
 

 

 فوالد گالوانیزه آمیزيرنگ
 آمیزي کرد؟را رنگفوالد گالوانیزه  توانآیا می

صرفه  مدت و مقرون به طوالنی   ،خوردگی  مقابلدر    به لحاظ حفاظت  ،ور در نوع خودگرم غوطه   ةگالوانیز
 کنند:می آمیزي فوالد گالوانیزه را به دالیل زیر رنگ  ،است. با این حال

 ایمنیاستتار یا  ،زیباییخاطر ه ب •
 افزودن عمر اقتصادي یک سازه  •
 هاي سخت باال بردن ضریب حفاظتی در محیط  •

استفاده  سامانهتمام   مورد  رنگی  روي هاي  گالوانیزه    بر  به فوالد  خاص  باید  با و    تنظیمطور    مطابق 
 به کار گرفته شوند. ،سازنده رنگشرکت هاي توصیه 

 

 آمیزي فلز گالوانیزه رنگ ةنحو

طور  به   بسیار آسان است. روند کارآمیزي فلز گالوانیزه  رنگ   وند،پیش بر مراحل درست  همۀ  تا زمانی که  
 است: مده آ در زیر   خالصه

ح  وسطسازي  آماده شده براي  چهار روش شناخته   آمیزي. فوالد گالوانیزه قبل از رنگ   آماده کردنـ  1
بستر   که  دارد  تی   د:نکنمی   ایجاد رنگ    روکشبراي    نیئمطموجود  اسیدي  ، واش محلول    ، شستشوي 

 هوازدگی. و شی  مِي دَجارو



رنگ  2 انتخاب  گالوانیزه.   درست ـ  فلز  س   براي  فوالد  هاي  یستمتمام  روي  بر  استفاده  مورد  رنگی 
 به کار گرفته شوند. ، هاي شرکت سازنده رنگو مطابق با توصیه   طور خاص تنظیموانیزه باید به گال

از  3 استفاده  دستورالعمل  رنگ  روکشـ  با  مطابق  شود  رنگ   سازندهشرکت  هاي  باید  یعنی    ،انجام 
 پخت.  سرعتخشک و   ۀ الیضخامت  ،زمان استفاده

ذف کرد. تعداد محدودي از  فلزات گالوانیزه حرنگ روي  از    ،مستقیم  استفاده توان براي  را می مرحله اول  
این  سازي شیمیایی یا مکانیکی ندارند.  آماده به    ي نیازکه  هستند  مستقیم    ة استفاد  صورتبه   محصوالت

 دارند.  زیادي  کاربردي اند که موارد  شناخته شده  خاطر به این محصوالت 

 

 ؟ است الزمآمیزي قبل از رنگآستري زدن فلز گالوانیزه آیا 

از   آستراستفاده  از  می   رنگ  بخشی  ( سازي  آماده تواند  باشد  گالوانیزه  با    در   را   بیشترمطلب  فوالد  ادامه 
آماده   عنوان رنگ چگونگی  براي  گالوانیزه  فوالد  نمایید)  ،آمیزيسازي  ضروري    کامالً   ،هرچند   ،مطالعه 
که نیازي  د نمستقیم وجود دار استفادهتعداد محدودي از محصوالت با  ،همانطور که قبال ذکر شد  ،نیست

 سازي شیمیایی یا مکانیکی ندارند.به آماده 

 

 آمیزيرنگفوالد گالوانیزه براي سازي چگونگی آماده

توسط یک مرکز    بررسی انجام گرفته )  1(  ۀدر نتیج  ، سطوح گالوانیزهسازي  آماده رهنمودهاي مربوط به  
در مورد عملکرد  تهیه شده است. این بررسی انگلیس  در  رنگ ةعمد  ةتحقیقاتی مستقل و یک تولیدکنند 

گرم  هاي  روکش   بر عملکرد آنها در  گذارثیر أت  يو پارامترهاتجاري  موجود    و رنگسازي  آماده هاي  سامانه
 انجام گرفته است. هاي دوبلکسروکش تجربه با ها سالبر اساس ) 2(  و  ورغوطه  ة گالوانیز

 



 
 

قبل از اینکه سطح    ، بالفاصله پس از گالوانیزه  باید   ین حالت بهتردر  گالوانیزه    سازي قطعات آماده اگرچه  
انجام    دیرترتواند  میسازي  آماده همیشه عملی نیست.    این کاراما    ،انجام گردد  ،دآلوده شو  طریقی به هر  

