
 ةگالوانیزباره در AS/NZS ۲۳۱۲ استاندارد تغییرات
 )HDG(  ايغوطهگرم 

مورد گالوانیز  AS/NZS ۲۳۱۲استاندارد    2بخش جدید  امکان   )HDG(اي  غوطه گرم    ةدر    به طراحان 
هاي دقیق  را با دقت بیشتري برآورد کنند و در عین حال توصیه   HDGهاي  روکش   ماندگاري   دهد می 

 .ه دهند ئاراطراحی خوب   ةشیو  ثیر شیمی فوالد وأت  ،دوبلکسهاي روکش  مبسوطی درباره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیببد  جدید   ، ین  استاندارد  سال تواند  می   این  بعد تا  مهندسان  ی کمک  عنوانبه   ،ها  براي    ، اساسی 
 د. آی کاربه  کارشناسان و مشاوران ،معماران

با استفاده از    در برابر خوردگی محیط اي  فوالد سازه  محافظت راهنماي    که   AS/NZS ۲۳۱۲استاندارد  
محافظ  روکش  راهنبه   1967سال    در   ، استهاي  فوالدعنوان  از خوردگی    جهت  ، ماي طراحان  حفاظت 

سازه  سال    آن  قبلیِ  ةشد اصالح   ۀنسخشد.    ابداعاي  فوالد  که    2002در  مورد  بود  در  زیادي  اطالعات 
روکش پودري و    ،گرماسپري    ،  HDG  ،کاريرنگ از جمله  ،در برابر خوردگی  محافظتمتداول  هاي  روش 

 . گرفتمی در بر را  بندي هاي بسته سیستم

تعیین سیستمأمت پیچیدگی طراحی و  رفتنبه    ، ظتیمحافکاري  هاي رنگ سفانه  بین  مفید   از    اطالعات 
 شد.منتهی ها در جزییات سایر سیستم HDG زیاد



  تفکیک   براي جلوگیري از سردرگمی با طراحان فوالد  روشن شد که    ،یند بازبینی استاندارد قدیمیادر فر
می   ، محصولهاي خاص  قسمتبه  استاندارد    آن استفاده  آن  در  اصالح استاندارد  کنند.  از  سامبر  دشده 

بخش    2014 دو  سیستم در  شامل  که  شد  رنگمنتشر  و    HDGو    کاري هاي  از    اینبود  سیستم  دو 
استرالگروه براي    AS ۴۳۱۲  از  ییکسان  هايتعریف  در  خوردگی  به    ،ند بود  برخوردار  یاهاي  اکنون  اما 
 ند. این دو محصول بسیار متفاوت ماندگاري است که روند طراحی و  مشخص شده وضوح 

 S/NZS.۲(  یکی  ؛ فقط باید از دو استاندارد استفاده کنند   ،هستند یکجا    ةطراحانی که مایل به گالوانیز 

۲۳۱۲A(    فوالد    ماندگاريطراحی و  کهHDG    دهد و دیگري می را پوشش  )AS/NZS ۴۶۸۰  (  به که  
 پردازد. می  هاتلرانس یند تولید و افر

 

 ماندگاري گزینه بهتر 
به    جدیدترینبه    AS/NZS ۲۳۱۲.۲استاندارد   مربوط  بین خوراستانداردهاي   ISO(  یعنی  المللیدگی 

۹۲۲۳/ISO ۹۲۲۴(  و استانداردهاي طراحی  HDG (ISO ۱۴۷۱۳)  این بدان معناست که شاره دارد.  ا  
  مدت استرالیا را طوالنینتایج عملکرد  اکنون  هم  ،  HDG)  اول  نگهداريتعمیر    زمان طراحی (  ماندگاري

فوالد   HDGهاي عمر تخمینی روکش بدین ترتیب  وکند تنظیم می شده جهانی نداردهاي شناختهابا است
 دهد.اي را افزایش می سازه

 AS/NZS ۴۶۸۰ استاندارد  با رعایتاي غوطهگرم  ةفوالد گالوانیز اول نگهداري زمان تعمیر

