
 

 

 فوالد ةگالوانیزلزوم دلیل  11
دارد.  ساخته شدن محیط ما در نقش مهمی و اي تمام اطراف ما را فرا گرفته  گرم غوطه ةفوالد گالوانیز

شی  کشود و روور می فرایندي است که در آن فوالد تمیز در روي مذاب غوطه   ،ايغوطه گرم    ةگالوانیز
در برابر    حفاظت درازمدتی را به آن متصل است. این فرایند    کی ژیرمتالو  از نظرکه    ورد آدست می به

یا نادیده یا اشتباه گرفته    اوقات  که گاهی عالوه مزایاي دیگري هم دارد  هب  ،کند فراهم می   زدگی زنگ
 شود.می فراموش 

 

 شود؟ استفاده می  در چه موارديفوالد گالوانیزه 

بسیاري  هاي  مکانوجود دارند که در    سال قدمت  150با بیش از  شماري از فوالد گالوانیزه،  هاي بی نمونه 
 .رسیده استبه اثبات  هاعملکرد آن  و  اند مورد استفاده قرار گرفته 

  ، کشاورزي  ،نفت و گاز  ،هاي انرژينیروگاه   ،آهنراه   ،سازيصنایع ما از جمله جاده   تمامفوالد گالوانیزه در  
 ،هادر ساختمانهمچنین، فوالد گالوانیزه    اطراف ما را فرا گرفته است.  ۀهم  ،تفریحورزش و    ،زباله  ،آب
. کند می ها نقش مهمی بازي حتی مجسمه ها و بالکن ،هادروازه  ،م راهنماییئ عال ،هانماي ساختمان ،هاپل

 کرد. باید از گالوانیزه استفاده   ،وجود دارد فوالد   زدگی زنگ هر جا خطر  

 

 

 



 مزایاي فوالد گالوانیزه چیست؟ 

گرم  گالوانیزه  دارد: مزایاي    ،ايغوطه   فوالد  همراه  به  و    ، درست  ، شدهتأیید   بسیاري  از  پایدار  بیشتر 
 توجه نمایید. زیربه موارد  ،فوالد حیاتی است ةبدانید چرا گالوانیز براي اینکه  است. اینه
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 دوام است  ـ گالوانیزه با 1

 شود.محسوب می در برابر خوردگی  حفاظت هايشکل ترینیکی از بادوام  روکش گالوانیزه  ، در بازار

نزدیک به  فوالدي  ايسازه از  ،A4ورق ضخامت یک  ةیعنی به انداز  ،میکرون  85ضخامت متوسط روکش  
 کند. می  حفاظتسال  100

میلیمتر    6با ضخامت بیش از    تمیزاین است که وقتی فوالد    ايگرم غوطه   ة یکی از مزایاي ذاتی گالوانیز 
این  امروزه  کند.  ایجاد می  ی میکرون  85روکش  طور متوسط، دست کم  به   ، ور شود در روي مذاب غوطه 

روکش  استفاد براي    ،ضخامت  مورد  (زنگ   ،ستانانگلدر    ي بسیار  ةقطعات  خوردگی  را  گی زدعملکرد   (
 کند.می  متوقف 



که    شودمی سایش در سال  تر از یک میکرون  کم دستخوش    گالوانیزهروکش   ،انگلستان  مرکزي   نواحی در  
این صورت    85یز روکش  هاي ساحلی نحتی در محیط دهد.  به آن می باورنکردنی    يطول عمر هم    در 

 یا بیشتر داشته باشد. هسال  30تواند عمري میکرونی می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال عمر کرده است  77بیش از    گالوانیزه   جایی که  ،بخوانید واقع در دورست را      Lydlinch Bridgeپل    ۀتاریخچ

 

 پایدار است  ـ گالوانیزه  2

 
 

 

 

 

 

 

 

