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 -1نورد
 مقذمه٘ٛرز1رٚؽی تزای واٞؼ ظرأت (یا تغییز عؽح ٔمؽغ ) لؽؼات ؼٛیُ تا اعتفاز ٜاس ز ٚیا چٙس غّته ٔی
تاؽس ( ؽىُ %90 .)1لؽؼات فٛالزی تِٛیس ؽس ٜاس فزایٙسٞای ؽىُ زٞی فّشات تا ایٗ رٚػ تِٛیس

ٔی

ؽ٘ٛس .ایٗ رٚػ تزای اِٚیٗ تا زر زٌ 1500 ٝٞغتزػ پیسا وزز.
صفح )PLATE( ٝؤ ٝؼٕٛال ت ٝظرأت تاالی ( 6mm )1/4INاؼالق ٔی ؽٛز  ٚزر عاذتٗ عاسٞ ٜایی
٘ظیز پُ ٞا ،تٛیّزٞا ،پٛعت ٝراوتٛرٞای اتٕی  ٚتس٘ ٝوؾتی ت ٝوار ٔی رٚز ،تا ایٗ رٚػ تِٛیس ٔی ؽٛز .ایٗ
پّیت ٞا ٔی تٛا٘ٗز ت ٝظرأت ( 0.3m)12inتزای ٍٟ٘سار٘سٞ ٜای تٛیّزٞای تشري 150mm)6in( ،تزای
پٛعت ٝراوتٛرٞا 100-125mm )4-5in( ٚ ،تزای وؾتی ٞای جٍٙی  ٚتا٘ىزٞای تاؽٙس ٚ .رق (،)sheet
ٔؼٕٛال اس ظرأتی وٕتز اس  6mmزارز  ٚتزای عاذت ا٘ٛاع لؽؼات ٚرلی ٘ظیز تس٘ ٝذٛزرٞٚاٛٞ ،اپیٕاٞا،
لٛؼی ٞای وٙغزٞٚاِٛ ،اسْ آؽپشذا٘ .... ٚ ٝت ٝوار ٔی رٚز.
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ؽىُٕ٘ -1ای ؽٕاتیىی اسفزایٙسٞای ؽىُ زٞی زر٘ٛرز
ٕٞا٘ؽٛر و ٝزر ؽىُ  1آٔس ٜاعت ػال ٜٚتز پّیت ٚ ٚرقٔ ،ماؼغ فٛالزی ریُ آ I ،ٗٞؽىُ،چٝا رٌٛػ٘،ثؾی،
ٔیُ ٌزز ،عپزی  (... ٚلؽز ٔماؼغ ٌزز اس  5.5mmتا ٔ 300mmتغیز اعت ٔ ٚماؼغ وٕتز اس 5.5mm
را ٔؼٕٛال زیٍز تا ایٗ رٚػ ٕ٘ی تٛاٖ تِٛیس ٕ٘ٛز  ٚتایغتی تٛعػ فزایٙس وؾؼ  ٚعیٓ ِ ِٝٛتِٛیس وزز )ِِٝٛ ،
ٔ ٚحصٛالت ٚیضٔ ٜا٘ٙس چزخ ٚاٌٗ را تِٛیس ٕ٘ٛز.

-2نورد تخت
زر ؽىُ  2تصٛیز ؽٕاتیه فزایٙس ٘ٛرز ترت آٔس ٜاعت ٛ٘ .اری تا ظرأت ٚ hoارز فعای ٔا تیٗ یه جفت
غّته ؽس ٚ ٜزر ظرأت آٖ ت hf ٝرعیس ٜاعت( ٞز وساْ اس ایٗ غّته ٞا تٛاٖ ذٛز را جساٌا٘ ٝتٛعیّ ٝیه
ؽفت و ٝت ٝیه ٔٛتٛر اِىتزیىی ٔتصُ اعت ٔی ٌیز٘س ) .عزػت ذؽی غّته ٞا تزاتز ٔv2ی تاؽس  .عزػت
ٚرٚزی ٘ٛار تٍٙٞ ٝاْ ٚرٚز ت ٝغّته ٞا تزاتز ٔ voی تاؽسٚ .لتی وٚ ٝرق ت ٝزاذُ فعای ٔاتیٗ ز ٚغّته ٔی
رٚز ،تایغتی عزیغ تز جزیاٖ یاتس چزا و ٝظرأت آٖ زر حاَ واٞؼ اعت

