
 ورق گالوانیزه

خاطر پوشش ضد زنگی که دارد معموالً در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب قصد داریم ورق گالوانیزه را مورد ورق گالوانیزه به

 .بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید

 

 ؟ چیست گالوانیزه ورق

گفته خواهد شد. از روش های محافظت در برابر خوردگی گالوانیک می باشد که معموالً توسط ورق گالوانیزه به ورق فوالدی پوشش شده توسط روی 

 .پوشاندن فلز توسط الیه اسپری محافظ که در بیشتر مواقع فلز روی است انجام خواهد شد

 .واسطه گالوانیکی می باشد در این حالت پوشش خورده شده و فلز مورد نظر در مورد محافظت قرار خواهد گرفت که فرایند نوع خاصی از

 های محیط در فوالد محافظت برای راه تریناقتصادی از یکی است. آن ضخامت به توجه با گالوانیزه پوشش مقاومت میزان 

 .باشد می فلز پوشاندن خورنده

وجود دارد که بهترین روش های گالوانیزه کردن ورق های آهنی  فلزی های ورق های مختلفی برای گالوانیزه کردن فوالد وتوجه داشته باشید روش

 .غوطه ور بودن ورق آهنی در حوضچه مذاب می باشد

 ۱۵۰تا  ۱۰۰میزان پوشش گالوانیزه با وسایل مقاطع فوالدی معموالً متفاوت می باشد که بر اساس جرم پوشش فلز روی آن ها تعیین خواهد شد بین  

 .شودبندی میمیمتر مربع باشد. از نظر ظاهری ورق گالوانیزه به سه دسته: ورق گالوانیزه بدون گل، ورق گالوانیزه گل ریز و ورق گالوانیزه گل درشت تقس

شود ها و ضخامت ها و طرح های متنوع و یا به صورت خمکاری و رشته در ابعاد مختلف تولید و روانه بازار میتوجه داشته باشید ورق گالوانیزه با فرمول

 .گیردکه در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می

شود که بر روی آن صورت است که برای ورق گالوانیزه معموالً از پوشش روی استفاده میتوجه داشته باشید تفاوت ورق گالوانیزه و کالف گرم به این  

 .شودکشیده خواهد شد و تبدیل به ورق گالوانیزه می

باشد  ر میالبته توجه داشته باشید ضخامت ورق گالوانیزه و کالف گرم با یکدیگر متفاوت می باشد و معموالً ورق گالوانیزه از ضخامت کمتری برخوردا

 .میلیمتر می باشد ۲تا  ۰.۹که در حدود 
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 گالوانیزه های ورق مزایای

د. برخی از بهتر است بدانید ورق های گالوانیزه معموالً از مزایا و ویژگی های بسیاری برخوردار می باشد که کاربرد بسیاری در ساختمان و صنعت دار

 :مزایای این محصول عبارتند از

 .گالوانیک در مقایسه با روش های معمول دیگر برای جلوگیری از خوردگی و هزینه کمتری داردبرای انجام عملیات  .1

ری می در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزاسیون به عنوان یکی از روش های جلوگیری از خوردگی انجام شود. هزینه کمتری برای تعمیرات و نگهدا .2

 .باشد

پوشش داده شده با روی در مورد هایی که دارای خورندگی می باشد معموال زیاد بوده که از مهم ترین مزایای برخورداری از طول عمر زیاد ورق های  .3

 .این محصول بشمار می رود

شود معموالً از مقاومت باالیی در برابر صدمات مکانیکی خوردگی و سایش پوشش که توسط گالوانیزه به خاطر داشتن ساختار متالورژیکی انجام می .4

 .ردار می باشد که در واقع پوشش بادوام از جمله مزایای محصوالت محسوب می شودبرخو

ها و فرورفتگی ها پر محافظت کامل از جمله مزایای بسیار مهم این محصول به شمار می رود. ورق پوشش شده تمامی کلیه نقاط بستر فوالد از گوشه .5

 .هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه روی نخواهد بودکرده و از خوردگی آن ها جلوگیری می کند. در این زمینه 

خاطر آن  از دیگر مزایای ورق های گالوانیزه می توان به محافظت در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک اشاره کرد. پوشش ورق های گالوانیزه به .6

ز موجود در صنعت فوالد را در برابر عوامل محیطی و خورندگی محافظت که در فوالد نفوذ کرده به عنوان کاور استفاده می کند. به همین خاطر مقاطع ری

 .خواهد کرد

 

 گالوانیزه ورق انواع

 

 سرد گالوانیزه ورق

ع ورق گالوانیزه سرد برای پوشش دهی ورق فلزی که مصارف بهداشتی دارند برای قطعات فلزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صنای

 .سازی از ورق گالوانیزه سرد استفاده خواهد شدخودرو، پیچ و مهره و قطعهمختلف مثل ساخت 



 

 

 گرم گالوانیزه ورق

توان به دکل های بهتر است بدانید از روش گالوانیزه گرم برای پوشش دهی قطعات استفاده در فضای باز به کار گرفته می شود. به عنوان مثال می

فشار قوی برق، لوله های آب با ضخامت باال و تیرهای برق توسط روش گرم پوشش دهی می شوند که در برابر  مخابراتی، گاردریل جاده ها، درکل های

