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 استانداردهای ورق های فلزی و جدول مربوط به انها

 انواع ورق

         
 نامگذاری ورق های روغنی را اصطالحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است. 

 ورق های فوالدی )فلزی( به دو صورت کلی نورد )تولید( می شوند.
 نورد سرد )ورق روغنی (

 نورد گرم ) ورق سیاه (

 روغنی ورق با نورد سرد است. نام دیگر ورق
ورق روغنی در واقع اصطالح عامیانه ورق هایی است که با تکنولوژی نورد سرد تولید می شوند. در این فرآیند 

ورق های با ضخامت باال توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند. در این فرآیند به علت استفاده از 

نورد شده بسیار عالی می باشد، از ین رو از این نوع ورق ها بیشتر در  نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های
کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود. ورق های روغنی بسته به نوع آلیاژ و 

 همچنین عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی آنها به چند دسته کلی تقسیم می شوند:

         مانندورق های معمو( لی ST21  ) 

         مانند( ورق های نیمه کشش ST21 ) 

         مانند(ورق های فوق کشش ST24) 
  

میلی متر تولید می شوند و دارای  1 صدم میلی متر الی 12 ورق های روغنی به طور کلی و استاندارد از ضخامت

 سانتی متر هستند. 215 سانتی متر و 222 دو عرض استاندارد

http://www.khalifegholi.com/index.php/2014-02-02-13-22-54/2014-02-04-16-16-50
http://www.khalifegholi.com/index.php/2014-02-02-13-22-54/2014-02-04-16-16-50
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های روغنی ای که در بازار ایران پرکاربرد ترند را شرکت های فوالد مبارکه اصفهان ، شرکت هفت الماس ، ورق 

و شرکت فوالد غرب تولید می نمایند. و در مورد ورق های روغنی خارجی نیز معموال ورق های روس و قزاق 

 پرکاربد و همچنین در بازار موجود هستند.
 ( پایه تولید ورق های گالوانیزه ) ورق سفید ( هستند. ورق های نورد سرد )ورق روغنی

در ضمن ورق های رنگی گالوانیزه ) ورق رنگی ( از ورق گالوانیزه تولید می شود. پس صراحتا می توان نتیجه 

 گرفت که پایه تولید ورق رنگی نیز همین ورق های نورد سرد )روغنی ( هستند.
 استاندارد ویژه هستند که تقریبا با آهن معمولی یکسان می باشد.ورق های روغنی یا نورد سرد دارای وزن 

 جدول زیر حدود وزن ورق های نورد سرد )ورق روغنی ( را نشان می دهد:

ضخامت )میلی  عرض)میلیمتر( طول )میلیمتر( ردیف

 متر(

 وزن)کیلوگرم(

 5 صدم 12 2222 1222 2

 6 صدم 42 2222 1222 1

 1 صدم 52 2222 1222 1

4 1222 2222 2 26 

5 1222 2222 1 11 

6 1222 2222 1 41 

 ورق سیاه
نوع ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این  1 ورق سیاه در

 st 51،A111 – GR را و در نوع صنعتی آن استاندارد st 11 مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد

C، A115-GR C، A526 –GR 62 ,12 .را فروش دارد 
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سوله ها و ...( مصرف می شود ولی ورق های -بیشتر برای مصارف ساختمانی)ساختمان ها ST 11 ورق سیاه

های پتروشیمی، مخزن سازی و  پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، هپروژ صنعتی در مصارف و

میل می تواند  25 نها تا ضخامت.... این اقالم در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت )البته ورق ت

میل به باال تنها به صورت شیت خام وارد بازار می شود.(  25 در دو شکل رول و یا شیت وارد بازار شود و از سایز
 هر دوی این دو شکل ورق قابل برش به سایز های مختلف می باشد.

 کاربرد های ورق سیاه
از جمله صنعت ساختمان ، تانکر سازی ، خودروسازی ، ورق های نورد گرم )ورق سیاه ( در صنایع مختلفی 

 مخازن خاص ، کشتی سازی و صنایع سنگین فلزی و ... کاربد دارند.

 ورق سیاه به دو شکل کلی رول فرم و فابریک تولید می شوند .

 ضخامت ورق سیاه

 میلی متر ختم می شود. 222میلی متر شروع شده و نهایتا به  2/5ضخامت ورق سیاه از 

 ابعاد فیزیکی ورق سیاه
سانت 252 سانت و 215 سانت و 222 در حالت رول فرم عرض ورق های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض

 سانت را دارا خواهند بود.طبعا در حالت رول فرم محدودیت طولی وجود نخواهد داشت. 122 و
را تولید کرد اما بعضی ابعاد مرسوم و در حالت فابریک نیز بسته به مقدار سفارش می توان هر اندازه و ابعادی 

 پرکاربرد هستند. این ابعاد مرسوم و طبیعتا موجود به شرح زیر می باشند :

          میلی متر 2222*1222ورق سیاه ابعاد 

          میلی متر 2152*1522ورق سیاه ابعاد 

          میلی متر 2222*6222ورق سیاه ابعاد 

          میلی متر 2522*6222ابعاد ورق سیاه 

          میلی متر 1222*6222ورق سیاه ابعاد 

          میلی متر 1222*21222ورق سیاه ابعاد 

 استاندارد های ورق سیاه

 می شناسند. ST11 ورق سیاه را معموال با استاندارد
 ین مقاله قابل رویت هستند.سایر استاندارد ها و کاربرد ها در صفحه استاندارد ها و همچنین در انتهای ا

 جدول وزنی ورق سیاه

http://www.asemankafinet.ir/cat/33/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx
http://www.asemankafinet.ir/cat/33/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx
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 عرض )میلی متر( طول)میلی متر( ردیف
ضخامت )میلی 

 متر(
 وزن )کیلوگرم(

2 1222 2222 1 11 

1 1222 2222 1 41 

1 1222 2222 4 64 

4 1222 2222 5 12 

5 1222 2222 6 96 

6 6222 2522 1 516 

1 6222 2522 22 112 

1 6222 2522 21 164 

9 6222 2522 25 2212 

22 6222 2522 12 2442 

 برای محاسبه وزن ورق از فرمول محاسبه وزن ورق به شرح ذیل استفاده نمایید: نکته :

 طول ورق)میلی متر( * عرض ورق )میلی متر( *ضخامت )میلی متر(* چگالی ورق وزن ورق سیاه =

است اما برای محاسبه منطقی بهتر است از  تعریف شده 1316در حالت استاندارد عدد  چگالی آهن :
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 عدد تجربی است که تلورانس ضخامت را پوشش می دهد. 1 استفاده نمایید. 1 عدد

 

 ورق گالوانیزه
آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن 

شود  آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در محفوظ می
شود چون  رود. روی در آند اکسید می که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتدبکار می

از آن  تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری فلزی پست

شود. در حلبی ، بر روی آهن ،  سازند، عمل معکوسی انجام می دارد. حلبی در حلبی هایی که از آن ، قوطی می
شود. چون آهن فلزی فعالتر از قلع است و  پوشش قلع بکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می

شود. البته در  رود و آهن آند می لبی به کار میپتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در ح

رود. علت استفاده از آهن گالوانیزه  صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می
آهن گالوانیزه ، آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا 

ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی  کند، از زنگ زدن محفوظ می

رود و آهن به عنوان کاتد. روی  شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می الکتروشیمیایی تشکیل می
آهن است و تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از  شود چون فلزی پست در آند اکسید می

گیرد. در  پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می

دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم  شود و آند را تشکیل می جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می

دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد یک  کیل میشود و کاتد را تش وجود دارد، کاهش انجام می H1O و O1(gکه )

سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان 
 کند. آهن بسوی ناحیه کاتدی حرکت می

شپزخانه ، شیروانی منازل ، کاربرد : از آهن گالوانیزه در ساختن لوازمی مثل لوله بخاری ، کانال کولر ، کابینت آ

( Steelشود. اصطالح فوالد ) های آب و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد، استفاده می لوله

رود. خواص  درصد کربن دارند و غالبا با فلزهای دیگر همراهند، بکار می 2،5برای آلیاژهای آهن که تا حدود 
ملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن فوالد به درصد کربن موجود در آن ، ع

 بستگی دارد.