.عزػت ٘ٛار زر ٘مؽ ٝذزٚج اس

غّته ٞا تیؾتزیٗ ٔمسار را زارز ( ) vfتا تٛج ٝت ٝایٙى ٝعزػت ٌززػ غّته ٞا یىغاٖ  ٚتس ٖٚتغییز ٔی
تاؽس ،یه ِغشػ ٘غثی تیٗ ٘ٛار  ٚغّته ٞا زر فعای ٔا تیٗ غّته ٞا ( )lتٛجٛز ٔی آیس .زر ٘مؽ ٝذٙثی یا
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٘مؽ ٝتسِ ٖٚغشػ ،عزػت ٘ٛار تا عزػت غّته تزاتز ٔی ؽٛز .زر عٕت چپ ایٗ ٘مؽ ٝفّته عزیغ تز اس ٘ٛار
حزوت ٔی وٙس  ٚزر عٕت راعت ایٗ ٘مؽٛ٘ ٝار عزیغ تز اس غّته حزوت ٔی وٙس

 .تٙاتزایٗ ٘یزٞٚای

اصؽىاوی ٓٞا٘ٙس ؽىُ  2-bػُٕ ٔی وٙٙس.

-3نیروهای اصطکاکی نورد
غّته ٞا ٘ٛار را تٛعػ ٘یزٚی اصؽىان ت ٝزر ٖٚذٛز ٔی وؾٙس ،تا تٛج ٝت ٝؽىُ ٔ b-2ؼّٔ ْٛی ؽٛز وٝ
جٟت ایٗ ٘یز ٚت ٝعٕت راعت ٔی تاؽس  .تٙاتزایٗ ٘یزٚی اصؽىان زر عٕت چپ ٘مؽ ٝذٙثی تایغتی
اصؽىان عٕت راعت تیؾتز تاؽس ٌ.زچ ٝت٘ ٝیزٚی اصؽىان تزای ا٘جاْ ٘ٛرز ٘یاس اعت ِٚی ا٘زصی تٛعیّٝ
اصؽىان ٞسر ٔی رٚز  ٚافشایؼ اصؽىان تٔ ٝؼٙای افشایؼ ٘یز ٚ ٚتٛاٖ الس ْ ٔی تاؽس .اٌز hf ٚhoت ٝتزتیة
ظرأت ٚرٚزی  ٚذزٚجی ٚرق ،R ،ؽؼاع غّته  μ ٚظزیة اصؽىان تاؽٙس ذٛاٞیٓ زاؽت:
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تا تٛج ٝت ٝراتؽ ٝتاال ٔؼّٔ ْٛی ؽٛز و ٝتا افشایؼ ؽؼاع غّته ٔی تٛاٖ ٔمسار واٞؼ ظرأت ٘ٛار را افشایؼ
زاز .ایٗ ٔٛظٛع زرعت ؽثی ٝاعتفاز ٜاس چزخ ٞای تشرٌتز زر تزاوتٛرٞا  ٚذٛزرٞٚای عٍٙیٗ تٙٔ ٝظٛر
جٌّٛیزی اس عزذٛرزٖ رٚی ٌُ  ٚالی  ٚجازٔ ٜی تاؽس.

