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 صنایع آهن و فوالد کاران رستمی)رالکو( شرکت 

 مقدمه 
، ساخت و  یطراح نهیخود را در زم تیفعال۱۳۸۸از سال  صنایع آهن و فوالدکاران رستمیشرکت 

در  رهیغ ، سازه های پاالیشگاهی و، سوله  یصنعت ،یتجار ،یمسکون یفوالد ینصب سازه ها
و  یفن یواحدها لیشکآغاز نمود، سپس با ت سلفچگان یواقع در شهرک صنعت یکارخانه ا

 یتمام کپارچهی تیریر کارخانه و مددو جوش،  الی، تست مترQCمجرب، کنترل پروژه،  یمهندس
 .دیگرد صالحیاز مراجع ذ تیفیو ک تیریمتعدد مد یها نامهیمذکور موفق به اخذ گواه یواحدها
مجرب  نیو متخصص نیمهندس یکارشده خود با هم یاهداف طراح یشرکت در راستا نیامروزه ا

 یمتعدد در بخش ها یو با پشتوانه پروژه ها لیجوان فارغ التحص یروهایمرتبط ، ن یدر رشته ها
 .دینما یبه شرح رزومه را ارائه م یخدمات مهندس یوعمران یصنعت

 گواهی نامه ها
 نامه  گواهیISO/TS 29001:2010 
 نامه گواهیOHSAS.18001:2007 
 نامه گواهی ISO3834-2:2005 
 نامه  گواهیISO14001:2015 
 نامه  گواهیISO9001:2015 
 نامه ایمنی  گواهیHSE:MS 
 نامه گواهی IMS  
  



 
 
 

 شرکت رالکو پیام مدیر عامل
 

 

 

 
 ریداخل کشور، کم نظ یصنعت یکارخانه ها نیدر بشرکت رالکو موجود در  یها یتوانمند بیترک

طرف  کیاز  یمهندس یدر خدمات فن نینو یارائه راهکارها در یو تخصص ی. پشتوانه علمباشدیم
 یشرکت را برا نیا گر،ید از طرف انینزد مشتر رینظ یب یاتیو عمل یو سابقه اعتبار یو خوشنام

آهن و فوالدکاران  عیصنابزرگ مجموعه الن . از همه مهمتر، اهداف کدینما یجذاب م انیمشتر
 .بنا نهاده شده است یاخالق و ییاصول حرفه ا تیبر اساس رعا ی )رالکو(رستم
 :عبارتند از ندیما را انتخاب نما ان،یگردد کارفرما یکه باعث م یعوامل

 جادیا ،ییو اجرا یاتیعمل دیتوانمند با د یمهندس ی، دفتر فنالبا تیفیک یمنصفانه در ازا متیق
ها و  نامهیپروژه ، داشتن گواه یدر اجرا یبند ت زمانیکارفرما، تعهد به رعا یارزش افزوده برا

 تیفکی ماهر، کنترل یفن یروهایداشتن ن اریمعتبر، کارخانه مجهز و در اخت یفن یها هیدییتا
 .آن تیریمند به پروژه ها و مد ستمیس یو مرحله به مرحله، نگرش قیدق

آورد که ضمن کاهش  یامکان را فراهم م نیمحترم ا انیکارفرما یعوامل مذکور برا مجموعه
را در طول انجام پروژه  یتجربه کاف یهدفمند و دارا یبرنامه ا یدارا صالح،یذ یمانکاریپ سک،یر

 .کنار خود داشته باشند
 
 
 

 مهندس علی رستمی
 مدیرعامل شرکت رالکو

 
 
 
 



 
 
 

 تولیدات شرکت رالکو
و ساخت  یطراح ییمجرب توانا نیگرفتن متخصص اریبا در اختصنایع آهن و فوالد کاران شرکت 

مانند: سوله، استراکچر  یو اقتصاد شرفتهیپ یبا روشهافلزی و مخازن پاالیشگاهی  انواع سازه 
ساختمانی، استراکچر صنعتی، پل فلزی، هندریل و مخازن ذخیره، مخازن فرآیندی، مخازن استیل 

