ההכר

 התכונות המכאניות וכושר העיבוד.

נה תהליך כימי אשר גורם להסרת הברזל החופשי מפני השטח של הי רוסטהלני בציהפסי

 ית.רשזיה אפומונע יצירת קור ךהנירוסטה וכתוצאה מכ

 עתיים.שך שה למהינ (ASTM B117)מלח סטה לאחר פסיבציה בתא רויהנדות עמי

 –ת על פי התקן זאו יהשונים של פסיבצ יםתהליכ יםרוסטה עוברשל ני וניםים שסוג 

 QQ-P-35    והתקן שמחליף אותו–ASTM A 967  .  וגםAMS 2700 . 

 סוגים שונים של סגסוגות נירוסטה עוברים תהליכים שונים.

וחלקם אינם מכילים כרום שש  RoHSחלק מתהליכי הפסיבציה מכילים כרום שש ערכי ולכן אינם תואמי 

 .  RoHSערכי ולכן הם תואמי 

 . סוג הפסיבציה נקבע לפי סוג הנירוסטה על פי טבלה המופיעה בתקן

 מפריד בין שני סוגי חומרים המשמשים לתהליך הפסיבציה :   AMS2700התקן 

Method 1-Passivation in Nitric Acid and Method 2-Passivation in Citric Acid  
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 אבץ ברזל

 נותן הגנה אנטי קורוזיבית למתכות ברזליות .ההגנה ציפוי אבץ  

 האנטי קורוזיבית ניתנת לשיפור על ידי יצירת סגסוגת אבץ עם ברזל.

 ברזל.  1%-0.3%-אבץ ו 99.7%-99.0%הסגסוגת המתקבלת הינה 

שעות  144שחורה הינה  העמידות האנטי קורוזיבית המתקבלת באבץ ברזל + פסיבציה

 שעות באבץ רגיל. 48עומת לקורוזיה לבנה ל

 .לביצוע כיום בכרומניקל ברזל על בסיס כרום תלת ערכי ניתנת-פסיבציה שחורה לאבץ

יש לציין כי מבחינה חזותית פסיבציה זו מעט פחות מבריקה והמראה הכללי עלול  ,אולם

 עם נזילות.להיות מעט 

 ש לאירדנסיה.חסרונות ויזואליים והוא רגי נםיש למוצר המתקבל מתהליך זה 

 שחור עם גוונים ירוקים ואדומים .הגוונים היוצאים מקו הייצור הם 

 הסילר בסוף התהליך מטשטש את הגוונים אך לא בצורה מוחלטת.

 

 תכונות הציפוי: 

  VICKERS 90-130-קושי: אבץ 

 VICKERS 100-140-אבץ ברזל         

 

 ציפוי אבץ ברזל שחור מבוצע לפי התקן: 

ASTM B842 Class 1 Type A Grade 6-RoHS – מיקרון אבץ ברזל 6עבור. 

ASTM B842 Class 1 Type A Grade 12-RoHS – מיקרון אבץ ברזל 12עבור. 
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 ישמ פסתד וה עת צבמחלק

 .  זיווד קיחברת כרומניקל מתמחה בצביעה רטובה על חלבע בת הצמחלק

בשיטת חדר נקי שמסונן ע"י  דותובעמדות צביעה שחלקן ע 4 -ורכבת מבע מת הצמחלק

בוש , צמוד לתאי הצבע נמצא התנור שמאפשר יירבאוויפילטרים מיוחדים למניעת אבק 

 ה.ביער הצומונע הצטברות אבק על החלקים לאח מהיר

 :ם כגוןריסוגלת לתת פתרונות צביעה על מספר רב של חוממבע צת הקמחל

ביכולתנו לנתח חומרים חדשים יש  כן ומוכ (ABS, ABS+PC), פלסטיק וםיניומאלופה, מצל רזב