طوالنی  آمدهبه   مدتدوام  گالوانیزه  دست  تلحاظ    از  ، براثر  سایر  و  مرأ انرژي  فشار ثیرات  با  جهانی    تبط 
 شود.حاصل می  ی محیطزیست پایین اًنسبت



این   بررسی در  زیادرابطه  داده   هاي  هزینه اند  نشان  زیستهکه  و  اقتصادي  باالي  با    محیطیاي 
گذاري اولیه در  با سرمایه توان  این فشارهاي زیاد را می است.    همراه  هاي فلزيمکرر سازه   هايآمیزي رنگ

طوالنی زمینه   به  حفاظت  توجه  عدم  داد.  کاهش  توجهی  قابل  میزان  به  برابر    حفاظتمدت  در  بهینه 
 تبدیل کند.بار زیان اقتصادي  رفتار  یهاي مکرر نگهداري را به نوعهزینه تواند خوردگی می 

شود.  می به عهده گرفته  مقامات محلی  توسط  نگهداري    آتی  هايهزینه   ،مسکناجتماعی  هاي  در پروژه  
گالوانیزه منجر به کاهش بودجه نگهداري و آزادسازي    استفاده از فوالد   ،عمومی  ساختهاي زیردر پروژه 

 شود. عمومی براي اهداف دیگر می  هايبودجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیشتر بخوانید   چرا گالوانیزه پایدار است  ةدربار

 

 
 بیشتر بخوانید چرا فوالد پایدار است ةدربار



 رون به صرفه است قگالوانیزه مـ  3

اولیه    ۀگیرد ـ هزین ب  برعنصر مهم را در    در برابر خوردگی باید دو   ي فوالد  الياز کا  حفاظتواقعی    ۀ هزین
 عمر. ۀ حفاظت و هزین

  ، اول اینکه است:    نکتهشود. دلیلش دو  چیزي که هست تصور می   اي گرانتر ازغوطه گرم    ةگالوانیزاغلب  
  ۀ اولی   هزینههاي اخیر،  در سال دوم آنکه،شود.  طور خودکار گران تصور می با کارایی باال به   یچنین روکش

رنگ  به  نسبت  هزینه به   ،آمیزيگالوانیزه  است.  کرده  تغییر  توجهی  قابل  طور به   آمیزي رنگهاي  طور 
 هاي گالوانیزه ثابت مانده است. در حالی که هزینه   ،پیوسته افزایش یافته

مستقل   مشاوران  به  گالوانیزه  فوالد انجمن  حفاظت  مشاور  The Steel Protection   شرکت 

Consultancy Ltd (SPC)   قیمت أم تا  داد  رقابتی موریت  و  گالوانیزه  مورد  گالوانیزه    ۀ هزین  هاي  را 
دهند. قرار  مشاور  با   SPC   بررسی  مهندسین  با    240   ۀنمون  ساختمان  ،WS Atkins همکاري  تنی 

   گذاشت.طراحی کرد و آن را به مناقصه  را فوالدي  اسکلت

سیستم   شد:    یحفاظتدو  برابر خوردگی مشخص    ، کیفیت خوب  )2(   و   ايغوطه   گرم  ة گالوانیز)  1( در 
از هشت سازنده در  ها  استعالم   . یمیکرون  250خشک    ۀ الیبا ضخامت    الیهه یستم رنگ س س   پاشی و ماسه

گرانتر    ٪35    ، سیستم رنگ که مشخص شد گیري شد. گرفته و سپس معدل مناطق مختلف انگلستان  
 شود. اي تمام میگرم غوطه  ة از گالوانیز

 
 بیشتر بخوانید  هزینه فوالد گالوانیزه  ة باردر



 به اثبات رسیده است ـ گالوانیزه  4

 

 
 

ساالن ثبت  می   ۀاز  گالوانیزه  تولید صنعت  فرا افزایش  را  ما  اطراف  تمام  گالوانیزه  نتیجه گرفت که    توان 
خودش را    همواره  ،ايسازه گرفته تا بزرگترین عناصر    قطعات از کوچکترین  فوالد گالوانیزه  گرفته است.  