 و بویلر و بلندر را دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 سازه فلزی
 شکل I یافق یرهایو ت یفوالد یعمود یهامتشکل از ستون یمعموال اسکلت ،یسازه فلز کی

 یسازه ها شود. یسازه ها عمدتا از فوالد استفاده م نیدر ساخت مصالح ا تشکیل شده است.
مانند سوله،استراکچر  رندیگ یقرار م یفلز یسازه ها رمجموعهیوجود دارند که در ز یمختلف

 ،یمسکون ،یاهداف صنعت یسازه ها ممکن است برا نی. ارهیو غ یاستراکچر صنعت ،یساختمان
 استفاده شوند. یتجار ایو  یادار

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سوله
به  یاست که از اتصال صفحات فوالد ینوع سازه فلز کی Plate Girderستون  ریت ایورق  ریتسوله 

ورق به  ریآن است. ت یختگیو ر دیآهن در روش تول ریورق با ت ریشود. تفاوت ت یهم ساخته م
ورق به شکل  ریشده ت دیشود. مقاطع تول یم دیتول یختگیآهن به روش ر ریو ت یروش جوشکار

H  وI اشدب یم. 
 

 سوله تیر ورق ایمزا
 در سوله نیو اقالم سنگ لینصب جرثق امکان
 آسان یو اجرا نصب

 حوزه نیمتخصص در ا یرویبودن ن ادیز
 یم عتیهستند و هم جذب طب افتیهستند. هم قابل باز  عتیدوست دار طب یفلز قطعات
 .شوند

  سازه را بلند و چند طبقه ساخت. توانیم

 
 



 
 
 

 استراکچر ساختمانی 
وارده بر  یروهایساختمان است که بار و نفلزی از حجم  یشامل بخش ،یاستراکچر ساختمان

و از کل ساختمان و مصالح آن  دهدیاطراف خود، انتقال م طیساختمان را تحمل کرده و آن را به مح
اسکلت  یایمزا استفاده ا یهدف برا نیتر. درواقع مهمکندیها و بار، محافظت متنش نیدر برابر ا

 :شودیم ریساختمان شامل موارد ز یفلز
 

 یریپذشکل
 مصالح کنواختیهمگن بودن و خواص  ،یوستگیپ 
 و دوام باال ادیز مقاومت 
 یریپذتیتقو 
 نصب و اجرا سرعت 
 یو سبک نییپا وزن 
 در برابر انفجار مقاومت 
 آسان ساخته شدن طیشرا 
 در زمان ییجونصب باال و صرفه سرعت 
 بودن پرت شدن مصالح کمتر 
 در کل بنا است. داریتعادل پا کی جادیها اسازه نیز اکمتر  یفضا اشغال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 استراکچر صنعتی
به منظور  عیصنا گرید ایکارخانه ها، کارگاه ها و  یاست که برا یاسازه ،یاستراکچر صنعت

 یسازه ها شتریشود.ب یم یطراح یخطوط ارتباط ایو  هیمواد اول زات،یاز تجه یو نگهدار یبانیپشت
هستند.مانند سکوها ، دودکش ها ،  ی( و بتونی)فوالد یفلز یسازه ها یعمدتا دارا یصنعت

 باشد. یو معدن م ی،متالورژییایمیش عیمخصوص صنا شتریب یصنعت یو مخازن.سازه ها لوهایس

 ویژگی های استراکچر صنعتی
 ی صنعتی کم وزن بودن اسکلت فلز 
 در دهانه  شودیخود باعث م نیو ارتباط مقاومت به وزن؛ که ا یقطعات فلز یباال اریبس مقاومت

 .رندیسوله مورد استفاده قرار گ
 علت  نیبه هم شود،یم هیته قیبزرگ با دق اریبس یهاکارخانه: معمواًل فلز در یکنواختی تیخاص

 .کرد نانیبودن خواص اطم کنواختیبه  توانیم
 باعث  نیو ا باشدیمناسب م اریبس یفلز یهادارد که در ساختمان ییباال اریدوام بس فوالد

