
 ۱۶تیرآهن 

 ۱۶رود که جان های متوسط و مصالح ساختمانی به شمار میاز دیگر مصالح ضروری ساختمان است. این محصول از جمله انواع تیرآهن ۱۶تیرآهن 

شود، کاربردهای بسیاری را برای مصارف ساختمان سازی مانند پوشش دهی می ۱۶و  ۱۴های متوسط که شامل تیرآهن متری را داراست. تیرآهن

از جمله مصالح پر مصرف و پر  ۱۶تر دارند. بدین ترتیب تیرآهن های سبکهای فلزی و همچنین اسکلتهایی از بدنه اسکلتها، بخشها، ستونسقف

بایستی به سطح مقاومت، استاندارد تولید، ابعاد، اندازه و مواد اولیه آن توجه داشته  تیرآهن خرید شود. قابل ذکر است که قبل ازفروش محسوب می

 .باشید

ساختمان سازی به شمار می رود. برای برپایی یک سازه محکم،  صنعت در استفاده مورد متریال و مصالح دیگر از ۱۶ آهن تیر همانطور که گفته شد

وع سازه و نحوه ایمن و بادوام، از مقاطع فوالدی مختلف مانند تیر آهن استفاده می شود. در این زمینه باید خاطر نشان نمود که تیر آهن ها متناسب با ن

 .کاربرد، در سایزها و مدل های مختلفی طراحی و تولید می شوند

 تیر مدل این معمول، طور به. شود می واقع استفاده مورد گسترده و وسیع صورت به سازه، ساختار و اسکلت در استفاده برای ۱۶ اهن تیر این میان، در

 .دارد کاربرد بسیار ها ستون و ها سقف سازی پیاده و اجرا برای آهن

از مهم ترین عناصر و فاکتورها برای ساخت و اجرای اسکلت یک سازه محسوب می شود. تحمل تنش و وزن  ۱۶شایان ذکر است که تیر آهن سایز 

 .ساختمان، به انضمام محافظت از سطح سازه، از مهم ترین وظایف این مدل از مقاطع فوالدی به حساب می آید

را برای احداث سازه  ۱۶دها و فناوری های روز، قابلیت استفاده از تیر آهن سایز عالوه بر این، طراحی و تولید این مدل از تیر آهن ها متناسب با استاندار

دالیل  ها و ساختمان های بلند مرتبه و آسمان خراش ها، به راحتی امکان پذیر ساخته است. همچنین، افزایش و تسریع سرعت پیشرفت پروژه، از دیگر

 .گردد می یتلق ۱۶ سایز های آهن تیر پرکاربرد و پراستفاده بودن

 

 بشناسید را ۱۶ اهن تیر انواع

 :مورد استفاده شما دقیقاً از چه نوع باشد، چرا که برای تمامی آن ها سه دسته بندی اصلی زیر تعریف شده است تیرآهن مهم نیست

 

 ۱۶ اهن تیر IPE 

ه قرار گیرد. به دلیل قابلیت تحمل وزن و فشار به میزان زیاد، تیرآهن آی پی ای تحت استانداردهای اروپا می تواند برای سازه های مرتفع مورد استفاد

ظاهری در دسته بندی تیراهن میلی متر به صورت استاندارد در نظر گرفته می شود و براساس شکل  600تا  80چیزی بین  IPE 16ارتفاع تیر اهن 

 .شکل قرار دارد I های
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ور ما از در این تیراهن ها ضخامت بال ها نسبت به بدنه اصلی ثابت و غیر متغیر است. در حال حاضر تیرآهن های دارای استانداردهای اروپایی در کش

 .ساختمانی را ترسیم می نمایندپرکاربردترین ها محسوب می گردد و مهندسین ایرانی براساس ضخامت آن ها نقشه های 

 

 ۱۶ اهن تیر INP 

شکل بوده و تحت استانداردهای  I نیاز داشته باشد که همانند آی پی ای از نوع 16ممکن است پروژه های ساخت و ساز داخلی به نوع دیگری از تیر اهن 