حیاتی  اما    ،شود سطح  بسیار  که  اندازاست  تمام    ةبه  از  و  شود  تمیز  جمله  هاآلودگی کافی    ، روغن  از 
روي سطح تمیزشده  اي  ماندههیچگونه ته نباید    دیگر   عملیات تمیز کردن با    پاك گردد.   آشغالو    گریس
  ، روکش با آب کامل  سفت از بین برد. شستن  برس  استفاده از  را با  رطوبتی    ۀ و باید هرگونه لک  بماند باقی  
 برد. می از بین شدنی را شسته و حلهاي نمک

رنگ تولید    روکش براي    نئمطم  ي سطح وجود دارد که بسترسازي  آماده چهار روش شناخته شده براي  
 د:نکنمی 

 آن) چیزي معادل (یا  واش محلول تی ـ 1

تی  زیادي  اینکه    با  واش محلول  زمان  در  مدت  استفاده  آماده مورد  است  سازيفرایند  هم   ،بوده    هنوز 
 شود.می محسوب آمیزي فوالد گالوانیزه براي رنگ سازي آماده بهترین روش  

است.   مس حاوي    هايشده فسفات روي است که حاوي مقدار کمی نمک محلول اصالح   ،واش محلول تی 
 شود.  ایجاد می  روي در سطح   یک تغییر رنگ خاکستري تیره یا سیاه  ،در صورت استفاده

از حداکثر    ،صورت  در غیر این   . انباشتگی ایجاد شود  ، نباید اجازه دهد روي سطوح افقیواش  محلول تی 
 شود.  شسته آب  باباید  ،هر مقدار اضافی که مشاهده شد کند. جلوگیري می گ چسبندگی رن

 ؟ باقی گذاشتروي فوالد گالوانیزه  توان  مدت میتا چه  را  واش  محلول تی



استفاده  و نباید در گالوانیزه هوادیده    است  بسیار مناسب  تازه  ةگالوانیز   براي بکارگیري در واش  محلول تی 
باید زمان کافی براي    ، رنگ  ۀ اولین الیزدن  از    کنید). قبل در زیر مراجعه    اسیدي هاي  آستري شود (به  

زمانی    هايفاصله  مربوط به   در نظر گرفته شود. (اطالعاتواش  محلول تی کامل  واکنش و خشک شدن  
 شود).می  دادهمحصول   کنندگانتولید توسط  ،مناسب

آمیزي باقی  روز قبل از رنگ  30د تا  نتوانمی خورده  واش تی   تحقیقات نشان داده است سطوح  با این که 
و  نبمان باشند چسبندگی خوبی  همچنان  د  بین  ۀفاصلشود  توصیه می   ولی   ،داشته  و    سازيآماده   زمانی 

در  خورده  واش تینمک سفیدي که در اثر قرار گرفتن سطح  نوع  هر    برسد.ممکن  حداقل  به    آمیزي رنگ
به  خورده  واش تی آمیزي با برس سفت پاك شود. اگر سطح  باید قبل از رنگ   ،شودمعرض رطوبت ایجاد  

 تمیز شود. محصول  کنندگان مین أهاي تتوصیه طبق باید  ،شده باشد  هر دلیلی کثیف 

 واش ترکیب محلول تی

)  ٪ 57آب (  ، )٪5/16( الکل تقلیبی    ،)٪ 5/16(  لواس اتیل سلو  ، )٪9اسید فسفریک (  شامل  واش تی   محلول 
(و   مس  تغییر  است.)  ٪1کربنات  ترکیب    احتمال  این  دارددر  استبنابراین    ، وجود  صورت    بهتر  در 

 کننده مشورت کنید.تولید با  ،آمیزموفقیت  ۀ دستیابی به نتیج 

 

 اسیدي  شستشويـ  2

عدم تغییر رنگ قابل مشاهده است و  عیب اصلی آنها  اند.  نیز با موفقیت همراه بوده هاي اسیدي  شستشو
توان اطمینان  هیچگاه نمی  ، وجود دارد. بنابراین  نیز   واش محلول تی که در مورد    همان ایرادي استاین  

اسیدي    شستشوي  . یا نه  است  واکنش نشان داده ح نسبت به آستر اسیدي  که تمام سط   پیدا کردکامل  
 است.بسیار مناسب  ،قدیمی است ةکه شیو هوازده  ة براي استفاده در گالوانیز 

 

