
 تیرآهن نرمال

های ، تیرآهن نرمال و در شاخه۱۲های زیر یکی از عناصر اصلی در صنعت ساختمان سازی، خرید تیرآهن مرغوب و با کیفیت است. به تیراهن شاخه

توان از شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت جهان فوالد غرب در شود. از جمله تولید کنندگان تیرآهن میمتری به باال، تیرآهن فابریک گفته می ۱۲

نجات کارخاکرمانشاه، مجتمع فوالد صنعت بناب در شاهین بناب، شرکت فوالد البرز ایرانیان، شرکت نورد آریان فوالد، شرکت فوالد ناب تبریز، مجتمع 

های شخصهفوالد البرز غرب، پروفیل صنعت ماهان و همچنین کارخانه صفا فوالد اشاره کرد. در ادامه به انواع تیرآهن مرغوب، خرید تیرآهن و سایر م

 .پردازیممرتبط با آن می

پراستفاده در حوزه ساخت و ساز و ساختمان  و پرکاربرد فوالدی مقاطع دیگر از که بگوییم باید چیست نرمال آهن تیر اما در پاسخ به این سوال که

آید. در این زمینه باید خاطر نشان نمود که تیر آهن های نرمال در زمره فوالدهای ساختمانی پرمصرف و کاربردی در سازه ها و پروژه سازی به شمار می

 .های مختلف محسوب می گردند

ان سازی، برای مقاوم سازی و ایمن سازی اسکلت سازه در طیف گسترده ای مورد این محصول به عنوان نمونه ای از مصالح فلزی مخصوص ساختم

مصالح متناسب با نوع کاربرد و نحوه های ساختمانی طبقه بندی می شوند. این  پروفیل استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، آهن و تیر آهن در دسته

 .استفاده در ابعاد و مقاطع مختلفی طراحی و به مرحله تولید می رسند

نماید. این مدل از سازه های فلزی به الزم به ذکر است که تیر آهن برای ساخت و برپایی سازه و بنا، نقش محوری و پر رنگ و برجسته ای را ایفا می

 .وسیع، متناسب با استاندارد مختلف و گوناگون ساخته و پرداخته می شوندعلت شعاع کاری گسترده و 

 مقاطع استاندارد میان عمده تفاوت مقطع، و کشی مقاومت همچنین،. باشد می نوسان در متر ۱۴ الی ۶ محدوده ارتفاع تولیدی این محصوالت غالبا در

، از استانداردهای رایج و متداول برای ساخت و تولید این محصوالت به شمار می IPB و IPE ،INP استاندارد معمول، طور به. زند می رقم را فوالدی

 .رود

کارخانه  در حال حاضر کارخانه ها و تولید کننده های مختلفی در گوشه و کنار کشور به تولید و ساخت مقاطع فوالدی و مصالح فلزی مشغول می باشند.

آهن فایکو ساری، ذوب آهن اهواز و ذوب آهن کرمانشاه، از تولیدکننده های خوشنام و شناخته شده  ذوب آهن اصفهان، ذوب آهن ماهان سمنان، ذوب

 .در سطح کشور به شمار می آیند

 تیر ، بهترین و باکیفیت ترین تیر آهن ها را تولید می کند. در بازار آهن آالت، محصوالت این شرکت با عنواناصفهان آهن ذوب شرکت در این میان،

 .اخته می شوندشن وبیذ آهن

 

 نرمال آهن تیر های ویژگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84


 تیرهای تمایز وجه و ها تفاوت از یکی دیگر، عبارت به. باشد می برخوردار هایی تفاوت از فلزی، و فوالدی مقاطع دیگر با مقایسه در نرمال تیرآهن اندازه

 .شود می مربوط آن اندازه و ابعاد به فلزی، مصالح سایر با نرمال

 

 

متری طراحی و تولید می شوند. این تیر آهن ها بر اساس  ۱۲در این زمینه باید خاطر نشان نمود که شاخه های تیر آهن در حالت طبیعی با اندازه های 

 .میلیمتر در سطح بازار موجود می باشند ۳۰تا  ۶شکل ظاهری و نوع کارایی در سایزهای و شماره های 

 از آالت بازار حوزه در اساس، همین بر شوند. می پرداخته و ساخته متر ۱۲ زیر های شاخه در غالبا نرمال های آهن تیر

