
ادامه مبحث
شکل دهی فلزات 

نورد، اکستروژن، برش ورق



فرایند نورد فلزات
•

•

•

•

•

(Roughing) 
(Finishing) 
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نمایش شماتیک فرایند نورد
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آرایش غلتک هاي نورد
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نوردسرد
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•



موادي که از این روش تولید می شوند

:مانند پذیر انعطاف فلزات اکثر•

فوالد کم کربن▫

فوالد آلیاژي▫

فوالد ضد زنگ▫

آلیاژهاي آلومینیوم▫

آلیاژهاي مس▫

آلیاژهاي منیزیوم▫
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انواع نورد

7

قطعه تختی افزایش براي :Leveling معمول نورد•

.شوند می نورد میله از تقارن داراي هاي شکل :عرضی نورد•
 می وارد حلقه یک روي بر را فشاري خارجی غلتک و داخلی غلتک :حلقه نورد•

.کند می زیاد را شعاعش داده کاهش را آن گوشت ضخامت که کنند

.شوند می نورد یکدیگر با فلز از الیه چند یا دو :الیه چند نورد•

 شده آورده آنهادر روي بر پیچ شیارهاي که تخت صفحه دو بین از میله :پیچ نورد•
.کند می تولید مناسب کیفیت و باال سرعت با را پیچ و کند می عبور است



نورد تخت

یا فاصله بین دو . براي طول هاي بلند و پیوسته قطعات تخت: نورد تخت•
غلتک باید قابل تنظیم باشد یا تعدادي غلتک بصورت متوالی با گپ هاي 

.مختلف باید وجود داشته باشند
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نورد مقاطع

قطعه خام بین تعدادي غلتک شکل دار عبور می کند تا : نورد داراي شکل•

.در نهایت شکل مورد نظر بدست آید
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10

نمونه هایی از نورد مقاطع



ویژگیهاي اقتصادي

500-20 بین باال بسیار تولید نرخ m/min
دار شکل هاي غلتک براي بخصوص باال دستگاه مونتاژ زمان
دارد نیاز سرد نورد به نسبت کمتري انرژي مگر نورد
عالی بسیار مواد بازده
امکانپذیر باال اتوماسیون
انعطاف دار شکل نورد ولی دارد را مختلف ضخامتهاي تولید قابلیت تخت نورد 

.نیست پذیر
باال ابزار هزینه
باال تجهیزات هزینه
پایین کارگر هزینه
پایین پرداخت هزینه
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کاربردها

کاري ورق و ماشینکاري فرآیندهاي براي خام ماده تولید•

مختلف مقاطع با فلزي تیرهاي تولید•
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نکات طراحی

5  نورد عرض حداکثر• m
:سرد نورد•

mm 0.0025حداقل ضخامت ▫

mm 200حداکثر ضخامت ▫

:گرم نورد•

mm 1.6حداقل ضخامت ▫

m 1حداکثر ضخامت ▫
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ویژگیهاي کیفی

و قطعه بودن درشت دانه( دارد وجود پیوسته گري ریخته در که مشکالتی 
.شود می رفع روش این بوسیله )آن تخلخل

پسماند تنشهاي بنابراین و شود می انجام مجدد تبلور دماي باالي گرم نورد 
.ندارد

به بسته( است متفاوت مختلف جهات در ماده خصوصیات سرد نورد در 
)نورد جهت

شود می نورد حین آن خوردن ترك سبب فوالد در گوگرد وجود
آیند در کویل شکل به توانند می چون شده سرد نورد ورقهاي نقل و حمل 

 .است شده گرم نورد ورقهاي از آسانتر
اند سرد نورد هاي غلتک از تر خشن گرم نورد هاي غلتک.
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ویژگیهاي کیفی

براي )روغن امولسیون( سرد و )گرافیت( گرم نورد براي روانکار از استفاده 
است امکانپذیر اصطکاك کاهش

باشد شده برداشته باید قطعه سطح اکسیدهاي گرم نورد انجام از پیش.

دارد فرآیند بر مستقیم تاثیر گرم نورد در نورد دماي حفظ.

