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 اندازه و شکل

 
طور قابل توجهی افزایش یافته است. براي نشان  گالوانیزه به   صنایع اندازه و ظرفیت    ،هاي اخیردر سال 

اندازه  گالوانیزه   ۀ حوضچ  هايدادن  انگلیس  موجود  بخش    ، در  به  مراجعه    صنایعباید    کرد. گالوانیزه 
وري  هاي خاصی براي تسهیل غوطه روش از    ،است  بیشتر  حوضچه  ة از انداز  کاال هنگامی که طول یا عمق  

 گالوانیزه مشاوره بگیرید.  شرکت  باید از  حالتدر این   ، توان استفاده کردمی 

  ، سازنده و طراح  ،شرکت گالوانیزه   اولیه بین   ةو مشاورمهم است    قطعه طراحی    ،گالوانیزه   براي موفقیت 
  ، کند روي مذاب کمک می   ۀو تخلی  ورودهاي طراحی که به کلید دستیابی به بهترین نتیجه است. ویژگی 

 مراجعه کنید).  مالحظات طراحی هاي بخشد (به مقاله را بهبود می  روکشکیفیت 

 

 حوضچهابعاد 

  هر   برايرا  (هاي) گالوانیزه  حوضچه عمق و عرض    ،طول  ،آمده است  هاي پایینکه در شکل  حوضچهابعاد  
می   يکار   نوع  ابعادنشان  این  انداز  ةدهند نشان   ، دهد.  می  اي قطعه   ة حداکثر  که  در است  کارگاه    توان 

  ة حداکثر انداز   نمایانگر  ،این ابعاد به خودي خود  ، تشخیص دهیم  کرد. مهم است  کار   آن  روي  گالوانیزه 
باید   ،ايغوطه دقیق    ة حداکثر اندازدست آوردن  براي به .  ند نیست  ،ور کردآن را غوطه  توانمی   که  ايقطعه 

  قطعاتی   قطعه بستگی دارد. و ابعاد کلی    ي ورغوطه   ۀ و معموال به زاوی به توافق رسید  گالوانیزه  شرکت  با  
  قطعه   ۀ در این حالت  کرد.گالوانیزه    »وري دوبل غوطه «با    توانمی   یرا گاهحوضچه بزرگترند  ابعاد  که از  

تا امکان    ،شودمی   وارونهطول یا عمق    از  مجدداً  و  شودمی   بیرون آوردهسپس    ،در روي فرو رفتهمقداري  
بار  با یک    قطعه تماماً  بر این است کهبا اینکه معموال ترجیح  نشده فراهم شود.  وري قسمت روکش غوطه 
تفاوتی    ،آید دست می به   وري دوبلبا غوطه که    زدگی زنگ در برابر    ولی حفاظت   ، وري روکش بگیردغوطه 

وري دوبل  غوطه   با  توانند میقطعاتی که    ةدارد. اندازن  ، شودمی   حاصل یکباره  وري  غوطه حالت  با آنچه در  
 . رسید بطرح کرده و به توافق م  شرکت گالوانیزه با  باید را شوند گالوانیزه 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


