
 هاش

 به مقطع سطح دارای اینکه به توجه با. است داده اختصاص خود به را کاربرد بیشترین سازی ساختمان در که باشد می هایی تیرآهن انواع از یکی هاش

بیشتر با  انگلیسی است؛ به آن هاش می گویند. در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی این نوع تیرآهن می پردازیم. جهت کسب اطالعات H شکل

 .ما همراه باشید

 

بوده و جزء پرکاربرد مصارف ساختمانی بشمار می رود. بهتر است بدانید که  H شکل به آن بال که باشد می آهن تیر نوع ترین کاربرد پر جمله از هاش

 ۱۰۰در واقع پروفیل نورد شده می باشد که شما می توانید آن را در بازار در سایز  تیرآهن. تیر آهن معمولی و هاش با یکدیگر بسیار متفاوت می باشند

 .متری پیدا کرده و در کاربردهای خاص از آن استفاده کنید ۱۲میلیمتر در طول های  ۱۰۰۰تا 

اشید که این نوع تیرآهن نسبت به تیرآهن های معمولی از بال بلندتر و پهن تری برخوردار می باشد که دلیل نامگذاری آن می باشد. در نظر داشته ب 

ان ذکر است که اندازه بال و ارتفاع با یکدیگر تقریبا به صورت برابر می باشد. به همین خاطر این نوع محصول دارای استحکام باالیی می باشد. شای

دیگر متداول تر و رایج تر می  استاندارد نسبت به ST44 انجام خواهد شد. استاندارد ST37 , ST44 و ST52 تولیدات این محصول تحت استاندارد

 .باشد

https://ahanhyper.com/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%86/
https://ahanhyper.com/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

 هاش انواع

انواع مختلفی موجود است که هر یک از انواع آن دارای ویژگی ها، خواص و کاربرد های منحصر به فردی می باشد.  در معموالً هاش بهتر است بدانید 

آن ها  بهتر است بدانید تیرآهن بال پهن در دو نوع سبک و سنگین تولید و عرضه می شود. تفاوت اصلی که این دو با یکدیگر دارند در میزان ضخامت

 .می باشد

 باشد جالب شاید. است سبک هاش به نسبت بیشتری های ضخامت دارای که باشد می سنگین تیرآهن نوع هاش، یکی از انواع :گینسن هاش تیرآهن

 .نیز در بازار می شناسند  IPB , HEB های نام به معموالً که شودمی محسوب دنیا های تیرآهن انواع ترین پرفروش جمله از تیرآهن نوع این که بدانید

همانطور که پیداست دارای ضخامت کمتری نسبت به نوع هاش سنگین می باشد. در ایران تنها شرکت ذوب آهن جهت تولید این  :سبک هاش تیرآهن

 .در بازار می شناسند IPBL , HEA نوع تیرآهن اقدام می کنند. معموالً این تیرآهن را با نام های

نظر وزن نیز با یکدیگر اختالف دارند. معموالً وزن این نوع تیرآهن ها به ضخامت، بال، جان و  از ضخامت بر عالوه هاش در نظر داشته باشید که تیرآهن

 .مقطع آن ها بستگی دارد



 

 کاربرد هاش

 نوع به نسبت خاطر همین به. شودمی عرضه و تولید کمتر مکانیکی تنش همچنین و بیشتر مقاومت ایجاد جهت هاش تیرآهن های بال پهن یا همان

 ترین اصلی. معمولی از سطح مقطع بزرگتری برخوردار هستند. بهتر است بدانید در صنایع مختلف معموال این نوع تیرآهن استفاده می کنند تیرآهن

 رد.ک اشاره ها ستون و خرپا در استفاده به توانمی آن کاربرد

ساخت خرپا و تیر بهترین گزینه به شمار می رود. این نوع تیرآهن عالوه  شایان ذکر است که این قطعه فوالدی به خاطر استحکام باالیی که دارد؛ جهت

کشتی  بر این که در صنعت ساختمان سازی استفاده می شود؛ می توان به کاربردهای دیگری همچون استفاده در پل سازی، اسکله سازی، پاالیشگاه ها،

 .سازی و سدسازی اشاره کرد

 



 

پهنای باند یکسانی برخوردار است که از جمله دالیل مقاومت بیشتر در این نوع تیرآهن به شمار می رود. همچنین  و ارتفاع از هاش بهتر است بدانید که

و از خود  با توجه به اینکه از مقاومت باالیی برخوردار است؛ باعث شده است در برابر نیروهای خمشی، برشی و حرکات و رانش زمین بسیار مقاوم بوده

یی نشان خواهد داد. بهتر است بدانید تیرآهن هاش یا همان بال پهن با توجه به اینکه به سرعت قابلیت نصب دارد؛ فضای کمی را اشغال مقاومت باال

هید خواهد کرد و به همین خاطر به اتمام پروژه در مدت زمان کمتر بسیار کمک می کند. پس از اینکه پروژه ساخت و ساز تکمیل شود؛ مشاهده خوا

