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نورد و   ندیبا فرآ ییآشنا
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   ست؟ینورد چ .1
   نورد ندیدر فرآ  جی اصطالحات را .2
  ست؟یمراحل نورد چ .3
 نورد  یغلتک ها دمانی انواع چ .4
 ست؟ ی نورد چ یکاربردها .5

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

ورق و تسمه باشد، احتماال واژه نورد را   لگرد،یاگر سروکارتان با لوله، م
هم به  دی شا ست؟یشما هم سوال شده که نورد چ یو برا دیا دهیشن

که در بازار آهن و فوالد،   دیاست بدان جالب .گوشتان "نبرد" خورده باشد
درست   کنند؛ هرچند که واژه ی عمده فروشان از واژه نبرد استفاده م ی برخ

گوناگون از  ع یاست که در صنا  ی مهم  یندهایاز فرآ ی کی  نورد ."نورد" است
 .شود ی آن استفاده م

و انواع آن را به شما   ستینورد چ  مییبه شما بگو میمقاله قصد دار نیا در
 .دی. با ما همراه باشمیکن ی معرف 

 

 ست؟ینورد چ 1#

  انیاز م یشکل است که در آن قطعه فلز  رییتغ ندیفرآ ک ی (Rolling) نورد
  غلتک .کند ی کنند( عبور م ی حرکت م  گریکد یدو غلتک )که در خالف جهت 

 در .دهند ی و تحت فشار قرار م  رند یگ ی را در بر م ینورد قطعه فلز  یها
 .ابدی ی کاهش م  یضخامت قطعه ورود ندی فرآ نی ا ی ط  جه،ینت

 .میآشنا شو شتریب ندیفرآ نیبا ا دییایب ست،ینورد چ دیکه دانست حال
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  یقطعه فلز  کی نورد شامل دو غلتک چرخان )در جهات مخالف( و  ندیفرآ
دو غلتک کمتر از   انیفاصله م دی با قاعدتا .آن ها است انیتحت فشار م

 یبه حرکت رو به جلو طیشرا نیا .باشد یورود (Ingot) ضخامت شمش
نورد ضخامت   ندیفرآ در .کند ی غلتک ها کمک م  انیشمش و عبور از م

)حجم قطعه  ابد ی ی م  شیکاهش و طول و عرض آن افزا یشمش ورود
 .کند( ی نم  یر ییتغ
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 نورد  ندی در فرآ  ج ی اصطالحات را 2#

 .میبهتر است با اصطالحات آن آشنا شو ،ی با هر مبحث فن یی آشنا یبرا

 :نورد عبارتند از ندیدر فرآ جیرا اصطالحات 

  ی نورد را شمش م ندیبه فرآ یورود یقطعه فلز  :(Ingot) شمش •
و به عنوان ماده   دیتول یگر   ختهیقطعه اغلب به روش ر نیا .ندیگو

 .شود ی م ی شکل ده ی ندهایخام وارد فرآ
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  ی نورد را بلوم م ندیشمش از فرآ ی خروج نیاول :(Bloom) بلوم •
 .مترمربع است  ی سانت  230از  شتریمقطع بلوم ب سطح .ندیگو

 ی شمشه به دست م  ای لتیاز نورد بلوم، ب :(Billet) شمشه لت،یب •
 .مترمربع دارد ی لیم  1600از  شیب ی مقطع  سطح که دیآ
  ی شمش از نورد گرم، اسلب م ی به خروج :(Slab) تختال اسلب، •

د و مترمربع دار ی سانت 100بزرگتر از  ی سطح مقطع  اسلب .ندیگو
 .از دو برابر ضخامت آن است شیعرض آن ب

  در .محصوالت خام کارخانه نورد هستند م،یکه به آن ها اشاره کرد یموارد
 .ستیکارخانه نورد چ یی که محصول نها مییگو ی ادامه به شما م 

کارخانه نورد، به شکل صفحه   یی محصول نها: (Plate) صفحه ت،یپل •
 .متر است ی لیم 6از  شیبه ضخامت ب یا
کارخانه نورد، به شکل صفحه   یی محصول نها: (Sheet) ورق ت،یش •

