
 ۲۷تیرآهن 

 تیر تردید، بدون. شود می محسوب ساز و ساخت حوزه و سازی ساختمان صنعت در استفاده مورد فوالدی مقاطع و مصالح از دیگر یکی ۲۷ آهن تیر

 .نمود قلمداد ساختمانی بنای و سازه هر احداث و ساخت برای اهمیت حائز و مهم های المان از باید را آهن

مصالح فلزی در دیگر صنایع و حوزه ها به چشم می خورد، اما عمده مصرف تیر آهن ها به صنعت ساختمان سازی مربوط می  اگرچه ردپای این مدل از

 .شود. به منظور تحمل وزن و جلوگیری از خم شدگی و فرسایش سازه، از تیر آهن به عنوان یک عنصر مقاوم و بادوام استفاده به عمل می آید

های خمشی و تنشی اعمال شده به سازه های ساختمان را می توان از مهم ترین وظایف تیر آهن ها برشمرد. به طور معمول، به عبارت دیگر، تحمل فشار

 .مختلف و عمدتا فوالد طراحی و تولید می شودها بوده که از آلیاژهای  پروفیل تیر آهن از متداول ترین و رایج ترین

  

 

  

است که به آن تیرآهن بال نیم پهن موازی و  ۲۷ترین مقاطع پروفیل فوالدی، تیرآهن ترین و پرفروشهمانطور که پیش تر اشاره شد یکی از کاربردی

سانتی متر بوده و به همین دلیل در قیاس با سایر  ۲۷گویند. همانطور که از نام این نوع از تیرآهن مشخص است، اندازه ارتفاع آن نیز می IPE یا

 .اندها از دو بخش بال و جان تشکیل شدهمحصوالت مشابه، از استحکام و مقاومت بسیار باالیی برخوردار است. تمامی انواع تیرآهن

یرآهن تحمل فشار نیروهای وارد شده ناشی از وزن سازه و وظیفه جان تیرآهن، تحمل فشار نیروهای جانبی بر تیر است. بدین ترتیب وظیفه بال ت

باشد. تولید کننده این محصول، کارخانه مقاومت و ایستایی قابل توجهی را نسبت به نیروهای خمشی و همچنین نیروهای برشی را دارا می ۲۷تیرآهن 

 .کندهایی با سطح مقاومت گوناگون تولید و در بازار عرضه میوب آهن اصفهان است که با توجه به استانداردهای مشخص شده، تیراهنمعتبر ذ
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یت های باید خاطر نشان نمود که یکی از پرکاربردترین فلزات مورد استفاده در اقصی نقاط دنیا، به فلز آهن اختصاص پیدا می کند. مزیت ها و خاص

حوزه دی مانند دوام و استحکام بسیار باال، انعطاف پذیری مناسب و کارکرد و عملکرد گسترده و وسیع، موجب افزایش استفاده از تیر آهن ها در کاربر

 .های مختلف شده است

ها  تیرآهن. خوردار می باشدبه منظور حفظ دوام و استحکام اسکلت فلزی سازه، مقاوم سازی و ایمن سازی این بناها از درجه اهمیت بسیار باالیی بر

 .متناسب با نوع و مدل، مقاومت سازی و استحکام بخشیدن به سازه ها و بناها را به بهترین نحو انجام می دهند

 

 ۲۷ آهن تیر های ویژگی بررسی

فوالد استفاده می شود. آلیاژهای فوالدی در برابر عوامل محیطی،  آلیاژ نظیر مرغوب و باکیفیت بسیار اولیه مواد و متریال از ۲۷ اهن تیر ساختاردر 

 .خورنده، فرآیندهای شیمیایی و نوسانات دمایی، از تاب و مقاومت بسیار باالیی برخوردار می باشند

های سایز  قدرت، ثبات و پایداری مطلوب این مدل از مقاطع فوالدی، امکان ثبات و ایستایی سازه را به سادگی فراهم می آورد. عالوه بر این، تیرآهن

ایجاد شده شوند. به همین جهت، تیرآهن ها یا به عبارتی مقاطع فوالدی، نیازها و توقعات به راحتی دچار پوسیدگی، فرسودگی و آفت زدگی نمی ۲۷

 .در حوزه ساخت و ساز را به بهترین نحو ممکن برآورده می سازند

  

 

  

 در. شود می شامل را ۲۷ سایز آهن تیر مشخصات سطح کیفی باال، ساخته شده بر اساس استانداردهای معتبر و کاربرد وسیع و گسترده، برخی دیگر از

 .ساخته و پرداخته می شوند IPE اروپایی معتبر استاندارد اساس بر 27 شماره های تیرآهن که نمود نشان خاطر باید زمینه این

https://ahanhyper.com/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%86/
https://ahanhyper.com/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%86/


برگرفته  27در ساخت و تولید این نوع تیر آهن کشورهایی مانند اسپانیا، آلمان و لهستان مشارکت دارند. دلیل نامگذاری این مدل به تیر آهن شماره 

