
 ورق گرم

 مشخصات رفته، کار به آلیاژ نوع به بسته گرم های ورق. رود می شمار به کشور آالت آهن بازار در استفاده پر و پرکاربرد فوالدی محصوالت از گرم ورق

 .باشند می موجود گوناگونی انواع در ساخت های ویژگی و ظاهری

از عمده ترین موارد کاربرد ورق های گرم می توان به صنعت ساختمان، صنایع سنگین این محصول در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. 

   .فلزی، کشتی سازی، خودروسازی و تانکر سازی، اشاره نمود

  

 

  

 مشخصات ظاهری ورق گرم

کننده عرضه می گردد. فرآیند تولید این  مصرف بازار به و تولید میلیمتر 100 الی 1.5 های ضخامت در رول، شکل به و فابریک ابعاد در غالبا گرم ورق

 .درجه سانتیگراد( انجام می شود 930درجه فارنهایت ) 1700و در دمای باالتر از  (Hot Rolling) نمونه از ورق های فوالدی به روش نورد گرم

بر همین مبنا، در حوزه آهن آالت، ورق های گرم محصوالت تولید شده با این روش، به علت تماس با اتمسفر هوا، غالبا دارای سطح غیر براقی هستند. 

رنگ  با عنوان ورق سیاه نیز شناخته می شوند. همچنین، در این فرآیند به دلیل ذوب شدن اجزای تشکیل دهنده، عموما رنگ ورق در دمای باال، به

 .مات تغییر پیدا می کند

  



 

 در را ورق مقاومت و دوام امر این برد. می بهره باالیی بسیار سختی و استحکام از Sheet rolled Hot یا گرم نورد ورق

 .دهد می افزایش خوردگی و شیمیایی و محیطی عوامل برابر

ه سختی عالوه بر این، ورق های گرم از مقاومت کششی و ارتجاعی باال، خاصیت مکانیکی بهبود یافته و خاصیت چکش خواری باال برخوردار هستند. درج

 .یا گرم را شامل می شود سیاه ورق عطاف پذیری باال و قابلیت ماشین کاری، سایر ویژگی هایباال، خاصیت ان

 .گردد می ارزیابی مناسب و صرفه به مقرون بسیار فوالدی های ورق سایر با مقایسه در گرم ورق قیمت ضمنا،

  

 

  

 ویژگی های فنی انواع ورق گرم

https://ahanhyper.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/%d9%88%d8%b1%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%85/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/


 موجود منگنز درصد. است رفته کار به فسفر و سیلیسیم منگنز، کربن، گوگرد، مانند شیمیایی مختلف عناصر گرم ورق در ساختار این نوعST37:  ورق

 27/0درصد فسفر  250/0درصد گوگرد،  st37 ،20/0 درصد است. همچنین، در ساختار ورق 17/0و کربن آن  5/0حدود  مدل این در

 .وجود دارد سیلیسیم درصد

میلیمتر تولید می  ۱۵تا  ۲نیوتن بر میلیمتر مربع و در ضخامت های  ۵۱۰الی  ۳۷۰و استحکام کششی  ۲۲۷با استحکام تسلیمی  st37 های ورق

 .و ستون ساختمان بسیار کاربرد دارد پروفیل ناودانی، و نبشی شوند. این ورق برای تولید تجهیزات صنعتی، درب، پنجره، حفاظ، بدنه خودرو،

 02/0، در ردیف ورق های فوالدی کم کربن طبقه بندی می شود. در ترکیبات شیمیایی این نوع ورق فوالدی  st52ورق نورد گرمST52:  گرم ورق

 .درصد کربن وجود دارد 216/0درصد منگنز و  95/0درصد سیلیسیم،  22/0درصد فسفر،  025/0درصد گوگرد، 

میلیمتر ساخته می شود. همچنین، استحکام کششی و استحکام تسلیمی این محصول به ترتیب  ۱۰۰الی  ۳در ضخامت های مختلف  st52 سیاه ورق

برای ساخت پل، تسمه، بدنه خودرو، جرثقیل و ریل آهن  ۵۲نیوتن بر میلی متر مربع عنوان شده است. ورق اس تی  ۳۵۵تا  ۳۱۵و  ۶۳۰تا  ۴۹۰برابر با 