 مزایای ورقهای گالوانیزه چیست؟
 فایده خواهد داشت که عبارتند از: 22 استفاده از ورقهای گالوانیزه
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         لوگیری از خوردگی، هزینه کمتر: برای انجام عملیات گالوانیزینگ، در مقایسه با سایر روشهای معمول ج

 .نیاز به هزینه کمتری خواهد بود

          هزینه کمتر برای تعمیرات و نگهداری: حتی در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزینگ در مقایسه با
،  سایر روشهای جلوگیری از خوردگی، هزینه برتر است، اجرای آن به دلیل عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه

 .توصیه می شود

         در محیط های کامال خورنده، در   طول عمر زیاد: طول عمر ورقهای پوشش داده شده با روی
 سال است 12 تا 12حدود

          اعتبار: استانداردهای مختلف در خصوص گالوانیزینگ ورقهای فوالدی، درزمینه ایجاد پوششهای نازك
، برای مصرف کننده قابل  ر و نحوه عملکرد الیه رویبحث می کنند و این نشان دهنده آن است که طول عم

 اعتماد است

          دوام پوشش: پوشش ایجاد شده از طریق گالوانیزه به دلیل داشتن یک ساختار متالورژیکی خاص، دارای

 مقاومت مناسب در برابر صدمات مکانیکی، سایش و خوردگی خواهد بود

         ی به صورت اتوماتیک: پوششهای گالوانیزه به دلیل آنکه در فوالد نفوذ محافظت در برابر صدمات محیط

کرده و به عنوان کاتد عمل می کنند، به همین دلیل خواهد توانست مقاطع ریز موجود در روی سطح فوالد 
 را در برابر صدمات محیطی و خورندگی، محافظت نمایند

         یه نقاط و سطوح فوالد را اعم از گوشه ها، جاهای کوچک محافظت کامل: پوشش ایجاد شده می تواند کل
و فرورفتگیها پر نموده و از خوردگی آنها جلوگیری کند. در این زمینه هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه 

 عمل نخواهد کرد

          طریق چشم می بازرسی آسان: پوشش گالوانیزه را به راحتی و بدون نیاز با هیچ آزمایش مخربی و تنها از
توان کنترل و بازرسی نمود )در شرایط خاص که نیاز به ارائه تضمین برای کنترل کیفیت است، نیاز به 

 (آزمایشهای مخرب می باشد

          رسیدن به هدف در زمان کوتاه: در صورتی که نیاز باشد از ورقهای گالوانیزه در محل استفاده شود، در

 برای آماده سازی سطح، رنگ کردن و یا بازرسی نخواهد بود این حالت نیاز به صرف زمان

         محافظت کامل توسط پوشش گالوانیزه: پروسه گالوانیزه وابسته به شرایط آب و هوائی نمی باشد 

 گالوانیزه با روش غوطه وری گرم چیست ؟
، که بر سطح فوالد نفوذ می فرایند خوردگی در مجاورت آب ، اکسیژن و سایر عناصر خورنده موجود در محیط 

کنند ، تشدید می شود ،حبابهای ناشی از زنگ زدگی سریعاً رشد کرده و زمانی که این حباب ها می ترکند ،آثار 
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زنگ زدگی بر سطح فوالد کامال آشکار می گردد و نیاز به ترمیم یا جایگزینی قسمت آسیب دیده )پوسته 

آهن در  -وانیزه می باشد، که از یک سری الیه های آلیاژی رویشده(می باشد . راه حل این مشکل پوشش گال

اندازه های مولکولی تشکیل شده ، که بصورت متالورژیکی به سطح ورق می چسبند و مانع از پیشروی سریع 
 فرایند خوردگی شده و منجر به محافظت فوالد در برابر خوردگی می شود.

یک شیمیدان فرانسوی به نام ملوین در سمیناری روشی را برای ، زمانی که  2141 تاریخچه گالوانیزه به سال

یک شیمیدان فرانسوی دیگر  2116 پوشش آهن با فروبردن آن در مذاب روی ارایه کرد ، بر می گردد . در سال
به نام سورل ، به روشی برای پوشش آهن با روی ، بعد از تمیز کردن اولیه آن با اسید سولفوریک وفر و بردن آن 

فالکس کلرید آمونیوم ، دست یافت . موفقیت های تجاری فرایند گالوانیزه،از بین صدها روش موجود برای در

  سال گذشته ، به اثبات رسیده است. 242 محافظت از خوردگی در
گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم ، فرایندی برای ایجاد پوشش روی بر سطح آهن یا فوالد با فرو بردن آن 

می حاوی روی مذاب ، می باشد . سادگی پروسه گالوانیزه ،یکی از مزایای بارز این روش به سایر روش در حما

های محافظت در برابر خوردگی است . مقاومت به خوردگی ورق های فوالدی با فرایند پوشش روی ایجاد می 
 گردد و متناسب با ضخامت پوشش . روی و شرایط محیطی می باشد.

ی این محصوالت را می توان با رنگ کردن یاپوشش کویل باال برد . روش گالوانیزاسیون با مقاومت به خوردگ

روش غوطه وری گرم ،بیش از هر روش دیگری فوالد را در برابر خوردگی محافظت می کند گالوانیزاسیون با 
فظت از روش غوطه وری گرم یا محافظت مرزی یکی از قدیمی ترین و پر استفاده ترین روش ها در محا

 خوردگی می باشد که از طریق ایجاد یک الیه محافظ بین الکترولیت در محیط و فوالد یا آهن عمل می کند.

 از مهمترین خواص این الیه محافظ،چسبندگی آن به فلز پایه و مقاومت به سایش آن می باشد.
از سطح فوالد می گردد که نسبت فرایند گالوانیزه ،بیش از یک الیه محافظ می باشد ،این الیه در حقیقت جزیی 

به فوالد زیر الیه، آند می باشد .چون روی با محیط اطراف واکنش می دهد و پوشش گالوانیزه به طور پیوسته 
  تغییر می کند.

روی با محیط اطراف برای تشکیل یک الیه محافظ اکسید روی ، هیدروکسید روی و کربنات روی ، واکنش می 

  ور زمان به صورت یک زمینه مناسب برای رنگ کردن ، عمل می کند.دهد .کربنات روی با مر
  پوشش روی به دو صورت زیر از زیر الیه محافظت می کند:

         تشکیل پیوند های متالورژیکی بین پوشش و زیر الیه ، که به صورت الیه محافظ عمل می کند  

         ی کندپوشش برای محافظت از زیر الیه خود را فدا م  
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بعالوه ، گالوانیزه کردن برای محافظت آهن و فوالد بدلیل هزینه کم ، راحتی کاربرد ، راحتی تعمیرات و 

نگهداری مطلوب می باشد .بسیاری دیگر از روش های استفاده از روی برای جلوگیری از خوردگی بکار می رود 

می شوند ، و یا رنگ های غنی از روی،که مانند پوشش های فدا شونده که با عنوان محافظت کاتدی شناخته 
 هیچ کدام از این روش ها نمی توانند با گالوانیزاسیون با روش غوطه وری گرم رقابت کنند

 

 ضخامت پوشش های گالوانیزه
استانداردهای متفاوتی مینیمم ضخامت پوشش های گالوانیزه را تعیین می کنند.مینیمم ضخامت پوشش توسط 

 تعیین می شودگالوانیزه کنندگان 
  مهمترین فاکتورهایی که ضخامت و ظاهر پوشش گالوانیزه را تحت تاثیر قرار می دهد عبارتند از:

         ترکیب شیمیایی فوالد  

         شرایط سطحی  

         کار سرد انجام شده روی فوالد قبل از گالوانیزه  

         زمان غوطه وری در حمام  

         خارج کردن از حمام نرخ  

         متالورژی فرایند گالوانیزه  

         نرخ سرد کردن فوالد  
ترکیب شیمیایی فوالدی که گالوانیزه می شود ،بسیار مهم است ، به عنوان مثال ، مقدار سیلیکون و فسفر 

% سیلیکون یا  2324.مقدار موجود در فوالد شدیدا ضخامت و ظاهر پوشش گالوانیزه را تحت تاثیر قرار می دهد 
% فسفر یا بیشتر در فوالد منجر به ضخیم شدن پوشش می شود ،که شامل آلیاژهای  2325بیشتر و یا مقدار 

  روی می باشد.– آهن

  کربن ، سولفور و منگنز موجود در فوالد اثر کمی در ضخامت پوشش گالوانیزه دارد.
 

