آبکاری تحت خالء پیویدی ،تکنولوژی جدید  KWCایران برای تولید شیرآالتی مقاومتر و تمیزتر
نظافت منزل یکی از دردسرهای بزرگ خانهداری است و هر بخش از منزل داستان جداگانهای برای خود دارد.
شاید یکی از سختترین قسمتها هم نظافت شیرآالت بهداشتی ساختمان باشد .از شیر آشپزخانه گرفته تا شیرهای
حمام و دستشویی ،همگی با لکههای سرسخت و جرم روی اعصاب خانواده و مهمانان رژه میروند .اگر نگاهی به
نتایج جستجوی گوگل بیاندازید ،خواهید دید که افراد فراوانی به دنبال راهحلی نهایی برای تمیز کردن و تمیز
ماندن شیرآالت بهداشتی منزل هستند و پاسخهای گاه عجیب و غریب اینترنتی (استفاده از نوشابه ،خمیردندان
یا جوش شیرین) هم دردی را دوا نمیکنند.
اما واقعا مشکل از کجا است و چاره کار چیست؟

 شیوه آبکاری و تولید ،دردسر اصلی
اینکه همیشه ظاهر شیرآالت منزلمان پر از لکههای سفید و جرمگرفتگیهای سرسخت پاکنشدنی است ،زیر سر
قطرات آب حاوی امالح و شویندهها و مواد شیمیایی گوناگونی است که در نظافت و شستشوی معمول مورد
استفاده قرار میگیرند.
مشکل آنجا است که تکنولوژیهای قدیمی تولید شیرآالت ساختمانی از قبیل انواع آبکاریها ،سطوحی صاف و
براق فراهم میآورند که آماده در آغوش گرفتن هر قطره آب و تبدیل آن به یک لکه بدقیافه است.

البته این تنها ایراد روشهای مرسوم آبکاری فلزات و شیرآالت نیست و مضرات محیط زیستی هم در زمره ایرادات
و ضعفهای اصلی این تکنیکها به شمار میآیند.

 چاره کار :استفاده از شیوه نوین  PVDبرای روکش شیرآالت
اگرچه بسیاری از روشهای تولید و مقاومسازی نوین شیرآالت ساختمانی شامل تکنولوژیهایی کامال منحصر به
فرد هستند ،اما اغلب مشتریان و حتی فروشندگان شیرآالت بهداشتی این روشها را با نام کلی آبکاری میشناسند.
شاید بخشی از این اشتباه مرسوم هم بابت آن باشد که روشهای قدیمی و حتی بسیاری از روشهای مرسوم فعلی
از تکنولوژی آبکاری فلزات گوناگون برای روکش شیرآالت بهره میبردند .اما چندان درست نیست که  PVDرا
هم از شیوههای آبکاری دانسته و معادل فارسی «آبکاری در خالء» را برای آن استفاده کنیم.
 PVDمخفف عبارت  Physical vapor depositionبه معنی «انباشت بخار فیزیکی» است که امروزه در
صنایع بسیار متنوعی از ساخت هواپیما ،موشک ،ماهواره ،تا قطعات صنعتی برنده فوقمقاوم و البته شیرآالت
بهداشتی ساختمان کاربرد دارد.
این تکنولوژی نوپا که در حال جایگزینی روشهای آبکاری و پوششدهی مرسوم شیرآالت ساختمانی است ،در
واقع از تکنیکهای متنوعی برای تولید بخار از مواد پوشاننده خاص در خال و انباشت و متراکمسازی آن روی سطح
مورد نظر در دمای پایینتر بهره میبرد .در این روش ،الیه نازکی از فلزات بسیار مقاوم در دماهای باال روی سطوح
مورد نظر رسوب کرده و آن را می پوشانند.

مزایای PVD
از نقطهنظر مصرفکنندگان ،شاید افزایش چشمگیر دوام و مقاومت شیرآالت ساختمانی مهمترین مزیت استفاده
از تکنولوژی  PVDبرای ایجاد روکش محافظ روی شیرهای بهداشتی باشد .این پوشش عالوه بر اینکه در برابر
دماهای باال مقاومت خوبی دارد ،در برابر سایش هم بسیار عالی عمل میکند و همراه با افزایش طول عمر شیرآالت،
از ایجاد خط و خش جلوگیری میکند.
مزیت مهم بعدی استفاده از این تکنیک ،خاصیت آنتیباکتریال سطوح ایجاد شده توسط تکنیکهای  PVDاست.
این سطوح خاصیت ضد باکتری و میکروبی داشته و آلودگیها معموال روی این سطوح پایداری و عمر چندانی
نخواهند داشت و در نتیجه سالمت و بهداشت بیشتری را برای اعضای خانواده فراهم میآورند.

سومین مزیت مهم و حیاتی این تکنیک برای جوامع امروزی ،سازگاری بسیار بیشتر آن با محیط زیست در مقایسه
با روشهایی همچون آبکاری با فلزات یا نقاشی است PVD .اگرچه هزینه تولید بیشتری داشته و سرعت تولید
پایین تری هم دارد ،اما از نظر پسماند و مواد شیمیایی مضر تولیدی یا مصرفی در طول فرآیند پوششدهی ،به
محیط زیست آسیبی نمیرساند.
دیگر مزیت مهم استفاه از تکنولوژی  PVDدر تولید شیرآالت ،ایجاد سطوح ویژهای روی شیرآالت است که عالوه
بر مقابله با باکتریها و آلودگیها ،در برابر قطرات آب و مواد شوینده هم سرسختانه مقاومت میکنند .قطرات آب
و مواد شوینده معمول که در حمام و دستشویی یا آشپزخانه به طور دائم روی سطوح شیرآالت پخش شده و باعث
خوردگی و لکه میشوند ،با برخورد به سطوح صیقلی شبهنانوی شیرآالت  ،PVDبه راحتی سر خورده ،پایین
میریزند و امکان تجمع و آسیب به این گونه شیرآالت را ندارند.
و در نهایت این تکنولوژی عالوه بر اینکه با ایجاد الیههای بسیار نازک و سرسخت باعث سبکی قابل توجه شیرآالت
و حفظ زیبایی ظاهری آنها میشود ،امکان استفاده از رنگهای بسیار متنوعی را نیز فراهم میآورد.
با توجه به نیاز و توجه روزافزون مصرفکنندگان ایرانی به مسائل زیست محیطی و همچنین دقت باالی آنها در
انتخاب محصوالت باکیفیت و پردوام ،شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران (تحت لیسانس شرکت KWC
سوئیس) تصمیم گرفت با راهاندازی خطوط تولید مجهز و مدرن شیرآالت  ،PVDدر آینده نزدیک شیرآالت
ساختمانی با روکش و آبکاری  PVDرا با کیفیت و استاندارد جهانی در بازار ایران عرضه کند .اطالعات تکمیلی
در این خصوص به زودی منتشر خواهند شد.