 .مورد استفاده قرار می گیرد

  

 

  

این نوع از ورق های نورد گرم، از یک سطح فلس دار برخوردار است. در مواردی، نوع سرد کردن ورق، تغییر شکل مستطیلی آن را به HB:  سیاه ورق

 .میلیمتر تولید و روانه بازار آهن آالت می شوند 4میلیمتر و در ضخامت  1250و  1200با عرض  B دنبال دارد. ورق های گرم
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و  1300/1350/1400میلیمتر تولید می گردد. همچنین، این نوع از ورق های گرم در عرض  6و  5در ضخامت های ،  Cورق گرمHC:  گرم ورق

 .میلیمتر موجود می باشند 1450

  

 

  

 وجه تمایز ورق گرم با ورق سرد

 از لحاظ فرآیند تولید

به روش نورد گرم و در بازه دمایی حدود  سیاه ورق. مربوط می شود محصوالت این ساخت و تولید روش به سرد ورق با گرم ورق یکی از تفاوت های بارز

درجه سانتیگراد و با عبور از غلتک های مخصوص تولید می گردد. این در حالی است که فرآیند تولید ورق سرد به روش نورد سرد و در دمای  ۱۰۰۰

بسیار پایین صورت می گیرد. این فرآیند با هدف کاهش ضخامت ورق اجرایی می شود. این امر پوشش پذیری سطح ورق، ضخامت پایین و بهبود 

 .ی ورق سرد را به دنبال داردکیفیت سطح

 

 نوع آلیاژ استفاده شده

ورق ) ST12 به بازار مصرف کننده ارائه می شوند. در سوی مقابل، ورق های سرد در سه آلیاژ متفاوت ST52 و ST37 ورق های گرم غالبا با آلیاژ

 .)ورق فوق کششی( موجود می باشند ST14 )ورق نیمه کششی( و ST13، (معمولی

 

 استفادهدر نوع 
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نایع و پروژه تفاوت در نوع کاربردها، دیگر تمایز مهم میان ورق های سیاه با ورق های روغنی را رقم می زند. به طور معمول، ورق های نورد گرم برای ص

می آید. همچنین، از ورق های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. از سوی دیگر، برای انجام پروژه های ظریف تر، از ورق های سرد استفاده به عمل 

و  سرد محصوالتی مانند میله، تسمه و محصوالت مفتولی تولید می گردد. اما از ورق های گرم محصوالتی مانند دستگاه های صنعتی، قطعات خودرو

 .ریل ها تولید می شود

 

 ابعاد و اندازه

 ۱۵۰۰، ۶۰۰۰در  ۲۰۰۰. از ابعاد ثابت و کاربردی ورق سیاه می توان به ورق های گرم با ابعاد استاندارد و به صورت رول تولید و به مصرف می رسند

میلیمتر، اشاره نمود. در صورتی که ابعاد و ضخامت ورق سرد در مقایسه با ورق سیاه  ۱۰۰۰در  ۲۰۰۰و  ۱۲۵۰در  ۲۵۰۰، ۶۰۰۰در  ۱۰۰۰، ۶۰۰۰در 

 .ر استسانتیمت ۱۲۵کمتر می باشد. همچنین، حداکثر عرض ورق های روغنی حدود 

 .تفاوت در خواص مکانیکی، قیمت نهایی و کیفیت ظاهری، دیگر تمایزهای میان ورق های نورد گرم و نورد سرد را در بر می گیرد

  

 

  

 نحوه خرید ورق گرم



می رود. این مجموعه ارائه دهنده  شمار به کشور سطح در گرم ورق خرید شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد پردیس آسیا )آهن هایپر(، از مراکز معتبر

 .است تیرآهن انواع و آلیاژی های ورق ، پروفیل )قوطی(،لوله ، نبشی و ناودانی،میلگرد انواع انواع آهن آالت ساختمانی و صنعتی،

 .مراجعه نمایند ahanhyper.com می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی متقاضیان و خریداران

 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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