 ותר.ית צביעה באיכות הגבוהה בונום פתרהל  ולתת

 תרקויב בטחתרונות מיסוך למניעת ערפל צבע תוך הה לתת פתה המחלקערוככן  כמו

 יכות קפדנית ועמידה בתקנים מחמירים.א

 שאנו משתמשים הם: עיםבהצ יסוג 

 וריטניםוליאים פצבע

 ייםפוקסים אצבע

 םימ יצבע

 יםוליכים מצבע

 ייםינטטים סצבע

 וה.מלו .c.o.cרכשים מספקים מאושרים ולכולם יש טופס ים נהצבעכל 

 נים על מספר תחומים כגון:ימנו נתיחולקו

 טק-יהה םתחו

 אלו בכרומניקל  תהליך הצביעה אינו ישים בימים    י וכדומהאזרחום ההתח בטחוני/  איהצב חוםהת
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 ךמשה - דפסת משיע והת צבמחלק

 י ת משהדפס

ת כרומניקל מתמחה בעבודות הדפסת משי והדפסת טמפון ברחב ת הדפסת משי מחלק

 תתוויויום, לקסן, אלומינ: ןים כגורטק והאלקטרוניקה ומדפיסה על חומ-לתעשיות ההיי

 ד.ועו  .P.V.Cם, נטימג, יקאלומיניום, פלסט

וגלופות  יםלמפיהפקת קה, גרפי תילל שרוכואותם אנו מספקים ללקוח  םהשירותיון מגו

שלבים ה לית בכנד פרמה גבוהה ביותר תוך הבטחת ביקורת איכות קב והדפסת איכותית

 .ISO 9001:2000ועומדת בתקני 

 

 :ניהםובי יפויטק דרך מפעלי הזיווד והצ-ההיי תווס לחברשרותי דפ ספקתרה מהחב

דיראן שר,  תאן קתדיר ,RIT ,E.C.I. ,S.C.I. ,ECTEL ,ORAD ,COMVERSEטק, סיבריג', וורבאקס, טסאי

 ד.ועום ויקפול ,AVAYA ,MINICOM ,ARANינדיגו,  אפלייד, , אמערכות

 

, (ATMA)ן: מכונה חצי אוטומטית המשי כגוה בציוד חדיש ביותר בתחום הדפסות חזיקרה מהחב

 נות הדפסה ידניים וציוד גרפיקה מתקדם.שולחה, ש דיחון מפנת טמכו
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 אנודייזציפוי 

אלומיניום אשר נמצאים כאנודה בתא אלקטרוליטי יוצרים התחמצנות אנודית על פני חלקי 

 אילגון. –זה נקרא אנודייז או בשמו העברי תהליך  השטח של חלקי אלומיניום.

יכולות להיות בשימוש לשימושים שונים אשר היה ת האלומיניום ותהליך זה סגסוגבזכות 

 בלתי אפשרי להשיג בדרכים אחרות.

עמידות אנטי קורוזיבית, עמידות מצויינת הגדלת  :מיתרונותיו של תהליך האנודייז הינםחלק 

 יביים.לשחיקה, יכולת בידוד תרמי וחשמלי, תחום רחב של גימורים דקורט

 זו האדהזיה שלומסיבה והן כלפי חוץ. האנודייז הינו ציפוי אשר חודר הן כלפי פנים ציפוי 

 גבוהה מאוד.

 

גופרתני נותן שכבה עם הגנה אנטי קורוזובית מעולה ועמידה בצורה טובה מאוד אנודייז 

 בסיס עבור רוב תהליכי הצביעה על אלומיניום שבשימוש כיום.מהוה לשחיקה. 

התהליך ך סופי עליו. המבנה הפורוזיבי של האנודייז הגפרתני יש צורך בסילר כתהליבגלל 

 א גם התהליך המועדף.הפשוט ביותר של הסילר הינו במים מזוקקים והו

 כרומטי. העמידות האנטי קורוזיבית נעשה לעיתים שימוש בסילרלשיפור 

 

לו הגנה יש כרומי נמצא בשימוש בצורה רחבה בתעשיית התעופה כהכנה לצבע. אנודייז 

כן הוא מקבל בצורה כמו אנטי קורוזיבית מעולה ואין צורך לבצע עליו תהליך סופי של סילר. 