 داده است.نشان  اتکاو قابل ن ئمطم

اشاره کنند.    هسال  160  ايتوانند به تاریخچه انگلستان می  ة صاحبان صنایع گالوانیز  ،عنوان یک صنعتبه 
هاي از دارایی ها  دهه و  اند  همچون یک خانواده فعالیت داشته چندین نسل  براي  از کارخانجات  بسیاري  

 اند.  حفاظت کرده شده  ساخته

استصنعت  این بر    ساخته   ی  عملکرد    پیشینه   مبناي شده  دقت    ،شده   اثباتو  به  تحت  که  نظارت  و 
 شده است. آزمایش   ، ي آنهاي عملکردآوري داده جمع اساس  برو  ن امتخصص

زدگی ناشی از  زنگمیزان    ،است  زدگیملی زنگ   ۀ نقش  تنها کشوري در جهان است که داراي   ستانانگل
داده   ،ايغوطه   گرم  ة گالوانیزهواي   براي   هايکه  را  بر شواهد محکم  متکی  یک  روکش    روشن عملکرد 

 دهد. نشان می میکرونی  85  ايگرم غوطه   ةگالوانیز  سازه



براي هر  پس   زدگی میزان زنگ   ، زدگیزنگ   ۀ نقش را  فراهم    10زمینه  انگلیس  کیلومتر مربع در سرتاسر 
براي    مناسب  حفاظتتوانند اطمینان داشته باشند که از  می   کارشناسان فنیبه این معنی که    ،کند می 

 .شوند می  محصوالت فوالد خود برخوردار

 

 ـ گالوانیزه قابل اعتماد است   5

بینی  قابل پیش  ،سازگار  ، گرفتهشکلشده است. روکش   ساده و از نزدیک کنترل   فرایندي نسبتاً  ، گالوانیزه
 شود. می و به سادگی مشخص 

 شود.تعریف می   EN ISO 1461 با یک استاندارد واحد  ايگرم غوطه  ة گالوانیز

چرا   که  دارد  وجود  مطمدالیلی  گالوانیزه  خوردگی  ن ئفوالد  برابر  در  محافظت  شکل  سوب  محترین 
در  داخل روي مذاب    تابعی از ورود فوالد تمیز به ( طبیعی    کی عنوان یک واکنش متالورژیبه   ،اوال  شود.می 

 قابل تکرار است.   ي فرایند  گالوانیزه   ،یک دماي مشخص)

می  شکل  گالوانیزه  طریق  از  که  متالورژیکی  رنگ  ، گیرد پیوند  روکش  فوالد    ، برخالف  خود  از  بخشی 
 یک پیوند شیمیایی یا مکانیکی نیست.  شود و صرفاًمی 

 

 
 

https://www.galvanizing.org.uk/galvanizing-standards/iso-1461/?utm_source=reason5&utm_medium=internal&utm_campaign=Reasons


سازي یا نیاز به خنک   ، دستی  فادةبه است  دهد وطور خودکار رخ می به   ، طبیعی  یعنوان واکنشبه گالوانیزه  
را از همان روز اول  فوالد    ،شدهحاصل   ة روکش گالوانیز  متکی نیست.هاي اضافی  الیه   ستعمال مجدد و ا

 کرد.  حساب  ها روي آن نسلتوان می کند و  محافظت می 

بایگانی   ایجاد  به  پیشینه ما شروع  پروژه طیف گسترده آرشیو  این    ایم.کرده ها  از  از  را    هاموقعیت   ،هااي 
و   داد  خواهد  از جزییات نشان  زیبایی   هايگیري اندازه   ی  تا  روکش  را  ضخامت  روکش  بر  شناسی  در 

 گیرد. می 

 