 تاثیر سیلیکون در ضخامت پوشش
روی را تشدید می کند که در نهایت پوشش گالوانیزه که  _از فوالد رشد الیه آلیاژی آهن  ترکییات مشخصی

آهن می باشد به جای ظاهری درخشان ، خاکستری تیره و مات می باشد مقاومت به _شامل آلیاژهای روی

ان ، می خوردگی این پوشش خاکستری تیره و مات معادل مقاومت به خوردگی پوشش گالوانیزه با ظاهر درخش
 باشد.
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از آنجاییکه واکنش گالوانیزه یک فرایند نفوذی است ، باال بودن دما و یا طوالنی شدن زمان غوطه وری منجر به 

تشکیل الیه های آلیاژی ضخیم تری می شود، مانند سایر فرایند های نفوذی ، در مراحل اول واکنش سریع 

  ضخیم تر شدن آنها سرعت آن کاهش می یابد.پیشروی کرده و در ادامه با رشد الیه های آلیاژی و
طوالنی تر شدن زمان غوطه وری از یک حد مشخص، تاثیر زمان ،ناچیز می باشد . در گالوانیزه کردن فوالد هایی 

 درصد سیلیکون دارند ، فرایند گالوانیزه به طور مشخصی ، تغییر می کند. 2324که بیش از 

نرخ خارج کردن نمونه از حمام روی بستگی دارد . سریع خارج کردن  ضخامت خارجی ترین الیه روی شدیدا به
نمونه از حمام روی ، منجر به ضخیم تر شدن پوشش روی می گردد .برای تطبیق با استانداردهای خاصی 3برای 

اندازه گیری ضخامت پوشش نیاز است که چند نقطه از آن اندازه گیری شده و سپس میانگین آنها ضخامت 

 شش در نظر گرفته شود.نهایی پو
  
  

 ورق رنگی

معموالً ورق های گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می کنند تا ورق رنگی تولید شود. ورق های رنگی 
در سقف سالن ها و کانکس مورد استفاده است. ورق های رنگی در رنگ های متنوعی تولید می شود که دارای 

رنگ  26 می باشد. این استاندارد به نام رال رنگ شناخته می شود، تقریبا بیش ازاستاندارد یکسانی در تمام دنیا 

 -، قرمز  9222 رال -، کرم  9226 رال -متنوع ورق رنگی تولید می شود که عبارتند از: سفید یخچالی 
 - ، نارنجی 5221 رال -، آبی کاربنی  5225 رال -، آبی نیسانی  1212رال -، قرمز گوجه ای  1222 رال

 -، سبز چمنی  4225 رال -، بنفش  2211 رال -، زرد لیمویی  2211 رال -، زرد  1221و رال 1224 رال

، قهوه ای  1224 رال -، قهوه ای رنگ سفال  4221 رال -، صورتی  21 62 رال -، سبز تیره  6214رال
 1221 سوخته

 

 ورق اسیدشوئی
های  شوند و زغال شود که طی پروسه ایی اسید شویی می میهای گرم تولید  های اسید شویی شده نیز از ورق ورق

شود یعنی نزدیک به ورق  تر می شود و قدری ظاهر ورق براق ها گرفته می سطحی ورق و مقداری از ناخالصی
 روغنی است.

به فرآیندی که طی آن چربی های روی ورقی که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است، با استفاده از 

 د کلریدریک از ورق زدوده می شود، اسیدشویی می گویند.اسی
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بخشی از محصول تولیدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی سطح ورق بوسیله اسید، به واحد اسید شوئی 

انتقال می یابد.در خطوط اسیدشوئی کالفها پس از باز شدن توسط قرقره های باز کننده وارد حوضچه های اسید 

یک شده و در آنجا جهت اکسیدزدایی شسته می شو ند. این کالف ها پس از شسته شدن و  از نوع اسید کلر یدر
خارج شدن از حوضچه های اسید توسط آب شسته شده و با عبور از تو نل هوای گرم خشک می شوند.پس از 

ی عملیات اسید شو ئی بخشی ازمحصول به صورت کالف اسید شوئی شده به بازار عرضه و بخش عمده آن برا

 تولید محصوالت سرد به واحد نورد سرد انتقال می یابد.

 کاربردهای ورق اسیدشوئی:

         مصارف ساختمانی: تولید لوله و پروفیل و غیره 

         (اتومبیل سازی: قسمتهای ساختمانی و چرخ اتومبیل قطعات خودرو و اجزاء داخلی آن )ر ینگ و شاسی 

         ولید انواع لوله های انتقال آب ، نفت و گازصنایع لوله سازی ت 

         تولید مخازن گاز ،مایع و مخازن تحت فشار 

         فرم دهی مجدد جهت محصوالت گالوانیزه 

         فرم دهی سرد و کشش عمیق سیلندر گاز 

 ضخامت ورق اسدشویی

 میلی متر تولید می شود. 6 میلی متر تا 235از ضخامت 

 زیکی ورق اسید شوییابعاد فی
 معموال به دو صورت رول و شیت )فابریک و برشی( توید می شوند.

 سانتی متر تولید می شود. 215 سانتی متر و 222 رول ها معموال در دو عرض
 ورق های اسید شور فابریک نیز دارای ابعاد زیر هستند:

 میلی متر 1222*2222ورق اسیدشور شده 

 میلی متر 1522*2152ورق اسیدشور شده 

 وزن ورق اسیدشویی

 وزن ورق های اسید شویی مانند ورق های نورد گرم )سیاه( می باشند.

 جدول وزنی ورق های اسیدشوئی

 عرض )میلی متر( طول )میلی متر( ردیف
ضخامت )میلی 

 متر(
 وزن )کیلوگرم(
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2 1222 2222 235 14 

1 1222 2222 1 11 

1 1222 2222 1 41 

4 1222 2222 4 64 

5 1222 2222 5 12 

6 1222 2222 6 96 

را دارا x51 psl 1وx46وX41 و GRB باشند کیفیت های دیگری که برای لوله های نفت و گاز مناسب می ورق
 هستند.

های فوالدی جهت رینگ و  باشد. برخی ورق می NVA و GR.A های با کیفیت همچنین برای کشتی سازی ورق

-SAPH 112 ایستی ضد سایش و سخت باشند که از کیفیترود که ب شاسی اتومبیل بکار می

SAPH 122 تاSAPH442.برخوردارند 

 باشد نیز ضد سایش و سخت میQSTE112 همچنین کیفیت

 ورق تین پلیت

های چای ،  شود که بیشتر جهت قوطی متر گفته می میلی 2345 متر تا میلی 2326 به ورق هایی با ضخامت
شود کهجهت مصون سازی مواد غذایی یک الیه قلع روی  ی نباتی استفاده میها کنسرو ، مواد غذایی و روغن

و  131 پوشیده شده است. گاهی اوقات دو طرف ورق قلع یکسان ندارد )یک طرف ST21ورق سرد )روغنی(
که طرف قلع بیشتر جهت داخل ظرف و طرف قلع کمتر جهت بیرون ظرف مورد استفاده قرار  (536 طرف دیگر

که  4 که معمولی و تمپر 1 که نرم و تمپر 1 گروه شامل تمپر 1 ن پلیت ها از نظر سختی و نرمی بهگیرد. تی می

 شود. سخت بوده تقسیم می
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 ورق کرکره

شود.  های دور تولید و به بازار عرضه می های موج دار که از زمان ترین طرح ورق ابتدایی طرح کرکره سینوسی:
شود، که این متریال  های شیروانی از متریال مختلفی استفاده می سقف های موج دار شیروانی جهت پوشش  ورق

های غیر  های فلزی و پوشش توان به دو دسته پوشش های فلزی( می ها را )با توجه به گسترش استفاده از ورق

نگن، های غیر فلزی متریال گوناگونی نظیر ایرانیت، آردواز، سفال، دکرا، شی فلزی تقسیم نمود. در دسته پوشش
های متنوع  های فلزی فرم شده در طرح گیرند. اما پوشش فلزی شامل ورق آندولین، آندو ویال و غیره قرار می

است، که به دلیل ماهیت پوشش شیروانی ) که تماس دایمی با باران و برف است( باید ورق استفاده شده دارای 

های موج دار شیروانی در ابتدا فقط  شود. ورق زدگی آن جلوگیری پوشش گالوانیزه باشد، تا از خوردگی و زنگ
های گالوانیزه رنگی نیز به بازار عرضه گردید.  شان ورق های گالوانیزه بودند، که با پیشرفت ساخت تکنولوژی ورق

های گالوانیزه و یا گالوانیزه  گردد. فرمینگ ورق های متنوعی تولید می های گالوانیزه رنگی در رنگ امروزه ورق

شود: رح ذوزنقه: ورق موج دار با مقطع ذوزنقه طرح  های متنوعی انجام شده و به بازار عرضه می ر طرحرنگی د
های  شادوالین: طرحی شبیه به طرح ذوزنقه با تنوع بیشتر طرح سفال: این نوع ورق موج دار از جدیدترین ورق

نماید اما مزایای بسیاری نسبت به  میموج دار تولید شده است که برای بیننده سقف شیروانی ایجاد نمای سفال 

 سفال داراست.
  