-4نیرو و توان الزم برای نورد
٘یزٚی ٘ٛرز زر حاِت ٘ٛرز ترت را ٔی تٛاٖ اس راتؽ ٝسیز تسعت آٚرز:

و L ٝؼٛ٘ َٛار زر تٕاط تا غّته  W،پٟٙای ٘ٛار  Yavg ٚتٙؼ ٔتٛعػ ٘ٛار ٔاتیٗ ز ٚغّته ٔی تاؽس .راتؽٝ
راتؽ ٝتاال زر حاِت تس ٖٚاصؽىان ٔی تاؽسٞ .ز چ ٝظزیة اصؽىان ٔاتیٗ غّتىٟا ٛ٘ ٚار تیؾتز تاؽس ،تفاٚت
تیٗ ٘یزٚی ٚالؼی ٘ ٚیزٚی تسعت آٔس ٜاس راتؽ ٝفٛق تیؾتز ٔی ؽٛز  ٚراتؽ ٝفٛق وٕتزی اس ٘یزٚی ٚالؼی را
پیؼ تیٙی ٔی وٙس.
تا فزض آ٘ى٘ ٝیزٚی  Fتٚ ٝعػ لٛط زر تٕاط اػٕاَ ٔی ؽٛز ( ؽىُ  )2-Cذٛاٞیٓ زاؽت a = L/2 :
ٌؾتاٚر پیچؾی ٞز غّته تزاتز تا حاصّعزب  Fزر ٔ aی تاؽس تٙاتزایٗ تٛاٖ غّته زر عیغتٓ  SIاس راتؽٝ
سیز تسعت ٔی آیس:

و F ٝتز حغة ٘یٛتٗ L ،تز حغة ٔتز  N ٚتز حغة  (rpmتؼساز زٚر غّته زر یه زلیمٔ )ٝی تاؽس.
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-5کاهش نیروی غلتک
٘یزٞٚای غّته ٔی تٛا٘ٙس تاػث تغییز ؽىُ  ِٝ ٚؽسٌی غّته تؾ٘ٛس؛ چٙیٗ ٘یزٞٚایی ٔی تٛا٘ٙس تزای غّته
تغیار ٔعز تاؽٙس  ٚتز فزایٙس ٘ٛرز تأثیز ٘أؽّٛتی تٍذار٘سٕٞ .چٙیٗ تىیٌ ٝاٞ ٜای غّته ٞا و ٝؽأُ پٛعت،ٝ
یاتالاٖ ٞا  ٚغّته ٞای پؾتیثاٖ ٔی تاؽٙس (ؽىُٕٔ )3ىٗ تحت ٘یزٞٚا ٘ٛرز زچار وؾؼ آٔسٖ ؽس ،ٜزر
٘تیج ٝفاصّ ٝتیٗ ز ٚغّته تٔ ٝیشاٖ لاتُ تٛجٟی اس زیاز پیسا وٙسٚتٙاتزایٗ تزای جثزاٖ ایٗ تغییز ؽىُ ٚ
رعیسٖ ٔؽّٛب غّته ٞا را تایغتی اس ٔمسار ٔحاعث ٝؽس ٜت ٝیىسیٍز ٘شزن تز ٕ٘ٛز تا ظرأت ٔؽّٛب ٘ٛار
تسعت آیس .تا ٞز وساْ اس رٚػ ٞای سیز ٔی تٛاٖ ٘یزٞٚای غّته را واٞؼ زاز:
واٞؼ اصؽىاناعتفاز ٜاس غّته ٞایی تا ؽؼاع وٕتز پاییٗ آٚرزٖ ٔیشاٖ واٞؼ ظرأت زر ٞز ٔزحّ ٝاس ٘ٛرزا٘جاْ ٘ٛرز زر زٔاٞای تاالتز تٙٔ ٝظٛر واٞؼ اعتحىاْ ٔازٜیه رٚػ زیٍز تزای واٞؼ ٘یزٞٚای ٘ٛرز،وؾیسٖ ٘ٛار زر ؼی فزایٙس ٘ٛرز ٔی تاؽس  .زر ایٗ حاِت ت٘ ٝیزٚی
فؾاری وٕتزی تزای تغییز ؽىُ پالعتیه ٔاز٘ ٜیاس اعت  .اس آ٘جایی و ٝتزای ٘ٛرز وززٖ ٔٛاز پزاعتحىاْ تٝ
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٘یزٚی فؾاری سیاری ٘یاس اعت ،وؾیس٘ٗ ٘ٛار زر ایٗ حاِت تغیار ٔ ٟٓاعت ٔ .ی تٛاٖ ٘ٛار را چ ٝزر ٘احیٝ
ٚرٚزی ( وؾؼ پؾتی) ٚچ ٝزر ٘احی ٝذزٚجی (وؾؼ جّٛیی)  ٚیا ٞز ز ٚتحت وؾؼ لزار زارز.
وؾؼ پؾتی تٛعػ اػٕاَ ٘یز ٚت ٝغّته ٞا حأُ ٘ٛار را ب  ٜزٚرٖ غّته ٞای ٘ٛرز ٔی فزعتٙس ،اػٕاَ ٔی
ؽٛز.وؾؼ جّٛیی تٛعیّ ٝافشایؼ عزػت غّتىٟای تحٛیُ ٌیز٘سٛ٘ ٜار اػٕاَ ٔی ؽٛز ٕٞ.چٙیٗ ٔی تٛاٖ
٘ٛرز واری را تس ٖٚاػٕاَ ٞیچ ٌ٘ ٝ٘ٛیزٚس اظافی ت ٝغّته ٞای ٘ٛرز  ٚفمػ تا اػٕاَ ٘یزٚی وؾؾی اس عٕت
جّ ٛا٘جاْ زاز و ٝت ٝایٗ رٚػ ٘ٛرز اعتىُ ٌٛیٙس.