 است  صادق ـ گالوانیزه  6

برابر  حفاظت می   در  ایجاد  ابتدا  از  گالوانیز شودخوردگی  روکش  اگر  دارد  ة.  وجود  از  می   ، شما  توانید 
 است. رسیدن  باور بههمانا دیدن  ،ايغوطه  گرم ة ن باشید. با گالوانیزئکارکرد آن مطم

پیوند   به  توجه  غوطه با  هنگام  که  شدن متالورژیکی  مذاب    ور  روي  در  می فوالد  روکش    ،گیردشکل 
  ي اي نیاز به فوالد گرم غوطه   ة گالوانیز انجام کند.  فراهم می   ایمن  و  ساده   حفاظتی  ، ابتدااز همان  گالوانیزه  

از زیر غیرممکن    خراب شدنش  ، فرایند دارد. هنگامی که روکش وجود داردآن  براي    پاكو    بدون زنگ 
روکش سایر  میهاست.  آالینده ا  به  این  توانند  و  بچسبند  باقیمانده  به   عملکردتواند  می هاي    تدریجرا 

 خرابی زودرس شود.  بروز پوسته شدن و منجر به پوسته   ،کند تضعیف  

 

 
 سال بعد)   22جراحی دکتر (مطب  جاده آدالید ـ  



اطمینان    آن   مدتحفاظت طوالنی توانید از  می   ،کردید مشاهده    ايگالوانیزه پیوسته روز اول روکش  اگر  
 داشته باشید.  

سامدت    در چند  یا  ماه  نقره   پرداخت  ،لچند  و  روشن  واکنش اولیه  اثر  در  دراي  که  با    سطح   هایی 
محافظ پیچیده    ۀالی  یابد.تغییر شکل می   ترتیره اي  جلوه به    ،دهد رخ می   اکسید کربنآب و دي   ،اکسیژن

 به روي چسبیده است. محکم  که کامال گیرد شکل می يپایدار ولی سخت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2018گالري لوییس گلوکزمن ـ       2004گالري لوییس گلوکزمن ـ  

 

 

 بینی است قابل پیش  ـ گالوانیزه  7

  مین أت  ،شودطولی دچار ساییدگی می صورت  به بینی را که  خوردگی قابل پیش حفاظت    ،روکش گالوانیزه
بینی و به  راحتی پیشبتوان به که  عمري را    طول  گیري است وروکش قابل اندازه   هايضخامتکند.  می 
 کند. فراهم می  ، اعتماد کرد آن



 
 

  ایجاد را    گیري روکش قابل اندازه   ضخامتاستاندارد است که    يفرایند   ، یک قطعهاي  غوطه گرم  گالوانیزه  
 شود.المللی مشخص می اروپا و بین  ،استانداردهاي انگلیس  بابه سادگی  ، کند. روکشمی 

داخل  از  چه    ، روي تمام قطعه را  و   استشده  فوالدي دارد که گالوانیزه    ةضخامت روکش بستگی به انداز
آن   خارج  چه  باشد.    پیوستهطور  به و  می   کار  اینگرفته  به را  در  توان  و  قطعهراحتی  عمر  با    ،سراسر 

 گیري کرد. مخرب اندازه هاي غیروش استفاده از ر

 

 
 اند. نشده   قطعاتی که سانتریفیوژبر    ضخامت روکش   با حداقل جرم/فوالد گالوانیزه  



 

 

 

 

 

 

 اند. قطعاتی که سانتریفیوژ شده بر    ضخامت روکش   فوالد گالوانیزه با حداقل جرم/

 

روش   گالوانیزه  قابلبا  و  پیش  ی  می   طولی بینی  ساییدگی  می   کار   این شود.  دچار  اگر  تضمین  که  کند 
باشد  پایدار  اقلیمی  به عمر  توان  می   ،شرایط  را  گالوانیزه  پیش روکش  شگفتی  درستی  هیچ  و  کرد  بینی 