متر  ی ل یم 600 از  شیب ی متر و عرض ی لیم 6کمتر از  ی با ضخامت یا
 (Coil) قرقره کامل ایمحصول به صورت برش خورده  نیا .است

 .شود ی م  دیتول
کارخانه نورد، به شکل   یی محصول نها: (Strip) تسمه پ،ی استر •

  ی لیم 600 کمتر از  ی متر و عرض   ی لیم 6کمتر از  ی با ضخامت  یصفحه ا
 (Coil) قرقره کامل ایمحصول به صورت برش خورده  نیا .متر است

 .شود ی م  دیتول
  ممیمتر و ماکز   ی سانت 30با عرض  ی تسمه نازک : (Foil) لیفو •

 .متر است  ی لیم 1.5ضخامت 
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  یا رهیتوپر با سطح مقطع دا  یقطعه بلند استوانه ا: (Rod) لگردیم •
 .شکل است

  ی لیم 9.5 ممیکه قطر سطح مقطع آن ماکز یلگردیم: (Wire) مفتول •
 .متر است

 Beam, Bars, Rails, Profiles) ی ساختمان  رآهنیقطعات و ت  انواع
and Structurals) 
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 ست؟ یمراحل نورد چ 3#

وارد  ،یکار شده فلز  اینورد قطعه خام  ندیدر فرآ م،ی گونه که گفت همان
غلتک ها، قطعه  انیاز عبور از م پس .شود ی دو غلتک نورد م  نیب یفضا
 .شود ی خارج م  گرید یبه شکل مورد نظر، از سو یی نها

 ست؟ ینورد چ ندیمراحل فرآ اما

 :نورد شامل سه مرحله است ندیفرآ معموال

 (Primary Rolling) هیاول نورد .1

مرحله   نی ا در .ابدی ی کاهش م  یضخامت قطعه ورود ه،ینورد اول در
 .شود ی م لیاسلب تبد ایمانند بلوم  گریبه محصوالت د یشمش فلز 

 :گردد ی م ری ز  رات یی دچار تغ هیپس از نورد اول قطعه

 .شود ی م  یی بازآرا  یقطعه فلز  ساختار •
 .ابدی ی بهبود م  ی کیمکان خواص •
 .رود ی م نیاز ب یساختار  وبیع •
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 (Hot Rolling) گرم نورد .2

و   لگردیها وارد مرحله نورد گرم شده و به صفحه، ورق، م و اسلب بلوم
 ینورد گرم در قطعات فوالد یدما .شوند ی م  لیتبد هیمحصوالت ثانو  گرید

 اریدما بس  نیفوالد در ا ی ده شکل .گراد است ی درجه سانت 900 حدود 
 .شود ی م  یی بازآرا ی ستال یآسان است و ساختار کر
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 (Cold Rolling) سرد نورد .3

پس از خروج   ،یی نها محصوالت  .نورد است ندیفرآ ی انی سرد، مرحله پا نورد
 اما .دارند ی مناسب  ی کیخوب و خواص مکان ی سطح  تی فیمرحله، ک نیاز ا

 .ستیتمام ماجرا ن نیا

به محصوالت گوناگون  ی ابیدست یبرانورد  یتا روش ها دیما همراه شو  با
 .میده حی توض تانیرا برا

 

 

 نورد  یغلتک ها دمانی انواع چ 4#

  یها دمانیآن، چ  ازیو خواص مورد ن ی توجه به نوع محصول خروج با
شود که در ادامه با آن ها  ی نورد در نظر گرفته م  یغلتک ها یبرا ی متفاوت
 .میشو ی آشنا م
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 Two-High Rolling)  ست؟یچ   یغلتک  2نورد   4#- 1
Mill ) 

از هم قرار گرفته اند و در  با فاصله گریکدی یروش، دو غلتک رو نیا در
جهت چرخش    ،یهر عبور قطعه فلز  در .چرخند ی م گری کدیجهات مخالف  

مرتبه، به صورت    30تا  25حدود  یفلز  شمش .کند  ی م  رییغلتک ها تغ
 .به بلوم شود لیکند تا تبد ی غلتک ها عبور م  نایاز م  ی رفت و برگشت 

 

 Three-High)  ست؟ یچ   یغلتک  3نورد   4#- 2
Rolling Mill ) 