  

 چیست؟ استانداردهای ان  ورق گالوانیزه

آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن  

شود  لی الکتروشیمیایی تشکیل میماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پی محفوظ می
شود چون  رود. روی در آند اکسید می که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتدبکار می

تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن  فلزی پست

 .شود سازند، عمل معکوسی انجام می ز آن ، قوطی میدارد. حلبی در حلبی هایی که ا

ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در  این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می

شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند  آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می
تر یا فعالتر از آهن است و دارای  شود چون فلزی پست آهن به عنوان کاتد. روی در آند اکسید می رود و بکار می

در حلبی ، بر روی آهن ، پوشش قلع .پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد
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لتر از قلع است و پتانسیل احیاء شود. چون آهن فلزی فعا بکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می

شود. البته در صورتی که پوشش  رود و آهن آند می قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می

رود. علت استفاده از آهن گالوانیزه آهن گالوانیزه ، آهنی  قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می

 .باشد است که با روی پوشانده شده

گیرد. در جایی بر سطح جسم آهنی،  خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می

وجود H1O و O1(g) دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که شود و آند را تشکیل می اکسایش آهن انجام می
یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد  شود و کاتد را تشکیل می دارد، کاهش انجام می

یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن بسوی ناحیه کاتدی 

 .کند حرکت می

از آهن گالوانیزه در ساختن لوازمی مثل لوله بخاری ، کانال کولر ، کابینت آشپزخانه ، شیروانی منازل ،  : کاربرد
شود. اصطالح  و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد، استفاده می های آب لوله

درصد کربن دارند و غالبا با فلزهای دیگر همراهند، بکار  2،5 برای آلیاژهای آهن که تا حدود (Steel)فوالد
های آلیاژ دهنده رود. خواص فوالد به درصد کربن موجود در آن ، عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و فلز می

 .موجود در آن بستگی دارد

 به دو صورت کلی رول فرم و فابریک در کارخانه تولید می شود. ورق گالوانیزه

سانتی متر  222 میلی متر و با دو عرض 6 صدم میلی متر تا 21 با ضخامت های گالوانیزه های رول فرم ورق
 سانتی متر تولید می شوند. 215و

میلی متر  2152*1522 میلی متر و فابریک 2222*1222 هم به دو صورت فابریک نیزهگالوا های فابریک ورق

 تولید می شوند .

 تن می باشد. 1 تا 5 وزن عمومی رول ها بسته به عرض رول یا ضخامت و کارخانه تولید کننده بین

 شود. ته میشده توسط روی گف گالوانیزه ( به فوالدGalvanized Steel )به انگلیسی:فوالد گالوانیزه

 ورق گالوانیزه معرفی خصوصیات

 2152 و 2222 عرض :
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 115 – 112 – 212 – 212 – 222 کوتینگ :

 6 – 1 – 2٫92 – 2٫42 – 2٫21 ضخامت :

 تن 21 الی 1٫5 وزن کویل :

 612 الی 512 قطر داخلی کویل :

 ( Chromated کرم دار ) به انگلیسی :

 ( Unoiled بدون روغن ) به انگلیسی :

 گالوانیزه فابریک کوتاه ورق

 کوتینگ چیست ؟

 میباشد. gr/m1 و واحد آن ورق ( میزان پوشش روی در دو سطح Coatting کوتینگ )به انگلیسی :

 ورق گالوانیزه دستگاه رول باز کن

 وجود گل :

( به دلیل وجود ناخالصی در روی هنگام کریستال شدن روی مذاب بر  Spangle وجود گل ) به انگلیسی :
( میباشد. علت تولید کاالهای بدون گل به دلیل مسایل محیط زیست میباشد و در  روغنی ) ورق سرد روی

بدون گل خواهد بود. در کل سه نوع گل وجود دارد : مدل بی گل ) به انگلیسی  گالوانیزه آینده تمامی کاالهای

: Zero Spangle : ( ، مدل گل ریز ) به انگلیسی Minimum Spangle مدل گل دار ) به انگلیسی  ( و

:RegularSpangle .) 

 چیست؟ ورقهای گالوانیزه مزایای

 فایده خواهد داشت که عبارتند از: 22 ورقهای گالوانیزه استفاده از

         2- هزینه کمتر: برای انجام عملیات گالوانیزینگ، در مقایسه با سایر روشهای معمول جلوگیری از
 کمتری خواهد بود.خوردگی، نیاز به هزینه 
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         1-  هزینه کمتر برای تعمیرات و نگهداری: حتی در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزینگ در مقایسه

،  با سایر روشهای جلوگیری از خوردگی، هزینه برتر است، اجرای آن به دلیل عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه
 توصیه می شود.

         1- در محیط های کامال خورنده، در   ورقهای پوشش داده شده با روی ول عمرطول عمر زیاد: ط
 سال است. 12 تا12 حدود

         4- ورقهای فوالدی، درزمینه ایجاد پوششهای  اعتبار: استانداردهای مختلف در خصوص گالوانیزینگ
، برای مصرف  نازك بحث می کنند و این نشان دهنده آن است که طول عمر و نحوه عملکرد الیه روی

 کننده قابل اعتماد است.

         5-  ،دوام پوشش: پوشش ایجاد شده از طریق گالوانیزه به دلیل داشتن یک ساختار متالورژیکی خاص

 مناسب در برابر صدمات مکانیکی، سایش و خوردگی خواهد بود. دارای مقاومت

         6-  محافظت در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک: پوششهای گالوانیزه به دلیل آنکه در فوالد

نفوذ کرده و به عنوان کاتد عمل می کنند، به همین دلیل خواهد توانست مقاطع ریز موجود در روی سطح 
 در برابر صدمات محیطی و خورندگی، محافظت نمایند.فوالد را 

         1-  محافظت کامل: پوشش ایجاد شده می تواند کلیه نقاط و سطوح فوالد را اعم از گوشه ها، جاهای
کوچک و فرورفتگیها پر نموده و از خوردگی آنها جلوگیری کند. در این زمینه هیچ پوششی بهتر از 

 هد کرد.عمل نخوا گالوانیزه پوشش

         1- را به راحتی و بدون نیاز با هیچ آزمایش مخربی و تنها از طریق  گالوانیزه بازرسی آسان: پوشش
چشم می توان کنترل و بازرسی نمود )در شرایط خاص که نیاز به ارائه تضمین برای کنترل کیفیت است، 

 . special uses نیاز به آزمایشهای مخرب می باشد(.

         9-در محل استفاده شود،  ورقهای گالوانیزه رسیدن به هدف در زمان کوتاه: در صورتی که نیاز باشد از
 در این حالت نیاز به صرف زمان برای آماده سازی سطح، رنگ کردن و یا بازرسی نخواهد بود.