در بسیاری از کارخانه های معتبر موجود در سطح کشور مانند ذوب  IPE27 ر آهنسانتیمتری این محصول می باشد. در حال حاضر تی 27از ارتفاع 

 .آهن اصفهان طراحی و به مرحله تولید می رسد

 باشد.می سانتیمتر 12 با برابر ، IPEاستاندارد دارای فوالدی مقاطع ابعاد همانند ۲۷ سایز آهن تیر طول که است گفتنی

 ۴۳۵ حدود در فلزی مصالح مدل این از شاخه هر ازای به ۲۷ اهن تیر وزن محصول، جدول اطالعات با مطابق همچنین،

 .است گردیده برآورد کیلوگرم

در  ipe27 برای پوشش سقف های طراحی شده در سازه های ساختمانی و کاربرد به صورت تیر و ستون، از مهم ترین موارد استفاده از تیر آهن های

 .طراحی و عرضه می شوند I رود. در ضمن، از لحاظ شکل ظاهری، غالبا این محصوالت به صورت حرفحوزه های مختلف به شمار می 

 

 چیست؟ ۲۷ تیرآهن اصلی هایمشخصه

باشد، اشاره کرد. عالوه بر آن طول این نوع تیرآهن که از کیلوگرم می ۴۳۵ که شاخه هر وزن  توان بهمی ۲۷های خرید تیرآهن از جمله مشخصه

ها نه تنها در برابر فشار حجم سنگین سازه از خود مقاومت قابل توجهی در مقایسه با سایر تیرآهن ۲۷متر است. تیرآهن  ۱۲باشد، می IPE استاندارد

 .شودپذیری کمتر و دوام باالیی را نیز در طول زمان شامل میدهد، بلکه آسیبنشان می

 

 ۲۷ضرورت خرید تیرآهن 

های صنعتی و های عمرانی، صنعت ساختمانی، پروژهشوند که کاربردهای فراوانی را در پروژهمانی ضروری محسوب میها از جمله مصالح ساختتیرآهن

های عمرانی و ساخت و ساز اغلب برای ایمن سازی محیط سازه و و استفاده از آن در پروژه ۲۷باشند. ضرورت خرید تیرآهن مصارف شهری دارا می

 .ساختمان است

بیشتر به جهت سطح مقاومت بسیار باالی آن در برابر هرگونه فشار احتمالی است. در  ۲۷مندی از تیرآهن ز پیش به آن اشاره شد، بهرههمانطور که ا

های صنعتی و یا شهری ها اعم از پروژهبا توجه به ضخامت و سایزی که دارا است، برای بسیاری از پروژه ۲۷مجموع مقاومت و میزان استحکام تیرآهن 

 .های مختلف استفاده کردتوان از آن در اکثر سازهناسب بوده و میم

 هاموارد مصرفی تیرآهن

 بیشتر برای مواردی مانند؛ ۲۷ها و مصالح ساختمانی مانند تیرآهن از تیرآهن



 ساخت طبقات زیرین 

  هاپوشش سقف 

 هاساخت ستون 

 ایجاد اسکلت فلزی سازه 

 های النه زنبوریساخت پل 

  های سنگینسازهاستفاده در 

 های شهریساخت پل 

نیز از ایستایی قابل توجهی برخوردار بوده و  ۲۷در مجموع از آنجایی که میزان وزن تیرآهن ارتباط مستقیمی با سطح مقاومت محصول دارد، تیرآهن  

 .های ساختمانی بودهای شهری و پروژههای عمرانی، پروژهتوان شاهد استفاده از آن در پروژهبه همین منظور، به وفور می

 

 دانید؟ می چه زنبوری النه ۲۷ اهن تیر درباره

النه زنبوری است که در واقع علت این نام گذاری آن ایجاد حفره های شش ضلعی مشابه با ، مدل ۲۷یکی از انواع تیرآهن ها در انواع سایزها از جمله 

 .النه زنبور پس از عملیات بریدن و دوباره جوش دادن می باشد

در نتیجه کاهش تیرهای النه زنبوری با هدف ایجاد قابلیت خمش بیشتر با یک خیز )تغییر شکل( به نسبت کم تر و همچنین استفاده از متریال کمتر و 

 .وزن تیرهای مصرفی است که در واقع یک مزیت بسیار عالی برای عملیات ساخت و ساز محسوب می گردد

 استحکام خمشی، مقاومت افزایش آهن، تیر مقطه اینرسی ممان و مقطع مدول افزایش به توان می زنبوری، النه ۲۷ اهن تیر از دیگر مزایای استفاده از

 .به کارگیری متریال کمتر اشاره نمود عین در باال مقاومت و

 !جالب است بدانید که امکان عبور دادن لوله های تأسیساتی و سیم های برق نیز از حفره های ایجاد در این تیر اهن ها کامالً وجود دارد

 

 کدامند؟ مناسب تیرآهن خرید برای توجه قابل پارامترهای

، توجه به کارخانه سازنده، برند و همچنین مواد اولیه آن است. کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان ۲۷از جمله فاکتورهای مشخص برای خرید تیرآهن 