 .گرددیم یاستفاده از آن در مدت زمان طوالن
 رییتغ ایو اشتباه  قیدق ریبه علت محاسبات غ یاز ساختمان بخش ی: اگر در قسمتیسازمقاوم امکان 

 اینمود و تتقوی را آن …جوش و  ایبا پرچ کردن  توانیدر اجرا درست اجرا نشده باشد م
 .اضافه نمود ییهاقسمت

 بتن در ساختمان است یکمتراز اجرا اریبس ینصب: سرعت نصب قطعات فلز سرعت. 
 دارد یکمتر پرتی ساختمان در …بتن و  ینسبت به اجرا یمصالح: اسکلت فلز یپرت. 

 
 



 
 
 

 پل فلزی
مختلف سازه  ی. قسمت هاباشد یسکو م ای. نقطه و  تیچند موقع ایدو  نیب یارتباط یپل ساختار

 ،یاتصاالت جوش ی لهیبه وس شتریب ردیگ یساخت پل ها مورد استفاده قرار م یکه برا یفلز یها
با توجه به نوع  یفلز یمربوطه در سازه ها یباشد. قطعات موجود و کنترل ها یم یچیپ ایو  یپرچ

ساخت پل ها از آن استفاده  یکه برا یابزار نیاز مهم تر یکیرود. در حال حاضر  یاتصال به کار م
باشد  یمقاوم م اریباشد. چرا که فلز فوالد معموال در ساخت و ساز بس یفوالد م یشود سازه  یم

 باشد.  یمتر مکعب م یبر سانت لوگرمیک ۷۰۰۰تا  ۲۴۰۰سازه ها به صورت  نیدر ا رتحمل با یو بازه 
 

 ویژگی های پل فلزی
 بار  رینظ یعوامل خارج ریدر مقابل سا یفلز یشود که پل ها یسازه باعث م نیا یسخت تیخاص

 .داشته باشد ییمقاومت باال دیشد یمثل باران و برف و باد ها یعیعوامل طب ایزنده و  یها
 یشود تا افراد به راحت یکه دارا است موجب م یریشکل پذ تیخاص لیاستفاده از فلز فوالد به دل 

 .کنند لیخود را در ساخت آن ها دخ ی قهیبتوانند سل

 

 

 

 



 
 
 

 هندریل
 هینقل لهیوس ایاز سقوط انسان  یریجهت جلوگ یبا کاربرد حفاظت یسازه فلز کینرده ،  ای لیهندر

 ،یبا فرع یاصل یرهایمس یجداساز یها برا ابانیدر خ شتریب یآهن لیباشد. هندر یاز ارتفاع م
 شگاهیاز سقوط انسان،در پاال یریجلوگ یرو و تاج سد ها برا نیگذر ماش ریز ایرو گذر  یپل ها یرو
 یشود. اگر به طور کل یاستفاده م یآالت صنعت نیها جهت حفاظت از دستگاه ها و ماش روگاهیو ن

 لهیبه وس دیمتر باشد. با یسانت ۷۰از  شتریکه اختالف سطوح ب ییمحل ها مییبگو میبخواه
 .شود یریجان پناه از احتمال سقوط افراد جلوگ ایدست انداز ،  لیهندر

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 مخازن
 عاتیاز ما یو نگهدار یساز رهیذخ یهستند که برا یاز انواع سازه فلز یکی یشگاهیمخازن پاال

  .شوند یاستفاده م رهیبخارات، گازها و غ ،یآل ریغ عاتیما ،یآل

مخازن  نیکه ا یعیداشته باشند. صنا یمختلف یتوانند اندازه ها یم یشگاهیپاال مخازن
 داتینفت، تول هیو تصف دیشوند، شامل تول یم افتیدر آنها  یساز رهیذخ یبرا یشگاهیپاال

 و بخارات هستند. عاتیکننده ما دیتول ایمصرف کننده  عیصنا ریو سا ییایمیو مواد ش یمیپتروش