-6عیوب ایجادی در صفحات و ورق های نورد شذه
ػیٛب ٘ٛرز ٔی تٛا٘س چ ٝزر عؽح صفحات ٚ ٚرق ٞا  ٚچ ٝزر عاذتار زاذّی آٟ٘ا تٛجٛز آیس .ایٗ عیٛب چٝ
ت ٝعثة واٞؼ ویفیت عؽح  ٚچ ٝت ٝعثة واٞؼ اعتحىاْ  ٚؽىُ ٌیزی تِٛیسات ٘أؽّٛب ٔی
تاؽٙس.تؼسازی اس ػیٛب ٘ظیز پٛعت ٝؽسٖ ،سً٘ سزٌی ،ذزاػٌ ،ساسػ ،حفز ٚ ٜتزن زر ٚرق ٞای فّشی
ؽٙاذت ٝؽس ٜا٘س  .ایٗ ػیٛب ٕٔىٗ اعت و ٝعثة آذاَ ٞا

( ٚ )Inclusionsیا ٘اذاِصی ٞای

(ٛٔ )Impuritiesجٛز زر ٔاز ٜاصّی ریرتٌ ٝزی ؽس ٚ ٜیا زر ؼی ؽزایػ ٔرتّف ٔزتٛغ ت ٝآٔاز ٜعاسی ٚ
فزایٙس ٘ٛرز تٛجٛز آٔس ٜتاؽٙس.

ٔٛج زار ؽسٖ ِثٞ ٝا ( ؽىُ ٘ )4-aتیج ٝذٕؼ غّته ٔی تاؽس ٛ٘ .ار زر ِثٞ ٝا ٘اسن تز اس ٔزوش ٔی تاؽس؛
چزا و ٝؽىٓ زازٖ غّته زر ٚعػ تیؾتز اعت .تزن ٞای تٛجٛز آٔس ٜزر ؽىُ ٞای ٘ 4-c,bتیج ٝچىؼ
ذٛار تٛزٖ ظؼیف ٔاز ٜزر زٔای ٘ٛرز ٔی تاؽس.
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پٛعت عٛعٕاری ؽسٖ (ؽىُ  )4-dپسیس ٜای پیچیسٔ ٜی تاؽس و ٝت ٝعثة تغییز ؽىُ غیز یىٛٙاذت زر
ؼی فزآیٙس ٘ٛرز  ٚیا ت ٝذاؼز ٚجٛز ػیة زر ٔاز ٜذاْ ریرتٌ ٝزی ؽس ٜتٛجٛز ٔی آیس  .اس آ٘جاییىِ ٝثٞ ٝای
ٚرق زر فزایٙسٞای وُ زٞظ ٚرق ٔٔ ٟٓی تاؽس ،ػیٛب ِث ٝای تا تزػ واری غّتىی ِثٞ ٝا اس تیٗ ٔی رٚز.