 .که سازه یکنواختی داریدکرد 

 

 فرایند نورد هاش

شکل  H های نورد تیرآهن معموالً به دو فرآیند اصلی تقسیم خواهد شد که با توجه به نوع مواد مصرفی معموال در فرم هایبهتر است بدانید که روش

 .یا اسلب های مستطیلی متفاوت خواهد بود. در زیر به شرح هر یک می پردازیم

شکل به عنوان مواد اولیه استفاده شود، به خاطر اینکه شباهت بسیار زیادی به محصولی نهایی دارند؛ فرم  H زمانی که از فرم های: شکلH  های فرم

 .دهی آن ها به صورت یکنواخت انجام خواهد شد؛ این روش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

اسلب مستطیلی به عنوان مواد اولیه استفاده شود؛ محصول نهایی تا حدودی سنگین تر بوده در صورتی که برای فرآیند نورد از : مستطیلی های اسلب

دهی مزیت  و با سایزهای متفاوتی تولید خواهد شد. نسبت به روش قبلی کاربرد بسیاری دارد و امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. اما در فرم

 .شکل گیری مورد نیاز استخاصی ندارد؛ چرا که میزان زیادی نورد جهت 



. شد خواهد استفاده محصوالت تولید جهت اسلب سازی آماده های روش از معموالً. کرد خواهد پیدا افزایش محصول این عرض هاش در زمان نورد

ندارد استا طبق که شد خواهد انجام محصول برش نورد آخر مرحله در. است ضروری و مهم بسیار محصول ابعاد به توجه با مشخص عرض به رسیدن

 .داد خواهند انجام را کار این گرم نورد یا روش این از نیز هاش متری برش داده می شود. در فرایند تولید ۱۲معموالً در شاخه های 

 h وزن تیرآهن

یک از آن  هر وزن. است موجود مختلفی های مدل و ابعاد در و سنگین هاش و سبک هاش مختلف انواع در معموالً هاش تیرآهن بهتر است بدانید

کیلوگرم می باشد. به طور  ۷۲متری حدود  ۱۲و شاخه  ۶ برای شاخه ی یک متری  H8 توان گفت وزن تیرآهنمتفاوت خواهد بود. به عنوان مثال می

ص ها و فاکتور های مهم شود که در ساختمان سازی کاربردهای بسیاری دارد و از جمله شاختوان گفت تیر آهن از مقاطع فوالدی محسوب میکلی می

 .برای تعیین قیمت این محصول، وزن آن می باشد

 

 

 

 H ابعاد تیرآهن



 مشخصات ارائه با جدول این. باشد می تیرآهن اشتال وزن جدول از استفاده هاش تیرآهن بهترین روش جهت تعیین و انتخاب مشخصات فنی و ابعاد

اقتصادی ترین و مناسب ترین انتخاب مواد اولیه را به مالکین پیشنهاد بدهند. توجه  تا کرد خواهد کمک ساختمان مهندسین به مهندسی ابعادد و وزن

 .داشته باشید که مهمترین عوامل تصمیم گیری ساخت سازه فوالدی استفاده از محصوالت و مواد اولیه با قیمت مناسبو کیفیت باال می باشد

 قیمت کننده تعیین عامل هاش تیرآهن وزن نهایی یعنی ساخت استاندارد و اقتصادی برسید. معموالبا توجه به محاسبات انجام شده بتوان به هدف 

 .باشید داشته توجه نیز نکته این به خرید زمان در باید کنید بررسی را تیرآهن ابعاد اینکه بر عالوه. باشد می تیراهن

 

 

  

 قیمت هاش

های اصفهان، خراسان رود که عمده تولید این نوع تیرآهن در استانهمانطور که ذکر شد هاش از جمله پرکاربردترین مصالح ساختمانی به شمار می

آهن،  رضوی می باشد. قیمت این نوع تیرآهن نیز هم مانند انواع مقاطع فوالدی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوسانات قیمت ارز، قیمت جهانی

 به توانید می هاش قیمت استعالم جهت عزیز کنندگان بازدید شما. کرد اشاره …میزان عرضه و تقاضا در بازار جهانی و همچنین هزینه حمل و نقل و 



مراجعه نمایید. در آهن هایپر قیمت انواع مقاطع فوالدی از جمله هاش سبک، هاش سنگین یا هاش فوق https://ahanhyper.com/   وبسایت

 .صورت به روز و آنالین درج شده است که می توانید به بررسی آن بپردازید به …سنگین و 

 

 

 هاش خرید راهنمای

 وبسایت طریق از خاطر اطمینان با و راحتی به توانید می باشید؛ می کیفیت با هاش خرید اگر شما بازدید کنندگان عزیز به دنبال

https://ahanhyper.com/  های الزم را در انتخاب بهتر اقدام نمایید. کارشناسان آهن هایپر عالوه بر ارائه قیمت به روز این مقاطع فوالدی راهنمایی

 .هاش متناسب با پروژه در اختیار شما عزیزان قرار می دهند

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 
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