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 مخازن ذخیره
هستند  عیبه صورت ما طیمح یکه در دما ییایمیش ایو  یمواد نفت یساز رهیذخ یمخازن برا نیا

نفت  نیسنگ یو برش ها لییگازو ن،یهمچون نفت خام، بنز ی. موادرندیگ یمورد استفاده قرار م
مختلف و بسته به  یمخازن در ابعاد و اندازه ها نیشوند. ا یم یساز رهیمخازن ذخ نیخام در ا

توان به مخازن  یم رهیباشند. از مخازن ذخ یمتفاوت م یسقف ها یشونده دارا رهینوع ماده ذخ
 و مخازن سرد اشاره نمود. یاستوانه ا ،یبا سقف ثابت، مخازن سقف شناور، مخازن کرو

 

 

  نپارامترها در انتخاب نوع مخز نیمهمتر 

 فشار بخار گریبه عبارت د ای تیفرار 
  سیال بودن یسممیزان 
 ماده مورد نظر یریآتش گ زانیم 

 
 
 
 



 
 
 

 مخازن فرآیندی
شده از  هیمواد تخل یجمع آور ندیاست که از آن در فرآ یمخزن ایتانک  یبه معن ندیمخزن فرآ
 گرید زاتیقبل از انتقال مواد به تجه ندیدرون فرآ زاتیتجه ای هیمواد اول یساز رهیمخزن ذخ
 شود. یمحصول استفاده م رهیمخزن ذخ ای ندیدرون فرآ
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 مخازن تحت فشار
باشد که در  یم یکرو ای یبه شکل استوانه ا یفلز یسازه ا Pressure vessel ایمخزن تحت فشار هوا 

به جز فشار اتمسفر  یمختلف در فشار االتیاز س یبه منظور نگهدار یو خانگ یصنعت یبخش ها
 گردد. یهوا استفاده م

 :کاربرد مخزن تحت فشار
 عظیم گازی ذخیره سازی و نگهداری گاز در پاالیشگاه های 
 ذخیره سازی و نگهداری از نفت و مواد نفتی در پاالیشگاه ها 
 ذخیزه سازی و نگهداری و انجام واکنش های شیمیایی در کارخانجات پتروشیمی 
 استفاده از مخزن تحت فشار هوا در سیستم آبرسانی شهری و خانگی 

 مخازن تحت فشار یمدنظر در طراح یاستاندارد ها
 ASME I - Construction of Power Boilers 

 ASME II - Materials 

 ASME III - Construction of Nuclear Facility Components 

 ASME IV - Construction of Heating Boilers 

 ASME VIII-1 / VIII-2 - Construction of Pressure Vessels 

 
 
 

 



 
 
 

 مخازن استیل و بویلر
گفته می شود که برای ضد زنگ  مخازن استیل به سازه های ساخته شده از صفحات فوالدی 

 لیاز مخازن است .ذخیره سازی و یا حمل و نقل انواع مواد جامد، مایع و گازی شکل به کار می روند
 یمحصوالت لبن دیتول یبرا نطوریو هم ییایمیش ،یمینفت گاز و پتروش ،ییدارو ،ییغذا عیدر صنا

 شود. یاستفاده م یاهیگ اتیو عرق

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 بویلر
وسیله ای برای گرم کردن مایعات هستند. آنها نیز نوعی از مخازن تحت فشار هستند  نیز بویلرها

که برای تولید بخار یا آب گرم از آنها استفاده می شوند و مصارفی مانند تولید برق، کمک به 
 حرکت لوکوموتیوها و غیره دارند. 

