
بررسی تفاوت لوله استیل و لوله 
 گالوانیزه 

صحبت کردیم .در این مقاله   قیمت لوله پلیکا پیش از این درباره انواع لوله مانند لوله پلیکا و
تفاوت لوله استیل و لوله   قصد داریم در رابطه با لوله استیل و گالوانیزه و همچنین

های این دو هستید در ادامه با ما همراه   یم. اگر مایل به دانستن تفاوتصحبت کن گالوانیزه
باشید. اولین تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه را می توان در فرایند ساخت آنها پیدا کرد.  

دار استیل یک فوالد ضد زنگ می باشد که فرایند تولید آن شامل ترکیبی از فوالد و کربن 
کروم می باشد. که این دو به صورت نرم استفاده می شود. سپس  درصد  12معمولی با 

  .این ترکیب در دمای محیط قرار گرفته و سخت می شود
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  در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟
 تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه •
 گالوانیزه چیست؟ •
 مزایای گالوانیزه  •
 استیل چیست؟  •
 مزایای استیل •
 کاربردهای لوله استیل و گالوانیزه •
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بررسی تفاوت لوله استیل و لوله  
 گالوانیزه

سازی ناخالصی از سطح فلز پرداخت آن انجام می شود و بعد از این فرایند جهت جدا
سپس عملیات اثر ناپذیر سازی انجام می شود تا در سطح فلز الیه محافظ تشکیل شود. 

دار   اما تولید لوله گالوانیزه متفاوت است به این صورت که در آن سطح استیل کربن
می شود. کار اصلی روی مقاوم کردن فلز از خوردگی و زنگ  دهی فلز روی پوشش معمولی با 

می   تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه زدگی می باشد. قیمت این دو محصول دومین 
تر است و البته در   ، استیل نسبت به لوله گالوانیزه گرانورق استیل و گالوانیزه باشد. در

  .برخوردار استمقایسه با لوله گالوانیزه از استحکام بیشتری 



 

 تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه 

یزه” هدف هر دوی این فلزات پیشگیری از زنگ زدگی و خوردگی در “ورق استیل و گالوان
می باشد و تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه در چگونگی رسیدن به این هدف می باشد.  

گالوانیزه برای این کار از روی استفاده کردن ولی در استیل از فلز کروم به کار رفته است.  
و متمرکز نیست واما در لوله گالوانیزه روی به  کروم در درون ساختار استیل وجود دارد 

ای در سطح فوالد به کار می رود. از این رو اگر لوله گالوانیزه خراش بردارد  صورت الیه
امکان به وجود آمدن خوردگی و زنگ زدگی وجود دارد اما در استیل افتادن خراش آسیبی  

تاثیر می گذارد. بهتر است قبل از   قیمت لوله و اتصاالت را وارد نمی کند و این موضوع در
  های گالوانیزه و استیلبه بیان نوع و جنس ورق  تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه بیان

 .بپردازیم

 
 

 

 

 

 

https://hares-group.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/


 گالوانیزه چیست؟

خرید لوله و   ها و ساخت قطعات گه هنگامبه طور کلی از جمله عوامل موثر بر سازه 

ورق   زدگی یا خوردگی می باشد.در بینبسیار اهمیت دارد، رطوبت و عامل زنگ  اتصاالت
خریبی طراحی شده است.  ، ورق گالوانیزه جهت غلبه بر این عامل ت استیل و گالوانیزه

 ورق فوالدی به وسیله فلز روی مذاب گفته می پوشش دهی  فرایند گالوانیزاسیون به عمل
وثر در خواص و کیفیت  ترین عوامل مشود. ترکیب این عمل به وجود می آید از جمله مهم

های گالوانیزه می باشد. عمل گالوانیزه کردن ساده بوده و مقاومت سطحی سازه را   ورق
دهی متفاوت از فلز روی تولید  های گالوانیزه با ضخامت پوشش  بهبود می بخشد. ورق
متر  میلی 6الی  2/0ترین آنها در محدوده  ترین ضخامت و مناسبمی شوند. اما متداول

متر یا  میلی 2000*1000های گالوانیزه به طور معمول در اندازه ی باشد. ورق م
های فوالدی می باشند. و   ترین ورق متر تولید می شوند که از کاربردیمیلی 1250*2500