כרומי אינו מחייב אנודייז טובה צבעים שונים במידה ואין צורך בצביעה כתהליך משלים. 

 סילר.

 

מכך הפורים אה כתוצהינו תהליך אנודייז יחודי המתבצע בטמפרטורות נמוכות. קשה אנודייז 

 של הציפוי דחוסים מאוד ויוצרים שכבה קשה במיוחד העמידה בהצטיינות בשחיקה.
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 המשך -ציפוי אנודייז

 

  MIL A 8625 ציפוי אנודייז מבוצע לפי תקן :

 לפי הפירוט הבא: 

MIL- A- 8625 TYPE I =Chromic acid anodizing, conventional coating.  

MIL- A- 8625 TYPE IB =Chromic acid anodizing, low voltage process. 

MIL- A- 8625 TYPE II =Sulfuric acid anodizing conventional coating. 

MIL- A- 8625 TYPE IIB =Thin Sulfuric acid anodizing for use as a non chromate 

alternative for type I and IB. 

MIL- A- 8625 TYPE III-  Hard anodic coating.                                 

Class 1= Non dyed                    Class 2 = Dyed 

                                                                                              

 להלן טבלה מרכזת לנושא  ציפוי אנודייז:

 תכונות  עוביים מקובלים לפי תקן סוג האנודייז

 אנודייז כרומי טבעי 

 

TYPE I CLASS 1  1-8  מיקרון 

בפנים, בי מהעו 2/3

בחוץ מהעובי  1/3

כמעט לא מוסיף 

 מידות הגוון אפור

 עמידות טובה בקורוזיה 

 עמידות חלשה בשחיקה

 אנודייז כרומי צבעוני 

 

TYPE I CLASS 2  כנ"ל 

 אנודייז גפרתני טבעי

 

TYPE II CLASS 1 2.5-25  מיקרון

 10-20בדרך כלל 

 עמידות טובה בקורוזיה 

 עמידות סבירה בשחיקה
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מהעובי  2/3מיקרון 

מהעובי  1/3בפנים, 

 שקוף הגוון בחוץ

 אנודייז גפרתני צבעוני

 

TYPE II CLASS 2 12  מיקרון מינימום

 לצבעוני 

 כנ"ל

 אנודייז קשה  טבעי

 

TYPE III CLASS 1 10-110  1/2מיקרון 

 1/2בחוץ  מהעובי 

בפנים מהעובי 

 40-60בדרך כלל 

 מיקרון הגוון חום 

 יה עמידות טובה בקורוז

 עמידות גבוהה לשחיקה

 אנודייז קשה  צבעוני

 

TYPE III CLASS 2 20-30  כנ"ל  מיקרון 

  שעות  336עמידות בתא מלח ניתן לקבל את כל סוגי האנודייז במגוון רחב של צבעים .
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 השחרת פלדות )כולל נירוסטה(

ההוספה לים לשאת את ר לא יכומוצת שחורה מתאימים במיוחד לחלקים אשבתח וייםציפ

 רים העמידים יותר בפני שיתוך )הקורוזיה(.וימג הי יד ת עלהמימדית הנגרמ

ל ההגנה האנטי גלים  לאחסנה לטווח ארוך, בעדיוהמלפריטים  לציםאינם מומ אלו ייםוציפ

 .יפויל הצקורוזיבית המוגבלת מאוד ש

 ר.חזרת האוורטיביות ולהקטנת הקושם במיוחד למטרות דה מיוי ז ציפ

 יפול נוסף כגון הספגה בשמן.ט בצעל  תןני וךת העמידות בפני שיתא רשפלי בכד

 .וןמיקר 1.5-2.5פת מימדית של סתו הוללכה והוא מקנה לצביע יסו משמש כבסנאי הי ז וציפ

 מבוצע על פריטים עם הלחמות רכות.ינו וא אי והבל הוא שחור, אחיד, אדהרנטהמתקפוי הצי

 .MIL-C-13924 יהיא על פפעלנו מבצעת בומהחרה ההש 

 וסטה.ירתהליך עבור פלדות והשני הוא תהליך מיוחד עבור נ - דאחה, יםשונם כיליי תהבשנ

 

