
 نحوه محاسبه وزن لوله های گالوانیزه
یست .لوله گالوانیزه آهنی است که توسط روی پوشانده شده است. در ابتدا می خواهیم بدانیم که لوله گالوانیزه چ

در این روش حتی اگر پوشش آهنی شکسته شود آهن زنگ نخواهد زد.در واقع با به کارگیری این روش نوع 

واکنش پیلی اکتروشیمیایی بین آهن و روی رخ خواهد داد که در این بین عملکرد روی به صورت قطب منفی 

قطب مثبت می باشد.روی به دلیل اینکه از نظر شیمیایی از آهن فعال تر می باشد و دارای و آهن به صورت 

پتانسیل احیای کم تری نسبت به آهن است اکسید می شود، که در حقیقت پتانسیل اکسید بیشتری دارد. تمام این 

نیز  قیمت لوله و اتصاالت تاثیر بگذارد و در پی آن بر روی وزن لوله های گالوانیزه موارد می تواند بر روی

 .موثر است

 

► 

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 وزن لوله های گالوانیزه 
 هرآنچه درباره لوله های گالوانیزه باید بدانیم 
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 الوانیزهوزن لوله های گ

صحبت کنیم بهتر است کمی در رابطه با خود لوله و همچنین  لوله های گالوانیزه وزن قبل از اینکه در رابطه با

این موارد را بدانیم.. تعریف لوله  خرید لوله و اتصاالت ها اطالعاتی را بدست آوریم تا در هنگام کاربرد لوله

خوردگی  آالت بر روی فلزات که نسبت به های گالوانیزه را می توان این چنین بیان کرد که در صنعت آهن

پذیر هستند، پوششی از فلز روی را قرار می دهند که این پوشش برای حفاظت از فلز در مقابل  آسیب فلزات

ون انجام می شود. پوشش قرار داه شده پذیری می باشد و این عمل توسط گالوانیزاسی خوردگی و آسیب

 .شامل یک الیه از فلز روی و ترکیباتی از آهن است گالوانیزه کردن درعمل

پذیری پوششی از فلز  ها در برابر خوردگی و آسیب های فوالدی نیز برای محافظت از لوله طه با لولهدر راب 

 6روی بر روی آن قرار می دهند که به آنها لوله گالوانیزه گفته می شود. عموما طول لوله گالوانیزه حدود 

یب هیزم ویلیام این محصول بر حسب متر است و اتصاالت لوله گالوانیزه برشن، کمربند و قفل می باشند. ضر

ها به همدیگر وصل می شود و به وسیله مواد  اینچ محاسبه می شود. همچنین لوله گالوانیزه توسط دنده پیچ
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بندی می شوند. به طور کلی دو نوع لوله گالوانیزه وجود دارد که شامل لوله گالوانیزه آهنی و لوله  مناسب آب

 .گالوانیزه فوالدی می باشد

 

 

 

 هرآنچه درباره لوله های گالوانیزه باید بدانیم

 محاسبه وزن لوله های گالوانیزه

ترین مسائلی است که باید به آن دقت از مهم های گالوانیزهوزن لوله  می توان گفت که پس از انتخاب نوع لوله

فرمول بسیار راحت که در ادامه به شما آموزش کرد. بنابر این پس از گزینش نوع مقطع مورد نظرتان با یک 



و سایزهای مختلف ” وزن لوله های گالوانیزه“می دهیم می توانید وزن مقاطع را به راحتی بدست آورید. البته 

 .ها با توجه به نوع آن مختلف می شود. که در ادامه روش محاسبه آن را به شما آموزش میدهیم این لوله

 :به این صورت است های گالوانیزه لولهوزن  فرمول هر متر از

 ۱۰۰۰/ ۷.۸۵*۳٫۱۴قطر خارجی**۱۶۶ضخامت*قطر بیرونی* 

 ضخامت/۱۰۰۰*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴قطرداخلی*/۲خارجی+

یکی از نکاتی که در زمان خرید لوله و اتصاالت در قیمت لوله و اتصاالت موثر است، وزن لوله های گالوانیزه 

از دیگر  وزن لوله های گالوانیزه ها از فوالد استفاده شده است، ر این لولهاست. به طور کلی به دلیل اینکه د

لوله ها بیشتر است و این موضوع می تواند بر قیمت تمام شده این محصول اثر بگذارد و از قیمت لوله های 

 .بیشتر باشد قیمت لوله پلیکا دیگر مثل

 

 ویژگی های لوله گاوانیزه

دار هستند. های درز های گالوانیزه از نوع لوله در صنعت بسیار استفاده می شود. لوله هلوله گالوانیز از

های  اینچ متغیر می باشد. لوله 8تا  1متر است و قطر لوله بین  6های گالوانیزه حدود معموال طول لوله 
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به این موارد می  ترین ویژگی لوله های گالوانیزهمهم گالوانیزه از جنس آهن سفید نورد یا فوالدی نرم است. از

 :توان اشاره کرد

  های آهنی از مقاومت کمتری برخوردارند های گالوانیزه در مقایسه با لولهلوله. 

