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آشنایی با راه های محافظت ساندویچ پانل در
برابر زنگ زدگی

ساندویچ پانل ها یکی از سازه های امروزی موجود در بازار هستند که با عملکرد بسیار قوی توانسته اند

عایق یک  عنوان  به  خود  لوازم  این  که  این  با  شوند.  سنتی  مصالح  برای  عالی  بسیار  جایگزین  یک 

شناخته می شوند و از سازه در برابر نم و زنگ زدگی محافظت می کند اما خود نیز تا حدودی با زنگ

برابر زنگ در  پانل  با راه های محافظت ساندویچ  داریم  این مطلب قصد  در  لذا  دارد.  زدگی سروکار 

زدگی آشنا شویم. همچنین تفاوت های ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی را بررسی کرده و

شما را برای اجرای ساندویچ پانل راهنمایی می کنیم. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
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دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

محافظت ساندویچ پانل در برابر زنگ زدگی به هنگام حمل و نقل 
جلوگیری از زنگ زدگی ساندویچ پانل ها در حین نصب 
محافظت ساندویچ پانل در برابر زنگ زدگی پس از نصب 

ساندویچ پانل متراژ پا몭ن
برای اطالعات بیشتر در مورد خرید ساندویچ پانل متراژ پا몭ن کلیک کنید

ساندویچ پانل متراژ پا몭ن
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محافظت ساندویچ پانل در برابر زنگ زدگی به هنگام
حمل و نقل

تحویل و یا انبار کردن مناسب انواع ساندویچ پانل مانند ساندویچ پانل دیواری در محل اولین
قدم برای جلوگیری از زنگ زدگی است. مطمئن شوید که پانل های خود را در حین تحویل و انبار
کردن در محل، برای هرگونه عالئم اولیه خوردگی، مانند تغ몭ر رنگ سیاه یا زنگ زدگی به درستی
زنگ ذره ای  تنها  کافیست  باشد،  دارای مشکل  ابتدا  از  پانل خود  اگر ساندویچ  کرده اید.  بررسی 
در مهم  بسیار  نکات  از  یکی  برود.این  بین  از  سازه  کلی  طور  به  تا  آید  وجود  به  آن  در  زدگی 

“محافظت ساندویچ پانل در برابر زنگ زدگی” است. 
به زیرا  نکنید،  نصب  را  هستند  زندگ زدگی  یا  و  خوردگی  دارای  که  پانل هایی  عنوان  هیچ  به 
احتمال زیاد به دلیل انبار کردن نامناسب، روکش پانل به خطر افتاده است. اگر ادامه دهید و آن
تمامی زدگی  زنگ  به  منجر  نهایت  در  و  می دهد  ادامه  خوردگی  به  پانل  آن  کنید،  نصب  را 

قسمت های سازه می شود. 
به هنگام فلزی  پانل های  بین  در  را  رطوبتی  نوع  که هیچ  کنید  اطمینان حاصل  دیگر  از سویی 
تحویل و یا انبار کردن آن ها دام نمی اندازید. اگر چه پانل به خودی خود در برابر خوردگی مقاوم
است، اما اگر آن را در معرض آب مکرر و قابل توجهی قرار دهید به مرور زمان ورق محافظ آن از
بین می رود. پس اولین قدم برای داشتن یک ساندویچ پانل بدون خوردگی و یا زنگ زدگی این
آن کردن  انبار  یا  و  نقل  و  به هنگام حمل  زدگی  زنگ  برابر  در  به محافظت ساندویچ  که  است 

بپردازید.



جلوگیری از زنگ زدگی ساندویچ پانل ها در حین نصب

زدگی زنگ  به  نهایت منجر  در  که قطعا  بدون نصب  موارد  برخی  به  بیا몭د  این قسمت،  در 
می شود و مواردی که باید از آنها اجتناب کرد، نگاهی بیندازیم. اولین مورد تجمع براده های
مته است. چه ساندویچ پانل سقفی باشد یا یک پانل دیواری، هنگام نصب پیچ ها، براده های
فلزی ایجاد خواهید کرد. اگر آن براده های فلزی برداشته نشوند و به پانل ها بچسبند، شروع
به زنگ زدگی کرده و لکه  هایی را بر روی سقف یا دیوارهای ساندویچ پانلی ایجاد می کنند. 

