
 ورق سرد

از ورق های فوالدی پرکاربرد در بازار آهن آالت به شمار می رود. ورق های فوالدی معموال با دو فرآیند نورد گرم و نورد سرد  سرد ورق

تولید و ساخته می شوند. ورق های تولید شده با فناوری نورد سرد، با عنوان ورق روغنی یا سرد شناخته می شوند. ورق های سرد در 

مقایسه با ورق گرم از ویژگی های شیمیایی و مکانیکی منحصر به فردی برخوردار هستند. همچنین، این نوع از ورق های فوالدی از دقت 

 .پرداخت و ظرافت بیشتری به نسبت ورق گرم بهره مند می باشند

  

 

  

 مشخصات فنی و ظاهری ورق سرد

پایه فوالدی بوده که با روش نورد سرد به مرحله تولید می رسد. با توجه به پشت سر از جمله محصوالت آلیاژ تولید شده بر  سرد ورق

گذاشتن فرآیندهای روغن کاری مخصوص، به ویژه پس از فرآیند تولید، از این ورق ها با عنوان ورق روغنی نیز نام برده می شود. ورق 

 .صنایع ساختمانی و صنعتی و مصارف عمومی کاربرد دارد فوالدی سرد به علت برخورداری از شکل ظاهری زیبا، در بسیاری از

  



 

  

ورق های سرد عموما از ظاهر صیقلی و شفافی برخوردار هستند.فرآیند رنگ کاری بر روی این ورق ها به راحتی انجام می شود. همچنین، 

این ورق ها در مقایسه با ورق های گرم، در  ورق های تولید شده به روش نورد سرد دارای قابلیت برش و خمش مطلوبی می باشند. ضمنا،

 .ابعاد محدودتری ساخته می شوند

میلیمتر موجود می باشند. همچنین، ضخامت این ورق ها  ۱۲۵۰و  ۱۰۰۰میلیمتر و عرض  ۲۵۰۰و  ۲۰۰۰غالبا در طول  سرد نورد ورق

تا  ۸زن این محصول متناسب با ابعاد و اندازه، در محدوده میلیمتر برآورده شده است. عالوه بر این، و ۳حداقل سه دهم میلیمتر و حداکثر 

 .کیلوگرم قرار دارد ۳۲

ضمنا، ورق های سرد در حین فرآیند تولید و ساخت، برش کاری شده و به صورت ابعاد فابریک به بازار آهن آالت عرضه می گردند. تولید 

اداری، تولید انواع قفسه و صنایع خودروسازی، از عمده ترین موارد کاربرد مصالح و قطعات ساختمانی، تولید لوازم خانگی و برقی، مبلمان 

 .ورق های سرد به شمار می رود

 

 بررسی انواع مختلف ورق سرد

 از لحاظ آلیاژ ساخت –

با هدف از عناصر فلزی و شیمیایی مخصوصی استفاده می گردد. ترکیب عناصر شیمیایی و آلیاژهای فوالدی،  سرد ورق در فرآیند تولید

جای می گیرند. در  ST12/ST13/ST14 افزایش مقاومت این محصول در برابر خوردگی انجام می شود. ورق های سرد در سه دسته ورق

درصد فسفر وجود دارد. همچنین، میزان منگنز  0.035درصد گوگرد و  0.035درصد کربن،  st12 ،1.0 ترکیبات شیمیایی ورق



یا  st12 درصد است. استحکام و دوام باال، از ویژگی های شاخص ورق 0.01و  0.5موجود در این نوع ورق به تربیت برابر با  سیلیسیم و

 .ورق معمولی می باشد

  

 

  

متریال فلزی کمتری استفاده می گردد. این امر موجب افزایش تحمل بار این نوع ورق یا ورق نیمه کشش، از  ST13 در فرآیند ساخت ورق

 st13 0.45 درصد است. عالوه بر این، در ورق نوع 0.08روغنی می شود. میزان کربن استفاده شده در ورق روغنی نیمه کشش برابر با 

سفر یافت می شود. قابلیت خمش و جوشکاری مطلوب را می درصد ف 0.035درصد سیلیسیم و  0.01درصد گوگرد،  0.035درصد منگنز، 