 INP روسیه، اسپانیا، کره و لهستان، تیراهن های تحت عنوانمختلف جهانی ساخته شده است. بدین ترتیب الزم است تا از کشورهایی از جمله چین، 

 .بسیار کم است IPE وارد شوند. البته کاربرد آن ها نسبت به تیرآهن های اروپائی

میلی  ۶۰۰تا  ۸۰آی ان پی متغیر بوده و به طور معمول از خود تیرآهن کمتر می باشند. ارتفاع این تیر آهن ها نیز بین  ۱۶ضخامت باله های تیر اهن 

 .متر است

 

 ۱۶ اهن تیر IBP 

و در ارتفاع این بار ممکن است به تیرآهن هایی نیاز باشد که در مقایسه با موارد قبلی از باله های عریض تری نسبت به بدنه تیرآهن برخوردار باشند 

میلی متر را دارا می  1000تا  100ارتفاعی بین ساخته می شود و  H معروف به بال پهن یا عریض به شکل IBP 16باالتری تولید شوند. تیر اهن 

 .باشد

ناسب است. نکته هائز اهمیت در مورد این تیرآهن ها، مقاومت بسیار باال و بی نظیر آن هاست، به طوری که برای پروژه های بزرگ ساخت و ساز بسیار م

 .کاهش هزینه های عملیات ساخت سازه خواهد شدهمچنین مصرف آهن در آن ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و همین سبب 

 

 ۱۶ویژگی های شاخص تیر آهن 

بوده که شاخص استاندارد معتبر  IPE محصول این برای شده تعریف استاندارد. شود می تولید و طراحی اروپا روز استانداردهای با مطابق ۱۶ تیرآهن

 .بوده و ضخامت بال آن ثابت و پایدار می باشد I همانند فرماروپا می باشد. از لحاظ شکل و ظاهر، این مدل تیر آهن 

  



 

  

از بهترین و مرغوب ترین  آهن تیر برآورد گردیده است. این مدل 82ضخامت بال و عرض بال تیر آهن سایز شانزده برابر با  IPE  ،5مطابق با استاندارد

آهن را به میزان قابل ، امنیت و سطح دوام و استحکام تیر ایمنی ضریب آلیاژهای فوالدی طراحی و به مرحله تولید می رسد. استفاده از متریال باکیفیت،

 .توجهی افزایش داده است

 ترین مهم دوام باال در برابر ضربه و فشار، سطح کیفی مطلوب، انعطاف پذیری باال و مقاومت مناسب در برابر نوسانات جوی و دمایی را می توان از

 .باشد می ای شاخه شاخص غالبا محصوالت این فروش واحد. برشمرد ۱۶ سایز آهن تیر مشخصات

 شده عنوان کیلوگرم ۱۹۰ با برابر شاخه هر ازای به ۱۶ اهن تیر وزن محصول، جدول های داده با متناسب همچنین،

 .است

با عنوان پروفیل  ipe اعالم گردیده است. در حوزه آهن آالت، مقاطع فوالدی دارای استاندارد 16متر، طول هر شاخه از تیر آهن های  12مضاف بر این، 

 .میلیمتر می باشد 600تا  80شناخته می شوند. ارتفاع معمول و رایج تیر آهن های معمولی، در حدود های معمولی 

به مرحله تولید  EN 10365 بوده که مطابق با استاندارد معتبر اروپاییuropeenneE rofileP I  کوتاه شده عبارت IPE ناگفته نماند که تیر آهن

 .یدکنندگان داخلی و خارجی، محصوالت خود را مطابق با این استاندارد بین المللی و معتبر تولید می کنندمی رسد. بر همین اساس، بسیاری از تول

 دانید؟ می چه اهن تیر های عالمت درباره

شده ، عالمت هایی تعریف شده است که به صورت یک برجستگی بر روی آن ها حک ۱۶در صنعت تیرآهن سازی برای هر یک از تیر اهن ها اعم از 

