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Ган төмрийн тухай ерөнхий ойлголт  

Зэвэрдэггүй гангийн онцлог 

Зэвэрдэггүй гангийн төрөл, хэрэглээ 

Зэвэрдэггүй гантай харьцахад тавигдах шаардлага 

Зэвэрдэггүй ган лист болон сувимал материал 



 
 
 

Ган 
 
 

• Ган - найрлагандаа 2 орчим хувийн нүүрстөрөгч 

агуулсан төмөр /Fe/, нүүрстөрөгч/C/ – ийн 

хольцыг ган гэнэ. 
 
 
 

• Ганг бүтцээр нь дараах байдлаар ангилдаг. Үүнд: 

- нүүрстөрөгчит ган 

- чанаржуулсан ган 
 
 
 

Зэвэрдэггүй ган нь чанаржуулсан ганд хамрагдана 



 
 
 
 
 

Зэвэрдэггүй гангийн химийн найрлага 
 
 

• Энэ гангийн үндсэн чанаржуулагч элемент нь хром 
юм. (Cr12-20%) 

• Хромоос гадна зэврэлд тэсвэртэй ганд дагалдах 
төмөр болон түүний хайлшууд (C, Si, Mn, S, P,) мөн 
ганд шаардлагатай физик, механик шинжийг 
нэмэгдүүлэх ба зэврэлтийг тэсвэрлэх чадвартай (Ni, 
Mn, Ti, Nb, Co, Mo) зэрэг элементүүдийг нэмж өгдөг. 
Эдгээрийн орц хэмжээ нь зэвэрдэггүй гангийн байдал, 
өнгө, механик чанарт нөлөөлдөг. Гангийн маркийг зөв 
сонгосноор түүнийг удаан хугацаагаар, чанарын 
шаардлагын төвшинд хэрэглэх боломжтой 



Онцлог 
 
 

• Зэврэлд тэсвэрлэх чадварын шалтгаан нь хромыг агуулсан 
деталийн гадаргуу хортой орчинд хүчилтөрөгчтэй урвалд 
орохгүй нимгэн гадаргууг үүсгэдэгтэй холбоотой. 

• Зэврэлтэд тэсвэрлэх чадварын төвшин нь хромын агуулгатай 
шууд хамааралтай байдаг. 

• Түүнийг 20-30-50 жилээр удаан хугацаагаар ашиглаж болно. 
• Ашиглалтын явцад ямар нэг арчилгаа үйлчилгээ шаардахгүй 
• Бат бөх, гадны нөлөөнд бага гэмтэнэ /зочид буудал, дискотеки, 
лифт/ 

• Гал түймэр, дэлбэрэлтэд аюулгүй нөхцлийг хангана 
• Эрүүл ахуйн шаардлагыг хангана 
• Будах шаардлагагүй 
• Гадаргуу 100% боловсрогдсон 
• Ямарч хэлбэр оруулж болно, гагнаж болно 
• Барилгын ямарч материалтай хосолж, хоршиж болно. 



 
 
 
 

Зэврдэггүй ган найрлагаараа дараах төрөлд 

хуваагдана 
 
 

• Ферритын ган 

• Аустенитын ган 

• Мартенситын 

• Аустенит-Ферритын ган /Дуплексын/ 

• Аустенит-Мартенситын ган /Дуплексын/ 

• Хромитын ган 

Бүх зэвэрдэггүй гангийн 95%-г аустенитын ба 
ферритын гангууд эзэлдэг. 

Бас 5500С - 8000С-н халуун орчинд ажилладаг халуунд 
тэсвэртэй зэвэрдэггүй ган гэж байдаг. 



 
 
 

Зэвэрдэггүй гангийн марклалт, 

хэрэглээ 
Ферритын гангуудыг хүчилтөрөгчийн орчинд 

(Жишээ нь: азотын хүчлийн уусмалд) аж ахуйн 
багаж техникуудад зориулж, хүнс, хөнгөн 
үйлдвэрийн зуухны бүтцэд ашиглагддаг. Феррит-
Хромын гангуууд нь азотын хүчлийн орчинд 
зэврэлд маш сайн тэсвэртэй, хортой орчинд 
фторт устөрөгчийн, фосфорын хүчил, азотын 
хүчилд тэсвэртэй байдаг. энэ нь соронзлогддог, 
хром     (13% - 17%)     болон     нүүрстөрөгчийн 
агууламж багатай байдаг. 



 
 
 
 
 
 
 

Аустенитын гангууд. энэ нь соронзлогддоггүй, хром 
дээр никелийг 18% орчим нэмж зэврэлтийн эсрэг 
чадварыг нэмэгдүүлсэн байдаг. Никель (10% - 20%) ба 
хромын (20% - 25%) өндөр агууламжтай энэ төрлийн 
зэвэрдэггүй ган нь зэврэлтэд болон халуун тэсвэрлэх 
чадвар өндөртэй байдаг тул түүнийг шарах болон 
муфельний зуухуудад өргөн хэрэглэдэг. 

