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 ژیار صنعت ماهور

سئوالی که ذهن خیلی از ما را مشغول خود کرده، این است که کرکره برقی گالوانیزه یا آلومینوم ، کدام بهتر است؟ 

 پردازیمدر این مقاله به آن می

 چه جایگاهی در بازار ایران دارند؟ ومینیآلوم ای زهیگالوان یکرکره برق  -1

کردند. به تیغه فوالدی هم معروف است. اولین تیغه درب های کرکره ای از تیغه فوالدی استفاده می تیغه گالوانیزه 

 شدند. به صورت دستی باز و بسته می ، تک جداره و هااین تیغه

 

ار آمدن و تراز کردن آنها بسیاز معایب این نوع مکانیزم عالوه بر دستی بودن ، بعد از مدتی از زوار خود بیرون می

های گالوانیزه دوجداره تک و چند پل دادند. با این کار عالوه بر سخت بود. اما بعد از مدتی جای خود را به تیغه

 اتوماتیک شدن مشکالت قبلی حل شدند.
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زنگ زدگی نتوانست خوب در دل بازار و مردم جا کند. بنابرین اما این سری از گالوانیزه هم به دلیل سنگین بودن و 

 ی آلومینیوم با انواع شکل ظاهری و مشخصات فنی پدید آمدند.هاتیغه

 

آلومینیوم  یاکنیم که کرکره برقی گالوانیزه پردازیم و سپس نتیجه گیری میدر ادامه به خصوصیات هر کدام می

 .هر کدام کجا استفاده کنیم
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 مقایسه تیغه گالوانیزه با آلومینیوم از همه لحاظ  -2

 کنیم.پارامترها و فاکتورهای زیر را بررسی میدر این قسمت برای هر دو 

 کرکره برقی آلومینیوم نسبت به گالوانیزه بهتره از لحاظ صدا

 

ماه از لحاظ صدا در یک سطح هستند، اما بعد از گذشت این مدت صدای گالوانیزه  8تا  7در اوایل کار تا حدود 

 شود.بیشتر می
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 باشدزه میهای آلومینیوم بهتر از گالوانیتیغه رنگ -2-1 

 

 شود.رنگ آلومینیوم به صورت کارخانه ای است اما رنگ گالوانیزه کارگاهی انجام می

 گالوانیزه بیشتر از آلومینیوم هست استحکام و مقاومت -2-2

 با توجه به اینکه گالوانیزه یک نوع فوالد است، پس استحکام و مقاومت بیشتری دارد.

 گالوانیزه بیشتر است طول عمر -2-3 

 آنجایی که جنسش از فوالد است پس طبیعتا طول عمر بیشتری دارداز 
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 باشد.تیغه های آلومینیوم کمتر می وزن -2-4 

 

 آید.توان موتور با توان کمتر برای آن در نظر گرفت و در نتیجه هزینه پایین میچون وزن کمتری دارند می

 آلومینیوم نسبت به گالوانیزه بیشتر می باشد زیبایی -2-5

 آید.آلومینیوم ذاتا یک فلز زیبا به حساب می 
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 از لحاظ نوع تولید -2-6

 ن ولی گالوانیزه به صورت رول فرمینگ تولید می شود.به صورت اکستروژ تیغه آلومینیوم

 کرکره برقی آلومینیوم کمتر است. قیمت -2-7

 وان کمتر پایینتر است.در یک مساحت معین، قیمت تیغه آلومینیوم به دلیل سبک بودن و استفاده از موتور با ت

 هر دو به یک صورت است شکل ظاهری -2-8

 شوند، یکسان هستند.معموال از لحاظ ظاهر موقعی که نصب و راه اندازی می
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 کرکره برقی گالوانیزه بیشتر است امنیت -2-9

 

 باشد.به دلیل اینکه جنس آن از فوالد است پس امنیت ان هم بیشتر می

 تیغه آلومینیوم بیشتر است سرعت باال و پایین آمدن -2-10

 شود.چون سبکتر است پس راحت تر باز و بسته می

 گالوانیزه بسیار زیاد است زنگ زدگی -2-11

 زنگ زدگی آلومینیوم صفر درصد ولی گالوانیزه با خش افتادن بر روی آن بسیار باال می باشد.
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 هر دو در یک سطح هستند از لحاظ تردد -2-12

 زیاد و کم استفاده نمودتوان از هر دو برای ترددهای می

 کجا می توان از آلومینیوم و کجا از گالوانیزه استفاده کرد؟ -3

ها و شرایط آب و هوایی می توان استفاده نمود اما از کرکره برقی گالوانیزه از تیغه آلومینیوم برای همه مکان

 توان در مناطق شرجی استفاده کرد.نمی

 نتیجه گیری -4

 توان گفت که کرکره برقی آلومینیوم بهتر از گالوانیزه است.ده در باال در مجموع میبا توجه پارامترهای بررسی ش


