
 انواع نبشی

ب در نبشی از پروفیل های ریز نقش و پر کاربرد در ساختمان سازی می باشد. مهم ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود که به صورت تنها یا مرک

 .صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد دلیل آن داشتن دو ضلع عمود برهم در سازه فلزی می باشد

را مورد بررسی قرار دهیم. جهت کسب اطالعات  نبشی انواع ظاهر نبشی نشان دهنده یک پیچ می باشد. در این مطلب قصد داریمتوجه داشته باشید 

 .بیشتر با ما همراه باشید

 

 نبشی

که الزم است به اگر شما مخاطبان گرامی به سازه های مختلف دقت کرده باشید؛ متوجه خواهید شد که بخش هایی از سازه جهت تحمل بار می باشد 

توان اشاره کرد. در واقع می نبشی توان بهیکدیگر اتصال داده شوند. به این منظور قطعات مختلفی استفاده خواهد شد که از مهم ترین این قطعات می

هر ضلع نبشی بال می گفت نبشی یکی از انواع اتصاالت مفصلی می باشد که دارای سطح مقطع به شکل دو ضلع عمود بر یکدیگر است. معموال به 

 .گویند

 هر ضلع طول باشید؛ داشته توجه آن به ها نبشی معرفی در باید و است برخوردار باالیی اهمیت از که مهمی بسیار نکته

 .باشد می موثر بسیار نبشی وزن در فاکتور دو این که چرا باشد می آن بال ضخامت و بال

های مختلف سازه به یکدیگر نیست؛ بلکه جهت یکنواخت کردن توزیع بار برای جلوگیری از بخش تنها اتصال نبشی در نظر داشته باشید که وظیفه

ه تخریب سازه می باشد. همانطور که مشاهده می کنید سازه ها در محیط متنوعی ساخته می شود که در هر محیط از نبشی با چه جنس خاصی استفاد

که با توجه به شکل سازه باید از مواد مناسب استفاده نمایید؛ به گونه ای که از تاثیر آن بر روی وزن  کنید؛ بسیار مهم است. عالوه بر این باید بدانید

 .کل سازه را بتوانید اندازه گیری نمایید

لزی به از مقاطع فلزی می باشد که در سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است بدانید این محصول وظیفه اتصال دو قسمت ف نبشی

 .یکدیگر را برعهده دارد و در واقع نبشی ها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و صفحات به ستون ها استفاده خواهد شد

وفور عالوه بر این از این محصول برای ساخت خرپا استفاده خواهد شد. نبشی های خرد شده از جمله نبشی هایی می باشند که در آسانسور سازی به 

 .شود معموالً به این نبشی ها؛ نبشی لقمه گفته می شود استفاده می

 

 انواع نبشی از نظر ظاهری



توان گفت نبشی ها از نظر ظاهری به دو دسته بال مساوی توجه داشته باشید معموال نبشی ها در انواع مختلفی در بازار موجود می باشد. به طور کلی می

 .و باله نامساوی تقسیم بندی می شود

  

 

  

 .باشد می ها آن های بال اندازه در تولید های روش از غیر به فوالدی مقاطع این تفاوت

 :برخی از انواع نبشی ها عبارتند از

 

 نبشی بال مساوی

باشد  انگلیسی می L یا V معموالً بال های نبشی ها به صورت هم اندازه بوده و بر یکدیگر عمود می باشند. از نظر ظاهری معموال این محصول شبیه

 .معموالً اندازه دو بال نبشی را بر روی نبشی هک می کنند که می تواند در هنگام خرید آن را مشاهده نمایید

 

 نبشی اسپیرال

ف باالی نبشی اسپیرال معموالً از نظر ظاهری به شکل بال مساوی می باشد که این محصول به روش فابریک و پرسی تولید خواهد شد. با توجه به انعطا

 ۵۰تا  ۲۰در  ۲۰محصول معموالً در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای عمر باالیی می باشد. نبشی اسپیرال بال مساوی در ابعاد  این

 .موجود می باشد ۵۰در 

 



 نبشی بال نامساوی

به همین خاطر به این نوع از نبشی ها، نبشی بال نامساوی بال این نبشی ها معموال به صورت برابر نیست بلکه یکی از بال ها از دیگری بزرگتر است. 

 .انگلیسی می باشد L شود از نظر شکل ظاهری شبیهگفته می

 

 انواع نبشی از نظر روش تولید

به شرح زیر  نبشی ها امکان دارد از نظر روش تولید نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشد. معموالً به دو صورت پرسی و فابریک دسته بندی می شوند که

 .است

  

 

  

 نبشی پرسی و فابریک

پرسی  برای تولید نبشی پرسی از ورق استفاده می شود اما برای تولید نبشی فابریک از شمش استفاده خواهد شد. توجه داشته باشید در تولید نبشی

 .که برش خورده اند از دستگاه رول فرمینگ استفاده خواهد شد فوالدی های ورق معموالً برای پرس کردن

های فابریک وارد کوره دارای سرعت بسیار باالیی می باشند و در طی زمان کوتاهی تعداد زیادی از نبشی ها را تولید خواهد کرد. در حالیکه شمش 

