
  ي+ انواع ناودان ست يچ يناودان
و از جمله پر استفاده ترين قطعات فوالدي است.   U ناوداني از جمله پروفيل هاي مقاطع باز است. طرح مقطع آن شبيه به

  .ناوداني متشكل از يك جان و دو بال است

 . شيوه توليد آن به توضيحات بيشتري بپردازيمدر مقاله حاضر قصد داريم در مورد اين پروفيل، انواع، موارد استفاده و 

ناوداني موجود در بازار در جنس هاي گوناگوني ساخته مي شود. كه مهمترين آن آلومينيوم، گالوانيزه، و استيل هستند.  
 .دارد متفاوتي هاي قيمت … ناوداني توليد شده با توجه به جنس، اندازه و 

 تاريخچه ناوداني 

يستم باز مي گردد. اين پروفيل در ابتدا غالبا در ساختمان سازي استفاده مي شد. اما با گذر زمان و با  مصرف ناوداني به قرن ب
افزايش صنايع مختلف، سفارش كليه محصوالت فوالدي و بخصوص ناوداني افزايش يافت و كارخانجات به توليد بيشتر قطعات  

 .فوالدي پرداختند

 ناوداني بر اساس شيوه توليد

ا بر اساس شيوه توليد و طرح ظاهري به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شوند كه در ادامه به توضيح آن ها مي  ناوداني ه 
 .پردازيم

 توليد ناوداني به وسيله نورد

در توليد ناوداني با فرايند نورد، شمش فوالدي را در كوره هاي مخصوص، حرارت مي دهند تا به حالت نرم و مذاب در بيايد و  
  .ر آن از غلتك هاي نورد، ناوداني توليد مي شود. در اين مرحله ناوداني طبق اندازه نورد ساخته مي شودسپس با عبو

 .توليد ناوداني به اين شيوه به روش فابريك معروف است. ناوداني فابريك خود شامل دو گروه نورد گرم و نورد سرد است

 ناوداني پرسي 

مشخص است، به تغيير ظاهر ورق به وسيله دستگاه هاي پرس مي پردازند. و با   در ناوداني پرسي، همان طور كه از اسم آن
 .شود. روش پرسي در مقايسه با روش فابريك ارزانتر استمتر ناوداني توليد مي ٦هاي به طول فرايند پرس كردن ورق 

همچنين با توجه به جنس ورق بكار   توليد ناوداني به شيوه پرسي در ابعاد مختلف و با توجه به خواسته مشتري انجام مي شود.
 .رفته در توليد ناوداني، كاربرد فراواني دارد و در صنايع گوناگوني مصرف مي شود

 

 

 

 

 



  مزيت استفاده از ناوداني

 

 سرعت باال در نصب 

  سبك وزن بودن 

  نياز به فضاي كم 

  مقاومت و كارايي باال 

 ناوداني بر اساس طرح ظاهري 

 :عالوه بر شيوه توليد، ناوداني طبق طرح ظاهري به چند گروه تقسيم مي شود كه در ادامه به ذكر آن مي پردازيم

 ناوداني ساده 

تا   mm ٣٠اين ناوداني در ابعاد و سايزهاي متنوع و با توجه به سفارش مشتري توليد مي شود. اما به طور معمول در ارتفاع 
٤٠٠ mm   ساخته مي شود. اين ناوداني پر استفاده است و در صنايع مختلف مانند صنعت ساخت و ساز بكار مي رود. مثال در

 .ساخت چهارچوب ها و اتاق ماشين هاي سنگين استفاده مي شود

 ناوداني مشبك 

هايي ايجاد مي كنند. تا در   مدل مشبك از ورق گالوانيزه ساخته مي شود. همانگونه كه از اسم آن مشخص است. در آن سوراخ
 .صورت نياز، آن را در قسمت هاي مورد نظر پيچ كنند. مثال در ساختن قفسه هاي فوالدي از ناوداني مشبك استفاده مي شود

 ناوداني سبك 

 .اين ناوداني داراي وزن پاييني است. يعني از وزن ناوداني تعريف شده در جدول اشتال سبك تر مي باشد

 

 



 ناوداني سنگين 

برخالف مورد قبل، ناوداني سنگين با جدول استاندارد اشتال همخواني دارد. و از نظر وزن و سايز با آن يكسان است. دو ناوداني  
سبك و سنگين از جهت زيادي با يكديگر متفاوت هستند مثال در سايز، وزن، موارد مصرف و حتي قيمت با يكديگر فرق  

  .دارند

 .يان تفاوت آن ها خواهيم پرداختدر ادامه در مقاله مجزا به ب

 ناوداني آلومينيومي

ناوداني هاي توليد شده از جنس آلومينيوم خاصيت ضد خوردگي پيدا كرده و قابليت شكل پذيري و جوش خوردگي بااليي  
 .دارند

 ناوداني گالوانيزه

گالوانيزه مي كنند. با گالوانيزه كردن ناوداني   توليد ناوداني اكثرا از ورق نورد گرم است. با توجه به موارد مصرف ناوداني، آن را
  .ويژگي هاي منحصر به فرد مانند استحكام زياد در برابر زنگ زدگي و خوردگي پيدا مي كند

ناوداني گالوانيزه را غالبا در مكان هايي استفاده مي كنند كه احتمال خوردگي و زنگ زدگي در آن باال باشد. مانند كشتي  
 . ه هاي گلخانه اي. درجه مقاومت ناوداني گالوانيزه به ميزان ضخامت روي بكار رفته در آن بستگي داردسازي و ساخت ساز

 استاندارد ناوداني

 

استفاده مي   UPN و UPE ساخته مي شوند. براي توليد آن از دو استاندارد C و U شور ما ناوداني اكثرا با دو طرحدر ك
بكار برده مي شود.   C داراي بال موازي بوده و براي ناوداني با شكل UPE كنند. در توضيح تفاوت اين دو مورد اينكه استاندارد

 .مصرف مي شود U اي ناوداني با طرحبال مخروطي داشته و بر UPN و استاندارد

 

 

 



 موارد مصرف ناوداني 

  صنعت ساخت و ساز 

 صنعت ماشين سازي 

  استفاده براي ساخت نماي منازل 

 صنعت كشتي سازي 

 توليد خرپا 

  بكارگيري ناوداني به عنوان تير و ستون 
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