
 پروفیل )قوطی(

به عنوان  پروفیل. در صنعت ساختمان سازی از مصالح زیادی استفاده می شود که هر یک از آنها نقش بسیار مهمی را در ساخت ساختمان ایفا می کنند

گوناگون ساخت و ساز، به یکی از مصالح فلزی به شمار می آید که در صنایع ساخت و ساز دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشد و در بخش های 

 .بهترین شکل ممکن می توان آن را مورد استفاده قرار داد

 .گویند می profile پروفیل  شوند می گرفته کار به ساختمان نمای یا و لوله پنجره، و درب تولید برای که تجهیزاتی به

فلزی محسوب می شود که از گذشته تا به امروز در ساخت و ساز کاربرد به طور کلی باید گفته شود که این وسیله جزء یکی از پرکاربردترین کاالهای 

زمینه دارد و تولید آن در انواع، شکل ها، ضخامت، اندازه ها و جنس های مختلف انجام می گیرد. کارخانه های زیادی در سطح کشور به فعالیت در 

 .مشغول هستند پروفیل تولید و ساخت

 

 پروفیل و انواع آن

هایی هستند که از آنها در صنعت ساختمان سازی ، پروفیل ساختمانی های پروفیل دو گروه ساختمانی و صنعتی قرار می گیرد. منظور ازدر  پروفیل

 .استفاده می شود و اگر بخواهیم یکی از پروفیل های ساختمانی را نام ببریم می توانیم به درب و پنجره های آلومینیومی اشاره کنیم

 

هم کاالهایی می باشند که در صنایع گوناگون از قبیل خودروسازی به عنوان قطعه ها و تجهیزات صنعتی به کار گرفته می شوند.  صنعتی های پروفیل

نورد گرم، نورد سرد و مرکب انجام می گیرد. پروفیل های صنعتی به طور معمول بسیار شیوه تولید پروفیل های ساختمانی با استفاده از شیوه های 

 .ویژه می باشند و به پروفیل های ساختمانی هیچ گونه شباهتی ندارند
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به فرد می  ساخت پروفیل های ساختمانی برخالف صنعتی حتی در یک کارگاه امکان پذیر می باشد. پروفیل های صنعتی به اندازه ای خاص و منحصر

 .باشند که در حال حاضر در ایران تولید نمی شوند

 

 کاربردهای پروفیل

ا این امروزه از کاربردها و مصارف صنعتی فراوانی برخوردار می باشد و در صنایع خودرو گرفته تا صنایع نظامی بیشترین قسمت از فلز سازه ها ر پروفیل

دارای کاربرد زیادی در صنعت ساختمان سازی دارد. عالوه براین میان مصارف گوناگون ساختمانی محصول تشکیل می دهند. ولی با این حال همچنان 

 .گیرد می قرار استفاده مورد  بیشتر برای ساخت در و پنجره

که یک زمین با خوب است بدانید که نرده های مختلف حفاظ را نیز به وسیله آن تولید می کنند. به جز همه مواردی که ذکر شد ساخت نرده هایی 

ای مالک شخصی را از زمین های دیگر جدا می نماید به کمک پروفیل انجام می گیرد. ساخت پشت بام و سقف منازل به عنوان یکی دیگر از کاربرده

 .هده کردبه شمار می آید. در صنایع پزشکی به ویژه در لوازم حمل بیماران و مصدومان هم می توان کاربرد این کاال را مشا پروفیل مهم

 روش های تولید پروفیل

با استفاده از دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم ساخته خواهد شد که هر یک از این شیوه ها منجر می گردد تا محصول تولید شده دارای ویژگی  پروفیل

ی ویژه ای برخوردار هستند و تولید آن ها و کاربردهای مختلفی باشند. در روش مستقیم ورق از قالب هایی عبور می کند که مخصوص بوده و از طراح

 .از طریق دادن زاویه ها و فرم موردنظر به ورق انجام می شود

 



ویی در روش غیرمستقیم برای شکل دادن به ورق ها از سوی قالب ها و حرارت جوش با پیچش گیر فشار وارد می شود. به وسیله وارد کردن چنین نیر

و بازسازی و ترمیم ورق به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد. به عالوه با استفاده از یک اره خودکار برای از طرف پیچش و کمانش و خمش ترمیم 

 .برش دادن ورق ها اقدام می شود و بعد از اینکه بسته بندی شدند به انبار کاالهای فوالدی فرستاده می شوند

 

 معایب پروفیل

به غیر از مزایا دارای یک سری معایب نیز  پروفیل محاسن پروفیل ها صحبت کردیم. الزم به ذکر است کهتا اینجا در مورد انواع و همچنین کاربردها و 

ن آالت ساخت می باشد و یکی از معایب آن این است که تولید آن به مقدار زیاد در کشور ایران صورت نمی گیرد. به دلیل اینکه در تعداد زیادی از ماشی

 .در کشور ما شده است پروفیل استفاده نمی شود و قیمت بسیار باالیی دارند. همین مسئله منجر به نامناسب بودن هزینهپروفیل از فناوری ویژه ای 