-7دستگاه ها و روش های نورد
زعتٍاٛ٘ ٜرز تٔ ٝجٕٛػٔ ٝاؽیٗ آالت  ٚاتشارٞایی ٌفتٔ ٝی ؽٛز و ٝت ٝوٕه ٔ ٓٞحصٛٔ َٛرز ٘ظز را تٝ
زعت ٔی زٞس و ٝؽأُ یه پایٛ٘ ٝرز اصّی ٔ ٚاؽیٗ آالت وٕىی اعت ٔ .اؽیٗ آالت وٕىی ٔی تٛا٘ٙس اس
لثیُ زعتٍا ٜتغذی، ٝزعتٍا ٜتحٛیُ،عیغتٓ ذٙه وٙٙس ،ٜرٚغٗ واری وٙٙس ،ٜوٙتزَ اتٔٛاتیه

(وٙتزَ

ظدأت ت ٝوٕه اؽؼ ٚ )x ٝأىا٘ات وٙتزَ زیٍز تزای جٌّٛیزی وززٖ اس ؼثّ ٝؽسٖ ٚرق تاؽٙس و ٝت ٝایٗ
تؾىیالت ،زعتٍاٛ٘ ٜرز ٌٛیٙس.
تزای ا٘جاْ فزیٙس ٘ٛرز چٙسیٗ ٘ٛع تجٟیشات  ٚغّته ٞای ٔرتّف عاذت ٝؽس ٜاعت ٌ.زچ ٝتجٟیشات اصّی
السْ تزای ٘ٛرز عزز  ٚزاؽ ؽثی ٝتٔ ٓٞ ٝی تاؽٙس ِٚی

تفاٚت ٞایی زر ٘ٛع ٔازٛ٘ ٜرز ،پارأتزٞای فزایٙس،

رٚا٘ىارٞا  ٚعیغتٓ ذٙه واری ٚجٛز زارز  .ؼزاحی ،عاذتٗ  ٚػّٕىزز زعتٍاٞ ٜای ٘ٛرز ت ٝتحمیمات سیازی
٘یاس زارز  .زعتٍاٞ ٜای اتٔٛاتیه صفحات ٚ ٚرق ٞایی تا زلت ٘ ٚزخ تِٛیس تاال تٕٞ ٝزا ٜلیٕت ارساٖ تِٛیس
ٔی وٙٙس ػزض تِٛیس ات ٘ٛرز ٔی تٛا٘س اس  5mتا  0.0025mmتغییز وٙس  .عزػت ٘ٛرز ٔی تٛا٘س اس
( 25m/cتمزیثا یه ٔایُ زر زلیم )ٝزر ٘ٛرز عزز  ٚحتی عزیغ تز زر زعتٍاٞ ٜای تٕاْ اتٔٛاتیه  ٚوٙتزَ
ؽ٘ٛس ٜتا وأپیٛتز تغییز وٙس.
اس زعتٍاٞ ٜای ٘ٛرز ز ٚیا ع ٝغّتىی (ؽىُ  )5-a,bتزای ا٘جاْ ٔزاحُ ٔكزٔاتی ٘ٛرز (ذؾٗ واری یا پیؼ
٘ٛرزواری) ؽٕؼ ریرتٌ ٝزی ؽس ٜزر ریرتٌ ٝزی پیٛعت ٝاعتفازٔ ٜی ؽٛز .لؽز ایٗ غّته ٞا اس  0.9mتا
ٔ 1.4mتغیز اعت  .زر ٘ٛرز ع ٝغّتىی یا رفت  ٚتزٌؾتجٟت حزوت ٔاز ٜپظ اس ٞز ٔزحّ ٝتغییز ٔیىٙس؛
صفحٛ٘ ٝرز ؽسٔ ٜىزر را ت ٝتیٗ ز ٚغّته تاالیی رفت ٚ ٝعپظ تٛعػ ا٘ثز ٔاؽیٙی (  ٚ )Manipulatorتاال
تز٘سٞ ٜای ٔرتّفی ت ٝتیٗ ز ٚغّته پاییٗ فزعتازٔ ٜی ؽٛز.
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زعتٍاٞ ٜای ٘ٛرز چٟار غّتىی  ٚذٛؽ ٝای (عٙسسیٕیش یت زعتٍا z ٜؽىُ  )5-dتز ایٗ اصُ پایٌ ٝذاری
ؽس ٜا٘س و ٝغّته ٞای وٓ لؽز تز ت٘ ٝیز ٚ ٚتٛاٖ وٕتزی ٘یاس زار٘س ٛٔ ٚجة