 .برشمرد 13توان از دیگر مشخصات ورق روغنی اس تی 

از دیگر انواع مختلف ورق روغنی بوده که از قابلیت کششی باالیی برخوردار است. این ویژگی امکان استفاده از ورق فوق  ST14 ورق

 0.21درصد گوگرد و  0.007درصد کربن،  0.04رده است. در ساختار شیمیایی این ورق کششی را در بسیاری از صنایع مختلف فراهم آو

 .درصد می باشد 0.01و  0.007به ترتیب برابر با  st14 درصد منگنز وجود دارد. همچنین، میزان فسفر و سیلیسیم ورق

 مناسب علت شود. می زده تخمین مناسب و صرفه به مقرون بسیار گرم ورق نسبت به سرد ورق قیمت ضمنا،

 .شود می مربوط ورق ساخت فرآیند نوع به محصول این نهایی قیمت بازه بودن

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85


 

 

 برجسته ترین تفاوت های ورق سرد با ورق گرم

 ورق تولید فرآیند– 

با تکنولوژی  و ورق گرم محسوب می شود. ورق های گرم در دماهای باال و سرد ورق متفاوت بودن روش ساخت، از مهم ترین تمایزهای میان

نورد گرم به مرحله تولید می رسند. فرآیند تولید ورق های سرد با استفاده از فناوری نورد سرد صورت می گیرد. بر این اساس، ورق های 

 .روغنی در دمای نزدیک به دمای معمولی و پس از گذشتن از غلتک های مخصوص تولید می شوند

  



 

  

 ابعاد و اندازه –

گرم به علت عدم انعطاف پذیری، معموال در حالت فابریک تولید و روانه بازار می شوند. این در حالی است که ورق های سرد ورق های نورد 

 .در دو حالت فابریک و رول موجود می باشند. بر این اساس، ورق روغنی دارای تنوع بیشتری از لحاظ ابعاد و سایز است

 

 تفاوت ورق سرد و گرم از لحاظ کاربرد –

ورق های نورد گرم عموما در صنایع و پروژه های بزرگ مورد استفاده واقع می شوند. از سوی دیگر، در صنایع کوچک تر و برای تولید 

نه لوازم برقی، ورق های روغنی بسیار کاربرد دارند. همچنین، ورق روغنی در کاربری های نیازمند دقت، زیبایی و کیفیت باال، از بهترین گزی

 .ب می آیدها به حسا

 

  از لحاظ قیمت –

می زند. ورق های گرم در مقایسه با ورق های سرد از قیمت  و ورق گرم را رقم روغنی ورق متفاوت بودن قیمت نهایی، دیگر تفاوت میان

 .باالتری در بازار آهن آالت برخوردار هستند. بنابراین، ورق روغنی، از قیمت مقرون به صرفه و مناسب تری بهره می برد

 

 از لحاظ نحوه نامگذاری تجاری –

https://ahanhyper.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d8%af/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86%db%8c/


ع نامگذاری تجاری این محصوالت جستجو نمود. ورق گرم غالبا با تفاوت دیگر میان ورق های نورد سرد و ورق نورد گرم را باید در نو

 st14 و st12 ،st13 در حوزه آهن آالت شناسایی می شود. از طرف دیگر، نامگذاری تجاری ورق های سرد با شاخص های ST37 شاخص

 .صورت می گیرد

  

 

  

 نحوه خرید ورق سرد

 ورق انواع ،ها وفیلپر انواع ،ناودانی ،نبشی انواع ،میلگرد ،تیرآهن انواع ،سرد ورق خرید مجموعه آهن هایپر زمینه مناسب برای

ان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از قیمت روز را برای خریداران فراهم آورده است. متقاضی گالوانیزه ورق ،سیاه ورق همچون  ها

مراجعه نمایند. ضمنا، کارشناسان باتجربه، ارائه جداول وزنی، ارسال به سراسر کشور و ارائه ahanhyper.com  محصوالت به وب سایت

 .می گردد فاکتور رسمی، از مشخصات برجسته مجموعه آهن هایپر تلقی
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