براده های فلزی بدون پوشش و بدون محافظ در برابر خوردگی هستند که می تواند منجر به
زنگ زدگی فوری شود. پس به هنگام اجرای ساندویچ پانل سعی کنید تمامی براده های فلزی

را از روی سطح تمیز کنید.



محافظت ساندویچ پانل در برابر زنگ زدگی پس از
نصب

ورق گالوالوم موجود بر روی ساندویچ پانل ها به محافظت ساندویچ پانل در برابر زنگ زدگی
تمامی روی  بر  از نصب  که پس  دارد  نیز وجود  کریپتونیت  ورق،  این  کنار  در  اما  می پردازد، 

ساندویچ پانل ها به عنوان مثال ساندویچ پانل متراژ پا몭ن باید در نظر داشت. 
یا به سقف  دارین  که  این است که مطمئن شوید بست هایی  از نصب، مهم ترین چیز  پس 
دیوار اضافه می کنید با پوشش های Galvalume واکنش شیمیایی و منفی نشان نمی دهد. به
واحدهای از  (منظور  مکانیکی  واحدهای  اگر  که  نمی دانند  مردم  از  بسیاری  مثال،  عنوان 
مکانیکی، تمامی مواردی است که روی سقف نصب می شود، مانند چراغ ها و یا لوله ها) روی
سقف داشته باشند، تراکم خارج شده از آن واحدهای مکانیکی، به طور مستقیم بر روی پانل
Galvalume در طول زمان رسوب می کند که در نهایت منجر به خوردگی و زنگ زدگی می شود.
فلزی، صفحات تابلوهای  از  اتصال  نادرست  روش  طریق  از  چه  مشابه،  غیر  فلزات  با  تماس 
خورشیدی و احتباس برف باشد، می تواند یکی دیگر از عوامل مهم در خوردگی پس از نصب

باشد. پانل ها نباید در تماس یا در معرض فلزات زیر قرار گیرند:  
 (HVAC سیستم های مهار صاعقه، چراغ ها چشمک زن، جک های سقفی، زهکشی) مس •

• سرب (جک های سقفی، قطعات لوله) 
• آهن (لوله)  

• و همان طور که قبال ذکر شد، براده های فلزی.

در صورت زنگ زدگی ساندویچ پانل چه باید کرد

پانل xps سقفی هم مانند پانل های دیواری مقاومت خوبی و باالیی دارد و عایق ساندویچ 
سرما و گرما، صدا و رطوبت هستند و برای همه اقلیم های آب و هوایی مناسب  اند.البته این
شیمیایی آلودگی های  و  مضر  مواد  و  زنگ زدگی  برابر  در  و  بازیافت  قابلیت  دارای  پانل های 
نصب راحتی  به  و  هستند  شستشو  قابل  سقفی  پانل های  ساندویچ  هستند.  مقاوم 
می شوند.البته شکل ذوزنقه ای پانل ها ممکن است که افراد نتوانند آن را موج دار برش دهند.

کالم آخر

به محافظت ساندویچ از نصب  نقل، نصب و پس  و  به هنگام حمل  به درستی  بتوانید  اگر 
پانل در برابر زنگ زدگی بپردازید، قطعا ساندویچ پانل شما به خوبی به عنوان بخشی از یک

سازه عمل می کند و سال های طوالنی بدون زنگ زدگی باقی می ماند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/کریپتونایت
https://mjsazeh.com/ساندویچ-پانل-متراژ-پایین/


سازه عمل می کند و سال های طوالنی بدون زنگ زدگی باقی می ماند.

امتیازدهی

گروه صنعتی ام جی سازه با اتکا به تجربه و استفاده از مهندسین و متخصصین مجرب و متعهد یکی از قویترین

و بهترین مجموعه های اجرای سازهای پانلی در کشور را داراست.

دسترسی سریع

خدمات مانمونه کارها

درباره مابالگ

تماس با ما

اطالعات تماس

۳ تهران، کن، خیابان دره زرنوجنوبی انتهای کوچه درویش کوچه میان دزک پالک

02144450682

info@mjsazeh.com
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آخرین اخبار

کانکس pvc چگونه ساخته می  شود؟

13 مارس 2023 

پیمانکار ساندویچ پانل باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

12 مارس 2023 

 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 
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https://tabaneshahr.com/طراحی-سایت/
https://tabaneshahr.com/سئو-سایت/

