
 انواع میلگرد اجدا

 

 حساب نیفرمول محاسبه وزن شمش فوالد + ماش

اطالع از وزن شمش فوالد برای تولیدکنندگان و فعاالن بازار آهن آالت کشور، اهمیت بسزایی دارد. 
، ماده اولیه تولید اغلب مقاطع فوالدی همچون میلگرد، نبشی، "بیلت" زیرا شمش فوالد یا همان

غیره است. از همین رو جزو پرمصرف ترین محصوالت فوالدی در بازار آهن آالت کشور به  ناودانی و
 .رود و وزن آن بر پارامترهای بسیاری در تولید و خرید و فروش تاثیر گذار است شمار می

 شمش فوالدفرایند تولید  : مشاهده کنید

 محاسبه وزن شمش فوالد

 

اکثر کارخانه های تولید فوالد در سراسر کشور، مانند فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خراسان، فوالد کرمان 
و ... که در زمینه تولید شمش فوالد فعال هستند، بر اساس نیاز بازار و با توجه به محصول نهایی 

کنند. از همین رو،  ختلفی را برای تهیه شمش فوالد اتخاذ میتولیدی مانند میلگرد، ترکیب شیمیایی م
 .های مختلف کمی با هم متفاوت باشند ممکن است وزن شمش کارخانه

در زیر، ماشین حسابی برای محاسبه وزن شمش فوالد قرار داده شده است. در این ماشین حساب 
رم و ُتن نمایش داده در نظر گرفته شده است و وزن بر حسب کیلوگ 7/85وزن مخصوص آهن 

 .شود می

 برای استفاده از ماشین حساب به سایت مراجعه کنید.

 فرمول محاسبه وزن شمش

https://esfahanahan.com/mag/%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%aa
https://esfahanahan.com/mag/%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%aa
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محاسبه وزن شمش فوالد کار بسیار راحتی است. برای این منظور کافی است طول، عرض و ارتفاع 
ضرب  7/85آهن یعنی عدد  وزن مخصوصشمش را )به متر( در هم ضرب نموده سپس حاصل را در 

 1000کنیم. نتیجه حاصل شده وزن شمش بر حسب "ُتن" است که با ضرب این عدد بر عدد  می
 .توانید وزن را بر حسب کیلوگرم نیز بدست آورید می

 قیمت شمش فوالد د:ز باشیبرو

 گرید و ترکیب شیمیایی شمش فوالد

شود که این تفاوت در ترکیب را با  در کشور شمش با ترکیب های شیمیایی گوناگون تولید می
 :اند از ترین گریدهای شمش عبارت کنند. رایج اری میگریدهای مختلف نام گذ

 3sp 
 4sp 
 5sp 
 st37 
 st52 
 ck45 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://esfahanahan.com/product/%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af/
https://esfahanahan.com/product/%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af/
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 .که در جدول زیر، ترکیب شیمیایی این گریدها درج شده است

 c Si Mn P(max) S(max) Cr(max) Ni(max) Cu(max) گرید
3SP 0.14 

0.22 
0.15 
0.3 

0.4 
0.65 

0.04 0.05 0.3 0.3 0.3 

5SP 0.28 
0.37 

0.15 
0.3 

0.5 
0.8 

0.04 0.05 0.3 0.3 0.3 

ST37 0.09 
0.15 

0.17 
0.35 

0.35 
0.65 

0.040 0.040 0.3 0.3 0.3 

ST52 0.17 
0.22 

0.35 
0.55 

1.30 
1.60 

0.035 0.040 0.3 0.3 0.3 

 


