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مشخصات فیزیکی

ورق های گالوانیزه در واقع ورق های آهنی هستند که بعد از تولید آن ها به روش نورد سرد سطح آنها را روی اندود کرده 

نکته ی جالب اینجاست بعد از اینکه این روکش از بین برود ورق . اند تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم باشند

.همچنان در برابر خوردگی مقاوم است

هر چه میزان پوشش دهی آن با فلز روی بیشتر باشد یعنی ضخامت بیشتری داشته باشد مقاومت آن نیز بیشتر میشود 

.همچنین قیمت ورق گالوانیزه هم افزایش پیدا میکند



چرا ورق؟

گالوانیزه کردن ورق ها نسبت به روش های دیگری که برای پوشش دهی و جلوگیری از خوردگی وجود دارد کم .1

.هزینه تر میباشد

اجرای سقف با ورق گالوانیزه و پوشش ایجاد شده می تواند کلیه نقاط و سطوح فوالد را اعم از گوشه ها، جاهای .2• 

پس برای ساخت سقف ها و شیروانی که در بخش های . کوچک و فرورفتگیها پر نموده و از خوردگی آنها جلوگیری کند

. هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه عمل نخواهد کرد. مرطوب از آنها استفاده میشود

یکی از مهم ترین مزیت های ورق گالوانیزه وزن کم آن می باشد که در نهایت با کاهش بار سقف باعث استحکام کلی .3• 

.سازه می شود



چرا ورق؟

کم هزینه بودن ورق گالوانیزه از .از جمله مزایای این ورق کاهش انتقال صدا و دما و لرزه در ساختمان ها است .4

.مواردی است که بسیار مورد توجه واقع شده است

یکی دیگر از مواردی که سبب شده است از این ورق برای پوشش دهی سقف استفاده کنند این است که این ورق .5• 

.قابلیت این را دارد که بتوان آنها را رنگ کرد که به ورق گالوانیزه رنگی معروف میباشد



معایب ورق

ساندویچ پنل و بسیاری از پوشش های دیگر از نظر –آندوویال –روفتایل –متریال سقفی ورق نسبت به سفال بام .1

.عایق برودتی و گرمایشی بسیار ضعیف تر عمل میکند

با توجه به قیمت های حال حاضر بازار آهن و پروفیل اجرای این گونه متریال ها با توجه به حضور قدرتمند متریال .2

.های دیگر پوششی سقف های سبک از نظر صرفه اقتصادی پیشنهاد نمیشود

درصد ورق خریداری شده در کار با توجه به هم پوشانی 25وجود پرت کار در اجراییات و عدم استفاده از حداقل .3

.ایجاد شده



شده ورقنمونه پروژه های اجرا 
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