 شی مِدَي جاروـ 3

یا    Jفشار هواي    ،مس   ریز   ة با استفاده از سربارکه  است  دمشی  جاروي    ،سازيآماده روش مکانیکی  یک  
شود که  حاصل می. با این کار اطمینان  گیردانجام می)  psi40بار (   7/2  زیر  باالي با فشار    سنبادهپودر  
از تنها   در    شودمی برداشته    اکسید   حداقلی  نسبتاًو سطح روي  باقی مانده است. هنگام  زبري    وضعیت 
رساندن به روکش    تا از آسیب  کرد باید دقت    ،گالوانیزههاي بسیار ضخیم  روکش  بر دمشی  جاروي    انجام

  تمام کار براي    سطحبه  نسبت  نازل    ۀفاصله و زاوی   باید   ، دستیابی به نتایج مطلوببراي  جلوگیري شود.  



هاي تیز  ریزه پاشش آهن  از  در هیچ شرایطی نباید .  شده باشد فوالد گالوانیزه مشخص    محصوالتسطوح  
 شود.فاده می سازي شیمیایی استآماده  ۀبر مرحل  عالوه ،دمشیجاروي  از اغلب  کرد. استفاده  

 

 ـ هوازدگی 4

تنها فرایند  واقع می   هنگامی کامالً  این  گالوانیزه   شود که موثر  ماه در معرض    6مدت  به  حداقل    سطح 
قرار   آزاد  از  گالوانیزه  سطح  گیرد.هواي  استفاده  برس  کاغذ سنباده    کشیدن  با  برداشتن   سفتیا    براي 

چسبنده    یتمام اینمواد  از  اطمینان  روي  و  روشن  سطح  نمیکه  باز  خود  اولیه  حالت  آماده    ،گرددبه 
 شود.می 

کند.  ادامه پیدا می   ،تازه  و  شستشو با آب تمیز  سپس  و  گرم  ةشستشو با یک شویند   ، به دنبال این کار
از از هوا  ،آمیزي رنگ   گونههر  قبل  نباید  باشد.  باید کامال خشک  سازي آماده   عنوان روش زدگی به سطح 

 . کرداستفاده   (نمک کلر)  کلرید باال  میزان ودریایی   ی با آب و هوايهایسطح در محیط 

 

 گالوانیزه نحوه انتخاب رنگ براي فلز 

طور خاص براي استفاده در فوالد گالوانیزه فرموله شده و مطابق  باید به   نظرمورد    هاي رنگتمام سیستم 
 هاي سازنده رنگ استفاده شوند.با توصیه 

 
 فوالد گالوانیزه  آمیزيرنگ

 



 کنید؟ می انتخاب فوالد گالوانیزه  برايچه نوع رنگی 

  مورد استفاده محیط  همچنین    مصرف و   کاربرد  به  بستگیفلز گالوانیزه    آمیزيرنگ هاي  انتخاب سیستم
با  دارد به  .  از  توجه  استفاده  کلردار  ئکاکاهش  رنگهاي  وچوي  ساخت  ، لکیديآو  با  اپوکسی   محصوالت 

را  اي  گزینه   ، شیشهمسلح به  اپوکسی  اي با  طور فزایندهبه   پلیمر وینیل وینیل / کمکهاي  و سیستم عالی  
به اثبات رسیده است که  .  گیرند برداري قرار می مورد بهره   تر سختهاي  براي محیط که  دهند  شکل می 

باعث افزایش چسبندگی  )  MIO(  امیکحاوي  اکسید آهن    آستر استفاده از    ، روکشیهاي چند  در سیستم
 شود. می 

گیرند  مورد استفاده قرار می   یی باال  هايروکش عنوان  معموال به   اورتان   اورتان و اکریلیکپلی ی  ۀ دوتایبست
و    که  خوبی    بقايدوام  گزینه هم  رنگ  جایگزیندارند.  اِ  ،هاي  و  پوکسی شامل  اکریلیک  هاي 

 کند.می   عرضهرا   رنگ بقاي و   جالهمراه با ی مقاومت سایش که دومی افزایش ها هستند سیلوکسانپلی

هاي با ساخت  اپوکسی  ،د ها مشخصناورتان جمله پلیاز    ، آب  ۀپای داراي  محصوالت    با اینکه  ،درحال حاضر
این  ولی   ،مقاومند تر  کم  ،ضعیفسازي  آماده   برابردر    . آنهاشوند استفاده می   ايطور گسترده به   عالی که  با 

 در حال افزایش است.همچنان استفاده از آنها  ،شودمی االجراتر الزمها انتشار آالینده  ۀبخشنام

 

 

 

 