  زدگی و خوردگی مقاومت باالیی از خود نشان می دهند و به همین دلیل، دارای طول در مقابل زنگ

 .سال هستند 50عمر بیش از 

 ین لوله ها دارای ساختار یک پارچه است که سبب باال رفتن استحکام و مقاومت در مقابل ضربات ا

 .می شود

 ها شفاف است اما پس از مدتی در اثر مجاورت با هوا و رطوبت،  در زمان نصب لوله، رنگ این لوله

 .ممکن است تغییر رنگ دهند

 های ها را در کوره  های گالوانیزه قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند و می توان این لوله لوله

 .حرارتی ذوب کرد و مجددا برای تولید محصوالت تازه استفاده کرد

 کاربرد لوله های گاوانیزه

 ترین کاربردهای لولهت. از مهمبرای انتقال آب و گاز اس های گالوانیزهکاربرد لوله  می توان گفت که بیشترین

 :های گالوانیزه به این موارد می توان اشاره کرد

  های آبرسانی در ساخت و ساز استفاده می شود. البته کاربرد این  های گالوانیزه به عنوان لولهاز لوله

 توسط لولهای از خطوط انتقال گاز نیز ها تنها به انتقال آب محدود نمی شود بلکه قسمت عمده لوله

 .های گالوانیزه ایجاد می شود

 های گالوانیزه در سیستم آبیاری کشاورزی نیز استفاده می شود از لوله. 

  های تهویه نیز کاربرد بسیاری دارد ها و سیستم ها در ساخت تصفیه خانهاین لوله. 



 

 انواع لوله های گاوانیزه

بر اساس روش تولید می توان گفت که بر دو دسته تقسیم می شوند. لوله گالوانیزه سرد ” انواع لوله گالوانیزه“

و لوله گالوانیزه گرم. در روش گالوانیزاسیون سد، نمک روی داخل یک محلول آبی، الکترولیز شده و سپس 

ها در دمای پایین آبکاری و گالوانیزه شده و یک روکش روی، سطح آنها را  حصول تولید می شود. این لولهم

های گالوانیزه سرد، براق و یکنواخت است. به دلیل سطحی بودن پوشش،  می پوشاند. در این روش، ظاهر لوله

ن آن دچار اکسیداسیون می شود. و های زیری ها، الیه در صورت ایجاد خراش عمیق بر روی سطح این لوله

 .همین فرایند سبب می شود که عمر لوله کاهش یابد

ها، از استحکام زیادی برخوردار نیست. یعنی حتی با کشیدن یک به طور کلی این روش گالوانیزاسیون لوله  

سیون بیشتر شیء فلزی روی سطح لوله، روکش آن خراش برمی دارد و ضربه می بیند. از این روش گالوانیزا

در صنایع ساخت خودرو، پیچ و مهره، قطعه سازی و پوشش دهی فلزاتی که مصارف بهداشتی دارند استفاده 

 .می شود

های گالوانیزه گرم باید گفت که این فرایند در دمای باال صورت می گیرد، به این صورت اما در رابطه با لوله 

ده و فلز روی به داخل آهن نفوذ می کند. به همین دلیل میزان های آهن و فلز روی، با هم درگیر ش که مولکول

 30تا  25ها بین  های گالوانیزه ی گرم بیشتر از نوع سرد می باشد. عمر این لولهمحافظت و عمر مفید لوله 



میکرون است و ظاهر آن مات و کدر و  120تا  40ی گالوانیزه در این روش بین  سال است. ضخامت الیه

های مخابراتی، گارد ریل ها در مصارفی مانند دکل  وسی است و سطح یکنواختی دارد. از این لولهبه رنگ ط

 .های برق به کار می رودهای فشار قوی برق و تیر های آب ضخامت باال، دکل ها، لولهجاده 

 