 .حرارتی شده و با عبور آن ها از قفس های مخصوص مقطع آنها کاهش پیدا کرده و به نبشی تبدیل خواهد شد

 

 نبشی کرنربید

https://ahanhyper.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/


. شد خواهد استفاده …نقشه کرنربید یکی از اجزای مهم در ساخته کناف ساختمان است. همچنین از این محصول در ستون، سقف کاذب، دیوارها و 

انید معموالً نبشی کرنربید از نظر ساخت و جنس از عوامل مختلفی برخوردار می باشد که می توان از نظر جنس به گالوانیزه، بد است بهتر

 .کرد اشاره …و  پلیمری کاغذی،

 

 انواع نبشی از نظر جنس

  

 

  

 نبشی فوالدی

شود که در مصالح ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد. به همین خاطر به آن نبشی های فوالدی یا نبشی نبشی از فوالد با استحکام باال تولید می

 .ساختمانی گفته خواهد شد. نبشی فوالدی در بین محصوالت مختلف دیگر که تولید می شوند بیشترین کاربرد را در صنعت دارد

دی مورد به عنوان مثال می توان گفت در جاهایی که قرار است نبشی به صورت مداوم در برخورد با آب یا رطوبت قرار داشته باشد معموالً نبشی فوال 

این محصول در استفاده قرار نمی گیرد. چرا که این پروفیل در اثر گذشت زمان امکان دارد دچار زنگ زدگی و خوردگی شود. با توجه به اینکه معموال 

 .طول ها اندازه و ضخامت های مختلفی تولید می شود می توان از آن در قسمت های مختلف سازه استفاده کرد

 

 نبشی استنلس استیل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1


شود. می فتهیکی دیگر از انواع نبشی ها نظرجنس، عناصر سازنده معموالً نوع استنلس استیل می باشد. به این نبشی معموالً نبشی فوالد زنگ نزن نیز گ

 .شودبرای موارد خاص که شرایط محیطی به نبشی های فوالدی اسیب می رساند از نبشی های استنلس استیل استفاده می

توان گفت در سازه هایی که در معرض رطوبت یا آب قرار دارند مثل سازه های دریایی یا سازه هایی که احتمال برخورد مواد خورنده به عنوان مثال می 

 .شودمتری تولید می ۱۲و  ۶ا وجود دارد بهترین گزینه نبشی های استنلس استیل می باشد. این محصول در طول های با آن ه

 

 نبشی آلومینیومی

عموالً به همانطور که از نام این محصول پیداست نبشی آلومینیومی از فلز سبک آلومینیوم به دو روش پرسی و فابریک تولید خواهد شد. این نبشی ها م

 .احتی حمل و نقل شده و دارای وزن سبک می باشد. همچنین در برابر خوردگی و پوسیدگی نیز از مقاومت باالیی برخوردار می باشدر

 استفاده آلومینیومی نبشی از … و دریایی و هوایی صنایع شهری، های پل ساخت ها، سازه انواع برق، انتقال خطوط در

 .شد خواهد

 کاربرد نبشی

هن به بیم بهتر است بدانید نبشی ها در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان گفت برای اتصال دادن به ستون، تیرآ

 .شد خواهد استفاده …های باربر، ساختن خرپا، ساختن سقف کُرمیت برای بال باالیی تیرچه و همچنین اتصاالت نیم گیر دار و گیردار و 

 .توجه داشته باشید نبشی ها از جمله مقاطعی می باشد که در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد

های خرد شده استفاده می شود. در سقف های کرمیت برای باالی تیرچه نبشی و تسمه یا ناودانی به توجه داشته باشید معموال در اسانسورها از نبشی 

 .گیرد و اتصاالت ساده در سازه از نبشی استفاده می شوده خواهد شد و درون بتن پوششی قرار میکار برد

 .به عنوان مثال اتصال نبشی جان اتصال با نبشی نشیمنی تقویت شده و تقویت نشده اتصال گیردار یعنی صلب و غیره می توان نام برد

 

 قیمت انواع نبشی

به تمام این  ها نبشی انواع قیمت معموال در ضخامت ها، سایزهای مختلف و همچنین اجزای مختلفی وجود دارد کههمانطور که می دانید نبشی ها 

مراجعه https://ahanhyper.com/  موارد بستگی دارد. شما بازدید کنندگان گرامی می توانید جهت استعالم قیمت انواع نبشی ها به وبسایت

 .نمایید و یا با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید

https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/


 

 نبشی به انگلیسی

ید که این همانطور که پیش تر اشاره شد، نبشی از جمله پر کاربرد ترین و پرمصرف ترین مصالح در انواع سازه های مختلف می باشد. در نظر داشته باش

قابل استفاده است. با توجه به نوع سازه، نوع استفاده منفرد یا مرکب بودن آن مشخص خواهد قطعه فوالدی هم به صورت منفرد و هم به صورت مرکب 

 نبشی باشد که از کنار قرار از روی هم قرار گرفتن دو مقطع آهنی تولید و ساخته می شود. شاید جالب باشد بدانید کهشد. در واقع نبشی پروفیل می

 .می باشد Corner اسم به انگلیسی به

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 
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