 دهی شکل شدن مشکل :پایین دماي سطح، کیفیت کاهش :باال دماي

باشد مقاوم سایش مقابل در باید غلتک جنس

شود خراب کار سطح است ممکن خام، قطعه در ناخالصی وجود اثر در

نامناسب گرم نورد در سطح کیفیت (Ra   عالی سرد نورد در .(6.3-50
)Ra 0.2-6.3(

15



اکستروژن
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نمونه اي از قطعات تولید شده
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)روزنرانی(اکستروژن 

•

•

•
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نمایش شماتیک فرایند اکستروژن
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مستقیماکستروژن 

•
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غیرمستقیماکستروژن معکوس یا 

•
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موادي که از این روش تولید می شوند

پذیر انعطاف فلزات تمامی•

آلومینیوم▫

مس▫

فوالد کم کربن▫

روي▫

سرب▫

آلیاژهاي قلع▫
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ویژگیهاي اقتصادي

ساعت بر قطعه 2000 تا تولید نرخ•

)درصد 95 حدود( باال ماده بازده•

100,000 باالي معموال .10,000 باالي تیراژهاي براي مناسب•
شود می استفاده متقارن قطعات براي معموال•

باال ابزار هزینه•

باال تجهیزات هزینه•

پایین کارگر هزینه•

پایین بسیار پرداخت هزینه•
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نکات طراحی

محدود پیچیدگی•

  قالب نیمه دو در نیروها توزیع قالب نیمه دو جدایش از جلوگیري براي•
باشد متقارن باید االمکان حتی

Backward در قطر به طول نسبت• Extrusion 1 به 10 حداکثر. 
مهم جدایش خط گیري قرار محل•

کرد استفاده دهی پوشش براي توان می•

شود نمی توصیه اینسرت از استفاده•

نیست نیازي شیب به•
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ویژگیهاي کیفی

 مقاومت الخصوص علی مکانیکی خصوصیات بهبود باعث روش این•
.شود می خستگی

مهم بسیار بالنک و سنبه محوري هم•

مهم روانکار از استفاده•

 آن سرد کار قابلیت باشد سیلیکون و فسفر قلع، گوگرد، داراي فوالد اگر•
.یابد می کاهش

دهد رخ داخلی ترك است ممکن•

:Ra( عالی سطح صافی• 0.1-1.6(
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برش ورق فلزي
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انواع روشهاي برش ورق فلزي 

برش•

زنی پولک•

سوراخکاري•

دقیق برش•
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موادي که از این روش تولید می شوند

شوند می تولید ورق بصورت که فلزاتی کلیه•
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در این روش

باشد هیدرولیک یا مکانیکی تواند می پرس•

شود می استفاده قطعات برخی تولید براي بعضا CNC هاي پرس•
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ویژگیهاي اقتصادي

ساعت بر قطعه 10000 تا تولید نرخ
امکانپذیر اتوماسیون از استفاده
شود می تعیین قطعه برداشت و گذاشت زمان با معموال کاري سیکل یک زمان
کند ترکیب یکدیگر با را ورق دهی شکل و برش تواند می اي مرحله قالبهاي.

باال تا متوسط مواد بازده
10000 باالي معموال( باشد باال باید تیراژ(
باال تا متوسط ابزار هزینه
باال بسیار تجهیزات هزینه
متوسط کارگر هزینه
متوسط تا کم پرداخت هزینه
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کاربردها

دهی شکل براي خام قطعه تهیه•

کابینت هاي پانل•

خانگی لوازم بدنه قطعات•

اتوموبیل بدنه قطعات•

واشرها•
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نکات طراحی

تولید قابل بعد دو در پیچیده هاي شکل

است پرس نیروي همچنین و ماتریس و سنبه لقی کننده تعیین ماده جنس

ورق نوار از استفاده بیشترین که شوند زده هم کنار باید طوري قطعات 
بشود

امکانپذیر ماده ضخامت %60 قطر با سوراخهایی دقیق برش
باشند داشته فاصله کافی اندازه به یکدیگر از باید سوراخها

میلیمتر 13 ورق ضخامت حداکثر

میلیمتر 0.1 ورق ضخامت حداقل
دقیق برش براي متر 1 و عادي برش براي متر 3 ورق ابعاد حداکثر
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ویژگیهاي کیفی

 می دقیق برش .دهد نمی دقیق و صاف کامال سطح با سوراخ معمولی برش•
.کند تولید را سوراخهایی چنین تواند

.باشند دور خم محل از کافی اندازه با باید سوراخها•

مهم بسیار قالب سایش بازرسی•

شود کنترل باید خام ورق تختی و ضخامت در تغییرات•

Ra مناسب سطح صافی• 0.1-12.5
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