است. این کار می تواند عمر  خوردگی  ویژگی خاص آنها مقاومت در مقابل زنگ زدگی و
سال افزایش دهد.قبل از بررسی “تفاوت لوله استیل و لوله و گالوانیزه” به   50مفید آن را تا 

 .مزایای لوله گالوانیزه میپردازیم

 مزایای گالوانیزه 

های معمول جلوگیری از  هزینه کمتر: برای انجام این عملیات، در مقایسه با روش .1
 .خوردگی، نیاز به هزینه کمتری خواهد بود

خاص،  دوام پوشش: پوشش ایجاد شده از این طریق به دلیل داشتن یک ساختار .2
 .دارای مقاومت مناسب در برابر صدمات مکانیکی، خوردگی و سایش می باشد

شده می تواند تمامی نقاط و سطوح فوالد را اعم از ل: محافظت ایجادمحافظت کام .3
ها پر نموده و از خوردگی آنها پیشگیری می   کوچک و فرورفتگی ها، جاهای گوشه

 .کند

 استیل چیست؟

به تعریف لوله استیل میپردازیم.استیل به   تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه پیش از بررسی
د که پایه آن را آهن تشکیل داده و دارای آلیاژ های دیگر نیز می باشد.  ورقی گفته می شو

پذیری، جوشکاری و سختی به آن اضافه می   این آلیاژها بر اساس خواص مکانیکی، شکل
 2استیل از مقاطع فلزی آهنی است که کمتر از  ورق استیل و گالوانیزه شود. در مقایسه

زه کربن موجود در استیل زیادتر باشد مقاومت و  درصد دارای کربن می باشد. هرچه اندا
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های   پذیری آن کم می شود. از لحاظ شکل تولید، ورق سختی بیشتر شده، اما از شکل
های استیلی  استیلی در دو مدل مربع و مستطیلی با ابعاد مختلف تولید می شود. ورق 

ه می توانند دمای باالی  مقاومت باالیی در برابر دماهای باال و پایین داشته به صورتی ک
ها   گراد را تحمل نمایند. همچنین این ورقدرجه سانتی -200درجه یا دمای  1000

 .زدگی دارندخاصیت ضدخوردگی و زنگ 

 
 مزایای استیل

 :استفاده از این محصول فواید زیادی را به همراه دارد که می توان به این موارد اشاره کرد

 عدم تغییر رنگ  •
 عدم تغییر شکل  •
 مقاومت باال  •
 ضد زنگ  •
 ضد خوردگی در هوای مرطوب و آب دریا  •
 عمر و دوام باال طول  •
 مقاومت خوب در دمای باال و پایین  •
 قابل بازیافت  •

 



 کاربردهای لوله استیل و گالوانیزه 

ها در  بهتر است بدانیم هر دوی این لوله   تفاوت لوله استیل و لوله گالوانیزه برای بررسی
صنایع مختلفی کاربرد دارند که در ادامه هر کدام به صورت جداگانه بیان می کنیم.  

 :مترین کاربردهای لوله استیل به این صورت استمه

 ها تاسیسات انتقال نفت و گاز در پاالیشگاه   .1
 پوشش بویلرها  .2
 های کلکتور هواپیما رینگ .3
 اتاقک گرمکن  .4
 های هوای کاربراتور لوله .5
 تاسیسات ساختمانی  .6
 شیمیایی و غذاییتاسیسات صنایع  .7

  

 :های لوله گالوانیزهترین کاربردو اما مهم

 ها  منتقل کردن سیاالت آب و گاز در منازل و گلخانه .1
 های مخابراتیهای فلزی و دکل  استفاده در سازه .2
 های شبکه و برق  محافظ کابل .3
 کشاورزی  انتقال آب در صنایع .4
 تخلیه فاضالب  .5

مت و قطر لوله و طول لوله و  در زمان خرید لوله و اتصاالت باید به نکاتی مانند ضخا
های دیگر و همچنین قیمت لوله و   استانداردها و مقاومت در مقابل خوردگی و آسیب

اتصاالت دقت کافی به کار دهید. لوله هایی نیز وجود دارد که از جنس پالستیک هستند  
ا می  های پالستیکی لوله و اتصاالت پلیک های فوالدی. یکی از انواع لوله بالعکس لوله  

 .باشد. قیمت لوله پلیکا نیز بسیار مقرون به صرفه و مناسب است

 