به  ازین جهیباال است که در نت زین یامکان رسوب گرفتگ یرسوب گرفتگ یفوالد یلرهایدر بو
و  وبیرتیفا یلرهایبه دو دسته بو یفوالد یلرهایبو یکند. به طول کل یم جادیرا ا قیکنترل دق

درون لوله ها آتش بوده و آب در اطراف لوله ها است و در  یشوند که در اول یم لیتبد وبیواترت
جوشاندن  یصرفا برا لرهایدرون لوله ها آب است و آتش در اطراف لوله ها قرار دارد. بو یومد

 روغن. لریدارند، مانند انواع بو زین یگیآب نبوده و مصارف د

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 بلندر
لندر دستگاهی است که کار مخلوط کن های کوچک خانگی را برای تولیدات صنعتی و در مقیاس ب

آنها مخازن بزرگی هستند که می توانند حجم زیادی از مواد را برای صنایع .بزرگ انجام می دهد
مختلف مخلوط کنند. هدف استفاده از آنها، تسهیل واکنش بین مواد تشکیل دهنده مخلوط مورد 

 .نظر است

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 محصوالت شرکت رالکو

 

 

 

 

 



 
 
 

 انواع ورق های فوالدی
د و هر فلز دیگری می باشد و از نورد ورق فوالدی، فلزی است که سطح آن مسطح تر از آهن، فوال

 گرم

یا بیلت تولید می شوند. ورق فوالدی به صورت رول و کالف در کارخانه ها تولید و شمش فوالدی
  .و عرضه می شوند که یکی از مزیت های آن نسبت به ورق های شیت و برشی است

، به دو گروه ورق گرم اولیهاد خام ورق فوالدی انواع مختلفی دارد که بر اساس روش تولید و مو 
 و ورق سرد تقسیم میگردد.

 

 

 

 



 
 
 

 ورق گرم فوالدی

 1400رق های فوالدی نورد گرم نیز همان طور که از نامشان پیداست، طی فرآیند حرارتی معادل و
فارنهایت و نرم و شکل پذیر شدن اسلب یا تختال و در نهایت فرم دهی به آنها در بین رول ها 

 Hot Rolled) ورق های بدست آمده از نورد گرم، در زبان انگلیسی، هات رول پلیتتولید می گردند. 
Plate) و یا هات رول کویل    (hotRolled Coil) نیز خوانده می شوند. ورق های فوالدی نورد گرم، قطری

و  اینچ دارند که به ورق های نورد گرم بسیار نازک ، فویل یا برگ یا شیت ، 5.16اینچ تا  1.16بین 
  .میلی متر، پلیت گفته می شود 6به قطعات ضخیم تر از 

 کاربرد ورق گرم
در مصارف ساخت و ساز، مخازن تحت فشار، جوشکاری، تیرآهن، ریل ، لوله های  ی گرمورق ها

 .استفاده می شود و سوله سازی استیل و لوله های انتقال و جریان

 

 

 

 



 
 
 

 ورق گالوانیزه
زدن و در نهایت تضعیف و هستند که دچار خوردگی، زنگمعموال فوالد و آهن، از عناصری 

های فوالدی در این مشکل های مختلفی برای محافظت از سازهشوند. امروزه راهفروریختن می
های ی اکثر سازهها و اغلب بهترین روش براوجود دارند. فوالد گالوانیزه یکی از همین روش

 .شودفوالدی محسوب می
وی از رشود. اگر پوشش پوشش دهند، ورق گالوانیزه ایجاد می« روی»ا فلز اگر ورق فوالدی را ب

 .ین ورق به هیچ وجه زنگ نخواهد زدبین رود یا حتی شکسته شود، ا

 کاربرد ورق گالوانیزه
ها، کرد: در پل دایجا پآن را در همه توانیاست که م عیوس یامحصول به اندازه نیاربرد اک

 و غیره...هالیسقف منازل و اتومب ها،ابانیها، چراغ خها و نردهدروازه ها،ومیاستاد

 

 

 



 
 
 

 رنگیفوالدی ورق 
ورق های رنگی توسط رنگ آمیزی الکترواستاتیک ورق های گالوانیزه تولید می شوند. ضخامت 

اشد. بمیکرون می  7-15ر سطح پایینی دمیکرون و  20-25پوشش رنگی در قسمت باالی ورق 
مزیت این محصول نسبت به ورق های گالوانیزه ظاهر زیباتر، عدم تغییر رنگ در طول زمان، 