 آمد.وجود نخواهد هم به  اي غیرمنتظره 

طوالنی است و در  اي  العادهطور خارق به   ، خوردگی  حفاظت  هايشکل عمر روکش نیز در مقایسه با سایر  
هواي   و  سال    ، مشخصآب  در  میکرون  از یک  ساییدگی می کمتر  هر  دچار  در  شود. سرعت ساییدگی 

 توان با اطمینان محاسبه کرد. را می  ش گالوانیزه روکو براي هر   محل

 

 دکنارائه می  یکامل روکشـ گالوانیزه  8

 

 
 



 شوند.ور می و در روي مذاب غوطهطراحی شده برده  دقیقاًقیدهاي    به سوي ، آهن یا فوالد تمیزقطعات 

دهد می   شکلرا    روکشی کند و  وي و فوالد ایجاد می پیوند بسیار محکمی بین ر  ايغوطه گرم    ةگالوانیز
طوري  به  ،شودهمراه می  عالی روکش  ،عالیدر کنار مقاومت پیدا خواهد کرد.  که براي چندین نسل ادامه 

 د ماند.نهم محفوظ باقی خواهپذیرترین مناطق حتی در آسیب ،هاي فوالدي گالوانیزه که سازه

که   دارد  متعددي وجود  سایر روکش اي  غوطه گرم    ةگالوانیز چرا  دالیل  بهتر عملاز  آلی    کند. می   هاي 
 کند.را از داخل و خارج محقق می  روکش کامل قطعه  ،د فرایناین  است که  ايشیوه اساسیعامل 

ور  سانتیگراد غوطه  ۀدرج  450 حدوداًدر روي مذاب   قطعات آهن یا فوالد ،تمیز کردن اولیه ۀبعد از چرخ
واکنش شوند می  سرعت  غوطه   .  براي  معمول  زمان  و  است  است.    تنها وري  سریع  دقیقه    قطعات چند 

 د. نممکن است بیشتر طول بکش ،تر با اینرسی حرارتی باالسنگین

 

 

 سکو در آب راکد  

 

به شیوغوطه  فوالد در مخزن روي مذاب  گالوانیز  ةوري  روي  بدین معناست که    ،ايگرم غوطه   ة فرایند 
 پیدا کند.دسترسی تواند می مناطق نیز  پردردسرترین حتی به 

گالوانیزه   مزایاي  از  دیگر  غوطه یکی  که    ايگرم  است  داخلی  این  روکش    توخالی  قطعاتسطوح  هم 
سازه  معنیدین  ب  ،د نشومی  رو  از    هاکه  و  زنگپشت  اینشوند.  نمی زدگی  دچار  بر  برخالف    ،عالوه 

اسپري   برس که  ی  یهاروکش  وخورده رنگ    یا  می معموال    اند  نازك  مناطق  این  در    روکش   ،شوند در 
 شود.تشکیل می نیز  حساس هاي ها و لبه گوشه 



اطمینان    ،شوداستفاده می مساوي    طوربه   قطعات کوچک براي    ايگرم غوطه   ة گالوانیز این  همان  که  با 
می أت  نیزتر  بزرگ  قطعات  براي  (خوردگی)زدگی  زنگ حفاظت    میزان از  سازهشود.  مین  کامل  هاي 

 شوند. در برابر خوردگی برخوردار می جانبه حفاظتی همه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   کردزدگی را متوقف  زنگ   انتوچگونه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال   300در طول    گالوانیزهسرگذشت  
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ي  منحصر  اگرم غوطه هاي رنگ آلی دارد. فرایند  از روکش   بیشتر تا ده برابر    یسایش  مقاومت  ،گالوانیزه 
به کند  تولید می   روکشی  ،به فرد است به فوالد متصل می صورت متالورژی که  نتیجهکی  فوالد    ،شود. در 