 .است و در سراسر جهان نیز به یک صورت تفسیر می شوند
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 معنای به L عالمت و سنگین های تیرآهن دهنده نشان V عالمت ،۱۶ اهن تیر جمله از ها تیرآهن تمامی در ترتیب بدین

 محصول روی بر متر دو هر از پس که تیرآهن اختصاری عالمت از پس ها حرف این از یک هر هاست. اهن تیر بودن سبک

 .آیند می اند، شده حک

 ۱۶ اهن تیر وزن

 ۱۲و وزن شاخه  ۱۵.۸متر( متغیر است. بدین صورت که وزن شاخه یک متری آن  ۱۲ممکن بر حسب طول شاخه های آن )حداکثر  ۱۶وزن تیر اهن 

 .چیزی بین این دو رقم است ۱۶کیلوگرم می باشد. پس به طور استاندارد، وزن تیر اهن  ۱۸۹.۶متری آن 

 

 IPE 16 آهن تیر مثبت های ویژگی

. نمود قلمداد ۱۶ آهن تیر دوام و استحکام بسیار باال، در کنار برخورداری از مواد اولیه و متریال باکیفیت و مرغوب را می توان از مهم ترین مزیت های

و خوردگی شده  زدگی زنگ مانند شیمیایی محیطی، عوامل برابر در محصول مقاومت و دوام افزایش موجب شده، استفاده متریال باالی کیفی سطح

 .است

  

 

  

، عامل سرعت باال در اجرا و پیاده سازی و نصب، از دیگر مزایای شاخص این مدل تیر آهن به شمار می آید. از نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه

 .سازه ها و پروژه های مختلف مربوط می شوداصلی پیشرفت بسیاری از کشورها، به استفاده از مقاطع فوالدی پیش ساخته در 



را برد. کاربرد مضاف بر این، از این مدل تیر آهن به راحتی می توان در کلیه پروژه ها اعم از مسکونی، صنعتی، درمانی و تجاری، نهایت بهره و استفاده 

پس از اتمام عملیات، از دیگر ویژگی های مثبت و مزایای این محصول در ارتفاعات باال، قابلیت اتصال قطعات به یکدیگر و قابلیت توسعه و گسترش پروژه 

 .به حساب می آید

ضمنا، جوش نامناسب، گرایش قطعات به سمت کمانش، احتمال فرسودگی فلز به علت عوامل خارجی و کاهش کیفیت در دما و حرارت زیاد، از نقاط 

 .محسوب می شود IPE 16 آهن تیر ضعف

 

 ۱۶سطح مقاومت تیرآهن 

 ۱۲به دلیل ضخامت بیشتر در قیاس با تیرآهن های  ۱۶سطح مقاومت تیرآهن بستگی به ضخامت، ساختار و استانداردهای تولید سازنده دارد. تیرآهن 

توان از انواع تیراهن از از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار است. با توجه به نوع نیاز مصرفی، زمینه کاری و انتظار از سطح مقاومت سازه، می ۱۴و 

واقع ید. درتری هستید، بایستی به ضخامت و شماره گذاری آن توجه کنمند شد. اگر چنانچه در صدد خرید تیراهن مستحکمبهره۱۶جمله خرید تیرآهن 

ان که ضخامت به هر اندازه که شماره تیرآهن باالتر رود، به همان میزان محصول از مقاومت بیشتری برخوردار است. البته ناگفته نماند که به همان میز

 .و استحکام محصول بیشتر باشد، قیمت آن نیز باالتر خواهد بود

 

 ۱۶کاربردها و نوع مصرفی تیرآهن 

توان به شود. از جمله کاربردهای حائز اهمیت این محصول میهای مختلف ساختمان سازی استفاده میدر بخش ۱۶همانطور که گفته شد از تیرآهن 

شود، برای استفاده ها بخش مهمی از ساختمان محسوب میباشد. از آنجایی که ستونهای سازه، ایجاد خرپا، پوشش دهی سقف و تیرها میساخت ستون

 .مقاومت آن توجه نمود از تیرآهن مناسب بایستی به سطح

  



 

  

