
 پروفیل زد

 از جمله پروفیل های پرکاربرد و پر استفاده در صنایع و ساختمان سازی می باشد. در این مطلب قصد داریم پروفیل زد و کاربرد آن را مورد زد پروفیل

 .بررسی قرار دهیم. جهت آشنایی با این پروفیل با ما همراه باشید

شود. یک پروفیل برای ساخت از جمله مصالح فلزی پر کاربرد می باشد که در نمونه های مختلفی تولید و روانه بازار می پروفیل همانطور که ذکر شد

ر می گیرد. پیمانکاران ساختمانی و اهل صنعت باید به درستی کاربرد و ویژگی های تمام پروفیل در و پنجره و پروفیل دیگر برای سقف مورد استفاده قرا

 .ها را بدانند تا بهترین استفاده از پروفیل ها را داشته باشد

 

 چیست؟ زد پروفیل

دارد. پروفیل ها معموالً به صورت کلی به  همانطور که ذکر شد پروفیل از جمله مصالح ساختمانی می باشد که در یک طول معین و مقطعی کامالً ثابت

 .و میلگرد ازجمله پروفیل های باز می باشند تیرآهن ،ناودانی و نبشی دو دسته باز و بسته تقسیم بندی می شود. محصوالتی مثل

  

 

  

پروفیل های بسته محسوب خواهند شد. پروفیل زد از جمله انواع مصالح ساختمانی می باشد که شکلی مثل حرف  و قوطی جزوه لوله محصوالتی مثل 

 .دارد که جزء پروفیل های باز می باشد Z انگلیسی

 .شود می شناخته بازار در نیز زد پرلین پروفیل نام به زد پروفیل بدانید است بهتر

 زد پروفیل تولید و ساخت نحوه
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 .زد توسط نورد گرم تولید می شود که دارای فرآیند تولیدی خطی می باشد. نحوه ساخت پروفیل زد به شکل زیر می باشدپروفیل 

حله بعد در مرحله اول رول های فلزی به کارخانه وارد شده و به قسمت دستگاه برش برده می شود که در سایزها و ابعاد متفاوتی برش بخورند. در مر

 .در دستگاه مخصوص ساخت پروفیل زد قرار خواهند گرفت که شکل پله ای های متعددی در این ورق ها ایجاد خواهد شد ورق های برش خورده

کند تا در مقاطع متعدد تولید شده و به شکل زد توجه داشته باشید پس از این مراحل پروفیل از سمت دیگر دستگاه که برای بررسی و مقطع عبور می

 .هر کارخانه متناسب با درخواست و نیاز خریدار پروفیل های زد را پانچ کرده و چرخه تولید به پایان خواهد رسیددراید. در پایان نیز 

 

 زد پروفیل ابعاد

نه بازار روا پروفیل های زد معموالً بر اساس نیاز مشتری در سایز و ابعاد مختلفی شخصی سازی خواهند شد با یک گستره متفاوت از نظر سایز تولید و به

 .توانند با توجه به نیاز خود سایر های متعددی را سفارش دهدشود. مشتریان میمی

 .میلیمتر می باشد ۱۶۰۰۰حداکثر طول برای یک پروفیل زد  .1

 .میلیمتر است ۴۰۰همچنین حداکثر جان برای یک پروفیل زد برابر  .2

 .میلیمتر خواهد بود ۱۰۰حداکثر باحال برای یک پروفیل زد  .3

 .خواهد بود st52 مواردی که ذکر شد حداکثر از سختی ورق پروفیل ها تا سطح عالوه بر این .4

 

 زد پروفیل مزایای

  

 

  

 .برخی از مزایای پروفیل زد به شرح زیر می باشد

از پروفیل زد استفاده یکی از مزایای بسیار مهم پروفیل زد توانایی باالی این پروفیل در تحمل بارهای کششی می باشد. معموالً در همه سازه های فلزی  .1

 .باشدخواهد شد و این کاربرد زیاد نشان دهنده اهمیت این پروفیل ها می



اختمان بسیار در مناطقی که مستعد زلزله می باشند معموالً بیشترین کاربرد را پروفیل های زد دارند. چرا که این پروفیل ها در افزایش استحکام کلی س .2