  غلتک .قرار گرفته اند کسانی یمحور عمود کیروش، غلتک ها در  نیا در
در جهت  ی انیچرخند و غلتک م یجهت م  کیدر  ی ن ییو پا یی باال یها

روش، پس از هر بار عبور قطعه از   نی ا در .کند ی خالف آن ها حرکت م
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نسبت به  ند یفرآ نی رو، ا نیا از .کند ی نم ریی غلتک ها، جهت تغ انیم
 ." آسان تر و مقرون به صرفه تر استیغلتک 2روش "نورد 

 

 Four-High Rolling)  ست؟یچ   یغلتک  4نورد   4#- 3
Mill ) 

که  ی صورت  به .وجود دارند ریغلتک درگ 2و  بانیشتغلتک پ 2روش  نیا در
محور   کیدر   ی و همگ  ردیگ ی قرار م ری غلتک درگ یدر باال بانیغلتک پشت

 .شود ی نورد ورق استفاده م  یروش برا نیا معموال .رندی گ ی م  یجا یعمود
  یبرا یشود توان کمتر  ی دارند که موجب م ی قطر کم ر،یغلتک درگ دو

استفاده از آن ها احتمال دفرمه شدن غلتک   اما باشد؛ ازیچرخاندن آن ها ن
از  لیدل نیهم به  .برد ی ها را باال م  به ورق کنواختیری ها و اعمال فشار غ

دفرمه شدن و خم شدن   احتمال شود تا  ی استفاده م بان یپشت یغلتک ها
 .ابدیکاهش  ریدرگ یغلتک ها
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 (Cluster Mill) ست؟ یچ  یا نورد خوشه 4-4#

  .است بانیغلتک پشت یشتر یتعداد ب ای 2و  ریغلتک درگ 2روش شامل  نیا
نورد  یبرا ازیقدرت مورد ن زانیوابسته به م  بانیپشت یغلتک ها تعداد
 .شود ینورد سرد استفاده م  ات یعمل یروش معموال برا نیا .است
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چ 4#- 5 چندگانه   Multi-High Roll)  ست؟ ینورد 
Mill ) 

و   ی انیم یاز غلتک ها ی ف یبا قطر کم، رد ری روش شامل دو غلتک درگ نیا
غلتک ها   نیا دمانیچ .است انیبزرگ پشت یاز غلتک ها ی ف یرد تیدر نها

را داشته  ازیضخامت و استحکام مورد ن ،یی نها جهیاست که نت یابه گونه 
کم  اریبا ضخامت بس یی ورق ها  دیتول ینورد چندگانه برا ندیفرآ .باشد

 .شود ی استفاده م 

 

 Universal Rolling)  ست؟ ینورد همه جانبه چ 4#- 6
Mill ) 

گونه  همان .وجود دارند  یو دو غلتک عمود ی روش دو غلتک افق  نیا در
  انیرا در م ی عمود یغلتک ها ، یافق یغلتک ها  د،ینیب ی که در شکل م
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 یها رآهنیت  د یبلوم از شمش و تول دیتول یروش اغلب برا نیا .گرفته اند
H  شود  ی استفاده م. 

 

 

 ست؟ینورد چ یکاربردها  5#

مختلف مورد   ع ی است که به طور گسترده در صنا یی ندهایاز فرآ ی کی نورد
تا   نگیقطعات گوناگون از بلبر دی تول ینورد برا از .ردیگ ی استفاده قرار م

انبوه لوله، ورق، تسمه،   دیتول ینورد برا نیچنهم .شود  ی استفاده م نیتورب
 .کاربرد دارد زین گریقطعات د یار یتختال و بس  لگرد،یم

 یبند جمع 

و   ستیکه نورد چ نی از ا ی مقاله، اطالعات کامل نیبا مطالعه ا می دواریام
 ندیکه فرآ دیخاطر داشته باش به .دیدارد، به دست آورده باش ی چه مراحل 
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با  سپس .است یشکل قطعات فوالد رییتغ یبرا ی نورد در وهله اول، روش
به   یی محصول نها  ه،ینورد ثانو  ای  ی شکل ده گرید یاستفاده از روش ها 

 . دیآ ی دست م 


