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  يآهن آالت مورد استفاده در سوله ساز

 .آيدشمار مين بههاي مهم صنعتي و محاسبات اقتصادي مربوط به آآالت مورد استفاده در اين كار، از بحث سوله سازي و آهن

سو و تنوع موجود در توليدات فلزي كاربردي در اين صنعت از سوي ديگر،  ها از يكبا توجه به ساختار عمدتا فلزي انواع سوله 
 .رسدنياز به بررسي اين موضوع براي دستيابي به شناختي عميق و كاربردي، الزامي به نظر مي

ناگوني بوده و از قيمت تا نوع عرضه آن نيز داراي نوسانات زيادي است. براي شناخت تاثير عوامل گوبازار انواع آهن آالت تحت
 .كنيماي مورد استفاده در سوله سازي، مطالعه اين مطلب را به شما پيشنهاد مياين مصالح پايه

 :در اين نوشتار مي خوانيم 

  سوله سازي و آهن آالت مصرفي در آن 

 ق سياه تا گالوانيزه و ورق رنگي آهن آالت مصرفي در ساخت سوله از ور 

 آشنايي با ابعاد ورق سياه در بازار 

 .با ما همراه باشيد

 سوله سازي و آهن آالت مصرفي در آن

 

صرفه است كه در صنعت، بيش از هر مورد ديگري كاربرد دارد. نقش   اي سبك، پرمصرف و در مجموع مقرون به سوله سازه 
آوردن فضاي الزم براي مشاغل گوناگون و در صنايع مختلف تا آنجاست، كه امروزه تصور جهاني مدرن ها در فراهم مهم سوله

 .رسدنظر ميبدون استفاده از اين ملزومات كاربردي، محال به
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  هاسو و مستحكم و بادوام بودن آنها از سوي ديگر باعث شده امروزه سولهها از يكسهولت ساخت و قيمت اقتصادي اين سازه
 .به بخش جدا نشدني از صنايع گوناگون و تجارت تبديل شوند

متريال اصلي و كاربردي در سوله سازي، آهن آالت مختلفي هستند كه بسته به نوع و ابعاد سوله، در اشكال و مقادير متفاوت  
 .گيرندنورد، مورد استفاده قرار مي

مورد  انواع سوله ف ترين محصوالتي هستند كه هنگام ساختها فوالدي با ضخامت و كاربردهاي متنوع ، يكي از پرمصرورق 
هاي آن ها متفاوت مي  گيرند. با توجه به نوع سوله و موارد مصرف آن، نياز به هر يك از اين ورق ها و برشاستفاده قرار مي

 .باشد

شود و هر نوع از آهن آالت در كدام نوع از سوله سازي مورد استفاده قرار تنوع محصوالت چه مواردي را شامل مي اما اين
 گيرد؟ مي

 .در ادامه مطلب با ما همراه باشيد تا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم

 آشنايي با آهن آالت مورد استفاده در سوله سازي 

 

كنند. تاثير شگرف كاربرد اين متريال  انواع فلزات در دنياي اطراف ما و در ساخت و سازهاي مختلف نقش مهمي ايفا مي
 .كليدي در همه ادوار بسيار بوده و پس از انقالب صنعتي نيز بيشتر شده است

 .هايي محكم و پابرجا احداث شده، استفاده از آهن آالت يكي از اركان اصلي آن بوده استزههرجا سا

 .آالت در اين زمينه هستندترين مصرف كنندگان انواع آهنها با ساختاري فوالدي و اسكلت بندي تماما فلزي، از عمدهسوله 
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سوله سازي با آنها نيز اشكال گوناگوني داشته و براي  همانطور كه اين فلزات از تنوع در خواص، برش و شكل برخوردارند، 
 .گيردمصارف متنوعي مورد استفاده قرار مي

ه و توضيحاتي در مورد هر يك نيز  پرداخت ساخت سوله  در اين بخش از مطلب به ارائه ليستي از انواع آهن آالت مصرفي در
 .كنيمبيان مي

 ورق آهن، كاربردي و متنوع 

ورق آهن را بايد محصولي استراتژيك و پرمصرف در دنياي صنعت ناميد. اين متريال كه برگرفته از عنصر پرمصرف آهن است،  
  .دارددليل خواص فيزيكي و شيميايي مناسب، بيشترين مصارف را در ساخت و سازهاي صنعتي به

 .ها، كامال اقتصادي استاز طرفي كاربرد اين فلز در صنايع گوناگون مقرون به صرفه بوده و كاربرد آن در تهيه انواع سازه 

شود. حاصل عمليات نورد سرد محصوالتي شامل ورق روغني، گالوانيزه و  ورق فوالدي به دو روش نورد گرم و سرد تهيه مي
 .آيدصوالتي نظير شيت و رول ساختماني، ساده و آجدار بدست ميرنگي است و از نورد گرم نيز مح

