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است كه بر سطح آن حفره هاي زيادي وجود دارد. و در طرح، ضخامت و   ورق فوالدي  ورق پانچ يا ورق مشبك آهني يك مدل
 .سايزهاي مختلف توليد مي شود. اشكال پانچ ورق داراي تنوع زيادي مانند مربع، لوزي، ستاره و دايره است

 .فرايندي كه در آن به وسيله دستگاه پانچ، بر روي ورق سوراخ ايجاد مي كنند پانچينگ نام دارد

 د ورق پانچمزيت كاربر

  دوستدار محيط زيست به دليل قابليت بازيافت 

  استحكام و دوام باال 

  خاصيت شكل گيري، جوشكاري و برش دهي باال 

 توليد درابعاد و اندازه هاي دلخواه و متنوع 

  قابليت نصب در زمان كوتاه 

 موارد مصرف ورق پانچ

  ساخت نرده و پلكان 

 ع تزئينيصناي 

  صنايع فلزي و دكوراسيون 

 صنايع كشاورزي 

 ماشين سازي 

  استفاده در صنايع نظامي 

 مخابرات 

 دسته بندي انواع ورق پانچدار با توجه به جنس ورق 
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 ورق پانچ آهني 

ورق هاي استفاده شده براي عمليات پانچينگ از دو روش نورد گرم و نورد سرد توليد مي شوند. ورق پانچ سياه كه توليد شده  
  با نورد سرد استحكام بااليي در برابربا نورد گرم است در برابر ضربه و حرارت استحكام بااليي دارد. در مقابل ورق توليد شده 

 .و آب و هواي مرطوب دارد زنگ زدگي

 ورق پانچ آلومينيوم 

وه بر اين، ورق آلومينيوم به اين ورق در مقابل خوردگي و زنگ زدگي مقاومت زيادي دارد و به همين دليل پر مصرف است. عال
 .شود مي استفاده …خاطر ظاهر زيباي خود در ساخت راه پله، نرده، كارهاي تزئيني و  

 ورق پانچ استيل 

اين ورق پر طرفدار با نام فوالد كم كربن نيز معروف است. داراي وزن سبك و در مقابل خوردگي و زنگ زدگي استحكام زيادي  
.  شود مي   مصرف …ر مصارف بهداشت و درمان، صنايع غذايي، ساخت دارو، كشتي سازي، نيروگاه و دارد. از اين ورق غالبا د

 .است mm ٢٥تا  ٠.٥و قطر چشمه هاي آن از  mm ٦ تا  ٠.٥ اندازه در  ورق  اين ضخامت. دارد  باكتريايي  ضد ويژگي زيرا

 ورق پانچ گالوانيزه 

دارد، براي صنايع روكار مانند نرده، پلكان، ساخت جاده، پل، خودرو نام ديگر آن ورق سفيد است و چون رنگ سفيد و براقي 
  .دارد  خوردگي برابر در زيادي مقاومت ورق  اين . شود مي   استفاده …سازي و 

 ورق پانچ روغني 

اين ورق به روش نورد سرد ساخته مي شود و پس از پانچ به شيوه هاي مختلف در صنايع گوناگون بكار مي رود. بخاطر سطح  
صاف و براق اين ورق اكثرا در صنايع روكار و به جهت زيباسازي توليدات استفاده مي شود. مانند لوازم خانگي مثل يخچال،  

 .گاز، لباسشويي

 ورق پانچ رنگي 

با توجه به رنگ شدگي با فرايند الكترواستاتيك مقاومت زيادي در مقابل خوردگي و زنگ زدگي پيدا مي كند. تنوع   ورق رنگي 
 .در رنگ اين ورق زياد است

 ورق پانچ آجدار 

 در اين مدل با ايجاد برآمدگي، ناهمواري هايي بر سطح ورق ايجاد مي كنند كه به آن آج گفته مي شود. با ايجاد ناهمواري بر
سطح صاف ورق، از ليز خوردگي و حركت اجسام جلوگيري مي شود. طرح ناهمواري ها متنوع است. اين ورق در كف ماشين،  

 .شود مي  استفاده  …راه پله، پل عابر پياده و ايستگاه اتوبوس و صنايع زيادي 
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 دسته بندي ورق پانچ دار طبق طرح ظاهري 

 

 ورق پانچ سوراخ گرد 

  ورق پانچ شكاف دار 

  ورق پانچ شش ضلعي 

  ورق پانچ سوراخ لوبيايي 

 اي ورق پانچ سوراخ ستاره 

  ورق پانچ گشنيزي 

 ورق پانچ لوزي 

 دستگاه هاي پانچ ورق

ند پانچ كاري ورق در دو شيوه دستي و ماشيني انجام مي شود. پانچ به صورت دستي ضريب خطاي باال و كيفيت پاييني  فراي
  .دارد به همين دليل زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد

 :ود. ماننداما روش پانچ با دستگاه، به خاطر دقت باال و سرعت انجام كار پرطرفدار است و با روش هاي زيادي انجام مي ش

 روش سمبه ماتريس 

  روش واترجت 

  پرس پاچ 

  ليزر 

 دستگاه cnc 
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كنترل و هدايت پانچ به   NC اشاره داشت. در پانچ ورق به وسيله دستگاه CNC و NC به عنوان مثال مي توان به دستگاه 
 .پيوتري استهدايت و كنترل كار، تماما به صورت ديجيتالي و كام CNC صورت يدي انجام مي شود. ولي در دستگاه
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