مکانیکی   آسیب  برابر  در  و  ،نگهداري  ،جاییجابه هنگام  در  گالوانیزه  وحمل  بسیار    ،نصب  نقل  مقاومت 
 دارد. تري باال

العاده سخت است و  فوق   ،کند ي که ایجاد می فرد  به  پیوند متالورژیکی منحصربه دلیل  روکش گالوانیزه  
الیه  چندین  در  استثنایی  ناحیوجود  از    اطمینان   ، بیرونی  اصلی  ۀ الی   کند.می ه  ئ ارا  عملکردي    ۀ یک 

 کند.می کمک  ، که بخواهد به روکش وارد شودشوکی ذب هرگونه جبه کند که گیر را فراهم می ضربه 

  روکش   از   هرگونه نفوذاحتمال  باشند و    نرم   تر از خود فوالدِتوانند سختمی   روي ـ آهن  آلیاژهاي زیرینِ 
فوالدِحفاظ  بی یا   گرفتن  را    قرار  کاهش  لخت  بیشتر  چه  بدان  هر  این  کهدهند.  است  روکش    معنی 

بسیار   پوسته گالوانیزه  به شدن  ضد  و  تناوب است  با  مناطقی  براي  صنعتی   ي باال  خصوص    پوسیدگی 
 مناسب است.

 

 
 باشند.تر  سخت   مبناتوانند از فوالد  آهن می  ـآلیاژهاي روي    .اي گرم غوطه   ةروکش فوالدي گالوانیز   بینیبرش ذره 



 

گالوانیزه همچن به روکش  داردخاطر  ین  که  نقلجلوي آسیب  ، سختی  و  را حین حمل  قطعات    ، دیدگی 
 . گیردمربوط به اجراي ساخت می هاي مکانیکی نصب و سایر فعالیت 

کلی به  گالوانیزه   طور  زنگ ارزش    روکش  دوام نهایت  بی   دارد. باالیی  زدگی  ضد  مناسب دیرپاست    و   با  و 
 اول اهمیت قرار دارند. ۀدر درج  زدگی زنگ مکانیکی و  حفاظتکه اي است  موارد استفاده 

 

 
 

 

 
 

 



 کندمی  فراهمجانبی  حفاظت ـ گالوانیزه  10

کند و داراي مزایاي اقتصادي و  می   حفاظت  باارزش هاي  از دارایی به چند طریق  اي  گرم غوطه   ة گالوانیز
 است.   ايمالحظه محیطی قابل زیست

بهینه را بدون هزینه یا برهم زدن    ي و عملکرد   شودمحسوب می در بازار  زدگی  محافظ زنگ ترین  با دوام 
 کند.می حفاظتاز فوالد شما از سه طریق کند. روکش گالوانیزه هاي نگهداري فراهم می روش 

 

 فیزیکیمانع ـ   1

می  ایجاد  فیزیکی  مانعی  گالوانیزه  که  روکش  فوالد    کی متالورژیصورتی  به کند  از  و  است  خورده  پیوند 
 کند.شرایط جوي جلوگیري می در قرار گرفتن   حفاظبی  مقابل زیرین در 

تا هفت   بادوام است و مقاومت چسبندگی آن  مانع  هاي رنگ آلی است.  برابر روکش این روکش بسیار 
هاي زیرین آلیاژهاي  و الیه  گیرد می اصلی را    ۀ ضرب که  روي    ترِ نرم   بیرونیِ   ۀ الی  از که    ی است فیزیکی مقاوم

 .است شدهتشکیل    کیمتالورژی يپیوند 

بسیار    شدگیپوستهو    سایش  ضد   خاصیت  و ترند  سخت مورد حفاظتشان  از فوالد اصلی  اغلب  این آلیاژها  
راحتی  تواند بهرود و می بین می   کم از  یبا سرعت   ،مانعی حفاظتیعنوان  به روکش گالوانیزه  دارند.  خوبی  