 

 

 

 בכרומניקל בימים אלו. *לא ישים
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 פאטוספ בץא/ אטפוספ  גןי  מנציפו

 טיזאציה הינו המרה כימית של שכבת מגן על בסיס מנגן פוספאט.וספאך הפתהלי

 .מהשחכה ניזל ומפלדה ונודע בכינוי הטכים מברים העשויד לחלקמיועליך התה

ר עד שחור ומותאמת להגנה אפו וספאט מתאפיינת כגבישים )קריסטלים( עדינים בד"כ בגווןפגן נהמ תשכב

 שיפור תכונות השחיקה.ולאנטי קורוזיבית 

נה ועורון( מיק 5-25מר )כלו 2גר'/ מ 10-45הניתן להכוונה בתחום של   יבונה בעיה פוספאטגן הת מנשכב

 .DOD-P-16232לדרישות התקן האמריקאי 

 פי-הפוספאט ללא הגנה נוספת נותן עמידות בתא ריסוס מלח עלנגן וי מציפ

ASTM-B-117 שעה ומחצהך למש. 

 ות.עש 24 -זמן עמידותו בתא מלח עולה ל -בל בשמן וטמהוא דה ובמי

 יזאציה מחולק לשתי קבוצות:ספאטהפו תקן

 Type M - טאפוסמנגן פבסיס  לעה יזאציפאטפוס

             Type Z     - בץא יסבס זאציה עלפאטיפוס

 ת:בוצותי קולת

או  ותת תהליך נוסף )הספגת שמנים לכתוספוספאט בבץ פאגן  או מנטיפול 

 שעוות(

CLASS 1: 

יפול נוסף של שמן סיכהעם טאבץ  פוספאט ו א גןל מנטיפו  CLASS 2: 

ול נוסףטיפללא אבץ  פוספאט ו א גןל מנטיפו  CLASS 3: 

ה עם טיפול כימי נוסף )כדוגמת מלחי כרומאט( כולל גווןציאטיזאפוזפ לוטיפ  CLASS 4: 

 

ש הוא משמ יתיםולע Indoor -אטיזאציה משמש לחלקים המיועדים לאחסנת פוספול הטיפ

לזמן  אלהימצם יבייהח לקיםפאטיזאציה אינו מומלץ לחבפוסמוש השי   לצבע.כבסיס 

           .c1200 -הגבוהה מממושך בטמפ' 

 

 בכרומניקל בימים אלו לא ישים* 
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 מגנטיתרוי מגן מפני הפרעה אלקטציפוינג שילד

שילדינג הינה תהליך ליצירת ציפוי מוליך על פלסטיק למניעת הפרעה ית הלוגיטכנו

 .(=EMI)אלקטרומגנטית 

ריי על שטח ע בספת צבהתז  הינוע במספר שלבים, כאשר השלב הראשון מבוצליך התה

 הפנים הנדרש.

 י.יבקטטליטי מאפשר ציפוי סלקע הבהצ סבסי

 לקטרולס נחושת.א  בוצע ציפוי אחיד שלני מב הש בשל 

 קל.ס ניי מבוצע ציפוי אלקטרול שלישלב הובש

 יים:ייחוד םייסיקליפמאפשרת יתרונות  יות הציפומשכבאחת כל 

 .יבטיקטליטי מאפשרת ציפוי סלקבע הת הצשכב

הרציפה והאחידה נותנת יעילות גבוהה במניעת ההפרעה  ושתחהנ תשכב

 האלקטרומגנטית.