تنوع محصوالت فوالدي مصرفي در سوله سازي باعث شده، امروزه توليد اين محصول در چندين كارخانه در سراسر كشور با 
 .شودمي  هاي آهن در اين مراكز به فراواني توليد و عرضهطوري كه انواع ورق افزايش چشمگيري روبرو باشد. به

 

 ورق كركره و كاربرد آن در سوله سازي 

وليد مي شود. شكل ظاهري ورق  يكي از پراستفاده ترين انواع ورق توليدي ورق كركره است كه در ضخامت و انواع متعددي ت
كركره مانند شكل سينوس و موج دار است. ورق كركره كاربرد زيادي دارد كه يكي از مهمترين آن استفاده براي سقف هاي  

 .شيرواني و سوله سازي مي باشد
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ه دچار زنگ زدگي و  با وجود مقاومت زياد ورق كركره، با اين حال كركره در آب و هواي مرطوب و در مواجهه با عوامل خورند
 .خوردگي مي شود

براي حل اين مشكل و افزايش مقاومت ورق كركره، ورق مورد استفاده را مصلح به پوشش ضد خوردگي گالوانيزه مي كنند.  
 .ورق كركره گالوانيزه در آب و هواي مرطوب استحكام بااليي دارد

 ورق رنگي مورد استفاده در ساخت سوله 

هاي فلزي گالوانيزه به شكل آيد. اين ورق شمار ميها در صنايع سوله سازي بهپركاربردترين نمونه  اين بخش از آهن آالت از
  .شوندآميزي ميهاي مختلف صنعتي رنگ رول عرضه شده و با تكنيك

ها  صنايع ساختماني و حمل و نقل از بيشترين كاربران اين آهن آالت صنعتي هستند. در سوله سازي نيز از اين ورق 
  .شودهاي زيادي ميستفادها

 ورق سياه و كاربرد آن در سوله سازي 

ترين انواع آهن آالت مصرفي در ساخت سوله، ورق سياه است كه به شكل رول و در ضخامت و ابعاد مختلف  يكي از پرمصرف
شود. اين نوع آهن آالت كه به كالف گرم شهرت دارند در روند توليد و در دماي باالتر از دماي تبلور  در بازار توليد و عرضه مي
 .آيندمجدد فوالد به دست مي

شود باعث تفاوت در قيمت و  ميليمتر آغاز مي ١.٥هاي موجود در اين نوع ورق كه از ضخامت بيشتر از در ضخامتتنوع 
 .كاربردهاي ورق سياه شده است

 

هاي روغني كمتر  تر از ورق سرد توليد شده و قيمت آن از ورق در صفحات صاف، ضخامت بيشتر و باكيفيت پايين  ورق سياه
 .است. در برخي موارد نياز است تا ورق گرم پيش از استفاده پرداخت شود تا صافي مورد نياز آن كامل گردد
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شود و در صنايع  يت و نيز انواع صنعتي و معمولي توليد مياين نوع آهن آالت در انواع رول شده، كويل يا كالف، فابريك يا ش
 .هاي فضايي و ساختماني و نيز لوله سازي و پروفيل كاربرد داردسوله سازي، سازه

 :ترين ابعاد ورق سياه مورد استفاده در صنعت عبارتند ازمعمول

  ميلي متر  ١٠٠٠در  ٢٠٠٠ورق سياه 

  ميلي متر  ١٢٥٠در  ٢٥٠٠ورق سياه 

 ميلي متر  ١٠٠٠در ٦٠٠٠  ورق سياه 

   ميلي متر  ١٥٠٠در ٦٠٠٠ورق سياه 

   ميلي متر  ٢٠٠٠در ٦٠٠٠ورق سياه 

  ميلي متر ٢٠٠٠در ١٢٠٠٠ورق سياه 

 ورق روغني و مصارف آن در ساخت سوله 

شود توسط فناوري ويژه، با ضخامت كمتر و كيفيت باالتر توليد مي شود. سوله  اين نوع ورق كه با روش نورد سرد تهيه مي
هاي همايش مسقف، از جمله هاي ورزشي و سالنسازان از كاربران عمده اين نوع ورق هستند. استفاده از آن در ساخت سوله 

 .آيدشمار ميكاربردهاي عمده اين نوع آهن آالت به

 ورق گالوانيزه و مصارف آن در سوله سازي 

هاي  ه ورق گالوانيزه اشاره داشت. اين متريال با ضخامتتوان باز ديگر آهن آالتي كه در صنايع ساخت سوله كاربرد دارد مي
مختلف و به دو شكل رولي و برش خورده عرضه شده و در موارد زيادي از پروفيل و بدنه خودرو تا سوله سازي و اجزاء 