واٞؼ پرؼ ؽ٘ٛسٌی

(ٔ )Spresdingی ٌززز .ػال ٜٚتز ایٗ اعتفاز ٜاس غّته ٞای وٓ لؽز ایٗ ٔشیت را زارز و ٝزر ٍٙٞاْ آعیة
زیسٖ ٔ ٚغتّٟه ؽس ،ٜت ٝجای تؼٛیص غّته ٞای تشري ٌزاٖ لیٕت یه غّته وٛچه تؼٛیط ؽٛز ٌ .زچٝ
ٞشی ٝٙتجٟیشات ٘ٛرز ذٛؽ ٝای یٔ ٝیّیٞ ٖٛا زالر ٔی رعس ِٚی تزا ی ٘ٛرز عزز ٚرق ٞای ٘اسن  ٚپز اعتحىاْ
ٔٙاعة اعتٔ .ؼٕٛالً پٟٙای ٔحصٛالت ٘ٛرز اس  0.66mتا ٔ 1.5mی تاؽس.

زر ٘ٛرز رزیفی (ؽىُٛ٘ )6ار ت ٝصٛرت پیٛعت ٝزر چٙس ایغتٍاٛ٘ ٜرز ٔی ؽٛز تا زر آذزیٗ آٟ٘ا ت ٝوٕتزیٗ
ظرأت ٕٔىٗ تزعسٞ .ز ایغتٍا ٜؽأُ یه عزی غّته  ٚعایز تجٟیشات السْ ٔی تاؽس .ت ٝیه ٌز ٜٚاس ایٗ
ایغتٍاٞ ٜا لؽار ٘ٛرز ٔی ٌٛیٙس  .وٙتزَ عزػت  ٚفاصّٞ ٝا زر ایٗ ٘ٛع ٘ٛرز تغیار ٔ ٟٓاعت  ٚاس وٙتزَ
وٙٙسٞ ٜای وأپیٛتزی ٞٚیسرِٚیىی سیازی( ذصٛصا زر ٘ٛرز زلیك) زر ایٗ رٚػ اعتفازٔ ٜی ؽٛز.
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غّته ٞا ٔازٛٔ ٜرز اعتفاز ٜتزای عاذت غّته  ٜا تایس اس پز اعتحىاْ ٔ ٚما ْٚت ٝعایؼ تاؽس ٛٔ.ازی وٝ
ٔؼٕٛال تزای ایٗ ٔٙظٛر ت ٝوار ٔی ر٘ٚس ،چسٖ ،فٛالز ریرتٌ ٝزی  ٚفٛالز فٛرج ؽسٔ ٜی تاؽٙس

 .زر غّته

ٞای وٓ لؽز (٘ظیز غّته ٞای ٘ٛرز ذٛؽ ٝای ) اس تٍٙغتٗ وار تایس ٔی تاؽٙس  .فٛالز فٛرج ؽس٘ ٜغثت تٝ
چسٖ زارای اعتحىاْ ،عفتی  ٚچمزٍٔی تیؾتزی اعت  .غّته ٞای ٘ٛرز عزز تٙٔ ٝظٛر ایجاز عؽح صاف
ع ًٙس٘ی ٔی ؽ٘ٛس  ٚزر تؼعی اس ٔٛارز پِٛیؼ واری ٔی ٌزز٘س  .اس غّته ٞای ٘ٛرز عزز ٘ثایس تزای ٘ٛرز
زاؽ اعتفاز ٜؽٛز چزا و ٝحزارت ٔٛجة تزن تززاؽتٗ  ٚپٛعت ٝؽسٖ عؽح غّته ٔی ؽٛز.
رٚا٘ىارٞا ٘ٛرز زاؽ آ ِیاصٞای آٙٞی ٔؼٕٛال تس ٖٚرٚا٘ىار ا٘جاْ ٔی ؽٛز ٌزچ ٝؽایس اس ٌزافیت اعتفاز ٜؽٛز  .اس
ٔحّٞ َٛای آتی ذٙه وززٖ غّته ٞا  ٚوٙسٖ پٛعتٞ ٝای رٚی ٔازٛ٘ ٜرز ؽس ٜاعتفازٔ ٜی ؽٛز .آِیاصٞای
غیز آٙٞی تا اعتفاز ٜاس تزویة رٚغٗ ٞا لاتُ حُ زر آب  ٚرٚا٘ىارٞای تا ِشجت پاییٗ ٔثُ رٚ