  
Steel 
thickness 

Coating mass & thickness1 Designation Corrosivity category2 & Life to first maintenance (years) 

mm g/m2 μm  C2 
Low 

C3 
Medium 

C4 
High 

C5 
Very high 

CX 
Extreme 

>1.5 to ≤3.0 390 55 HDG390 78->100 26-78 13-26 6-13 2-6 
>3.0 to ≤6.0 500 70 HDG500 >100 33-100 16-33 8-16 3-8 
>6.0 600 85 HDG600 >100 40->100 20-40 10-20 3-10 
>>6.0 900 1253 HDG900 >100 60->100 30-60 15-30 5-15 

 

 . استضخامت روکش تولید شده معرف  ، AS/NZS ۴۶۸۰  شده با استانداردگالوانیزه قطعاتبراي ضخامت فوالد ـ 1

 اند. تعریف شده AS/NZS ۲۳۱۲  استاندارد  2قسمت    6خوردگی در بند  هاي گروهـ 2

الوانیزه ممکن  گشرکت   اما در رابطه با  ،اندمشخص نشده AS/NZS ۴۶۸۰  استاندارد میکرومتر در  85با ضخامت بیشتر از   HDG هاي ـ روکش 3
 تر نوشته شود.هاي ضخیمروکش  اي براياست مشخصه



حاضر   غوطه   روکش  ماندگاريدرحال  گرم  گالوانیزه  متوسط    )HDG(اي  یکجاي  ضخامت  حداقل  از 
در می   AS/NZS ۴۶۸۰  استاندارد  روکش  ـمحاسبه  ضخامت  شود  معناست  بدان  این  هاي که 

 ارزیابی کرد.   تا  زمان تخمینی تعمیر نگهداري اول  توان به راحتی را می  HDGاستاندارد  غیر

 

 طراحی جدید  اي برايتوصیه

را  ی  هایتوصیه   AS/NZS ۲۳۱۲.۲  استاندارد
می  م  کهشود  شامل  در  نحوطراحی    ة ورد 

برخی   شیمی  از  ایجاد  استفاده  براي  فوالدها 
ضخیم روکش  که  است،    ترهاي  زمانی  یا 

استاندارد  ماندگاري به  نسبت  مد    ،بیشتري 
 .استنظر

با جزییات در مورد  یک قسمت کامال جدید و  
روکش    کاري (رنگ   دوبلکسهاي  طراحی 

HDG  ( ماندگاري براي    يعملکرد   ۀبا دو گزین  
است. شده  گنجانده  خوردگی)  و    این   (زیبایی 

می   استاندارد سیستم    کند مشخص  که 
  و کاربردي   ،شدهی که به درستی تعییندوبلکس

را    HDGعمر مفید قطعه    ،است  تحت نگهداري 
از   می   ۀقطع فراتر  افزایش  رنگ  دهد. بدون 

این بر  کلی    ، عالوه  روکش  عمر  سیستم 
تنهاییدوبلکس   میزان    ، به  توجهی  به  قابل 

 .برابر) است 3/2تا   5/1و روکش رنگ (بسته به محیط   HDGروکش  هايبیشتر از مجموع عمر

اکثر   را که مناسب همچنین هفت سیستم رنگ تزیینی و صنعتی استاندارد AS/NZS ۲۳۱۲.۲  استاندارد
استاندارد همچنین خوردگی را در    این  کند. ضمایممشخص می   ، است  گیخورد   هاياستفاده ها و  محیط 

مختلف  یط مح جمله هاي  دو  از  و  خوردگی  متقابل  أ تفلزي  خاك  HDGفوالد  ثیر  مواد    ، آب  ، بتن  ، با 
   گیرد.در بر می  شیمیایی و چوب 

 



گالوانیز  انجمن  اجرایی  داراي    ةپیتر گلدینگ مدیر  تجربه در صنعت فوالد    25استرالیا است. وي  سال 
همچنین  .است روکش   کتاب  او  و  خوردگی  مراهنماي  توسط  که  را  استرالیا  فوالدي  فوالد    ۀ سسؤهاي 

استانداردهاي    ۀنویس کمیتپیش   ول ئمسلیف کرده و  أت  ، منتشر شده است  www.steel.org.au  استرالیا  
 گالوانیزه بوده است.در مورد   AS/NZS ۲۳۱۲.۲  استاندارد استرالیا براي

 GAAسایت  از  HDGو    ۲.۲۳۱۲AS/NZS اطالعات بیشتر و آموزش رایگان براي استفاده از استاندارد  

)www.gaa.com.au (.در دسترس است   
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