בת הנחושת התחתונה מחשיפה לפגעי הסביבה שכהעליונה מגנה על  ניקלבת הושכ

 .ושפשוףוהתחמצנות ומשפרת עמידות בשחיקה 
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 המשך-מגנטיתרוי מגן מפני הפרעה אלקטציפוינג שילד

 

 ציפויות התכונ

 

 .םיבלדצי 80לה מעל מעוגנה ות היעיל .1

אום, הפרעה נמוכה  0.05 -כה מונמ תגדונהת –ה גבוהכות מולי .2

 בשטחים מסובכים.

סביבתיים )עמידות קורוזיבית, עמידות ם בתנאי עולהות מיציב .3

 בשוק תרמי ובלחות(.

המאפשרת אומטרית על צורות מסובכות מבחינה גפוי ת צייכול  .4

 צר.גמישות בתיכנון המו

 .התקלפותשל הציפוי, המונעת  מאד בהטו ההזיאד  .5

 דות בנקודות מגע.יעמ הדיל ג המ –בשחיקה ובה ות טעמיד .6

 ת בשילדינג אחיד.ועיליתן והנ –הציפוי  ך שלמועובי נ .7

 .EMIיעילות ההגנה בהתאם לשינוי דרישות אמת ת התיכול  .8

 בי נמוך.ת עולועב תוודעובי המונע נקרציף מבחינת יד וי אחציפו .9
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 המשך-מגנטיתרוי מגן מפני הפרעה אלקטציפוינג שילד

 וםהצבע המקובלות כית ויטי שפנ על תהליך השילדינג ו שלנותייתרו

פר שיטות למניעת הפרעה אלקטרומגנטית אולם טכנולוגית השילדינג עולה עליהם בתחומים ן מסישנ כיום

 גון:רבים כ 

הה בלחות ובטמפ' לאורך זמן, עמידות גבו ותדמיע, ות, רמת הגנה גבוהה בתדירויות שונטובה כותמולי

 קורוזיבית ועלות יחסית לא גבוהה.

   א.

 חליחידת שט באוםדות התנג  יםנקרויבמ יעוב יךלהתה

 0.01 – 0.02 2.0-1.2 דדיצ-דוינג שילד

 0.02 – 0.03 3.7-2.0 יביסלקטינג שילד

 0.03 – 0.05 75-37 תנחוש כסף צבע 

 0.3-0.2 75-50 ףכסע צב

 0.5+ 75-37 ניקלצבע 

 0.05 – 0.15 37-12.5 כסףצבע 

 0.1 – 0.2 7.5-5 קוםבוא  יזיהמטאל

 

 ך השילדינג הינו יציב לאורך זמן בתנאי לחות וטמפ' לעומת צבע  ליתה ן כילציייש   *

 ת שגם הוא עולה מעטצבע נחוש ניקל שמפתח עליה תלולה בהתנגדות בהשפעתם ו    

 בהתנגדות.    

מתבטאת בקריאה של  מגהרץ 1000עד  30ינג בתדירויות שונות של שילדות היעיל ב.

דציבלים בהתאם לתדירות  61 -ל המגיע עד ליקדציבלים לערך לעומת צבע נ 80

 לדינג.יהנמוך במעט מהש תש ובע נחצו השידור,

 תועש 72 ךשלמ  ASTM-B-117זיבית לפי נג לעמידות קורוהשילדי ךהליקת תבבדי ג.

 100ירידה קלה מאד בקריאת הדציבלים אשר עולה מעט בתדירויות של מעל ישנה 

 .מגהרץ
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 oHSRתקנות 

העביר הפרלמנט האירופי החלטה האוסרת את השימוש בחומרים מסוכנים: עופרת, קדמיום,  2003בשנת 

 כספית, כרום שש ערכי, ועוד .

 RoHS: Restrictions Of the use of certain Hazardous Subtancesכינויה: 

 מטרת התקנה: מניעת הופעת חומרים מסוכנים בפסולת בתום חיי המוצר.

 .2008ויהפכו לתקן מחייב במדינות האיחוד האירופי בתחילת  2006התקנות נכנסו לתוקף ביולי 

ישראל שהיא מוכוונת ייצוא תושפע , לאמץ את התקנה, איפה, מחויבתתעשיית האלקטרוניקה העולמית 

 מכך ועליה להיערך בהתאם.

