
 نبشی و ناودانی

به صورت  آیا می دانید جنس نبشی از فلز می باشد و در سازه های فلزی کاربرد بسیار زیادی دارد؟ نبشی و ناودانی از قطعات مهم فلزی می باشند که

 .گیرند منفرد و ترکیبی مورد استفاده قرار می

 نیز ها خرپا ساخت برای همچنین ناودانی و نبشی. شود می استفاده ها ستون به ها پل کردن متصل برای ناودانی و نبشی

 .گیرد می قرار استفاده مورد

 برای  که سنگین ناودانی و سبک ناودانی ناودانی انواع مختلفی دارد مانند: ناودانی نورد شده و ناودانی پرسی، ناودانی ساده و ناودانی مشبک و همچنین 

شده به نام ناودانی فابریک نیز شناخته شده می باشد. ناودانی نورد شده با گذر غلتک ها تولید می  نورد ناودانی. شوند می خریداری متفاوت های کاربرد

 .شود و دارای سایز های متعددی است و استقامت باالیی دارد

  

 

  

 انواع خرید. شود و از لحاظ سایز انواع مختلفی دارد و در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد پرس کردن ورق ها تولید میناودانی پرسی نیز با 

 .گیرد و حجم خرید آن نیز در کشور بسیار باال می باشد از طرف صنایع مختلف انجام می ناودانی و نبشی

 

 ساز و ساخت در ناودانی انواع کاربرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF


 شود؛ می استفاده فلزی های اسکلت انواع ساخت برای ناودانی و نبشی  مصرف نبشی و ناودانی در کشور ما افزایش چشمگیری داشته است و از امروزه

استفاده ت متفاو های حجم در فلزی قطعات این از بتوانند  داخلی متقاضیان تا گیرد می انجام باال های حجم در ناودانی و نبشی توزیع دلیل همین به

 .کنند

  

 

  

ه قرار می انواع ناودانی مانند ناودانی سبک و سنگین و مشبک و همچنین ساده عرضه و توزیع می شوند. ناودانی ساده در صنایع ساختمانی مورد استفاد

 .مشتری در اندازه گوناگون تولید می شوندگیرد و دارای اندازه های متغیر می باشد؛ این ناودانی ها دارای ارتفاع گوناگون هستند و با توجه به نیاز 

روی سطوح آن  ناودانی ساده در چارچوب ها و اتاق کامیون و غیره استفاده می شود. ناودانی مشبک نیز با استفاده از ورق گالوانیزه تولید می شود و بر

انی مشبک در ساخت قفسه های فلزی کاربرد دارد و سطح سوراخ های وجود دارد که برای بستن پیچ و مهره استفاده می شود؛ و البته همچنین ناود

 .مقاومت باالیی دارد

 

 است؟ کدام ناودانی و نبشی نوع بهترین

از قطعات فوالدی مهم در صنایع به شمار می رود. نبشی و ناودانی از محصوالت پر مصرف در صنایع ساختمانی است که دارای مزایای  ناودانی و نبشی

 .شوند می بندی تقسیم گالوانیزه ناودانی و آلومینیومی ناودانی  به ساختار به دو نوع توجه با ها ناودانی  باشد.بسیار گسترده می 

 دارای و باشد می کاربرد پر های ناودانی از آلومینیومی ناودانی که چرا است. آلومینیومی ناودانی ناودانی، نوع بهترین

 استقامت به نیاز که هایی پروژه در باال مقاومت داشتن دلیل به آلومینیومی ناودانی همچنین و است؛ جهانی های استاندارد

 .گیرد می قرار استفاده مورد دارند باال



  

 

  

جوش پذیری و انعطاف پذیری،  ناودانی آلومینیومی دارای دوام بسیار عالی بوده و کیفیت عالی دارد. و همچنین این ناودانی به دلیل داشتن قابلیت

یرا باید حتما سوراخ پذیری و مقاومت باال در خوردگی جزو بهترین ناودانی ها است. البته نمی توان گفت که ناودانی گالوانیزه هم ناودانی خوبی نیست ز

