
 پروفیل صنعتی

موجود می باشد. در سازه های بزرگ مثل پل ها، تابلو  ساختمانی پروفیل و صنعتی پروفیل پروفیل مقطع فوالدی می باشد که معموالً به دو صورت

 .باشید همراه ما با. دهیم قرار بررسی مورد را صنعتی پروفیل داریم قصد مطلب این در. بگیرد قرار استفاده مورد …تبلیغاتی و 

 گفته سنگین پروفیل معموالً  آن به که شودمی تولید باال ضخامت با سیاه ورق از معموالً  صنعتی پروفیل بدانید است بهتر

 .شودمی

ابعاد و ضخامت ورق سیاه که در تولید آن مورد استفاده قرار می گیرد متغیر خواهد بود. توجه داشته باشید در پروژه های صنعتی این پروفیل با توجه به 

 .که سازه های فلزی استفاده می شود از جمله کاربردی ترین محصوالت که در این سازه مورد استفاده قرار می گیرد، پروفیل صنعتی می باشد

  

 

  

شود. پروفیل ها معموال معموالً یک محصول فلزی توخالی یا مقطع فلزی می باشد که با ورق های فلزی گوناگونی مثل فوالد تولید و عرضه می پروفیل

تولید شده که هر یک کاربرد و ویژگی های خاصی دارد برخی از این پروفیل ها مثل پروفایل آبرو یا در و پنجره دارای کاربرد خاص  آلیاژی با ورق های

 .اشتو ظاهری مناسب می باشند. برخی دیگر از پروفیل صنعتی کاربردی تخصصی تر خواهند د

ته و جهات پروفیل ها معموالً از زوایا و جهات متعدد به دسته بندی های گوناگون تقسیم بندی می شود. از جهتی می توان به دو دسته مقاطع باز و بس 

 .دیگر پروفیل های صنعتی و ساختمان دسته بندی شد

گرم می باشد تولید و ساخته خواهد شد. ورق های مورد استفاده در پروفیل صنعتی همانطور که ذکر شد از ورقی به نام ورق سیاه که محصول نورد 

 .ساخت پروفیل ضخامت و ابعاد بزرگتری نسبت به ورق های فوالدی دارند که در نتیجه باعث می شود تا وزن بیشتری داشته باشد
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استفاده قرار می گیرد. این پروفیل ها معموالً در پروفیل های صنعتی و ساختمانی معموال در پروژه های خیلی بزرگ و صنایع بسیار بزرگ مورد  

ساختمانی قرار بازارهای جهانی به نام پروفیل ساختمانی سنگی معروف می باشند. اما بهتر است بدانید در بازار آهن ایران کامالً جدا از انواع پروفیل 

 .گرفته است

 

 صنعتی پروفیل های ویژگی

یژگی های صنعتی ابعاد بزرگ و استحکام باالی محصوالت فوالدی می باشد که دارای تحمل باالیی در برابر توجه داشته باشید بارزترین مشخصه و و

 .می باشد انواع صدمات احتمالی می باشد. توجه داشته باشید پروفیل های صنعتی معموالً از توانایی باربری و استحکام کششی بسیار باالیی برخوردار

  

 

  

به اینکه چهار گوش می باشد نقش ستون ها یا تیرهای غول پیکری را بازی خواهد کرد که در ساختمانه ای بزرگ مورد استفاده  ها با توجهاین پروژه

 :های پروفیل صنعتی عبارتند ازترین ویژگیگیرد. برخی از مهمقرار می

 .گیردصنایع مختلفی مورد استفاده قرار میپروفیل صنعتی دارای قابلیت جوشکاری بسیار مناسبی می باشد که به همین خاطر در  .1

 .همچنین پروفیل های صنعتی معموالً از ضخامت بسیار زیادی برخوردار می باشد .2

 .کنند و به صورت ستون مورد استفاده قرار خواهد گرفتتوجه داشته باشید داخل پروفیل های صنعتی را معموالً با بتن پر می .3

ت به ظاهر غول آسایی که دارد از وزن کمی برخوردار می باشد و در برابر رطوبت و آب از مقاومت باالیی برخوردار بهتر است بدانید پروفیل صنعتی نسب .4

 .است

شود. معموالً در ساخت انواع توجه داشته باشید در هر صنعتی که نیاز به پروفیل های در ابعاد بزرگ و قدرتمند باشد از پروفیل های صنعتی استفاده می .5

 .غول آسا، در سوله ها، کارخانجات بسیار بزرگ و عظیم فلزی و تاسیسات صنعتی استفاده شودسازه های 

 

 صنعتی پروفیل کاربرد



 پروفیل صنعتی مشخصات فنی و ظاهری بی نظیری که دارد معموال در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از کاربرد پروفیل صنعتی

 :عبارتند از

 یلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی و بزرگ استفاده می شودپروفیل صنعتی ب. 