שמירה על איכות הסביבה כחלק ממאמץ עולמי להגן על כדור הארץ למען הדורות הבאים הינה מטרה 

כדרך חיים  RoHS-אימצה את תקנות הכרומניקל חשובה שאנו גאים להיות שותפים לה וכעדות לכך חברת 

 ת במפעלנו.להלן פירוט נושא יישום התקנו

 

 ציפוי אבץ.  1

, אולם הפסיבציות שלו RoHSציפוי אבץ אינו מכיל אף אחד מהחומרים אשר נאסרו לשימוש בתקנות 

 ASTM B633מכילות כרום. ציפוי אבץ בכרומניקל מבוצע על פי התקן 

אשר בשימוש בכרומניקל הינה על בסיס כרום תלת ערכי המותר בשימוש על פי הפסיבציה הלבנה 

 נות הנ"ל, השימוש בפסיבציה זו בכרומניקל נמשך כבר יותר מעשור והוא עומד בדרישות התקנים .התק

אשר בשימוש בכרומניקל הינה על בסיס כרום שש ערכי והיא אינה מותרת  הפסיבציה הצבעונית

בשימוש על פי התקנות הנ"ל, לכן, היום ניתן לבצע בכרומניקל גם פסיבציה שהיא על בסיס כרום תלת 

ערכי. פסיבציה זו עברה תיקוף תהליכי על פי נהלי כרומניקל המגדירים עמידה בדרישות התקן 

הבינלאומי, פסיבציה זו עומדת בדרישות עמידות אנטי קורוזיבית המוגדרת בתקן ואף יותר, אולם,הגוון 

 שלה שונה מעט מהפסיבציה אשר בשימוש כיום ודורש אישור חזותי בלבד של הלקוח.

לאבץ מכילה כרום שש ערכי והיא אינה מותרת בשימוש על פי התקנות הנ"ל,  השחורההפסיבציה 

על או על ציפוי אבץ או לפסיבציה זו ישנו תחליף על בסיס כרום תלת ערכי, פסיבציה זו ניתנת לביצוע 

 ברזל, לציפוי זה  1%-0.3%ציפוי אבץ המכיל –ברזל -ציפוי אבץ
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 המשך-oHSRתקנות 

שעות  48שעות לקורוזיה לבנה לעומת  144דות אנטי קורוזיבית על פני ציפוי אבץ רגיל} יתרון מבחינת עמי

 באבץ רגיל{.

יתרון נוסף לפסיבציה זו הוא שהיא אינה מכילה מרכיב כסף אשר נמצא בפסיבציה הרגילה ובחשיפת 

 צר.מוצרים עם פסיבציה שחורה לאור מרכיב הכסף הופך לירוק ומשפיע על המראה הכללי של המו

על בסיס כרום תלת ערכי ניתנת לביצוע כיום בכרומניקל אולם יש או לאבץ ברזל -פסיבציה שחורה לאבץ

 לציין כי מבחינה חזותית פסיבציה זו מעט פחות מבריקה והמראה הכללי עלול להיות מעט עם נזילות.

 לאלומיניום תמורה. 2

  MIL DTL 5541פי התקן:לאלומיניום הנקראת אלודיין מבוצעת בכרומניקל על  תמורה 

על  שקופה היום ישנה גם תמורה, במקור  והצהובה מכילות כרום שש ערכי שקופהה תמורותשתי ה

תיקוף על פי נהלי  ועבר ותמורה צהובה על בסיס כרום תלת ערכי אשר  בסיס כרום תלת ערכי,

בית, מוליכות חשמלית ת בכל דרישות התקן מבחינת עמידות אנטי קורוזיועומד ןכרומניקל ונמצא כי ה

 התמורה הצהובה פחות טובה מבחינת המראה מכיוון שהיא אינה אחידה  ואדהזיה לצבע.