 

 

از دستگاه یکی دیگر از معایب پروفیل ها این است که به سختی می توان اتصال آنها را در محل استفاده انجام داد. برای متصل کردن این محصول باید 

رف استفاده کرد که مدرن بوده و به ندرت در ایران پیدا می شود. به همین دلیل برای اتصاالت پروفیل ها باید هزینه های نسبتا باالیی را صمخصوصی 

 .کرد

 

 قیمت پروفیل

. در نظر داشته باشید که همانطور که ذکر شد پروفیل از جمله پرکاربرد ترین مقاطع ساختمانی می باشد که در مواد بسیاری از آن استفاده خواهد شد

توان کلی میمعموالً پروفیل ها در سایز ها و ابعاد مختلف با کیفیت های مختلف در بازار می باشد. به همین خاطر قیمت آن ثابت نخواهد بود. به طور 



 … و آالت آهن روز قیمت با توجه به ابعاد سایز آن، نوع و مدل آن، کاربرد، کارخانه سازنده، کیفیت ساخت، نوسانات ارز و دالر،  پروفیل قیمت گفت

 .باشد می نوسان حال در

در وب به خاطر انتخاب بهتر مشتریان عزیز سعی کرده است تا هزینه این مقطع فوالدی را به صورت به روز و آنالین  هایپر آهن مجموعه

درج نماید. شما مخاطبان گرامی می توانید جهت مشاهده قیمت انواع مقاطع فوالدی به وب سایت مراجعه https://ahanhyper.com/  سایت

کرد. شایان ذکر است که مجموعه آهن هایپر کرده و بررسی نمایید. به این صورت محصول مناسبی را با توجه به بودجه مورد نظر خود تهیه خواهید 

نان خاطر همواره در تالش است تا مقاطعی را عرضه کند که عالوه بر کیفیت و مرغوبیت باال از نظر اقتصادی نیز مناسب و به صرفه باشد. پس با اطمی

 .این مقاطع را تهیه کرده و در کاربردهای نظر خود از آن بهره مند شوید

 

 خرید پروفیل

 در انواع صنعتی و ساختمانی موجود می باشد که هر یک از آن در کاربردهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که ذکر شد بیشتریت پروفیل

 تهیه باال کیفیت در را فوالدی مقاطع این تا کنید سعی. باشد می …استفاده پروفیل فوالدی در ساختمان سازی، چهارچوب فلزی، درب و پنجره و 

جهت فروش و مایید تا از ایمن بودن مقاطع اطمینان داشته باشید. امروزه با توجه به کاربرد بسیار انواع پروفیل ها، فروشگاه های بسیاری هستند که ن

 .عرضه آن فعالیت دارند. پیشنهاد ما به شما عزیزان فروشگاه تخصصی آهن هایپر می باشد

طع فوالدی ازجمله پروفیل در کیفیت های باال می باشد. به گونه ای که می توان گفت تمامی مقاطع فوالدی که این مجموعه ارائه دهنده انواع مقا 

ت از توسط این مجموعه ارائه می گردند؛ توسط تولید کنندگان برتر و مطرح داخلی و خارجی تولید و ساخته شده است. با اطمینان از کیفیت محصوال

و دیگر مقاطع اقدام نمائید. نکته مهمی که باید مد نظر قرار دهید این  پروفیل خرید جهت سفارش وhttps://ahanhyper.com/  طریق وبسایت

دریافت نمایید. بدون است که شما عزیزان می توانید جهت دریافت راهنمایی و مشاوره با کارشناسان فروش مجموعه تماس باشید؛ مشاوره های الزم را 

 .شک محصوالت با کیفیتی را تهیه و خریداری خواهید کرد

 

 سخن پایانی

ف از و انواع مختلف آن در تعداد زیادی از ساختمان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که همه ما آنها را به صورت روزانه مشاهده می کنیم. هد پروفیل

سازی این است که میزان مقاومت و ایمنی سازه افزایش پیدا کند و همچنین از خوردگی جلوگیری شده و وزن آن به کار بردن پروفیل ها در ساختمان 

 .ت زیاد این محصول به کار گرفته می شودنظامی و پزشکی هم مقاوم تجهیزات کاهش یابد. حتی در صنعت های خودروسازی و

https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA


استفاده این وسیله کاربردی و مهم دارای انواع گوناگون و قیمت های متفاوتی می باشد. هر یک از مدل های آن برای بخش ویژه ای از یک سازه قابل 

رند و سپس تصمیم می گیرند تا از چه نوع پروفیلی خواهد بود. مهندسان عمران ابتدا میزان نیرو موجود بر روی هر بخش ساختمان را اندازه می گی

 .استفاده شود

باال باشد قیمت آن به همان نسبت باال می رود. اگر در مورد خرید و استفاده از این محصول به مشاوره  پروفیل در صورتی که میزان ضخامت و اندازه

 .در ارتباط باشیدahanhyper.com  نیاز دارید می توانید با مشاوران سایت

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