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 دانشنامه تخصصي صنعت فوالد 

 ي + انواع سپر  ستيچ يسپر

  .سپري از جمله مقاطع فوالدي است كه در صنايع مختلف مانند ساختمان سازي استفاده مي شود

 .در مقاله پيش رو به توضيح كامل در مورد سپري، روش توليد و موارد مصرف آن مي پردازيم. با ما همراه باشيد

 سپري چيست 

التين است و از جان و بال   T ري آن مانند حرفيكي از پرمصرف ترين مقاطع فوالدي است. طرح ظاه T سپري يا پروفيل
  .بلند تشكيل مي شود. براي توليد سپري از دو روش پرسي و فابريك استفاده مي كنند

 .برش مي زنند و سپري توليد مي كنندرا به شكل طولي از دو طرف در اندازه مساوي   تيرآهن گاهي مواقع، 

 جنس سپري 

 .جنس سپري از آلياژهاي گوناگوني همچون آلومينيوم، مس، آهن، استيل و برنج است

 توليد سپري 

توليد شده با   قبال ذكر كرديم كه سپري به دو شيوه نورد گرم و نورد سرد ساخته مي شود. مي توان گفت كه اكثر سپري ها
نورد گرم هستند. دليل آن اينكه در شيوه نورد گرم تجهيزات پيشرفته تري استفاده مي شود. در اين روش سپري توليد شده از  

 .كيفيت بيشتري برخوردار است و به نسبت قيمت مناسب تري دارد

 توليد سپري با روش فابريك 

فوالدي به كوره فرستاده و در آنجا با درجه حرارت باال، حرارت داده مي  اين روش با نورد گرم انجام مي گيرد. در ابتدا شمش  
 .مرحله نورد عبور مي كند ٣شود. وقتي شمش به دماي مورد نظر برسد از 

با گذشت از مرحله اول ضخامت آن كم و طولش زياد مي گردد و با عبور از مرحله دوم و سوم نورد سپري توليد و در سايز و  
 .ش مي خورداندازه معين بر

 ساخت سپري با روش پرسي 

در اين روش با استفاده از برش تيرآهن، سپري توليد مي كنند. به اين صورت كه تيرآهن را به شكل طولي از دو طرف، در  
 .اندازه مساوي برش مي زنند و سپري توليد مي كنند كه اين روش زياد مرسوم نيست
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 استاندارد سپري

 

 :سپري هايي كه به شيوه نورد گرم ساخته مي شوند داراي استانداردهاي زير هستند

 DIN EN 10055 
 DIN59051 
 DIN1022 

 ضخامت و طول سپري 

طرفداران بيشتري   mm ٢است، اما سپري با ضخامت   mm ٢.٥تا  ٠.٩ضخامت سپري هاي توليد شده در بازار در اندازه هاي 
 .متري برش مي خورد و به دو شكل لبه تيز و لبه گرد عرضه مي شود ١٢و  ٦سايز   ٢دارد. طول سپري هاي توليدي در 

 سپري آلومينيوم 

اشاره كرد. همچنين به دليل رنگ براق و   زنگ زدگي وان به مقاومت در برابر خوردگي واز ويژگي هاي سپري آلومينيوم مي ت
  …سقف كاذب و صيقلي اش در صنايع روكار استفاده مي شود. براي نمونه در صنعت ساختمان سازي براي حمام، آشپزخانه، 

 .دارد كاربرد
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 سپري آهني 

 :سپري آهني خود به دو دسته تقسيم مي شود

 سپري آهني فابريك 

است، كه به روش نورد توليد مي شود. وزن توليد سپري آهني بر اساس استاندارد  T طرح ظاهري اين سپري مانند حرف
 .كشور آلمان است

 ردي سپري آهني نو

با مورد قبلي در وزن آن است و در مقايسه با سپري فابريك از نظر وزني سبك تر است. به همين   پروفيل نقطه تفاوت اين
ولويت اول آن سايز و ابعاد پروفيل باشد،  دليل از استحكام كمتري برخوردار است. اين پروفيل در مواقعي مصرف مي شود كه ا

 .نه مقاومت آن

 سپري آهني براساس طرح ظاهري 

 

 سپري آهني طبق طرح ظاهري، به دسته هاي ديگري دسته بندي مي شود كه در اينجا به ذكر نام آن ها اكتفا مي كنيم 

 سپري داراي ارتفاع زياد 

 ر اين پروفيل اندازه ارتفاع و عرض يكسان است) سپري متساوي االضالع (د 

 (در اين سپري اندازه ارتفاع به اندازه نصف عرض آن است) سپري داراي اضالع نامساوي 
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 موارد مصرف سپري 

سپري از جمله مقاطع پرمصرف فوالدي است كه در صنايع متنوعي كاربرد دارد و رد پاي آن در همه جا ديده مي شود  
 :ختمان سازي. در ادامه به ذكر چند نمونه از مصارف سپري مي پردازيمبخصوص در صنعت سا

 درب و پنجره  توليد 

  سازه هاي گلخانه اي 

  استفاده شده در سقف كاذب 

 الصاق پل به ستون 

  استفاده در ستون و خرپا 

  ساخت سازه هاي فلزي 

  استفاده براي گاردريل 

 صنعت سدسازي 
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