         22-و هوائی نمی باشد. گالوانیزه: پروسه گالوانیزه وابسته به شرایط آب محافظت کامل توسط پوشش 

 ورق های گالوانیزه: مصرف

مصارف بسیاری در صنایع مختلف داشته و زمانی از آن استفاده می شود که نیاز به کنترل  ورق های گالوانیزه

 به شرح ذیل می باشد: ورق های گالوانیزه و فوالد باشد. برخی از موارد مصرف آهن خوردگی در
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 ردیف کاربرد ردیف کاربرد

 22 صنعت کشاورزی 2 اتومبیلصنعت 

 21 پانل های ساندویچی 1 صنعت حمل و نقل

استفاده در رابیت های مصرف  1 در خودرو و کارخانجات

 شده در سقوف

21 

استفاده در مهندسی عمران و 

 ساختمان

 24 صنایع کاغذ و لوله 4

 25 یخچالها 5 در ساخت سقف ها

در ساخت تانکهای ذخیره و 

 بشکه ها

 26 نت ها و قفسه هاکابی 6

در سیستم های خنک کننده و 
 تصفیه هوا

استفاده در جاهائی که نیاز به  1
 رنگ آمیزی است

21 

 21 کانال ها و کابل ها 1 مصارف خانگی

 29 تابلوهای راهنمائی 9 صنعت الکترونیک

 12 بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی 22 بدنه کاروانها

 تئوری گالوانیزاسیون گرم

فرایندی است که طی آن قطعات تولید شده پس از غوطه وری در مذاب رویپوششی از روی خالص  الوانیزه گرمگ

 ( متصل می گردد . آهن که با پیوند های متالورژیکی )فلزی(به فلز پایه ) آهن و یا آلیاژ روی
تر، مخلوط کلرید  انیزهگالو تر و خشک انجام می شود . در گالوانیزه در حال حاضر این فرایند به دو صورت

امونیاکی روی در سطح مذاب پاشیده می شود و قطعات پس از انجام مراحل اماده سازی مستقیماً و همزمان با 

 اغشته شدن به فالکس وارد مذاب می شود .
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ز خشک ، قطعات پس از انجام مراحل اماده سازی در محلول کلرید امونیاکی روی قرار گرفته و پس ا گالوانیزه در

 اغشته شدن در خشک کن و در ادامه درون مذاب قرار می گیرند .

در  Melouin باز میگردد. زمانی که یک شیمی دان فرانسوی به نام 2114 به سال گالوانیزه تاریخچه استفاده از
 را توصیف نمود. آهن آکادمی رویال فرانسه یک روش پوشش روی مذاب بر روی

توسط  آهن این موضوع را ادامه داد . وی برای پوشش دادن Sorel سویدیگر شیمی دان فران 2116 در سال

روی ابتدا آنرا نه بار در اسید سولفوریک تمیز کرد وسپس توسط فالکس کلرید آمونیم آنرا آغشته و در مخزن 
 شکل گیرد . گالوانیزه روی مذاب قرار داد تا اولین قطعه فوالدی

قطعات از لحاظ باال بردن مقاومت آنها در برابر خوردگی شیمیائی و  به سبب اافزایش طول عمر گالوانیزه گرم

الکتروشیمیائی در بیشتر صنایع و بخصوص در نواحی که در معرض خوردگی هستند همواره مورد توجه 
 صنعتگران می باشد .

 عبارتند از : گالوانیزه سایر روش های

 ) روش الکترو شیمیائی( Zinc plating آبکاری روی

 ) روش گرمایش پودر روی در درام ( Sheradising مکانیکی رویپاشش 

 ) روش پاشش گرد روی از طریق گرمای سوختن ( Zinc spray پاشش گرمائی روی

 Zinc rich paint پوشش با رنگ های غنی از روی

  :فرایند گالوانیزاسیون به روش غوطه وری در مذاب

Degreasing چربی گیری 

درجه سانتیگراد ( و یا ترکیبات خاص چربی گیر معموالً در اولین ایستگاه  92 دودحمام گرم از سود ) ح –
برای پاك کردن سطوح قطعات از رنگ ، روغن ، گریس و هر گونه ترکیبات الی دیگر مورد  گالوانیزه فرایند

 . استفاده قرار میگیرد

 کاربرد ورق گالوانیزه در صنایع نفت و پاالیشگاه

اسید  سطح را آلوده می کند و در این مرحله زدوده نمی شود را در مرحله بعدی ) ترکیبات دیگری که –

 . ( می زدایند شوئی

کلیه سطوح قطعه از لحاظ زدوده شده رنگ باید بطور دقیق کنترل شوند ، بعضی از انواع رنگ ها ممکن است  –

کانیکی ویژه مانند سند بالست کردن به راحتی زدوده نشده والزم باشد به این منظور نیازمند انجام عملیات م
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 . باشند

 . شوند نیازمند هستند درحین فرایند اویزان نگهداشته شوند گالوانیزه قطعاتی که قرار است –

Loading – jigging تعلیق – بار گذاری  

بتواند  به این منظور باید اسبابی تدارك دیده شود که قطعات را در مراحل اماده سازی و غوطه وری بطور معلق

 . جابجا نماید

قبل از شروع  … این نکته رانباید از خاطر دور کرد که هر گونه الودگی مانند عالئم با رنگ ، گریس ، روغن و –

 . مراحل آماده سازی از سطح قطعات زدوده شود

اشد در نحوه قرارگیری و منافذ داخلی قطعات باید به نحوی باشد که محلول های شستشو و مذاب روی قادر ب –

 .تمام نواحی قطعه جریان یابد

اجزاء سازه ها در هنگام طراحی باید به نحوی پیش بینی گردد ناحیه ائی بن بست نباشد تا هوا ، محلول های  –

 . شستشو) چربی گیر، اسید و فالکس ( و در نهایت مذاب به آن دسترسی نداشته باشد

 .کننده هماهنگی نمائید گالوانیزه ه ها باحتماً در ابتدا و حین فرایند طراحی و ساخت ساز –

 -Acid pickling اسید شوئی  

قطعات در این مرحله به منظور برداشتن زنگ ، پوسته و سایر اکسید های فلزی در حمام اسید کلریدریک  –
 غوطه ور می شوند

د با فوالد بطور کامل سطح فوالد می بایست بطور کامل از این الودگی ها زدوده گردد تا مذاب روی قادر گرد –

 . واکنش دهد

برداریم ، به همین دلیل  اسید شوئی زنگ زدگی عمیق و سنگین را ممکن است نتوانیم به راحتی با روش –

 . شاید الزم باشد از سایر روش های مکانیکی به منظور تمیز کردن سطح قبل از اسید شوئی استفاده کرد

 - Pre-fluxing فالکسینگ  

شدند در وان اب ابشوئی گردیده و در پایان مراحل اماده سازی در حمام گرم  اسید شوئی ه قطعاتپس از اینک –

 . کلرید امونیاکی روی قرار گرفته و به ان اغشته می شوند

 . محلول کلرید امونیاکی روی سطح فوالد را برای انجام واکنش با مذاب روی اماده می نماید –

- Hot dip galvanizing زه گرمگالوانی  

– مذاب روی با سطح فوالدی که در مراحل قبلی کامالً تمیزشده است ، واکنش داده و الیه ائی از الیاژ روی –
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 . را که پیوند بسیار قوی با سطح فوالد برقرار کرده را تشکیل میدهد اهن 

ر حال به ضخامت دقیقه ابتدائی ورود به حمام مذاب تشکیل می شود که در ه 1 الی 1 در گالوانیزه پوشش –

 . فوالد بستگی دارد

- Quenching خنک کردن  

که با خروج قطعات از درون مذاب همراه است ، انها را بالفاصله در اب و یا  گالوانیزه گرم پس از اتمام فرایند –

 . محلول دی کرومات سدیم غوطه ور می کنند

طعات می گردد که به همین سبب به عملیات غوطه وری در محلول دی کرومات سدیم موجب خنک شدن ق –

 . راحتی قابل انتقال بوده و سطوح نسبت به واکنش های بعدی غیرفعال گردیده و براق خواهد شد

- Characteristics ویژگی ها  

 . پوشش را ممکن است ، شامل گردد % 222 الی %12 الیه الیاژی روی اهن –

 سخت تر است برابر از فوالد 152 الیه های الیاژی روی اهن –

-Coating comparisons مقایسه پوشش  

 hot dip galvanizing ,به روش غوطه وری گرم گالوانیزه ویژه گی های پوشش روی به روش –

(HDG) در مقایسه با روش الکترولیز (zincelectroplating 

(ZEP)) پیوسته گالوانیزه و( galvanizing-(GC)continuous) ارجحیت دارد ، زیرا 

 . سال بدون زنگ زدن دارد 52 گرم ضخامت بیشتر و در نتیجه طول عمر بالغ بر گالوانیزه پوشش -2

 . برابر مقاومت سایشی بیشتری نسبت به روش های دیگردارد 5 سخت تر و گالوانیزه گرم پوشش -1