 .خوردگی و زنگ زدگی از مقاومت باالیی برخوردار می باشد

 

 گالوانیزه ورق استفاده موارد

موارد بسیاری از آن استفاده خواهد شد. برخی از موارد استفاده ورق های بسیار در این کاربردها و با توجه به برخورداری این محصول از مزایا و ویژگی

 :گالوانیزه عبارتند از

 استفاده برای پوشش سقف سوله به صورت کرکره، سینوسی، ذوزنقه 

 استفاده برای پوشش دیوار کارگاهی یا سوله به صورت کرکره، شادوالین 

  ای عرشه فوالدیپوشش سقف ساختمان های مسکونی و تجاری به صورت کرکره 

 استفاده برای حصار کارگاهی 

 استفاده در صنعت خودروسازی و ساختمانی لوازم خانگی 

 استفاده برای ساخت و تولید لوازم خانگی مثل انواع لوازم سرمایشی و گرمایشی لباسشویی و غیره 

 استفاده در صنعت برق و تابلوها و کابل برق 

 ونیکاستفاده برای در صنعت کامپیوتر و الکتر 

 استفاده در صنعت خودروسازی به ساخت بدنه و قطعات داخلی 

 استفاده در صنایع رنگ آمیزی و برشکاری و شکل یک فلز مورد نیاز می باشد. 

  



 

 قیمت ورق گالوانیزه

اند که ورق گالوانیزه اقدام کردههای بسیاری جهت تولید و عرضه باشد. کارخانهنسبت به کیفیت آن متفاوت می گالوانیزه ورق قیمت بهتر است بدانید

مختلف را هر کارخانه هزینه های آن متفاوت می باشد. محصول نهایی آن ها با نام خود کارخانه شناخته خواهد شد. قیمت ورق گالوانیزه کارخانه های 

نمایید. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی ذکر شده  مشاهدهhttps://ahanhyper.com/   می توانید در وب سایت

 .با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید

 

 فرایند تولید ورق گالوانیزه

فرایند گالوانیزاسیون توان گفت این نوع ورق حاصل ای که میشود. به گونهمعموالً از ورق سرد تولید و عرضه می گالوانیزه ورق در نظر داشته باشید که

صورت  گرم و سرد می باشد. به طوری که گالوانیزاسیون یا همان روی اندود کردن یعنی غوطه ور کردن ورق در مخزن از فلز روی می باشد که به این

 .یک پوشش ایجاد شده و باعث می شود تا مقاومت بدنه را در برابر زنگ زدگی و خوردگی افزایش پیدا کند

ته باشید مقاومتی که در پی گالوانیزاسیون ایجاد می شود؛ باعث می شود تا در بین مصرف کنندگان از محبوبیت باالیی برخوردار بوده و در نظر داش

 .توسط روش الکتروپالت انجام خواهد شد گالوانیزه ورق پوشش که است ذکر قابل تر شده است.همچنین دامن استفاده از آن نیز بسیار گسترده

ه ن این محصول فوالدی از دوام، ضخامت، ظاهر متفاوتی برخوردار می شود. در نظر داشته باشید که این روش معموالً به روش الکترو گالوانیزدر پی آ

نیز بسیار شناخته شده می باشد که توسط برق انجام خواهد شد. به همین نسبت به روش های حرارتی ضخامت پوشش نازک تر بوده و سطح ورق 

https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/


می باشد. در طی این فرآیند ظاهر ورق به صورت براق و یکدست خواهد بود؛ به همین خاطر در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار می صاف تر 

 .گیرد

 

 گالوانیزه ورق خواص

عنوان پوشش بر روی بهتر است بدانید گالوانیزه کردن عملیات سطحی جهت محافظت از آهن در محیط های مرطوب می باشد. معموالً فلز روی به 

 ورق دهند. در نظر داشته باشید که ماهیت شیمیایی روی و قرار گرفتن در کنار آهن باعث می شود تا این الیه ایجاد شده ازسطح ورق فوالدی قرار می

 .شده محافظت نماید گالوانیزه

بندگی باال بر روی سطح ورق فوالدی ایجاد شود. در نظر داشته در نظر داشته باشید فرایند گالوانیزه کردن در صورتی می باشد که پوشش روی با چس

 .در محیط های مستعد به خوردگی و اکسیداسیون خواهد شد گالوانیزه ورق آوریباشید که تراکم باال و چسبندگی مناسب به تاب

 

 گالوانیزه ورق خرید

توانید از طریق وب مقاطع فوالدی میو دیگر  گالوانیزه های ورق شما بازدید کنندگان گرامی در صورت نیاز به

توسط  هایپر آهن مجموعه این محصوالت را تهیه نمایید و از آن بهره مند شوید. تمام مقاطع فوالدی که توسطhttps://ahanhyper.com/  سایت

 .شودمعتبرترین کارخانه های داخلی و خارجی تولید و عرضه می

رامی مجموعه آهن هایپر همواره در تالش است تا محصوالت باکیفیتی را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد را عرضه کند. شما بازدیدکنندگان گ 

 .می توانید به راحتی محصوالت را تهیه کرده و از آن بهره مند شوید

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 
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