
 فوالد گالوانیزه يپودر روکش
 پودري چیست؟  روکش •
 . آماده کنید يپودر فوالد گالوانیزه را براي روکش •
 فلز  يپودر  روکشو استانداردهاي  هااستفاده  ، هارنگ  •

به  روش   ، پودري  روکش افزودن رنگ به سطوح فلزي است. مانند   يرشد   رو  در    ، گالوانیزه  فرایند   براي 
  باید   اي کهاندازهبزرگترین  شود. به همین دلیل  انجام می   کارگاهدر یک    ايکنترل شده   دقتبهشرایط  

توان  می دري را  وهاي پروکش اما    ،شودمی محدود    ،در نظر گرفتروکش پودري  با    يفوالد  محصول  براي
 برد.  کاراند بهور شده غوطه گرم  ةگالوانیز قطعاتی که  با موفقیت بر روي سطوح 

 

 پودري    روکشفوالد گالوانیزه براي سازي آماده 
پودري    به منظور روکش  نشده   مشخصات فوالد گالوانیزه  همانمشخصات حرارتی فوالد گالوانیزه تقریبا  

 اند.روکش پودري شدهو سپس گالوانیزه    وجود دارند که ابتداهاي زیادي از فوالد است و نمونه 

این حال که    ي پودر  روکش هنگام    ، با  داشت  توجه  باید  نکته  این  به  گالوانیز  سازيآماده فلزات  ه  سطح 
هم  این  شود. که  می استفاده    دوگانه) که از آناپوکسی یا    استر ـپلی   مثل(   ي داردپودر   نوع  بستگی به

  عملیات حرارتی مالیم و   ، کاريایی مثل کروماتاسیون یا فسفات شیمی  سازيشکلی از آماده شامل  معموال  
 به دنبال آن استفاده از پودر است.

اي با تمام  مرحله هاي چند  سطح فلزي نیازمند رعایت دستورالعملي بر  پودر  روکشآمیز  موفقیت   اجراي
از یک  باید براي اجراي کار به همین دلیل شود. می ه ئارا ودرپ ةست که توسط شرکت سازند جزییات آنها

 خواسته شود انجام این کار را برعهده گیرد. یید أ مورد تیا  کارآزموده  مجري 

 

 فوالد ري پود روکش کاربردها و استانداردها براي  ،هارنگ

 هاي دوبلکس  روکش

  روکش طیف کاملی از رنگها در دسترس است.    ، آمیزي مرطوبرنگهمانند    ،فلزات  روکش پودري براي  
 شود. می  روکش EN 13438 بافوالد گالوانیزه براي کاربردهاي معماري در حال حاضر  ي پودر



 EN 15773  »ور گرم غوطه   ةفوالدي گالوانیز  قطعات  براي  پودري ارگانیکهاي  روکش صنعتی    ة استفاد  
دوبلکس)(سیستم   کخش  ةگالوانیزیا   دستورالعمل توصیه   ،مشخصات  ، هاي  و  بیشتري  اطالعات    »هاها 

یافتن   تهیه  ة زنجیر  در ارتباطات  درباره   دست  توافق  و  در  زاویه از    هایینامه به  گوناگون  را    کیفیت هاي 
 . کند فراهم می 

است   توصیه  الزم  گالوانیزه این  واحد  که  داده    به  روکششود  واحد  با  توافق  اساس    ، پودري  ة کنند بر 
 را انجام دهند.  گالوانیزهسازي قطعات آماده و کنند ي  پودر  روکش  باًمتعاقباید  را  قطعات

از    درحال حاضر   فرض با  .  دارند کاربرد  فوالد گالوانیزه  محصول    براي   اًمستقیمتولیدات  تعداد محدودي 
کند. می   منتفیشیمیایی یا مکانیکی را  سازي  آماده نیاز به هرگونه    مستقیم  کاريِرنگ   ،ی کافسازيِآماده 

 . کنند متنوعی پیدا می کاربردهاي   کهشهرت دارند   از این جهت این محصوالت 

 