بهتر است در  می باشد که 1/16 پیروی می کنند که چگالی آن عدد دقیق آهن از وزن نسبی ورق های گالوانیزه
 در نظر گرفته شود. 1 ورق های گالوانیزهایرانی محاسبات

 استفاده نمایید : ورق گالوانیزه می توانید از جدول زیر برای دانستن وزن

طول ورق  ردیف
 گالوانیزه)میل(

عرض ورق 
 گالوانیزه)میل(

ضخامت ورق 
 گالوانیزه)صدم/میل(

وزن ورق  جدول وزن)گرم(
 گالوانیزه

رق جدول وزن و

 گالوانیزه
2 1222 2222 12 4122 

1 1222 2222 42 6422 
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جدول وزن ورق  1222 52 2222 1222 1

 گالوانیزه

جدول وزن ورق 
 گالوانیزه

4 1222 2222 62 9622 

5 1222 2222 12 22122 

6 1222 2222 12 21122 

1 1222 2222 92 24422 

1 1222 2222 222 26222 

9 1222 2222 215 12222 

22 1222 2222 252 14222 

22 1222 2222 122 11222 

21 1522 2152 12 1522 

21 1522 2152 42 22222 

24 1522 2152 52 21522 

25 1522 2152 62 25222 

26 1522 2152 12 21522 

21 1522 2152 12 122222 

21 1522 2152 92 11522 

29 1522 2152 222 15222 

12 1522 2152 215 12152 

12 1522 2152 252 11522 
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11 1522 2152 122 52222 

11 6222 2222 52 14222 

14 6222 2152 52 12222 

   

 ورق های فوالدی برای ساخت مبدل حرارتی

در  (Steel Plates for Heat Exchangerورق های فوالدی برای ساخت مبدل حرارتی )
 ویژگی باید  اخت اجزای تحت فشار مخازن مورد استفاده قرار می گیرند، هستند ودسته ورق هایی که برای س

 را داشته باشند. II بخش ASME کد در شده ذکر های

 

 دسته بندی و نامگذاری ورق های فوالدی

 ی به این شرح است:آلیاژ ی اعم از کربنی وفوالد دسته بندی و نامگذاری ورق های

http://www.packmangroup.com/content/?&id=1243
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1257
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درصد  2311(: نام دسته ای از ورق های فوالدی است که با درصد کربن Regular qualityکیفیت معمولی )
 شیمیایی متفاوت عرضه می شوند.به فروش می رسند. این نوع ورق ها با ترکیب 

(: موادی با این کیفیت در سازه هایی مانند پل ها، ساختمان ها، Structural qualityکیفیت سازه ای )
تانک ها، تجهیزات راه آهن، تجهیزات سیار و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. مشخصات کلی برای 

 مطرح شده است. ASTM A6 اردورق های با کیفیت سازه ای در استاند

مخازن  (: ورق هایی با این کیفیت برای کاربرد درPressure vessel qualityکیفیت مخازن تحت فشار )

و کاربردهای مشابه عرضه می شوند. تجربه تولید مخازن تحت فشار نشان دهنده  مبدل های حرارتی ،تحت فشار
از تست این مسئله است که در این حوزه باید از ورق هایی با کیفیت بهبود یافته استفاده شود. در این حالت باید 

تست ضربه نمونه شیار  مانند(NDTبررسی های غیر مخرب ) های اضافی مانند تست های مکانیکی و
نیز استفاده کرد. مشخصالت کلی برای ورق های با کیفیت مخازن تحت  رادیوگرافی و بازرسی اولتراسونیک ،دار

 طرح شده است.م ASTM 12 فشار در استاندارد

، کاربردهای مشابه یا عملیات حرارتی ،آهنگری (: این کیفیت ورق برایForging qualityکیفیت آهنگری )
 انی که یکنواختی ترکیب و عدم وجود عیوب مخرب مد نظر باشد، مورد استفاده قرار می گیرند.زم

 خواص ورق های فوالدی

نخستین وظیفه عناصر آلیاژی در فوالد بهبود خواص مکانیکی و پایداری در دماهای نسبتا باال و افزایش مقاومت 
خود را از عناصر آلیاژی زیر  شکل پذیری به یک محیط خورنده خاص است. ورق های فوالدی استحکام و

 دریافت می کنند.

 و استحکام را افزایش می دهند. سختی پذیری که مولیبدن و بور ،کروم ،نیکل ،منگنز ،کربن -2

 د می کنند.را حذف می کنند و ساختارهای بدون تخلخل ایجا اکسیژن آلومینیم و سیلیسیم -1

 نقش پاکسازی دانه ها را به عهده دارند. زیرکونیم و وانادیم ،نیوبیم ،تیتانیم آلومینیم، -1

http://www.wikipg.com/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AA+%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.wikipg.com/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AA+%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.wikipg.com/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AA+%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
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http://www.packmangroup.com/content/?&id=1378
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http://www.packmangroup.com/content/?&id=1490
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1325
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 دهد.مقاومت به خوردگی اتمسفری را افزایش می  مس -4

یکی از نقش های اساسی عناصر آلیاژی افزایش سختی پذیری است که عمق سخت شدن فوالد را در طی 
عملیات حرارتی نشان می دهد. عالوه بر عناصر آلیاژی نوع عملیات حرارتی نیز در ایجاد ساختار مورد نظر نقش 

 مهمی بازی می کند.

مختلف متفاوت است. برای دستیابی به خواص مطلوب عملیات حرارتی ورق های فوالدی در بین سازنده های 

برای سازنده، تولید کننده ورق یک نمونه ورق تحت عملیات حرارتی مورد نیاز سازنده ارائه می کند تا مورد 

 بررسی قرار گیرد. این کار سبب می شود که سازنده نسبت به خواص مد نظر ورق اطمینان حاصل کند.

 برای سازنده های مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتیورق های فوالدی  ASTM خواص

 لیست ویژگی های مواد، به ترتیب موضوع عبارتند از:

محدوده خصوصیات، مستندات مرجع، واژگان فنی، اطالعات سفارش، مواد و تولید کنندگان، مسئولیت تضمین 

کی، گواهی، شناسایی، نوع کیفیت، عملیات حرارتی، ترکیب شیمیایی، ساختار متالورژیکی، خواص مکانی
محصول، بسته بندی، گزارش تست و تجهیزات اضافی. هر مشخصه برای ماده یکتا است. مشخصات 

 برای کیفیت مخازن تحت فشار در جدول زیر آمده است. ASTM کلی

 برای ورق های فوالدی با کیفیت مخزن تحت فشار ASTMمشخصات کلی 

 شماره محتوا

ورق های فوالدی با کیفیت مخازن تحت فشار: توصیف اصطالحات،  نیازمندی های کلی برای
 دستورالعمل سفارش، ساخت و کنترل کیفیت، مشخصات ماده، بسته بندی و حمل و نقل.

A12/A12M 

 A112/A112M و ضربه سختی ش،، خمکشش روش تست و مشخصات تست های مکانیکی:

 ای، لوله های مک مانند داخلی عیوب تشخیص برای اولتراسونیک پرتو با  بررسی ورق فوالدی

 .شده الیه الیه های قسمت و ها گسیختگی
A415/A415M 

 A511/A511M یه ورق های فوالدی برای تشخیص محل و اندازه عیوب داخلیبررسی اولتراسونیک با زاو

http://www.packmangroup.com/content/?&id=1059
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 A611/A611M تست های مکانیکی: دستوالعمل نمونه برداری برای تست ضربه شارپی از محصوالت فوالدی

 A122/A122M اصوال جابجایی محصوالت فوالدی: بسته بندی، بارگیری و ارسال.