 گیرداز مهم ترین کاربردهای این پروفیل این است که به جای ستون برای سازه ها مورد استفاده قرار می. 

 از پروفیل صنعتی در ساخت خرپا های غول پیکر استفاده خواهد شد. 

  باشد می صنعتی پروفیل کاربردهای دیگر از. …استفاده در صنایع خودرو سازی و ساخت ماشین آالت و. 

  

 

  

 مرکب صنعتی پروفیل

پروفیل صنعتی در حالت عادی توسط روش سرد تولید می شود اگر در ساخت یک پروفیل نورد سرد و نورد گرم به کار گرفته شود؛ پروفیل مرکب 

شود که این محصول دارای مزایا بسیاری نسبت به پروفیل در بازار شناخته میشود. پروفیل صنعتی مرکب معموالً به نام پروفیل کامپوزیتی تولید می

 :های معمولی می باشد. مهم ترین مزیت های پروفیل مرکب عبارت اند از

مناطقی که شود در باشد که باعث میتوجه داشته باشید پروفیل صنعتی مرکب معموالً از مقاومت باالیی در برابر خوردگی و فرسودگی برخوردار می .1

 .رطوبت هوا بیشتر است از پروفیل صنعتی مرکب نسبت به مدل های دیگر بیشتر استفاده شود

 .وزن پروفیل مرکب معموال نسبت به پروفیل صنعتی معمولی کمتر می باشد که بهترین گزینه برای استفاده در سازه های بسیار بزرگ است .2

شود که مهم ترین کاربرد این خاصیت مقاومت بیشتر پروفیل در برابر زلزله تولید و ساخته میپروفیل صنعتی مرکب توسط یک قابلیت غیر کشسانی  .3

 .حفاظت بیشتر از ساختمان خواهد بود

 

 صنعتی پروفیل تولید نحوه



بسازند که مطابق  ایفرآیند تولید پروفیل از جهات متعددی به صورت تخصصی و حساس می باشد. متخصصان تولید پروفیل باید محصوالت را به گونه

ط تولید با استانداردهای پروفیل صنعتی باشد. سیستم تولید پروفیل صنعتی به این صورت است که کارخانه ها معموالً ورق های فوالدی سیاه را به خ

 .کندنورد سرد وارد می

س به مرحله خم کاری و سایز بندی رفته و در نهایت شود. سپپس از اینکه ورق های سیاه را برش دهند در ابعاد و سایزهای متفاوتی برش داده می 

 .شود. توجه داشته باشید شما باید سعی کنید این پروفیل ها را از فروشگاه های معتبر تهیه نماییدپروفیل تولید می

 

 صنعتی پروفیل قیمت

ه خواهد شد. به دلیل حجم و ابعاد بزرگ این پروژه های بزرگ و صنعتی استفادهمانطور که ذکر شد از پروفیل های صنعتی معموالً در ساخت پروژه

ر خواهد معموال مقدار زیادی از پروفیل صنعتی استفاده خواهد شد. به همین خاطر قیمت پروفیل صنعتی در هزینه تمام شده پروژه ها بسیار تاثیرگذا

 .بود

 نیز سیاه ورق قیمت تغییرات که شودمی استفاده سیاه ورق از معموال صنعتی پروفیل ساخت در دانیدمی که همانطور

 .بود خواهد تاثیرگذار بسیار صنعتی پروفیل قیمت در

 جمله از …های مالی و اقتصادی دولت و کارخانه تولید کننده و همچنین قیمت جهانی فوالد و سنگ آهن، تغییرات نرخ ارز، هزینه تجهیزات، سیاست 

 کارشناسان با شده ذکر ارتباطی های راه طریق از بیشتر اطالعات کسب جهت باشدمی تاثیرگذار صنعتی پروفیل قیمت تعیین بر که باشد می عواملی

 .تماس باشید در هایپر آهن

 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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