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 اتصاالت 
به هم متصل    پرچ و اتصال چسبی  ،جوشکاري  ،اي)گیره (از جمله اتصاالت  کردن  گالوانیزه با پیچ    قطعات

 دار بهتر است پس از گالوانیزه ساخته شوند.  اتصاالت پیچ شوند.می 

 

 قطعاتجایی جابه
نیاز  هاي حمل  قالبیا    آویز هاي  به سوراخ   ،بسته به اندازه و شکلشان  ، گالوانیزه  قطعات جهت انتقال براي 

شیوه د جایگزینارند.  از    ،هاي  است  چنگک   ،کوچکتر  قطعاتبراي    و زنجیر  استفاده  سبد  مورد  یا  در   .
ممکن    ، در حین حمل و نقل  محفظه در امان ماندن  براي اطمینان از    ،مخازن روباز)خصوص  مخازن (به 

 الزم باشد. تقویت صلیبی است 

 



 سطوح  پوشانی هم
از باید  است  ممکن  که  جایی  دقت    همچنین  کرد.جلوگیري    سطوح  همپوشانی  تا  قطعات    شودباید 

به دلیل افزایش    ،بندي شده باشند آب ها کامال  پوشانیهم با جوشکاري  د. اگر  نگالوانیزه نشو  شدهبنديآب
ها کامال  پوشانیاگر همو  وجود دارد.    وريهنگام غوطه در  خطر انفجار    ،داخل قطعههواي محبوس  فشار  

و  ریزي مواد  بیرون وجود دارد که موجب  به داخل حفره    ورود مواد شوینده  خطر  ،نشده باشند بندي  آب
 شوند.می   موضعی هايه ایجاد لک 

 

 گی ریخته
را  ي  گرگیر شده از فرایند ریخته جاي ماسه  از طرفی    .پاشی شوند باید ماسه  قبل از گالوانیزه ها  گی ریخته 

هایی  از ویژگی   ،گالوانیزهبراي  ها  گیهنگام طراحی ریخته توان با نظافت معمول شیمیایی پاك کرد.  نمی
بیش از  گسترش  باعث    چرا که این موارد  شود،هاي عمیق باید اجتناب  هاي تیز و فرورفتگیگوشه   مثل
و ضخامت    ماهیچه بزرگ  شود. شعاع  می گرم    ة هنگام گالوانیز  ،تی هاي حرارتنش افزایش    و اعوجاج  حد  

 مقطع نیز مطلوب است.یکنواخت 

 

 قطعات متحرك 
باید  کافی  تلرانس ،حرکت آزادانه داشته باشند باید بعد از گالوانیزه مثل لوالها که شده جفت براي سطوح 

 کافی است.معموال  میلیمتر  1تلرانس اضافی حداقل  در نظر گفته شود.  

 

 پوشاندن
استفاده    با  آن قسمت  با پوشاندن  این کار را   ،شود  فوالدي نباید روکش   ۀ یک قطعاز  جاهاي مشخصی  اگر  

کنیم  کید می أاینها ت  ۀبر همعالوه   توان انجام داد.می   ،باال  حرارت   مقاوم در برابر   یا رنگ   گریس  ،از نوار
 ه مشاوره بگیرید. مربوط   ةگالوانیزحتما از شرکت   ،نیاز به پوشاندن دارند   براي جاهایی که

 

 
 