 A112/A112M والدی برای بررسی تمایل به الیه الیه شدن.تست کشش تمام ضخامت از ورق های ف

 A511/A511M بررسی ورق های فوالدی نورد شده برای کاربردهای خاص با تست اولتراسونیک مستقیم

 A942/A942M واژگان فنی مرتبط با فوالد، فوالد زنگ نزن و آلیاژهای مرتبط

 E121 یفریت ه صفر برای فوالدهایروش تست رها کردن وزنه برای تعیین دمای داکتیلیت

 E129 راهنمای تست ذرات مغناطیسی

 فوالدهای کربنی: 

برای فوالدهای کربنی  ASTM مشخصات

A142 و A115، A199، A441، A455، A525، A526، A511، A516، A621،A661، A114، A111 شامل

هستند. فوالدهای کربنی برای  خوردگی . فوالدهای کربنی فاقد عناصر آلیاژی برای مقاومت در برابر گرما و

کربنی در  برای برخی از فوالدهای ASTM کاربرد در دماهای متوسط استفاده می شوند. مشخصات
 آمده است. زیر جدول

 برای ورق های فوالد کربنی با کیفیت مخازن تحت فشار ASTMمشخصات 

 عنوان  ASTMشماره استاندارد 

A115 ورق های فوالد کربنی با استحکام کششی کم یا متوسط 

A199 سیلیسیم -ورق های فوال کربنی منگنز 

A441 بهبود خواص انتقال ورق های فوالد کربنی 

A445 ورق های فوالدی کربنی منگنز دار با استحکام باال 

A525 ورق های فوالد کربنی با دمای کاری متوسط و باال 

A526 ورق های فوالد کربنی با دمای کاری متوسط و پایین 

http://www.packmangroup.com/content/?&id=1282
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A511 سیلیسیم عملیات حرارتی شده -منگنز-ورق های فوالدی کربن 

A561  نیم برای پوشش های شیشه ای یا فلزی نفوذیتیتا -ورق های فوالد کربنی منگنز 

A621 ورق های فوالدی کربنی با استحکام باال برای کار در دمای متوسط و پایین 

A661 منگنز برای دمای کاری متوسط و پایین-ورق های فوالدی کربن 

A114 شده جوشکاری و تمپر شده برای مخازن تحت فشار چند الیه و کوئنچ فوالد کربنی 

A115  سیلیسیم عملیات حرارتی شده -منگنز  -ورق های فوالدی کربن 

A142 ومکانیکالورق های فوالد کربنی تولید شده با فرآیند ترم 

است.  HSLA مرتبط با فوالدهای A111 و A114 با شماره ASTM : مشخصاتHSLA گرید

 -کروم  -که فوالد نیکل  A به دو فوالد اختصاص دارد که هر دو کوئنچ و تمپر شده اند، نوع A114 استاندارد

درجه سانتی  -19اهای که در دمB درجه سانتی گراد حفظ می کند. نوع -61مولیبدن است و خواص خود را تا 

بررسی شده A111 نیز در استاندارد C و B گراد و باالتر مورد استفاده قرار می گیرد. دو فوالد با نامگذاری گرید
 اند.

 فوالد آلیاژی: 

فوالدهای آلیاژی برای مخازن تحت فشار سه عنصر آلیاژی عمده دارند: کروم، نیکل و مولیبدن و سایر عناصر 
از کربن، منگنز و سیلیسیم که در فوالدهای کشته دیده می شود. فوالدهای آلیاژی به علت وجود آلیاژی عبارتند 

کروم، نیکل و مولیبدن خواص مکانیکی بهتری نسبت به فوالدهای کربنی دارند. برخی از فوالدهای آلیاژی در 
 جدول زیر نمایش داده شده اند.

 یت مخازن تحت فشاربرای ورق های فوالد آلیاژی با کیف ASTMمشخصات 

شماره استاندارد 

ASTM 
 عنوان 

A121 سیلیسیم -منگنز-ورق های فوالد آلیاژی کروم 

http://www.packmangroup.com/content/?&id=1333
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A121 ورق های فوالد آلیاژی نیکل دار 

A124 ورق های فوالد آلیاژی مولیبدن دار 

A115  نیکل -وانادیم  -ورق های فوالد آلیاژی منگنز 

A142  نیکل -برابر حرارت کروم و کروم ورق های فوالد زنگ نزن مقاوم در 

A161 ورق فوالدی روکش با آلیاژ کروم مقاوم به خوردگی 

A164 ( ورق فوالدی روکش با آلیاژ زنگ نزنCr-Niمقاوم به خوردگی ) 

A165 ورق فوالدی روکش با آلیاژ پایه نیکل مقاوم به خوردگی 

A121 نیکل -ولیبدن م -مولیبدن و منگنز  -ورق های فوالد آلیاژی منگنز 

A151  شده تمپر و نرماله درصد نیکل دوبار 9ورق های فوالد آلیاژی 

A111 مولیبدن برای کار در دمای باال ورق های فوالد آلیاژی کروم 

A521 ورق های فوالد آلیاژی کوئنچ و تمپر شده با استحکام کششی باال 

A511  نیکل -مولیبدن  -مولیبدن و منگنز  -ورق های آلیاژی کوئنچ و تمپر شده منگنز 

A541  مولیبدن کوئنچ و تمپر شده -ورق های فوالد آلیاژی کروم 

A541 مولیبدن کوئنچ و تمپر شده -کروم  -یاژی نیکلورق های فوالد آل 

A551  درصد نیکل کوئنچ و تمپر شده 9درصد و 1ورق های فوالد آلیاژی 

A625  کروم کوئنچ و تمپر شده -مولیبدن  - کبالت -ورق های فوالد آلیاژی نیکل 

A645  درصد نیکل با عملیات حرارتی خاص 5ورق های آلیاژی 

A651  درصد نیکل برای انبساط حرارتی کم 16ورق 

A114 ورق فوالد آلیاژی استحکام باال و کم آلیاژ، کوئنچ و تمپر شده برای کاربردهای برودتی 

A115  متوسط و پایین نیوبیم برای کاربرد در دمای -مولیبدن  -فوالد آلیاژی کم کربن منگنز 

A116  نیوبیم -مولیبدن  -کروم  -مس  -ورق های آلیاژی کم کربن پیرسختی شده نیکل 

A111  ورق های فوالدیHSLA 

http://www.packmangroup.com/content/?&id=1772
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1347
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1066
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A111 
زیرکونیم کوئنچ و تمپر  -سیلیسیم  -مولیبدن  -کرم -ورق های فوالد آلیاژی منگنز 

 شده

A111  بور -تیتانیم  -وانادیم  -مولیبدن  -ورق های فوالد آلیاژی کروم 

A144  درصد نیکل تولید شده با فرآیند کوئنچ مستقیم 9ورق فوالد آلیاژی 

کاربردهای زیر صفر و برودتی: فوالدهای مناسب برای کاربردهای زیر صفر و برودتی عبارتند 

 ،A121، A151، A441، A521، A511،A541، A541، A551، A621، A645، A661، A114، A115 از:
A116، A111 و A144. 

، L124 ،124، 121 انواع) آستنیتی – AISI ویژگی های فوالدهای زنگ نزن: بسیاری از تیپ های

126، L126،121، L121 ،112 ،141،)به عالوه برخی از انواع خاص زنگ نزن ها،  مارتنزیتی و فریتی ،دوپلکس
 بررسی شده اند. A142در استاندارد -مانند فوالدهای سوپرفریتی و سوپر آستنیتی

به طور کامل مورد  A165 و A161، A164 ها: فوالدهای روکش در استانداردفوالدهای روکش و سایر گرید

 -به ترتیب به روکش های کروم و کروم  A164 و A161 بررسی قرار گرفته اند. مشخصات فوالدهای روکش

 A تطابق داشته باشد. فوالدهای روکش درASTM A142 نیکل اختصاص دارد که باید با استاندرد

 و پایه نیکل هستند که عبارتند از آلیاژهای نیکل 165

 615 اینکونل ،422 مونل ،122 نیکل -2 

 که توسط شرکت ایتکو الوی اینترنشنال تولید می شود. 115 ، اینکولوی H122 و  122اینکولوی  -1

 کارپنتر تکنولوژی تولید می شود. که توسط CB12-1کارپنتر  -1

 مشخصات این فوالدهای روکش در جدول زیر آورده شده است.

 برای ورق های فوالد روکش ASTMمشخصات 

 توصیف ASTMشماره 

http://www.packmangroup.com/content/?&id=1547
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1428
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1481
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1785
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A161 ورق و نوار روکش فوالد کروم 

A164  کروم -ورق و نوار روکش فوالد زنگ نزن نیکل 

A165 یه نیکلورق فوالد آلیاژی روکش نیکل و پا 

 جداول

 برای ورق های فوالدی با کیفیت مخزن تحت فشار ASTMمشخصات کلی 

 شماره محتوا

نیازمندی های کلی برای ورق های فوالدی با کیفیت مخازن تحت 
فشار: توصیف اصطالحات، دستورالعمل سفارش، ساخت و کنترل 

 کیفیت، مشخصات ماده، بسته بندی و حمل و نقل.

