
 

 پیچ و مهره 
در    هاي مادگیرزوه   درخالصی اضافی  باید    ،بر آن  روي   دادن روکش  و دار  هنگام گالوانیزه قطعات رزوه 

 شود.   نظر گرفته

 

 هاي گالوانیزه پیچ و مهره
در  و    کرد گالوانیزه    توان متر را می میلی  8تا قطر  و واشرهاي    مهره   ، پیچ  ، عنوان یک اصل کلیبه 
پردازش کرد. براي  توان  می را با استفاده از تجهیزات ویژه   دارقطعات رزوه اي از  طیف گسترده   حال حاضر

ایزومتریکاتصاال یا خارجی  ة یک دنده رزوگالوانیزه    ، ت  برابر ضخامت    خالصی به    ،داخلی    روکش چهار 
 دارد. نیاز 

  در مورد   اما  ، گالوانیزه باشند   کامالً  ،هاي استاندارد موجود در انبارطبیعی است که پیچ  ، در عمل
باید  ها  مهره  مختصري  و سپس  قالویز  تر  متر بزرگ میلی   0/ 4تا  و سپس    ده گالوانیزه ش بدون دنده  آنها 
از  .شوند کاري  روغن به    ةرزواز  محافظت    ،مونتاژ  پس    ، پیچ  ةرزو  روکشبا    بودن  تماس در    علتمهره 

 شود.مین می أت

، گالوانیزه نشده باشند   ها هم هیچگاه ولو رزوه   ، ها استفادهسال هاي گالوانیزه حتی پس از  مهره 
گرم    ةگالوانیز  هایی کهکارکرد پیچ و مهره پردازش و  ، ابعادییات بیشتر در مورد  . جزشوند راحتی باز می به 

گالوانیزه   ،اند شده  ورغوطه  انجمن  گالوانیز «در    توسط  معماران:  و  مهندسین     » ورغوطه   گرم  ةراهنماي 
 شده است. منتشر 

 

 روکش   یکنواختی
اینکه  ضخامت ه  ب زیادي    نسبتاً تمایل    با  رزوه  ور  غوطه گرم    ةگالوانیز   افزایش  اعماق  وجود  در 

تواند  می   افزایش ضخامتیهرگونه  رسید.    ییکنواخت  تقریباًبه روکش    نتوانوین میبا تجهیزات  ولی    ، دارد
 گیرد.   يجامهره  ة رزوروي   ،معمولی سازيکوتاه در  

 



 ظاهرسطح و  پرداخت
مهره   تاتصاال و  پیچ  جمله  ظاهر  گالوانیزه   هاياز  دارند   ي خاکستر  معموال  رنگ  اما    ، روشن 

  زیاد   چرا که   ،د نآیمی نظر  به مات    يخاکستر  ،باال  کشش و لهیدگی   با  هااز پیچ  مشخصی هاي  نمره روکش  
 شود.روي مذاب می به سمت  آن  شدنتر فعال  موجب  ، فوالد  سیلیکون درشدن 

غوطه   ةگالوانیز  اتصاالت (حدود    ورگرم  باال  دماي  ساختار   ۀدرج   550در  دلیل  به  سانیتگراد) 
به داشتن ظاهري یکنواخت  تمایل  م  ،قطعه بر روي آن شکل گرفته استهنگام خنک شدن    روکشی که 

 شود.می مات  ي خاکسترو رنگ 

 

 گالوانیزه هاي سازي پیچ و مهرهذخیره
  ایجاد تا    ،مناسب نگهداري شوند   ۀتهویداراي  خشک و  در محیط  هاي گالوانیزه باید  پیچ و مهره 

 رسد.به حداقل سازي ذخیره به علت  رطوبت  ۀلک

 

 ورغوطه گرم ةگالوانیز مشخصات اتصاالت
به  معموالً  که    مشکلی  .اند شده  فهرستدر باال    ،داراتصاالت رزوه بر    پایه -روي  محافظ   هايروکش 

  شود. بنابراین برقی شناخته می   ة عنوان گالوانیزبه   برقیآبکاري    ،این است که اغلب  ،آید اشتباه پیش می 
 .کافی نیست»  گالوانیزه «  مشخص کردن   تنها ،نیاز باشد  مدتطوالنی کارکرديبه   ی که در صورت

