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 طراحی خوب نیاز به موارد زیر دارد: 

 روي مذاب ۀ تخلی و  ورود براي راهی  •
 . )گیري هوا هاي داخلی (گازها از محفظه   خروجبراي راهی  •

  ۀ درج   450حدود    یدمای  باروي مذاب    ۀحوضچفوالدي در  محصوالت  که    این موضوع   خاطر سپردن  به 
آن خارج می   سپس  و ابتدا غرق  سانتیگراد   است  ،شوند از  اهمیت  هر حایز  بنابراین  به  ویژگی که    گونه . 

 دهد.ها را کاهش می بخشد و هزینه کیفیت روکش را بهبود می  ، روي مذاب کمک کند  ۀ و تخلیورود 

 ، اند محصول ایجاد شده   در   ي دیگر  منظورهاي  به هایی که  سوراخ شاید    ،در رابطه با محصوالت مشخص
هاي سوراخ  باشد الزم    ممکن است  ،موارد  و براي سایر ؛را برآورده کنند   روي مذاب  ۀتخلیو   گیريهوا  نیاز

 این منظور ایجاد شود.  به  دیگري  اضافی



محصول براي   کامل  باید   ،حفاظت  مذاب  دربر تمام سطوح  راحتی  به   روي  را  داشتن    بگیرد.   محصول  با 
یا    هايقسمت که  توخالی  می   داخلی  ۀ محفظ جاهایی  داخلی  ةگالوانیز   ،شوند محسوب  خطر    سطوح 
 برد.بین می از  آن  از  استفادهدر حین محصول را   خوردگی نهان هرگونه 

 

 ه تخلیو   گیريهوا ، ردنکر اصول کلی  پ

بزرگ باشند. حداقل قطر سوراخ در جدول زیر آورده    امکانو تخلیه باید تا حد    گیري هواهاي  ـ سوراخ   1
 شده است.

 

 
 

باید    گیريهواهاي  ـ سوراخ 2 تخلیه  پایین قطعه  ۀنقط در  و  و  قرار    قطريصورت  به   ،باال  یکدیگر  مقابل 
ممکن   بلند خالی بسیار  هاي توقسمت  درآمده است.معلق  به حالت  براي گالوانیزه  قطعه    چرا که  ،گیرند 

سوراخ  به  هواهاي  است  باشند   گیرياضافی  داشته  هم  ،نیاز  به  به     تا  هم  و  شود  کمک    تولید تخلیه 
 سطحی با پرداخت بهتر یاري رساند.

و توخالی که    هايقسمت  در ـ    3 بسته ته   سر  کامال  به باید سوراخ باز هم    ، است  شان  اریب  صورت  هایی 
در بعضی موارد  ي دو سر تعبیه شوند.  انتها  االمکان در حتیها باید  این سوراخ   ، مقابل یکدیگر ایجاد کرد



صرفه  ایجاد  است    تربه  شکلهایشکافبا  به  قطعه  Uیا    V  ی  انتهاي  دو  ي هاگوشه   ساییدنیا    ،در 
مستطیلیقوطی  داد.    ، هاي  انجام  را  کار  روش همان  ایده ها  این  فراهم    گیري هوا   آلنقاط  را  تخلیه  و 

 کنند.می 

یا قطعات    هاهایی که سوراخ ـ جا  4 انتهایی  به   ،اند تعبیه شده   درپوش در صفحات  در    اریبصورت  باید 
  ۀ که صفح  ايقطعه   ة از مرکز و تا حد امکان نزدیک به دیوار ها باید دور  باشند. این سوراخ   مقابل یکدیگر

 .قرار گرفته باشند  ،تهایی به آن متصل استان

تقویتی ـ    5 مهارهاي  یا  خارجی  صفحات  و  جداکنندهتیغه ،  داخلی  فلزيمشبک   ، هاي  توري    ، هاي 
 میسر سازند. راحتیبه  راجریان روي مذاب  اي داشته باشند تاشدهي بریده هاباید گوشه  ، و غیرهها لچکی 

از    یشترعنوان مثال ب(به   هاي بلندترقسمتبراي    ،قسمت توخالی مورد نیاز است  گیريهوا  که   جاهاییدر  
پرداخت ممکن  به بهترین  است تا امکان رسیدن  تر  اضافی یا طوالنی   گیري هواهاي  نیاز به سوراخ  ،متر)  3

 شرکت  گالوانیزه مشاوره گرفته شود.  از  در این گونه موارد بهتر استسطح وجود داشته باشد. 

کار    اما این  ،کردمتصل    توان به یکدیگررا می   اند سوراخ شده   گیريهواکه براي    ايشدههاي دریل سوراخ
. در  پوشاند لوانیزه تمام سطوح را می روکش گاچرا که    ،استپذیر  توجیه   اش یل زیباشناسانهبه دل  صرفاً

نیاز پالستیکیسوراخ   ، صورت  یا  آلومینیومی  مخروطی  که   گیرهاي  دارد  آب    نفوذاز    وجود  نامطلوب 
 کند. جلوگیري می 

وجود  گالوانیزه    شرکت  با   یا مستقیماًانجمن گالوانیزه    با نیز  طراحی  دقیق    یاتئبر سر جز  مشاوره امکان  
 دارد. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