ن بهترین گزینه های سنگین وزن، است که میتواند برای متقاضیاخصوص تیرآهنها بهبزرگترین و معتبرترین کارخانه سازنده و تولید کننده انواع تیرآهن

 .باشد ۲۷ تیرآهن خرید جهت

 

 IPE 27 آهن تیر مقاومت میزان

 تحمل امکان محصول، این باالی بسیار خمشی مقاومت اساس، همین بر. شود می تولید و تهیه فوالد آلیاژ و کربن درصدی از ۲۷ تیرآهن به طور کلی،

 .آورد می فراهم را زیاد محوری و جانبی فشارهای و بارها



را تشکیل می دهد. به طور کلی سه عنصر آهن، کروم و کربن بایستی به طور ثابت در آلیاژ  ۲۷ اهن تیر البته کربن تنها بخشی از آلیاژ سنگین و مقاوم

 .هر تیرآهنی به کار روند

های ساختمانی مبدل پرکاربرد در حوزهمضاف بر این، قابلیت جذب ارتعاش مطلوب در برابر عوامل خارجی، این مدل از مقاطع فلزی را به محصوالت 

 .ساخته است. رعایت استانداردهای معتبر و تعریف شده در فرآیند تولید و ساخت، موجب افزایش مقاومت و تحمل بار تیر آهن می شود

  

 

  

از درجه اهمیت بسیار باالیی تیر آهن از دو بخش مختلف جان و لبه متشکل شده که در افزایش تحمل مقاومت آن، پارامترهای طول و ضخامت، 

والدی، برخوردار می باشند. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که رعایت اصول استاندارد و نحوه و شرایط ساخت، در مقاومت و تحمل بار مقاطع ف

 .از مهم ترین فاکتورها محسوب می شوند

 

 ۲۷ آهن تیر قیمت

تلقی می گردد. بر این اساس، کوچک ترین نوسان در نرخ ارز، قیمت تمام  ۲۷ اهن تیر قیمت تعیین نرخ ارز، از مهم ترین و اصلی ترین فاکتورها در

 .شده محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، قیمت مقاطع فوالدی با نرخ ارز، رابطه مستقیم دارد

 .باشند می ۲۷ آهن تیر قیمت در موثر پارامترهای دیگر از حالت، و سایز و آلیاژها و متریال استاندارد، نوع شاخه، هر وزن

 های فروشگاه کاشناسان با آن روز به قیمت استعالم جهت بایستی است، تغییر حال در مدام بازار نوسانات تحت ۲۷ اهن تیر از آن جایی که قیمت

 .باشید ارتباط در هایپر آهن همچون کشور معتبر

 



 ۲۷ اهن تیر وزن

ایران و خاور میانه می زند، بر حسب کیلوگرم و به صورت شاخه ای  کل در را اول حرف حاضر حال در که اصفهان آهن ذوب کارخانه ۲۷ اهن تیر وزن

متری چیزی  ۱۲کیلوگرم آلیاژ به کار برده شود، در نتیجه وزن تیر اهن های  ۳۶.۱ بایستی ۲۷ اهن تیر محاسبه می شود. به ازای هر شاخه یک متری از

 .کیلوگرم می باشد ۴۳۳حدود 

شته در کل عواملی همچون متراژ تیر آهن، جنس آلیاژ و دیگر ابعاد همچون ابعاد و ضخامت بال ها در افزایش و کاهش وزن آن مؤثر است. توجه دا

 .شودکامالً استاندارد بوده و ممکن است در شرایط متفاوت کمی باال و پایین  ۲۷ اهن تیر وزن باشید مقدار گفته شده برای

 

 کنیم؟ تهیه کجا از را خود نیاز مورد ۲۷ اهن تیر

 مطلع ۲۷ آهن تیر امروزه کمتر فروشگاهی وجود دارد که مشتریان خود را نسبت به اطالعاتی همچون مشخصات فنی کامل محصوالت خود از جمله

 .دهند قرار ها آن اختیار در را خود آهنی محصوالت اطالعات بروشور مشتری، درخواست صورت در بایستی ها آن. سازد

فروشگاهی  اما فروشگاه هایی نیز وجود دارند که با هدف سودجویی به عرضه محصوالت بی کیفیت و یا گران می پردازند. در اینجا بسیار مهم است که به

 .معتبر که باکیفیت ترین آهن آالت صنعتی و ساختمانی را به سراسر کشور عرضه می نماید، مراجعه نمایید

 فروشگاه آهن هایپر که هم اکنون در سایت آن حضور دارید، یکی از معدود مراکز رسمی عرضه محصوالت برترین کارخانه جات کشور است که برای

 .سهولت مشتریان خود، امکان بررسی مشخصات فنی، موجودی، قیمت و ثبت سفارش محصوالت خود را از طریق همین وب سایت فراهم ساخته است

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

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 

 