A12/A12M 

ت و مشخصات تست های مکانیکی: کشش، خمش، سختی و روش تس
 ضربه

A112/A112M 

 تشخیص برای اولتراسونیک پرتو با  مشخصات بررسی ورق فوالدی
 های قسمت و ها گسیختگی ای، لوله های مک مانند داخلی عیوب

 .شده الیه الیه

A415/A415M 

ی مشخصاتی برای بررسی اتراسونیک با زاویه ورق های فوالدی برا
 تشخیص محل و اندازه عیوب داخلی

A511/A511M 

تست های مکانیکی: دستوالعمل نمونه برداری برای تست ضربه شارپی 

 از محصوالت فوالدی
A611/A611M 

 A122/A122M اصوال جابجایی محصوالت فوالدی: بسته بندی، بارگیری و ارسال.

سی مشخصات تست کشش تمام ضخامت از ورق های فوالدی برای برر

 تمایل به الیه الیه شدن.
A112/A112M 

مشخصات بررسی ورق های فوالدی نورد شده برای کاربردهای خاص 
 با تست اولتراسونیک مستقیم

A511/A511M 
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 A942/A942M واژگان فنی مرتبط با فوالد، فوالد زنگ نزن و آلیاژهای مرتبط

رای روش تست رها کردن وزنه برای تعیین دمای داکتیلیته صفر ب
 فوالدهای فریتی

E121 

 E129 راهنمای تست ذرات مغناطیسی

  

 5.31جدول 

 برای ورق های فوالد کربنی با کیفیت مخازن تحت فشار ASTMمشخصات 

شماره استاندارد 

ASTM 
 عنوان 

A115 ورق های فوالد کربنی با استحکام کششی کم یا متوسط 

A199 سیلیسیم -ورق های فوال کربنی منگنز 

A441 بهبود خواص انتقال ورق های فوالد کربنی 

A445 ورق های فوالدی کربنی منگنز دار با استحکام باال 

A525 ورق های فوالد کربنی با دمای کاری متوسط و باال 

A526 ورق های فوالد کربنی با دمای کاری متوسط و پایین 

A511 هسیلیسیم عملیات حرارتی شد -منگنز-ورق های فوالدی کربن 

A561 
تیتانیم برای پوشش های شیشه  -ورق های فوالد کربنی منگنز 

 ای یا فلزی نفوذی

A621 
ورق های فوالدی کربنی با استحکام باال برای کار در دمای متوسط 

 و پایین

A661 منگنز برای دمای کاری متوسط و پایین-ورق های فوالدی کربن 

A114 خازن تحت فشار چند الیه فوالد کربنی کوئنچ و تمپر شده برای م
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 و جوشکاری شده

A115 سیلیسیم عملیات حرارتی شده-منگنز-ورق های فوالدی کربن 

A142 ورق های فوالد کربنی تولید شده با فرآیند ترمومکانیکال 

  

 5.31جدول

 

 برای ورق های فوالد آلیاژی با کیفیت مخازن تحت فشار ASTMمشخصات 

شماره استاندارد 

ASTM 
 نعنوا 

A121 سیلیسیم -منگنز-ورق های فوالد آلیاژی کروم 

A121 ورق های فوالد آلیاژی نیکل دار 

A124 ورق های فوالد آلیاژی مولیبدن دار 

A115  نیکل -وانادیم  -ورق های فوالد آلیاژی منگنز 

A142 
 -ورق های فوالد زنگ نزن مقاوم در برابر حرارت کروم و کروم 

 نیکل

A161 دی روکش با آلیاژ کروم مقاوم به خوردگیورق فوال 

A164 ( ورق فوالدی روکش با آلیاژ زنگ نزنCr-Niمقاوم به خوردگی ) 

A165 ورق فوالدی روکش با آلیاژ پایه نیکل مقاوم به خوردگی 

A121 نیکل -مولیبدن  -مولیبدن و منگنز  -ورق های فوالد آلیاژی منگنز 

A151  صد نیکل دوبار نرماله و تمپر شدهدر 9ورق های فوالد آلیاژی 

A111 ورق های فوالد آلیاژی کروم مولیبدن برای کار در دمای باال 
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A521 ورق های فوالد آلیاژی کوئنچ و تمپر شده با استحکام کششی باال 

A511 
 -مولیبدن و منگنز  -ورق های آلیاژی کوئنچ و تمپر شده منگنز 

 نیکل -مولیبدن 

A541 مولیبدن کوئنچ و تمپر شده -د آلیاژی کروم ورق های فوال 

A541 مولیبدن کوئنچ و تمپر شده -کروم  -ورق های فوالد آلیاژی نیکل 

A551  درصد نیکل کوئنچ و تمپر شده 9درصد و 1ورق های فوالد آلیاژی 

A625 
کروم کوئنچ و  -مولیبدن  -کبالت  -ورق های فوالد آلیاژی نیکل 

 تمپر شده

A645 درصد نیکل با عملیات حرارتی خاص 5ی آلیاژی ورق ها 

A651  درصد نیکل برای انبساط حرارتی کم 16ورق 

A114 
ورق فوالد آلیاژی استحکام باال و کم آلیاژ، کوئنچ و تمپر شده برای 

 کاربردهای برودتی

A115 
کولمبیم برای کاربرد در  -مولیبدن  -فوالد آلیاژی کم کربن منگنز 

 اییندمای متوسط و پ

A116 
 -کروم  -مس  -ورق های آلیاژی کم کربن پیرسختی شده نیکل 

 کولمبیم -مولیبدن 

A111  ورق های فوالدیHSLA 

A111 
 -سیلیسیم  -مولیبدن  -کرم -ورق های فوالد آلیاژی منگنز 

 زیرکونیم کوئنچ و تمپر شده

A111  بور - تیتانیم -وانادیم  -مولیبدن  -ورق های فوالد آلیاژی کروم 

A144 
درصد نیکل تولید شده با فرآیند کوئنچ  9ورق فوالد آلیاژی 

 مستقیم
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 5.31جدول 

 برای ورق های فوالد روکش ASTMمشخصات 

 توصیف ASTMشماره 

A161 ورق و نوار روکش فوالد کروم 

A164  کروم -ورق و نوار روکش فوالد زنگ نزن نیکل 

A165  پایه نیکلورق فوالد آلیاژی روکش نیکل و 

  

  

 تولید کنندگان ورق فوالدی

تولید کننده های ورق های فوالدی 

 در آمریکا:

تولید کنندگان انبوه ورق های 

 فوالدی در امریکا عبارتند از:

Bethlehem Steel 
Corporation 

Gulf States Steel 
Company 

Inland Steel Industries 

Oregon Steel Mills 

Lukens Steel Company 
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USS Div., USX 
Corporation 

بزرگترین تولیدکنندگان فوالد زنگ 

 نزن عبارتند از:

Allegheny Ludlum Steel 
Corporation 

Eastern SS Division 

Cyclops Corporation 

Jessop Steel Company 

 روش های تولید ورق های فوالدی

 ها در ادامه بررسی شده است: روش ها مختلف ساخت ورق های فوالدی و مشکالت مربوط به آن

 کوئنچ ترك –کوئچ و تمپر  -2

 داغ و گرم سرد، دهی شکل هنگام در ترك –شکل دهی  -1

   ترك –برش حرارتی  -1

 هیدروژن با همراه گرم و سرد ترك –جوشکاری  -4

 الصیناخ. شود ایجاد ورق در دار جهت خواص تا شود می سبب فوالدی های ورق گرم نورد –جهت گیری  -5
ی معمولی در جهت نورد کشیده می شوند. محل این ناخالصی ها به مکان هایی برای فوالدها در فلزی غیر های

تغییر شکل موضعی و ترك تبدیل می شود. بنابراین هنگامی که نیاز به خم کردن شدید یک ورق باشد جهت 
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 Guidline for“ شتر در این زمینه بهبهینه ای برای انجام این کار وجود دارد )شکل زیر(. برای جزئیات بی

fabricating and processing plate steels” چاپ شرکت Mittal Steel .آمریکا مراجعه شود 

 منابع :

www.sid.ir 

www.noormags.com 

www.asemankafinet.ir 
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