در برابر خوردگی، وزن سبک و ایمنی باال می باشد. همچنین این ورق ها شکل مقاومت دو چندان 
پذیری باالیی داشته و در انواع نمونه های فرمینگ سفالی، شادوالین، ذوزنقه، کرکره ای، پالرمو 
و ژنوا برای استفاده در سقف های شیروانی موجود می باشد. ورق های رنگی دارای ضخامتی اندک 

میلی متری موجود  1250و  1000یلی متر بوده و به دو صورت رول و شیت در ابعاد م 0.2-0.7بین 
 .است

 کاربرد ورق های رنگی

 :موارد استفاده از ورق های رنگی را می توان به شرح زیر لیست نمود

   وسایل گونه این درب تولید زمینه در بیشتر:  فریزر –صنایع تولید لوازم خانگی مانند یخچال 

   ساختمانی : سقف کاذب، بدنه ی پیش ساخت ها، انبار، کارگاه، کابینت،صنایع... 

  اجزاء و درب ، بدنه: کامپیوتر و الکترونیک –صنایع برق 

  اجاق گاز تجهیزات منزل از قبیل آبگرمکن و 

 



 
 
 

 میلگرد
 پروفیل با سطح مقطع دایره توپر که معموال دارای آج می باشند.

 ساختمانهای اسکلت بتنی می باشد کاربرد اصلی انواع میلگرد در

 که به عنوان آرماتور در بتن مسلح )بتن آرمه( قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 تیر آهن
تیرآهن یکی از مهمترین پروفیل های استفاده شده در سازه های ساختمانی و صنعتی است که 

 . نبتب وظیفه آن تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است

تمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف ها و پل های النه تیرآهن در ساخ
 . زنبوری استفاده می شود

 :انواع تیرآهن و استاندارد آن

 تیرآهن IPE :  میلیمتر ۶۰۰-۸۰ ارتفاع –استاندارداروپا و آلمان 

 تیرآهن INP:  میلیمتر ۶۰۰تا  ۸۰ ارتفاع –استاندارد چین و روسیه 

  

 تیرآهن IPB :  میلیمتر ۱۰۰۰تا  ۱۰۰ ارتفاع –تیراهن بال پهن 

 

 

 

 



 
 
 

 رالکو خدمات 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

 برشکاری
برشکاری یا قیچی کاری یکی از عمل های برشکاری مکانیکی محسوب می گردد؛ که به 

، همچنین میله ها را برش داد. برشکاری ی آهن وسیله ی قیچی می توان ورقهای فلزی
فرق که در قیچی کاری تیغه های که  بوسیله ی قیچی همانند برشکاری با قلم است با این

در دو طف قطعه قرار گرفته به وسیله ی نیروی دست یا ماشین از کنار هم عبور می 
ر واقع می توان گفت برشکاری با قیچی به معنای بریدن و د.کنندو برش صورت می گیرد

 قطع کردن وسیله بدون براده برداری به وسیله ی دو تیغه ی برنده گوه ای شکل که
  .مخالف جهت یکدیگر حرکت می کنند. و موجب برش وسیله می گردند

 25تا  2برش با گیوتین ضخامت 
ستگاه گیوتین یکی از حرفه ای ترین روش های برش ورق است که دارای سرعت و دقت د

 میلی متر و طول 25باالیی است. دستگاه گیوتین قابلیت برش انواع ورق آهن تا ضخامت 
متر را انجام میدهد. به دلیل اتوماتیک بودن فرایند برش، سفارشات در اسرع وقت و  6

 .باالترین کیفیت انجام میپذیردبا 

 

 



 
 
 

 میلیمتر 100تا  15برش گرم از  
برخالف برشکاری سرد که درآن نیازی به حرارت برای برش فلزات نیست، در این روش با 

 .ازی ملکول های فلز عملیات برشکاری انجام میشودباال بردن دما نقطه ذوب فلزات و جداس

 دیسک و دیسکی های اره تیغ از استفاده با برش و پالسما برش –در برش لیزری 
 .میشود انجام گرم روش به برش عملیات  آتش