 .شودمی برده نام نرمال های آهن تیر عنوان با متر، ۱۲ از تر کم فوالدی مقاطع

باشد. عالوه بر این، بهترین و باکیفیت شایان ذکر است که متناسب با موارد کاربرد و استفاده، متراژ و ابعاد تیر آهن های نرمال متفاوت و متغیر می 

 .ترین تیرهای نرمال در سطح کشور به محصوالت تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان اختصاص پیدا می کند

برابر عوامل در در ساختار این مدل از مقاطع فوالدی از بهترین و مرغوب ترین متریال و آلیاژها استفاده می شود. این ویژگی مقاومت و دوام تیر آهن را 

را می محیطی، عوامل شیمیایی و نوسانات جوی و دمایی ارتقا بخشیده است. همچنین، برخورداری از دوام و استحکام باال و قابلیت تحمل وزن سازه 

 .نمود قلمداد نرمال تیرآهن مشخصات توان از دیگر

ه ناگفته نماند که تیر آهن های نرمال در طول های مختلف و دلخواه و متناسب با نظر مشتری برش زده می شوند. همچنین، قابلیت تولید و عرض

 .متری نیز وجود دارد ۸و  ۶تیرهای نرمال در شاخه های 

 

 نرمال آهن تیر برش فرآیند



کوتاه کردن طول پروفیل اقدام می  به نسبت غالبا فرآیند این انجام برای. شود می داده برش مشتری دلخواه متراژ و نیاز نوع با متناسب نرمال اهن تیر

 .کنند. در حوزه ساخت و ساز، به منظور ستون گذاری، برش کاری و کاهش طول مقاطع فوالدی، بسیار شایع و رایج می باشد

 

 

به اره آتیشی و اره نواری، اشاره نمود. اره نواری به علت برخورداری از نوعی اره دوار،  از روش های مرسوم و متداول برای برش مقاطع فوالدی می توان

ی دهد. تیر آهن را به صورت باریک و منظم برش می دهد. اره پروفیل بر یا اره آتیشی، فرآیند برش تیر آهن را در سریع ترین بازه زمانی انجام م

 .در زاویه دلخواه توسط اره پروفیل بر میسر شده است تیرآهن همچنین، قابلیت قطع

 

 تیرآهن نرمال -انتخاب تیرآهن مرغوب

 تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان درمیان سایر محصوالت همسان، از نظر کیفیت و کارایی مورد توجه اغلب پیمانکاران حوزه صنعت ساختمان سازی

 شود. بدین ترتیب متقاضیانمتری نیز تولید و در بازار عرضه می ۸و  ۶های قرار گرفته است. ناگفته نماند که تیرآهن ذوب آهن اصفهان در شاخه

متری نیز تهیه نمایند. انتخاب تیرآهن مرغوب در سایزهای دلخواه نیز از  ۸و  ۶های توانند عالوه بر خرید تیرآهن نرمال، این محصول را در شاخهمی

 .رسدسوی کارخانه انجام شده و پس از برش نهایی به دست مشتری می

و همچنین  IPB ، بال پهن موازیIPE های بال نیم پهن موازیه اعم از دستهتولیدات شرکت ذوب آهن اصفهان در فروش تیرآهن نرمال به دو گون

توانید هر یک از انواع محصوالت را با توجه به نوع نیاز مصرفی خود و زمینه شود. بدین ترتیب شما میتیرآهن بال باریک شیب دار در بازار عرضه می

 .کاری خریداری نمایید

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/


 

 

 انواع محصوالت کارخانه ذوب آهن اصفهان -آشنایی با انواع تیرآهن نرمال

 IPE های تیرآهن بال نیم پهن موازیمشخصه

و در ابعاد  ۱-۲با وزن  DIN۱۰۲۵-۵  این محصول از تولیدات شرکت ذوب آهن اصفهان است که بر اساس استانداردهای ملی ایران و استانداردهای

 .شودمی عرضه و تولدی ایستایی مقادیر و  جرم

 

 IPB موازی پهن بال  های تیرآهنمشخصه

باشد. قابل ذکر است که این محصول طبق استاندارد را دارا می ۵-۱این محصول از نوع تیرآهن های گرم نوردیده بال پهن موازی است که وزن متوسط 