ها به های فلزی به عنوان تیرهای فرعی است. از این تیرها به صورت افقی و عمودی در سازهها، به کارگیری آن در اسکلتیکی از کارکردهای تیرآهن

ها برای ایجاد تیرهای فرعی بهره برداری آهنشوند، از اینگونه تیرهایی که حجم نسبتاً باالیی را شامل میشود. بدین ترتیب سازهوفور استفاده می

 .شودمی

توان به استفاده از آن در ساخت پل های بزرگ و خرپا اشاره کرد. خرپا سازه هایی هستند که برای ایجاد مقاومت می ۱۶از دیگر کاربردهای تیرآهن 

ها تا حد بسیاری به سطح مقاومت سازه بستگی جه نوع چیدمان تیرآهنسازه، تیرآهن ها را به شکل زیگزاگی یا مثلثی به یکدیگر متصل می کنند. در نتی

 .خواهد داشت

 

 ۱۶ تیرآهن خرید قیمت

ترین مصالح ساختمانی هایی است که خریداران با آن سروکار دارند. فروش تیرآهن به عنوان یکی از ضروریقیمت محصول خریداری شده از جمله دغدغه

باشد. در نتیجه برای دریافت فهرست قیمت محصوالت بایستی به بخش فروش مراجعه نموده و یا با نوسانات نرخ ارز میتحت تأثیر پارامترهایی نظیر 

 .تیم مجرب مجموعه تماس حاصل فرمایید

 

 ۱۶ آهن تیر قیمت

باشند. نرخ ارز، از مهم ترین فاکتورها در تاثیرگذار و موثر می  ۱۶ اهن تیر قیمت عوامل و پارامترهای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی

به شدت تحت  تعیین قیمت این مقاطع فوالدی قلمداد می گردد. متاثر از نوسانات نرخ ارز، قیمت تیر آهن ها نیز تغییر می کند. بنابراین، این محصوالت

 .تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن قرار دارند



 در همگی شده، استفاده استانداردهای و کننده تولید کارخانه یاژها،آل جنس و نوع ابعاد، محصول، کیفی سطح وزن،

 .باشند می موثر و تاثیرگذارIPE 16  آهن تیر قیمت تعیین

 اصفهان ۱۶قیمت تیر اهن 

همچون آهن هایپر عددی تولید و به فروشگاه های معتبر کشور  30در بسته بندی های  IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان با استاندارد 16تیر اهن های 

 .عرضه می شوند. برای استعالم قیمت به روز آن ها نیز می توانید با کارشناسان آهن هایپر تماس حاصل فرمایید

 

 اصفهان ۱۶وزن تیرآهن 

نیروی خمشی همانطور که ذکر شد تیرآهن از جمله پرکاربرد های ماده فوالدی در صنعت ساخت و ساز می باشد که جهت افزایش استحکام و تحمل 

های ژهدر ساختمان استفاده خواهد شد. معموال تیرآهن ها در انواع و سایز های مختلفی موجود می باشد که پر استفاده ترین مقاطع فوالدی در پرو

های مورد نیاز  تیرآهن قیمت عمرانی به شمار می رود. به این صورت مشخص خواهد شد تا چه نوع تیرآهنی برای کاربرد مورد نظر مناسب می باشد و

 .را مشخص خواهد کرد

 درباره کامل اطالعات که باشد می تیرآهن وزن جدول به مراجعه اصفهان ۱۶ تیرآهن وزن سریع ترین و کارآمد ترین روش ها برای به دست آوردن 

 ۶اصفهان و دیگر تیرآهن ها را در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد. بهتر است بدانید این نوع تیرآهن ها که معموالً در طول های  ۱۶ تیرآهن وزن

می  ۱۵.۸اصفهان اگر به صورت یک متری باشد وزن شاخه آن  ۱۶متری موجود می باشند. در نظر داشته باشید که معموالً وزن تیرآهن  ۱۲متری و 

 .کیلوگرم خواهد بود ۱۸۶متری آن دارای وزن  ۱۲باشد و اما شاخه 

 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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