 مزایا

زی با کامپیوتر وحکاکی ازجمله مزایای سا همگام – تراشه ایجاد عدم –کاهش زمان برشکاری 
 .برشکاری استاین روش 

 

 

 



 
 
 

 CNCبرشکاری 
انتخاب روش برشکاری یکی از موارد مهم در تهیه و آماده سازی قطعات فلزی قبل از 

کامال امری  cnc مونتاژ میباشد. امروزه با گسترش ارائه خدمات برش با دستگاه های
 با فلزات cnc برش کاریمورد استفاده در شرکت رالکو اقتصادی است. یکی از روش های 

عالوه بر  cnc استفاده از نازل ها برش پالسما و یا هواگاز می باشد. استفاده از دستگاه های
 . میگردد نیز برش قیمت و  افزایش دقت و سرعت برشکاری موجب کاهش هزینه

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  میلیمتر 12الی  2رول به شیت ورق فوالدی از سایز 
های فوالد برای برش ورقکن ورق نوعی سیستم برش کویل نازک است که دستگاه شیت

فوالد ضدزنگ, ورق فوالد گالوانیزه و غیره به صورت صفحاتی که طول آن نورد سرد, 
 .رودگیری شده است, به کار میاندازه

خط برش رول به شیت ، جهت برش عرضی ورق می باشد که ابتدا رول یکپارچه ورق را 
ین ایستگاه ها و فرآیند های روی دستگاه قرارداده و پس از باز شدن رول و حرکت ب

 .مختلف به صورت عرضی با سایزهای تعیین شده بریده میشود

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 سوراخکاری و پانچ ورقخدمات 
دهی فلزات است که در آن با استفاده از یک پرس پانچ، به ابزاری به یک فرایند شکل پانچینگ

برش دادن قطعه، یک سوراخ در  شود تا به داخل قطعه فلزی وارد شود و بانام پانچ نیرو وارد می
 .آن ایجاد کند

شود. غالبًا پانچ پس از عبور از قطعه و سوراخ کردن آن، به یک حفره حدیده در زیر قطعه وارد می
شود، به داخل حفره طی عملیات پانچینگ، یک تکه قراضه فلزی که از محل سوراخ بریده می

 .افتدحدیده می
شود، این قطعات قراضه ممکن است بازیافت شود، پانچ میای که بسته به نوع و جنس قطعه

 .دوباره مورد استفاده قرار گیرد و یا دور ریخته شود
عملیات گردتراشی، در داخل سطوح کار، برای ایجاد سوراخ هایی با قطر و طول مشخص را 

ده می سوراخکاری می گویند. در فرایند سوراخکاری، سطوحی را که می خواهند سوراخ شود، آما
 .کنند

 
 

 

 



 
 
 

 خدمات پخ زنی ورق
برای اتصال دو ورق یا دو محصولی که از ورق تولید شده اند مثل لوله فوالدی باید محل اتصال 

کرد. برشکاری ورق مقدم بر هر اقدام ثانویه دیگری است  پخ زنی آنها را پیش از جوشکاری آماده
ل را آماده کرد. به آماده سازی محل بنابراین پس از سایز کردن دقیق ورق میتوان محل اتصا

ناحیه  آناتصال پخ زنی یا کونیک زنی گفته میشود. اینکار سبب افزایش مقاومت جوش در 
 .میشود
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 خدمات سینوسی ورق
روش ها برای تبدیل ورق  ، ساده ترین و مقرون به صرفه ترین از پرکاربردترین یکی

 گالوانیزه به ورق شیروانی روش سینوسی کردن ورق میباشد.
سقف  است که در ساخت ورق گالوانیزه فرمدهی خدمات نوع خاصی ازخدمات سینوسی  

 .کاربرد دارد های شیروانی
های شیبدار استفاده می  سقف از دیرباز برای هدایت آب بارانی که در بام ها می ماند از

ه است که با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به تامین ذائقه تمامی سلیقه ها مدلهای شد
 . طراحی و ساخته شده است پوشش شیروانی متنوعی از

 

  



 
 
 

 