 .باتوجه به نوع استفاده در هنگام خرید تهییه شوند

 و ها دستگاه با ها کارخانه در که چرا است؛ فابریک نبشی نیز نبشی نوع بهترین .شود می بندی تقسیم پرسی و فابریک دسته دو به نبشی  همچنین

 .است مختلف های ضخامت دارای و بوده باال استقامت دارای فابریک نبشی .شود می تولید  مخصوص های قالب

 

 ناودانی و نبشی انواع تولید روش

با استفاده از استاندارد های به روز انجام می شود. نبشی در دو نوع فابریک و باید بگوییم که تولید نبشی و ناودانی  ناودانی و نبشی در مورد تولید

 .شود می تبدیل انگلیسی ال حروف شکل به مهم فرایند یک طی در نبشی ابتدا در فابریک نبشی تولید در. شود می تولید  پرسی

شوند و سپس مراحل مختلفی را طی می کنند تا به شکل نبشی  در ابتدای کار شمش های فوالد در کوره های مخصوص برای ذوب شدن قرار داده می

 برسند. یعنی خط تولید این نبشی ها از شمس فوالد شروع می شود و در نهایت به نبشی فابریک می رسد. در تولید نبشی پرسی کمی متفاوت عمل

 رول دستگاه  ا در اندازه های متعدد می کنیم و در نهایت بامی کنیم و از ورق های فوالدی استفاده می کنیم و سپس اقدام به برش زدن این ورق ه

 .آیند می در نبشی شکل به و کرده پرس ها ورق فرمینگ



و آن را در کوره می گذاریم  گرفته کمک  ناودانی ها به دو نوع ناودانی سرد و ناودانی گرم تقسیم بندی می شوند. برای تولید ناودانی گرم از شمس فوالد

 نورد از بعد سرد ناودانی تولید  درجه سانتیگراد می ماند تا از ضخامتش کم شود و در آخر به شکل ناودانی در می آید. ۱۱۰۰. در نهایت در حرارت 

 .ین آمد به ناودانی تبدیل می شودپای آرامی به آن دمای وقتی و شود می وارد سرد نورد مرحله به شد گرم ناودانی وقتی. گیرد می انجام گرم

 

 ناودانی و نبشی از استفاده مزایای

برای صنعت ها مزایای زیادی دارند. ناودانی دارای مزایای متعددی مانند دوام و مقاومت در برابر انواع تنش های ساختمان و چالش  ناودانی و نبشی

توان به نصب فوق العاده آسان آن ها در بین موارد  دیگر مزایای نبشی و ناودانی می هایی که ممکن است ساختمان با آن مواجه شود، می باشد. از

 .مشابه اشاره کرد

 کمی بسیار وزن  نظیر دیگری مانند مقاومت عالی در دهانه را دارد. نبشی و ناودانی فضای کمی اشغال می کنند و همچنین نبشی و ناودانی مزایای بی

 .باعث می شود تا افراد بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند ناودانی و نبشی سبک وزن. دارند

 

  پایانی سخن

ربرد نبشی و ناودانی از جمله محصوالت فلزی می باشند که در صنایع گوناگون مانند ساختمان سازی و تولیدات دیگر استفاده می شود . همچنین کا

 نبشی. ه یکدیگر است. نبشی و ناودانی دارای مزایای بسیار گسترده ای مانند استقامت باال هستندنبشی و ناودانی برای متصل کردن دو قسمت فلزی ب

 .با روش های مختلف تولید می شود ناودانی و

همچنین  همچنین نبشی ها و ناودانی ها دارای استاندارد های بین المللی زیادی می باشند و با استفاده از دو روش پرسی و فابریک تولید می شوند.

ومی، نبشی ها و ناودانی ها با ضخامت های گوناگون و وزن های مختلف تولید شده و به صورت نبشی سبک و سنگین، ساده و مشبک و ناودانی آلومینی

بهترین کیفیت توزیع می شوند و البته شما می توانید حتی با مراجعه در  هایپر آهن شرکت توسط ناودانی و نبشی  انواع. دارند وجود  گالوانیزه و غیره

 .غیر حضوری و فقط با یک تماس به خریدی با کیفیت بپردازید

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 
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