 .موثر می باشند

هارچوب فلزی ساده را با مقاومت بیشتری حفظ خواهند کرد تا جایی که در برابر طوفان های ناگهانی یا فرسایش خاک آسیب کمتری پروفیل های زد چ .3

 .به ساختمان وارد خواهد شد

 .توانند جابه جا شوندپروفیل های زد نسبت به مصالح دیگر به راحتی می  .4

 .در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرندبهتر است بدانید پروفیل زد توسط انواع پیچ و مهره  .5

 .ای دارند که از اول مصالح محصوالت سازگار با محیط زیست می باشنداین پروفیل ها فرایند بازیافت نسبتاً ساده .6

درصد از وزن ساختمان کم  ۴۰نکته بسیار مهمی که باید مد نظر قرار دهید این است که با استفاده از پروفیل زد به جای فلزات دیگر تقریباً حدود  .7

 .خواهد شد

 

 زد پروفیل کاربرد

هایی که دارد در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از پروفیل زد از جمله پروفیل هایی می باشد که با توجه به مزایا و ویژگی

 :کاربردهای این محصول عبارتند از

 استفاده در ریل ها و پایه ها 

  برای ساخت فریم فلزیاستفاده 

 استفاده در کشتی سازی یا سایر مصارف صنعتی 

 استفاده برای افزایش استحکام سقف های سالن های چند طبقه با وزن زیاد و سقف کارخانه ها 

 استفاده برای افزایش استحکام سازه های کوچکتر از کارخانه یا ساختمان های چند طبقه. 

 

 زد پروفیل وزن

با ساخت این پروفیل و ورود آن به ساختمان سازی تحول بزرگی رخ داد. یکی از مشکالتی که طراحان ساختمان و سازه های بزرگ بهتر است بدانید 

 .داشتند؛ وزن کلی ساختمان و استحکام نسبی پی و پایه ساختمان در نگهداری وزن می باشد

آن با فلزات دیگر نیمی از وزن کلیه فلزات که در ساختمان سازی مورد استفاده  بهتر است بدانید که با ورود پروفیل زد به ساختمان و جایگزین شدن 

کیلوگرم متغیر می باشد  ۱۰تا  ۴ حدود از زد پروفیل وزن بدانید است بهتر. باشد می سازی ساختمان در مثبت نکته یک این قرار می گرفت، کم شد. 

 .که این با توجه به انواع آن خواهد بود

 

 زد پروفیل انواع

خاب نمایید. پروفیل های آلومینیومی معموال برای مصالح و کاربردهای متعددی تولید می شوند که با توجه به نیاز خود می توانید نوع مخصوص آن را انت

 :برخی از انواع پروفیل زد عبارتند از

  



 

  

  16Z پروفیل

 .میلی متر تولید و روانه بازار می شود. وزن هر یک از آن ها متغیر خواهد بود ۳و  ۲.۵و  ۲این پروفیل معموالً در ضخامت های 

 

  18Z پروفیل

 .میلیمتر تولید و روانه بازار می شود ۳میلیمتر و همچنین در ضخامت  ۲.۵میلیمتر  ۲معموالً در سه ضخامت  ۱۸پروفیل زد 

 

  20Z پروفیل

 .میلیمتری در بازار موجود می باشد ۳.۵میلیمتری و  ۳میلیمتری و  ۲.۵میلیمتری و  ۲ضخامت  ۴پروفیل زد در 

 

  22Z پروفیل

 .شودمیلیمتر تولید و روانه بازار می  ۳.۵میلی متر و  ۳۳میلیمتر  ۲.۵میلیمتری و  ۲پروفیل در ضخامت های 

 

 زد پروفیل قیمت

 .باشد می نوسان حال در … و آهن و فوالدی ورق قیمت ارز، نوسانات به توجه با زد پروفیل قیمت بدانید است بهتر

ی گیرد. توجه داشته باشید پروفایل زد از کاربردی ترین محصوالت آهنی می باشد که در کاربردهای بسیاری از جمله سوله سازی مورد استفاده قرار م

میلیمتر تولید و روانه بازار می شود. معموالً پروفیل زد توسط دستگاه پرس برکت و رول فرمینگ تولید و ساخته  ۳۰۰تا  ۱۴۰این محصول در ارتفاع 

 .می شود



 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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