 .هاي كشاورزي كاربرد داردماشين

 .جمله ساخت سوله بدل كرده استخواص ضد زنگ اين نوع فلز آن را به موردي پرطرفدار در صنايع گوناگون از 

 كاربرد توري مرغي در سوله سازي

توري مرغي نازكترين نوع توري مفتولي است كه غالبا به صورت شش ضلعي موجود مي باشد. توري مرغي به وسيله مفتول 
 .گالوانيزه گرم و سرد و در چشمه ها و ضخامت هاي مختلفي ساخته مي شود

 .رد فراواني دارد كه يكي از مهمترين آن ها استفاده در سقف سوله و شيرواني ها مي باشدتوري مرغي موارد مصرف و كارب

در انواع سقف هاي شيب دار و سوله ها به منظور ايجاد عايق هاي حرارتي و صوتي پشم شيشه استفاده مي كنند. براي متصل  
قاوم بوده و در برابر زنگ زدگي استحكام بااليي  كردن پشم شيشه به سقف از توري مرغي استفاده مي شود زيرا سبك وزن و م

 .دارد



 

Source: h ps://shahinfelezsepahan.com/?p=9546 

 دانشنامه تخصصي صنعت فوالد

 

 پروفيل زد و كاربرد آن در سوله سازي 

از جمله مهمترين مقاطع فوالدي است كه در صنعت سوله سازي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. پرلين خود به  پروفيل زد
  .دو دسته سي پرلين و زد پرلين تقسيم مي شود كه هر دو پروفيل در سوله سازي كاربرد دارند

و تقويت وزن بار ناشي از سقف سوله را   پروفيل زد به صورت تيرهاي افقي و در سقف سوله ها مصرف مي شود و وظيفه تحمل
 .بر عهده دارد

مزاياي زيادي دارد كه براي نمونه مي توان به وزن  z استحكام و كاربرد زيادتري دارد. پروفيل پرلين زد پرلين نسبت به سي
  .سبك، انعطاف باالو صرفه اقتصادي نام برد

 پروفيل آبرو و نقش آن در سوله سازي 

د استفاده با ساير پروفيل ها متفاوت است. از اين پروفيل  پروفيل آبرو در دسته پروفيل ها قرار دارد اما در طرح ظاهري و موار
  .اكثرا در سقف هاي شيب دار و سوله ها استفاده مي شود

نقش پروفيل آبرو جمع آوري و هدايت آب ناشي از بارش برف و باران و هرگونه مايعاتي است كه بر روي سقف ها وجود دارد.  
ق شمالي كه تقريبا در هر ماه از سال بارش وجود دارد اگر اين آب بر روي سقف دليل آن اين است كه به عنوان مثال در مناط

  .باقي بماند مشكالت زيادي براي سقف و ساختمان ايجاد مي كند

ها ورق مصرفي بايد خاصيت ضد زنگ داشته و در برابر آب و هواي    در سقف سوله ها و شيرواني پروفيل آبرو  به خاطر كاربرد
مرطوب و عوامل خورنده مقاومت زيادي داشته باشد. به همين خاطر جنس ورق مورد استفاده براي توليد اين پروفيل از جنس  

 .ورق هاي گالوانيزه و رنگي است كه در دو طرح يكطرفه و دو طرفه ساخته مي شود
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 جمع بندي

حجم باالي كاربردي انواع سوله در مصارف صنعتي و ساختماني سبب شده متريال مصرفي براي تهيه آن نيز با اقبال بااليي از  
 .روبرو باشد طرف كاربران

ترين عنصر ساخت سوله يعني آهن آالت كه بيشترين كاربرد را در سوله سازي دارا هستند. تنوع اين مواد و  از جمله اصلي 
اشكال گوناگون عرضه آنها به بازار توليد و صنعت، امروزه خود به شاخه مهمي از توليدات صنعتي بدل شده و كارخانجات  

 .كار توليد و عرضه آنها واداشته است زيادي را در سرتاسر كشور به

شود كه در صنايع  هاي نورد گرم و سرد محصوالتي از ورق سياه تا ورق رنگي و از گالوانيزه تا ورق روغني توليد مياز روش 
 .سوله سازي كاربردهاي وسيعي دارند

ا براي استفاده در صنايع گوناگون مهيا  هايي در اين محصوالت وجود دارد كه آنها راز نظر نوع برش و شكل عرضه نيز تفاوت
 .كندمي

 .هايي محكم و مقاوم را همراه با صرفه اقتصادي تجربه كنيدبا شناخت اين توليدات و انتخاب بهينه آنها، ساخت سوله 

  