 کند.  محافظتزدگی زنگ  در مقابل سال   60بیش از  ،هرگونه تعمیريو بدون 

 

 شوندهقربانی  حفاظتـ  2

گالوانیزه   به   ترجیحیصورتی  به روکش  می و  دچار خوردگی  روي سطح  شود. خراش آرامی  کوچک  هاي 
از آن در معرض رطوبت و سایر    ی کوچک  سطوح و اگر  ندارند  کار تعمیراتی  هیچ  به  معموال نیاز  گالوانیزه  

قرار   گالوانیزه    ،گیرند عناصر خورنده  با سرعتترجیحی  صورتی  به روکش    فوالد زیرین خود ز  ا  ی کمتر و 
 زند.  زنگ می 

وکش قبل از اینکه بگذارد  شود و به این معنی است که رامیده می نحفاظت کاتدیک    ، ظتفااین نوع ح
ببیند  لطمه  می را    ش خود  ،فوالد  در    ياین عملکرد کند.  قربانی  است که طوالنی  حفاظتکلیدي    مدت 

 .د کنه می ئاراآن را  ايغوطه گرم  ة گالوانیز

 

 



   جانبی ـ جلوگیري از خزش  3

شرایط   گالوانیزهدر  روکش  که  می موضعی    صورتیبه   غیرمعمول  فوبیند  لطمه  لخت  و  معرض  الد  در 
خوردگی    ، گیردمی قرار    حفاظبی نوعی  از  و  محدود  را  آسیب  روي  خزش    موسوم روکش    جانبی به 

 کند.  جلوگیري می 

  بر   رسوبات زنگ  آید کههنگامی به وجود می کند و  می رنگ را به شدت تضعیف    روکش   ،جانبیخزش  
فوالد   یافته  لخت روي  سراسر  سپس    ،تجمع  و  زیر  یابد.  رنگ    ۀالیدر  عدم  گسترش  صورت  اقدام  در 

ي  اگرم غوطه   ة شود. گالوانیزو در نهایت خرابی روکش رنگ می پوسته شدن  باعث  جانبی  خزش    ،مناسب
 کند.ري می جلوگی هاخرابی  قسم از این 
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 ساعت فوالد را گالوانیزه کنید. 24توانید در عرض می  ، درستبا برقراري ارتباط 

روي    در را  فوالدي    ۀ قطعتا  الزم است  چند دقیقه    تنها  ،حقیقت  بر نیست و در فرایندي زمان گالوانیزه  
 گیرد.نی شکل  ئمطمروکش بادوام و  ور کنیم وغوطه مذاب 

 

 
 

  ه شما ب  ةعالوه اگر اولویت کاري گالوانیز هاما باید دقیق باشد. ب  ، بردزمان زیادي نمی سازي فوالد نیز  آماده 
  بدون اتالف وقت و  یکپارچه    ي فرایند اي  گرم غوطه   ة گالوانیز   ،باشد هاي پروژه  سایر قسمت  ة شیوهمان  
 .داشتخواهد 

اما براي    ،است  سریع  ساده و نسبتاً  يفرایند   به خودي خود  ،مذابي فوالد در روي  ورروند واقعی غوطه 
 . داردالزم   ايسازي ساده آماده  ، حداکثر کارایی

مرحل  باید    ،اول  ۀدر  و    از فوالد  پاكچربی  را    ،باشد   شده  زنگ  آن  راهنما)  بنابراین  (قیدهاي  از جیگ 
در وان    سپس آن را   د.کننمی   اسیون)فالکس (آغشته به مواد ضد اکسید شستشو و    ، تمیز  سپس  ، آویزان

مذاب  از  گالوانیزه   می   ۀدرج   450روي  فرو  آوردن   برند سانتیگراد  بیرون  از  تا خنک  می  ،و پس  گذارند 
 کافی است.  ساعت  24احتماال   ،ترتیبات الزم ا ب .شود



