
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآالت مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 تیرآهن چیست
شود تا سازه نهایی استحکام از صفر تا صد صنایع عمرانی و ساختمان سازی از مصالح و مقاطع بسیاری استفاده می

ین مقاطع به است. ا کند، تیرآهنکافی را به دست آورد. یکی از مقاطع فوالدی مهم که این مقاومت را تامین می

ها در صنعت ساختمان سازی اهمیت بسیاری دارا است. در ادامه هستند و استفاده از آن Hو  Iهای شکل حرف

 مطلب به بررسی انواع و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

  

 لـروفیـپه و ـ ولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
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 تیرآهن چیست؟ 

از جان )قسمت اصلی( و بال )گوشه  از مقاطع فوالدی است که  شود.  های کناری( تشکیل می تیرآهن یکی 

  گردد. بازمی   Bethlehemتاریخچه تولید و استفاده از این مقطع فوالدی به اوایل قرن بیستم و به شرکت  

 است. هاپرکاربردترین آن  14شود که سایز تولید می  20و  18، 16، 14، 12تیرآهن در سایزهای مختلف  
 

 طریقه تولید تیرآهن 
ها به طول آن اضافه  گیرد و پس از آن به کمک غلتکبرای ساخت ابتدا شمش تحت حرارت مدنظر قرار می 

 گردد. شود. در نهایت به کمک نوردکاری، شکل تیرآهن حاصل می می 

 

 انواع تیرآهن کدام است؟ 
 باشند:موارد زیر می های فوالدی شامل انواع تیرآهن 

، یکسان بودن اندازه بال در ابتدا و انتها، تابع استاندارد اروپا، دارای  Iمشابه با حرف    - IPEتیرآهن   •

 ضخامت ثابت

، تولید با استاندارد چین و روسیه، کاهش ضخامت بال با فاصله گرفتن  Iشبیه به حرف    - INPتیرآهن   •

 از جان

 مدل سبک و سنگین  2بال زیاد، دارای مقاومت باال، تولید در ، طول Hشبیه به حرف   - IPBتیرآهن   •

 وجود چند ضلعی شبیه به کندو در طول جان   - تیرآهن النه زنبوری  •

 متری سانتی 20تا  12عرضه در سایزهای ضخامت بال و جان زیاد،   - تیرآهن بلژیکی  •
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 تیرآهن کاربرد  

گردد.  افزایش مقاومت در برابر فشارهای تنشی و خمشی می طور کلی استفاده از تیرآهن در سازه منجر به  به 

 شود: از این مقطع فوالدی در موارد زیر استفاده می 

 کاربرد به عنوان ستون سازه  •

 استفاده در اسکلت ساختمان با هدف مقاوم سازی  •

 کاربرد در صفحات فوالدی و کفی ستونی  •

 های میانی و فرعی رک بکارگیری در تیرهای کالف، تیرهای اصلی یا شاه تیر و تی  •

 استفاده به عنوان تیرهای باریک کرومیت  •

 کاربرد در ساخت خرپا  •

 

 مزایای استفاده از تیرآهن 

امکان توسعه پس از پایان سازه از انواع تیرآهن به علت برخورداری از مزایایی همچون سرعت باالی نصب،  

 ود. ش فلزی، افزایش مقاومت کلی ساختمان و غیره استفاده بسیاری می 
 

 معایب استفاده از تیرآهن 
 در کنار مزایای گفته شده، استفاده از تیرآهن معایب زیر را نیز به همراه دارد: 

 اشکال در اتصال قطعات به یک دیگر  •

 آسیب پذیری در دمای باال •

 احتمال آسیب دیدگی و خوردگی  •
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 عوامل موثر بر قیمت انواع تیرآهن 

 باشد: به شرح زیر می  قیمت تیرآهنشماری از عوامل اثرگذار بر 

 نوع تیرآهن  •

 ضخامت و وزن مقطع  •

 قیمت مواد اولیه  •

 برند تولید کننده  •

 میزان عرضه و تقاضا •

 

 ی بند   جمع 

در    Iو   Hاین مقطع فوالدی به اشکال مختلفی همچون  .تیرآهن و انواع آن پرداختیم  یمطلب به بررس  ن یا در

گردد و در تامین مقاومت سازه و افزایش استحکام آن در برابر فشارهای تنشی و خمشی نقش  بازار عرضه می 

مقاطع را با    ن یباشد و ای م  آهن تیر  کنندگان توزیع فلز سپاهان از جمله    نیشاه  کارخانه   کند.مهمی را ایفا می 

با کارشناسان   متیقالم مشاوره و استع افت یدر ی. براداردی عرضه مبه مشتریان عزیز  متیو ق ت یفیک نیبهتر

 ارتباط باشید.در  03145273010با شماره تماس مجموعه  ن یفروش ا

 

https://shahinfelezsepahan.com/steel-beam/