غٗ ٞای

ٔؼس٘ی ،أِٛغیٞ ٖٛا ،پارافیٗ  ٚرٚغٗ ٞای چزب ا٘جاْ ٔی ؽٛز.

-8تولیذ اشکال مختلف با استفاده از نورد
ػال ٜٚتز ٘ٛرز ترت ،اؽىاَ ٔرتّفی را ٔی تٛاٖ تا ٘ٛرز پزٚفیُ تِٛیس ٕ٘ٛز .لؽؼات ٔغتمیٓ  ٚؼٛیُ عاسٞ ٜا
ٔثُ ٔیُ ٌززٞا (تا لؽزٞای ٔرتّف ) وا٘اَ ٞا ،تیزٞای  Iؽىُ  ٚیُ ٞای لؽار (ؽىُ ٞای  )7ٚ1تا ایٗ
رٚػ تِٛیس ٔی ؽٛز  .اس آ٘جاییى ٝعؽح ٔمؽغ ٔاز ٜت ٝصٛرت غیز یىٛٙاذتی تغییز ٔی وٙس ،تزای ؼزاحی
غّته ٞای السْ ت ٝتجزت ٝسیازی ٘یاس اعت تا لؽؼات تِٛیسی ػاری اس ػیٛب زاذّی  ٚذارجی تاؽٙس.
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1-8نورد رینگ ها
زر فزایٙس ٘ٛرز ریٞ ًٙا لؽز یه ری ًٙظریٓ تا واٞؼ عؽح ٔمؽغ آٖ ،افشایؼ ٔی یاتس  .ریٔ ًٙا تیٗ زٚ
غّته و ٝیىی اس آٟ٘ا ٔحزن اعت لزار ٌزفت( ٝؽىُ ٚ )8تا ٘شزیىتز ؽسٖ غّته ٞای چزذاٖ جثزاٖ ٔی
ؽٛز.لؽؼ ٝذاْ اِٚی(ٝتال٘ه) اس تزػ ِٞ ِٝٛای ظریٓ  ٚیا تا عٙث ٝواری ( )PIERCINGتسعت ٔی آیس  .اس
لؽؼات ؤ ٝؼٕٛال تا ایٗ رٚػ تِٛیس ٔی ؽ٘ٛس ٔی تٛاٖ ریٞ ًٙای تشرن زر راوت ٞا ،تٛرتیٟٙا ،ریٞ ًٙای
چزخ ز٘سٞ ٜا ،ریٞ ًٙای تّثزی ٚ ًٙرِثزیٞ ًٙا ،فال٘چ ٞا  ٚریٞ ًٙای تمٛیت وٙٙسٞ ِِٝٛ ٜا ٘اْ تزز.
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ذػ ٘ٛرز ٌزْ زر وارذا٘ ٝفٛالز ٔثارو ٝاصفٟاٖ
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تؼعی اس ٔحصٛالت فٛالزی تِٛیس ؽس ٜتٚ ٝعیّ ٝػّٕیات ٘ٛرز

يادآور می شود قسمت اعظم فلزات و آلياژىا در کارخانو ىای توليد مواد فلزی بو صورت شمش يا
ساخت توليد می شوند و سپس در کارگا ه ىای صنعتی توسط دستگا ه ىای نورد بو ورق ،تيرآىن،
ه
نيم
تسمؤ ،یؾٛز.
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