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 ورق التون چیست
باشد. این ورق از تنوع که از کاربرد بسیاری در صنعت برخوردار است، ورق التون می فوالدی انواع ورقیکی از 

 .آشنایی کامل با این نوع ورق همراه باشیدباالیی در جنس و ضخامت برخوردار است. با ما برای 
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 ورق التون چیست؟ 
راستاسازی، تراز  های فوالدی است که از سطح صافی برخوردار است و از آن برای هم ورق التون از انواع ورق 

شود. دقت در ضخامت ورق  های مختلف استفاده می های کوچک در اندازه دقیق قطعات و پر کردن شکاف

ای برخوردار است؛ زیرا این نوع ورق در تعمیرات و برای پر کردن گپ میان قطعات در  اهمیت ویژه التون از 

 گیرد. معرض ساییدگی مورد استفاده قرار می 

 

 انواع ورق التون کدام است؟ 

 . شودی م  د یتول رهیمونل، طال و غ  ل،یاست ، یمس وم، ی نیآلوم ،یآهن  یهاالتون در جنس  ورق 

 

 گریدهای ورق التون استیل انواع  

  L316و    420،  321،  316،  310،  304،  301التون استیل از انواع پرکاربرد این ورق است و در گریدهای  

 رسد. به تولید می 

 

 ست؟ی چ  ل ی ورق التون است   ی ا ی مزا 

 شود:مزایای مهمی که ورق التون از آن برخوردار است، شامل موارد زیر می 

 تجهیزات کاهش ارتعاشات  •

 افزایش طول عمر قطعات •

 برخورداری از دقت باال •

 اجرای سریع عملیات همراست سازی •

 حمل و نقل آسان و نصب آسان •

 مقرون به صرفه  •
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 کاربرد ورق التون استیل 

بندی مخازن، کارخانه تولید آب معدنی و نوشیدنی، تنظیم  کشی با لوله استیل، آب از ورق التون استیل در لوله 

شود. عالوه بر این موارد، در صنایعی همچون  از آن استفاده می   CNGها و در کمپرسور جایگاه  بندی فلنج و آب 

از  برخورداری  علت  به  نگیر  فنری  استیل  استنلس  از  استفاده    پتروشیمی،  بودن،  و ضدزنگ  دقیق  ضخامت 

 گردد. می 

 

 ی ورق التون مس 

های به شکل نرم و فنری در شکل میلگرد و ورقی در عرض  مترمیلی   5 تا 0.2 هایاین ورق از مس و در ضخامت 

 شوند.مختلف تولید و به بازار عرضه می 

 

 ورق التون مونل 

باالیی دارد و از ترکیب آلیاژهایی مانند نیکل، مس، آهن، منگنز، کربن و  ها، قیمت  مونل نسبت به سایر ورق 

شود و به علت خاصیت ضدزنگ بودن آن، در وسایل حمل و نقل به مصرف  )سیلیس به مقدار کم( تولید می 

 . رسد می 
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 ست؟ یورق التون چ   ی کاربردها 
ها خواهیم  ادامه به معرفی و بررسی آن های کاربردی در صنعت هستند که در  های التون از جمله ورق ورق 

 پرداخت:

 پر کردن فواصل  .1

 شود.تراز کردن سطوح استفاده می در صورت وجود فاصله یا گپ میان مواد، از التون برای پر و هم 

 مواد   کردن   سطح   هم  .2

کرد. از انواع التون  سطح  ها را هم توان با قرار دادن التون مابین دو قطعه، آن سطح نباشد، می ای هم اگر قطعه 

 .شودبرای این منظور استفاده می 

 تنظیم حد مجاز فاصله  .3

 توان حداقل فاصله مجاز بین دو قطعه را کاهش داد. با التون می 

 نقلیه   وسایل   ساخت  .4

پذیری باال  های فلزی به طور گسترده استفاده و وجود آن منجر به انعطاف در صنعت خودروسازی، از التون 

 شود.می 

 در تعمیرات   کاربرد  .5

 گردد. تراز کردن استفاده می های انتقال، از التون برای هم در زمان تعمیرات لوله 

 الکترونیک   قطعات   ساخت   در  .6

دارد. التون  کاربرد  نیز  کامپیوتر  پردازنده در  برای ساخت  نگه داشتن  التون  دور  با  آلومینیوم،  یا  های مسی 

 کنند.الکترونیکی در زیر فن است، محافظت می  ایپردازنده از آن، در برابر هیت سینک که قطعه 
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 شود؟ هایی استفاده می هایی در چه زمان از چه ورق 

های ضدزنگ فنری نگیر استفاده  توان از ورق هایی که عدم خوردگی و مقاومت باال مدنظر باشد، می در زمان 

 گردد. استفاده می ها نمود. به عنوان مثال در صنایع مرتبط با نفت و گاز از این ورق 

شود  های تولید شده از جنس مس، برنج و برنز استفاده می در تولید لوازم خانگی یا صنایع هواپیمایی نیز از ورق 

 گیرد. و یا در صنایع غذایی، استیل ضدزنگ نرم و فنری مورد استفاده قرار می 

 

 ورق التون   د ی خر 
و در مراکز عرضه ورق، به    شودی وارد م   نیمانند آلمان، هند و چ  ییالتون از کشورها  یهاطور معمول، ورق به 

 باشد. تفاوت می مختلف، مالتون در مراکز  قیمت ورقلت عین به هم .رسد ی فروش م

 ی بند   جمع 

  ق یدق ی آن در صنعت پرداخته شد. ورق التون، ضخامت ی ورق التون، انواع و کاربردها  یمطلب به معرف  ن یدر ا

  نیشاه  کارخانه   . شودیاستفاده م   ره یقطعات و غ  قی تراز دق   ،یهم راستاساز  یو سطح صاف داشته و از آن برا

با   متیق الم مشاوره و استع افت یدر ی برا  است. های فوالدیانواع ورق کنندگان برتر عرضه فلز سپاهان از جمله 

 ارتباط باشید.در  03145273010با شماره تماس مجموعه   نیکارشناسان فروش ا

https://shahinfelezsepahan.com/hot-rolled/

