
 انواع میلگرد اجدا

 

 حساب محاسبه وزن ورق + جدول وزن ورق فوالد مبارکه و ... نیماش

 
 انواع ورق فوالدی ورق های فوالدی انواع مختلفی دارند. پیش از این در مقاالت قبلی در مطلب

ورق صحبت کردیم. همان طور که گفته شد، پرکاربردترین و پر مصرف ترین نوع آن در بازار ایران، 
های روتین زندگی افرادی است که در حوزه خرید و  رق یکی از بخشاست. محاسبه وزن و سیاه

، فوالد سبا، فوالد مبارکه اصفهان فروش آهن آالت و یا صنعت فعالیت دارند. در ایران کارخانه های
ورق های فوالدی تولید  اکسین اهواز، کاویان اهواز و تعدادی کارخانه های دیگر در گیالن و خرم آباد

ترین کارخانه تولید ورق فوالد در کشور کارخانه فوالد مبارکه اصفهان  کنند. اما بزرگترین و برجسته می
 کند.  است که انواع ورق سیاه، روغنی، گالوانیزه، اسیدشویی و ورق رنگی را به صورت متمرکز تولید می

مل در مورد محاسبه وزن ورق و جدول ورق فوالد در این مطلب از اصفهان آهن قرار است به طور کا
 .مبارکه صحبت کنیم. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید

 وزن ورق فوالد مبارکه و کاویان

در ادامه به دلیل اختالفی که در وزن ورق کارخانه های فوالد مبارکه و کاویان اهواز با ورق کارخانه 
دو جدول مجزا برای این دو گروه در اختیار شما قرار دهیم  اکسین اهواز وجود دارد، ما تصمیم داریم

 .تا وزن دقیق ورق این دو کارخانه را مشاهده کنید

 (mm) ضخامت ورق (m) عرض (m) طول (kg) وزن هر برگ
176.63 6 1.25 3 
211.95 6 1.5 3 
235.50 6 1.25 4 
282.60 6 1.5 4 
339.12 6 1.5 4.8 
353.25 6 1.5 5 
423.90 6 1.5 6 
565.20 6 1.5 8 
706.50 6 1.5 10 
847.80 6 1.5 12 

1059.75 6 1.5 15 
1413 6 1.5 20 

1766.25 6 1.5 25 
2119.50 6 1.5 30 
2472.75 6 1.5 35 

2826 6 1.5 40 
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 ورق اکسین اهواز

 (mm) ضخامت ورق (m) عرض (m) طول (kg) وزن هر برگ
942 6 2 10 

1130.40 6 2 12 
1413 6 2 15 
1884 6 2 20 
2355 6 2 25 
2826 6 2 30 
3297 6 2 35 
3768 6 2 40 
4239 6 2 45 
4710 6 2 50 
5652 6 2 60 
6594 6 2 70 

امیدواریم مطلب محاسبه وزن ورق فوالدی بتواند نیاز روزانه شما در این زمینه را برطرف کند. در 
 .با ما در تماس باشید نظراتانتهای صفحه بخش توانید از  صورت وجود هرگونه سوال می

 

 