ابعاد،  IPB تیرآهن بال پهن موازی -نرمالهای تیرآهن تولید می شود. از دیگر مشخصه DIN۱۰۲۵-۲ و همچنین استانداردهای ISIRI ملی ایران

 .است EN۱۰۰۳۴  جرم و مقادیر ایستایی

 

 های تیرآهن بال باریک شیب دارمشخصه

 با  توان به تیرآهن بال باریک شیبدار اشاره کرد. این محصول نیز با استاندارد ملی ایرانتولید کارخانه ذوب اصفهان می -از دیگر انواع تیرآهن نرمال

 EN۱۰۰۲۴تولید می شود. از دیگر شناسه های این محصول ابعاد، جرم، مقادیر ایستایی،  DIN۱۰۲۵-۱ و همچنین استانداردهای ۳۲۷۷ شماره

 .می باشد EN۱۰۰۲۵-۲رواداری ، 



 

 نرمال تیرآهن قیمت

خرید تیرآهن نرمال متغیر بوده و متقاضیان  با توجه به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن در فروش تجهیزات ساختمان سازی، قیمت محصوالت از جمله قیمت

توانند با بخش پشتیبانی سایت های محصول مطلع شوند. عالوه بر آن خریداران میتوانند با مراجعه به بخش فروش محصوالت از جزئیات و شناسهمی

 .ت نمایندو مشاوران مربوطه تماس حاصل کرده و پاسخ سؤاالت شان را در خصوص قیمت تیرآهن نرمال دریاف

 است شده عرضه و تولید نیز مختلفی های کارخانه و ها برند توسط. باشد می موجود بازار در مختلفی انواع در معموالً نرمال تیرآهن بهتر است بدانید

 به باید نرمال تیرآهن قیمت مشاهده برای عزیزان شما. کرد درج را ثابتی قیمت آن برای تواننمی امروزه که

 .مراجعه نماییدhttps://ahanhyper.com/  وبسایت

های استعالم قیمت برقراری تماس با کارشناسان خبره مجموعه آهن هایپر می باشد. در نظر داشته باشید که این مجموعه همواره در یکی دیگر از راه

 .وه بر کیفیت باال از نظر اقتصادی نیز به صرفه باشدهایی را روانه بازار کند که عالتالش است تا سیستم

ینان مشتریان و خریداران عزیز دغدغه ای بابت کیفیت و قیمت محصوالت نداشته باشند. به همین خاطر شما بازدیدکنندگان عزیز می توانید با اطم

 .آهن هایپر اقدام نماییدhttps://ahanhyper.com/  وبسایت طریق از دیگر فوالدی قطعات دیگر و نرمال تیرآهن خرید خاطر جهت

ولیه تمامی محصوالتی که توسط این مجموعه عرضه و ارائه می گردد؛ توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی تولید شده است که در ساخت آن از مواد ا

 .ای برخوردار می باشدالعادهمنظور محصول نهایی نیز از کیفیت فوقبا کیفیت و مرغوب استفاده شده است. به همین 

رید تا بتوانید شما بازدید کنندگان عزیز برای اینکه بتوانید محصول مناسب و با کیفیتی را تهیه کنید باید سعی کنید از چند فروشگاه استعالم قیمت بگی

که باید از این نظر با دقت باال بررسی کنید چرا که امکان دارد محصول بی کیفیت را ارزان تر محصول مناسبی را تهیه کنید. البته در نظر داشته باشید 

 .باشید داشته نرمال تیرآهن قیمت به شما بفروشند. نهایت دقت خود را در بررسی

 

 نکات مهم در خرید تیر آهن نرمال

 تولید تیراژ بیشترین اصفهان، آهن ذوب شرکت. گردد می تلقی نرمال تیرآهن ریدخ کارخانه سازنده و تولیدکننده، از نکات مهم و حائز اهمیت در هنگام

 .باشند می برخوردار باالیی بسیار استحکام و دوام و کیفی سطح از کارخانه این تولیدات. دارد اختیار در کشور سطح در را

 و کننده تعیین موارد دیگر از آهن، تیر بافت و ساختار در شده گرفته بکار آلیاژها و متریال نوع ، سازنده کارخانه بر عالوه

 .رود می شمار نرمال آهن تیر خرید در مهم

https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/


 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 

 