اتصاالتویژگی  وضوح    هاي  به  باش باید  داشته  این  به  اتصاالت  « د  ناشاره  روکش  با  که  باید 
BS7371 :   باشد   1998:  6  قسمت داشته  بند   و   »مطابقت  اعضاي  باید  «  که  اضافی   یک  از  یکی  توسط 

گالوانیزه  ترتیب    » شود  انجام  انجمن  بدین  توسط شرکت و  ارایه شده  باالي  و    انجمن  هاي عضو کیفیت 
 .کند می انجمن گالوانیزه آن را تضمین فنی  یخدمات پشتیبان

 

 هاي نسبیهزینه
ب  آبکاري طور کلی کمی بیشتر از  به   ،دارور اتصاالت رزوه غوطهگرم    ة گالوانیز اولیه    ۀ هزین   اروي 

BS3382 :  وجود است  2قسمت این  با  قالب    ،.  سالهزینه  در  زنگ   بر  بدون  گرم    ةگالوانیز  ،زدگیعمر 
 است. ترین روکش ارزان تا حد زیادي  ورغوطه 



 

 گالوانیزه کرد؟ توان می باال را  مقاومت هايپیچآیا 
(معادل    ، 1قسمت  :BS 4395     تا   (ISO grade 8.8)کلی    ة با نمر باال    مقاومتهاي  پیچ

ASTM A325(  هاي توانند بدون مشکل گالوانیزه شوند. پیچمیgrade 10.9 ISO  ):BS 4395    قسمت
  عملیات به  شاید  اما    ،شوند می فرانسه و آلمان گالوانیزه    ، ایتالیا  ،ژاپن  ،) در انگلیسASTM A490یا    2

از گالوانیز،  با هواي فشردهی تحت عنوان تمیز کردن  جایگزین باشنوري  غوطه گرم    ةقبل   د.نیاز داشته 
 کرد. نباید گالوانیزه  را باالتر  مقاومتبا و اتصاالت  9/12  هاي نمرهپیچ

 

 اصطکاکیهاي گیره

 قطعات کوچک   ة گالوانیز

اصطکاك   ، اصلدر   استوسط  ضریب  کم  گالوانیزه  تماس  حدود  به   ،ح  متوسط  .    19/0طور 
و به دلیل جوشکاري سرد بین سطوح  کند  افزایش پیدا می اصطکاك به سرعت    ، با شروع لغزش هرچند  
 دهد.سطوح با یکدیگر رخ می  »قفل شدن «  ةپدید  ،دارروکش 

تحمل   قابل  لغزش  کمی  مقدار  پاك ل  دیگر   بنابراین   ،باشد اگر  عملیات  به  سطوح    زيسازومی 
زبرسازي  توان با میضریب اصطکاك را  ه شود،جلوي هرگونه لغزشی گرفت  چنانچه الزم باشد  ولی ،نیست
 گالوانیزه افزایش داد.  روکش سطح 

که  درصورتی   و  افزایش داد    35/0به  ضریب اصطکاك سطح را   توان  می سیمی    با کشیدن برس 
از   ماس بتوان  بادي  با چکش  زبرسازي  یا  سبک    ۀپاشش  به    ،استفاده کرد  ی سوزن  تفنگیا  قلم  رسیدن 

 .پذیر استهم امکان 0/ 5ضریب اصطکاك 

  با   ، با همتماس    در   حو سط  است که روي   هاییروکش گالوانیزه یکی از معدود    ، در ایاالت متحده
این  مجاز  اصطکاکی    ايگیره اتصاالت    ویژگی  تحقیق یید  أتمورد  له  ئمساست.  اي  اتصاالت سازه  شوراي 

 است.قرار گرفته  بنیاد مهندسیشده و پیچ  پرچ

ت هاي اتصاالرزوه در    تواند موجب ساییدگیمی   ،باال توضیح داده شد که در    »شدنقفل  «  حالت
  الزم،   افزایش فشردگیبراي    در این صورت  شود و   یاصطکاک  ايگیره   مورد استفاده در اتصاالت  ة لوانیزگا

سولفید مولیبدن یا  کننده است و دي ثرترین روان ؤ که موم م  باشد. مشخص شدهکاري  روغنبه  نیاز  شاید  
 شده است.  در نظر گرفتهپیه نیز براي این منظور 