 MIL -התקן יש לציין את הגוון בדרישת הציפוי ו  ASTM B921-הוא  RoHSלאלומיניום  תמורהתקן נוסף ל 

DTL 5541     תואם עושה הפרדה ביןRoHS     תואם לבין לאRoHS. 

  .RoHSתואם   TYPE IIואילו   RoHSאינו תואם   TYPE Iכאשר   TYPEדרת על ידי הג  

 .CLASS 3במקביל להגדרת בעבר גוון התמורה נקבע לפי  דרישה מפורשת בהגדרת השרטוט 

מבוצע באותה תמורה שקופה מכיוון   CLASS 3וגם   CLASS 1Aגם   -  TYPE IIכיום במידה ומגדירים 

 ת אנטי קורוזיבית טובה וגם הולכה חשמלית טובה שתמורה זו נותנת גם עמידו

 אלקטרולס ניקל.  3

כמויות מזעריות של  הכילואלקטרולס ניקל המכיל פוספור גבוה ואלקטרולס ניקל המכיל פוספור בינוני 

כמייצבים וכמאיצים בתמיסת העבודה, באלקטרולס ניקל המכיל פוספור  אשר שימשועופרת וקדמיום 

 שימוש במרכיבים אלו. נמוך לא נעשה כלל 

 -ו MIL C  26074 -ניםכיום, ניתן לבצע ציפוי אלקטרולס ניקל על פי התק

 ASTM B733בכרומניקל -גות הפוספור הנדרשות ללא כל בעיהללא עופרת וקדמיום בכל דר. 
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 המשך-oHSRתקנות 

 ציפוי בדיל.  4

 . RoHSל אף אחד מהחומרים האסורים בתקנות אינו מכי ASTM B545או  MIL T 10727תהליך ציפוי בדיל על פי 

 פסיבציה לנירוסטה.  5 

מחולקת לשני סוגים אשר מבוצעים  AMS-QQ-P-35 /ASTM A967/AMS 2700פסיבציה לנירוסטה על פי התקן 

 בכרומניקל האחד אינו מכיל כרום שש ערכי והשני מכיל כרום שש ערכי.

והוא אינו הינו כרומאטי  2סוג  -גים השונים מפורטים בתקן הנ"לסוג הפסיבציה נקבע על פי סוג הנירוסטה, הסו

 .RoHSאינו כרומאטי והוא תואם  6וסוג  .RoHS תואם

 ציפוי ניקל.    6

   AMS-QQ-N-290ציפוי ניקל בכרומניקל מבוצע על פי התקן 

 RoHS-בכל שלבי התהליך לא נעשה שימוש באף אחד מהחומרים המוגדרים ב

 ציפוי כסף .7

 QQ-S-365   /    ASTM B700י כסף בכרומניקל מבוצע על פי התקן ציפו

 RoHS-בכל שלבי התהליך לא נעשה שימוש באף אחד מהחומרים המוגדרים ב

 ציפוי זהב  .8

 MIL G 45204   /    ASTM B488ציפוי זהב  בכרומניקל מבוצע על פי התקן 

 .RoHS-ים בבכל שלבי התהליך לא נעשה שימוש באף אחד מהחומרים המוגדר

 אנודייז  .  9

 לפי הפירוט הבא :    MIL A 8625אנודייז מבוצע לפי התקן        

  RoHSתואם  אינווהוא    Type Iאנודייז כרומי מבוצע לפי        

   RoHS תואםוהוא    Type IIאנודייז גופריתני מבוצע לפי        

 RoHS תואםאינו איטום בדיכרומאט  עם  אנודייז גופריתני      

   RoHS תואםוהוא    Type IIIאנודייז גופריתני  קשה מבוצע לפי  

 RoHSתואם אינו איטום בדיכרומאט  קשה עם  אנודייז גופריתני

  

 אסנת טולדנו      קטלוג זה נכתב על ידי:

  11מהדורה  מנהלת מעבדה ומנהלת הבטחת איכות        

01.12.15 

 


