
 

 

 

 

توان به نبشی، تیرآهن، آبرو و  برای انواع باز میشوند.  ها در دو دسته باز و بسته تولید میطور کلی، پروفیل  به

 ها از منظرهای بندی پروفیل دستهآیند.  از انواع بسته پروفیل به حساب میغیره اشاره کرد. قوطی و لوله نیز 

 گیرد که هر یک کاربری مخصوص به خود را دارند. انجام می همچون وزن و جنس مختلفی 

در مقاله پروفیل سبک و سنگین مواجه خواهیم بود.  2ندی از لحاظ وزن صورت گیرد، با ب هنگامی که تقسیم

و تفاوت میان پروفیل سبک و  قیمت پروفیلهر یک را معرفی کرده و پس از آن به بررسی پیش رو قصد داریم 

  بپردازیم. با ما همراه شوید. سنگین

 

 پروفیل سنگین

 متر به باال است.میلی 2و ضخامت در آن شود نوع صنعتی و ساختمانی تولید می 2پروفیل سنگین در 

 

 سنگینکاربرد پروفیل 

 گیرد: طور گسترده در صنایع زیر مورد استفاده قرار می پروفیل سنگین به

  خودروسازی 

 آالت صنعتی ساخت سوله و ماشین 

 و راه سازی ساختمانی ،صنایع عمرانی 

 

 ویژگی هایی پروفیل سنگین

شود. این موارد به شرح  میهایی مهمی برخوردار است که منجر به کاربرد بسیار آن  مزایا و ویژگیاز این پروفیل 

 زیر است:

 مقرون به صرفه 

 تفاوت پروفیل سبک و سنگین چیست
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 پذیریبرخورداری از خاصیت جوش 

 دمقاومت خمش و تحمل سختی زیا 

 
 پروفیل سبک

و با عنوان پروفیل مبلی نیز متر است  میلی 2باالترین ضخامتی که دارد، پروفیل سبک برخالف نوع سنگین آن، 

و به کمک نورد سرد صورت EN10219-2 و   DIN2394تهیه این پروفیل با استانداردهای شود.  شناخته می

 گیرد. می

های سبک  در دسته پروفیلمتر،  میلی 50تا  20و اندازه بال  18، 12، 10با سایزهای  نبشیقابل توجه است که 

 جای دارد.

 

 پروفیل سبک کاربرد

 شود:شامل موارد زیر می  کاربردهای پروفیل سبک یا مبلی،
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 صنعت حمل و نقل 

 صنایع کشاورزی 

 کاربرد در ساخت لوازم خانگی 

 

 ویژگی های پروفیل سبک

ها اشاره  ادامه به شماری از آن. در های مختلفی برخوردار است ، این پروفیل نیز از مزیتپروفیل سنگینهمانند 

 :خواهیم کرد

 پذیری باال پذیری و جوش برخورداری از قابلیت شکل 

 قابلیت اعمال پوشش ضدخوردگی 

 تنوع در سایز 

 مقرون به صرفه 

 

 شود؟ یچگونه انجام م لیپروف دیتول

گیوتین، های  دستگاهگردد و به کمک  های مشخص استفاده می برای تولید پروفیل از ورق نواربری شده در اندازه

طریق مستقیم و  2طورکلی پروفیل از  شود. به پروفیل تولید می سرد کننده و سایزدهی، رول فرمینگانباره، 

 رسد.  غیرمستقیم به تولید می

 روش تولید پروفیل به شیوه مستقیم

نهایی، دقت و کیفیت زیادی دارد. برای تولید پروفیل از این روش، نوارها از میان دو  در این روش ابعاد محصول

 در نهایت در ابعاد مشخص، برش زده میخورند.  پس از تغییر شکل، جوش میکنند و  عبور میقالب باال و پایین 

 شوند.

 روش تولید پروفیل به شیوه غیرمستقیم

 پس از آن، جوشکنند.  شود و لوله را تولید می برای تولید پروفیل به شیوه غیرمستقیم از ماشین نورد استفاده می

 رسد. و پروفیل به تولید می کاری انجام می شود
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 پروفیل سبک چه تفاوتی با پروفیل سنگین دارد؟

ها به  این تفاوت ها خواهیم پرداخت. تفاوت میان آنها را معرفی کردیم، به بررسی  حال که هر کدام از پروفیل

 شرح زیر است:

 ورق سیاه و برای تولید پروفیل سبک، ورق روغنی است. ،ورق مورد استفاده برای تولید پروفیل سنگین 

 شود، اما  پروفیل سنگین در مواردی همچون سوله که احتیاج به تحمل وزن باال وجود دارد، استفاده می

 د.ر باشد، کاربرد بسیاری دارظدر مواردی که ظرافت و دقت ابعادی مدن پروفیل سبک

 باالتر، هزینه پروفیل سنگین به علت وزن های میان این دو پروفیل است.  اختالف قیمت از دیگر تفاوت

 ی دارد.بیشتر

 

 
 

 قیمت پروفیل سبک و سنگین به چه عواملی بستگی دارد؟

، برند کارخانه تولیدکننده، ضخامت پروفیلاولیه،  قیمت انواع پروفیل تحت تاثیر عوامل بسیاری همچون هزینه مواد

 گیرد و همواره در نوسان است.  و غیره قرار میمیزان عرضه و تقاضا 
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 جمع بندی

این مقاطع فوالدی به سبب پرداختیم. ها  و تفاوت میان آنهای سبک و سنگین  پروفیل بررسیدر این مطلب به 

 ها را منحصر به فرد می آن ها برخوردار هستند، کاربردهای مختلفی دارند و همین امر، هایی که از آن ویژگی

 ست. پروفیل ا 2های این  اختالف قیمت، کاربرد و متریال اولیه، از جمله تفاوت کند.

باشد و این مقاطع را با بهترین  های سبک و سنگین میکارخانه شاهین فلز سپاهان از جمله تولیدکنندگان پروفیل

ی دریافت مشاوره و استعالم قیمت با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس کند. برا عرضه میکیفیت و قیمت 

 باشید.
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