در عرض چند  واکنش متالورژیکی    ،کشد گالوانیزه فقط چند ساعت طول می   فرایند کل    با توجه به اینکه 
می  اتفاق  عملافتد دقیقه  در  البته  هر    ،.  سفارش    مرتبهدر  زیادي  گالوانیزه  صنعتی    ۀمجموعدر  تعداد 

 ي حدود سه روز است.اگرم غوطه  ة معمول گالوانیز زمان انجام کاربنابراین  ،شوند پردازش می 

کارامد   تجهیزاتداراي    گالوانیزه صنایع  امروزه   قبل    ،در محل هستند   يبسیار  از  اگر  که  معنی  این  به 
 شود. میساعت گالوانیزه  24 کمتر از  ظرففوالدي شما  ۀ قطع ،گردد  هاي الزم انجامهماهنگی

 

 
 

 رسانید.انجام کار را به حداقل توانید زمان می   ،با اجراي چند رهنمود ساده

این    ،زودتر تماسی تلفنی بگیرید و چند روز    ارتباط برقرار کنیدتان  شرکت گالوانیزه با  ارزد  می  •
  هم   برنامه شما  ،بندي شلوغ گالوانیزه زمان  در یک  نیاز است انجام دهید تا  است که  کاري تنها  

 گنجانده شود.
قطعات آلوده به موادي  کند.  جویی می سازي صرفه ه دآما  در زمانِ   »تمیز«  فوالدي  ۀقطعارسال   •

براي  اي  به مراحل ویژه نیاز    ،روند گالوانیزه از بین نمی  سازي معمول آماده   رایج هاي  شیوه با    که 
 .  دارند  برداشته شدن 

براي   • امر  تخلیه  هوارسانی همین  به نیز    و  گالوانیزه  دارد.  غوطهوجود  فرایندي  از    ، ايعنوان 
داخلی  قسمت هاي جادر  منافذ  این    ،کند می   حفاظت  شخارجهمچون    يفوالد  ۀقطعهاي 

از    اند.گرفته قرار    یسترد و    هوارسانیاطمینان  قطع   هايسوراخدرست  در  فوالدي    ۀ تخلیه 



گالوانیزه می  زمانجویی در  صرفه   موجب  ،توخالی را   چرا که  ،شودارزشمند  کار شما  باید  آنها 
 تکمیل کنند. 

نقل  شرکت  با    ارزدمی   ، اینکه سرانجام   • و  باشیدحمل  ارتباط  و    ، گالوانیزهشرکت  اگر    . در  حمل 
برنامه   ،کند فصل می   و  حل نقل را   برقرار کرده و هماهنگار  هایشانبا روندهاي جاري و   تباط 

  پروژه ارسال شوند.به محل  توانند مستقیممی  ی گاه گالوانیزه حتی  ي فوالدشوید. قطعات 

 

 
 

 توانید فوالد را گالوانیزه کنید؟ کجا می
براي  قطعه طراحی   است  یک    ممکن  مهم   ة گالوانیز داشتن  بین    ة مشاور   لی و   ،باشد   موفق  شرکت  اولیه 
 است. بهترین نتیجه  کلید دستیابی به   ،و طراحقطعه  ةسازند  ، گالوانیزه

  هر کار آن را براي  عمق و عرض    ،طولگالوانیزه یعنی    ۀ حوضچبعاد  ا  ، هاي گالوانیزهشرکت راهنماي  جزوه  
  شرکت تواند در آن است که می  محصولی سایزحداکثر  ةدهند نشان  ،حوضچهابعاد  دهد. مختلف نشان می 

 پردازش شود. 

که بتوان آن   محصولی  ةاین ابعاد به خودي خود نمایانگر حداکثر انداز  ،تشخیص دهیمکه  است  این  مهم  
 . نیست ، ور کردرا غوطه 