Аустенитын бүлгийн гангийн үндсэн давуу талууд нь маш 
сайн нэгдмэл шинж чанарууд бат бөх, уян налархай, 
хортой орчинд тэсвэртэй ба маш сайн технологийн 
шинж чанартай. Иймээс аустенитын зэврэлд тэсвэртэй 
гангуудыг янз бүрийн салбарт гадаргууг бүрэх материал 
болгон маш өргөн хэрэглэдэг. 



 
 
 
 
 
 
 

• Мартенситные – энэ нь соронзлогддог, голдуу 

12%-н хром, бага хэмжээний нүүрстөрөгчийн 

агууламжтай байдаг. Тэд жирийн нүүрстөрөгчид 

гангийн адил хатаалга сайн авдаг тул голдуу 

багажны болон гуанзны хэрэгслийн материалд 

хэрэглэнэ. Багажны ганд хром 17% агуулагдахаас 

гадна тэнд ниобий, зэс и никелийг нэмж өгсөн 

байдаг. Энэ ган нь металлын ядралтад илүү 

тэсвэртэй бөгөөд уурхайн насос, сансрын тоног 

төхөөрөмжид маш сайн зохицдог. 



 
 
 
 
 
 

Аустенит-ферритын гангууд: энэ нь ферритно-
аустенитний холимог бүтэцтэй байдаг. Энд никель 
4.5%- 8%, хром 18%-28% байдаг. Энэ төрлийн 
зэвэрдэггүй ганг хлорид өндөр агууламжтай нөхцөлд 
хэрэглэнэ. 

Энэ бүлгийг гангийн давуу тал нь аустенитын 
гангуудтай харьцуулахад никелийн агуулга багатай 
маш сайн гагнагддаг чадвартай. Аустенит-
ферритын гангуудыг нисэх хүчин, машин үйлдвэрлэлд 
болон химийн салбарт түгээмэл хэрэглэдэг. Энэ 
төрөлд         хамаарагддаг         гангууд:         08Х22Н6Т, 
08Х21Н6Т2Т, 08Х18Г8Н2Т. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Аустенит-Мартенсит гангууд: Өндөр бат 

бөх чанартай, технологийн зэврэлд тэсвэртэй 

гангуудад орчин үеийн феррит ганг боловсруулж 

байна. Эдгээр гангийн төрлүүд: 07Х16Н6, 

09Х15Н9Ю, 08Х17Н5М13. Төмөр никелийн ба 

никелийн үндсэн хайлшууд Аустенитын гангуудыг 

зэврэлд 

хүчтэй 

тэсвэрлэх 

хүчлийн 

чавартай 

орчинд 

хайлшуудыг хүхэр, 

химийн       тоног 

төхөөрөмжид өргөн ашигладаг. 



 
 
 
 
 
 
 

Хромитын зэврэлд тэсвэртэй гангуудыг 
гидравликийн процессын хаалт, хөдөлгүүрийн 
палатка, арматур, зүсэгч багаж, пүрш, аж ахуйн 
зүйлүүдэд өргөн ашиглана. Хром никелийн ба хром 
марганец никелийн зэврэлд тэсвэртэй гангуудыг 
аж ахуйн зүйлүүд, гал тогооны сав суулга хийхэд 
түгээмэл хэрэглэдэг. Харин аустенитын зэврэлд 
тэсвэртэй гангуудыг хортой нөхцөлд ажиллах 
тоног төхөөрөмжүүдийг, 350-800С өндөр 
температурт ажиллах тоног төхөөрөмжүүдийг 
хийхэд өргөн ашигладаг. 



 
 
 

Гангийн марк түүний үзүүлэлт 
300 маркийн ган 
AISI 304. Эдгээр нь бага нүүрстөрөгчтэй аустенитынган юм. Гагнуур сайн авна, 

кристал хоорондын зэврэлтэд тэсвэртэй, хүйтэнд бат бөхөө хадгалж чаддаг, 
цахилгаан өнгөлгөөг сайн авдаг, бүх зэвэрдэггүй гангаас олон төрлийн 
зориулалтаар хамгийн өргөн хэрэглэгддэг материал юм. Түүнийг хүнсний, 
химийн, нэхмэлийн, нефтийн, цаасны үйлдвэрлэлд өргөнөөр хэрэглэдэг. 

 
 

AISI 316. Эдгээр нь AISI 304-н сайжруулсан төрөл ба түүнд молибденыг нэмж 
өгснөөр зэврэлтэд илүү тэсвэртэй болгосон байдаг. Энэ молибден байхгүй 
ганг бодвол өндөр температурт илүү зохицсон, ганг хлорлог орчин, далайн 
усанд цууны хүчилтэй ууранд ажиллах чадвартай болгодог. 

 
 

AISI 316L. Эдгээр нь AISI 316-тай ерөнхийдөө адил боловч нүүрстөрөгчийн 
агууламж маш бага тул гагнаасан хийцэд годуу ашиглана, кристал хоорондын 
зэврэлтэд тэсвэртэй 450°С хүртэлх дулааны горимд ашиглана. 

 
 

AISI 316 ба 316L-г далайн ус, атмосферийн агаартай харьцдаг төхөөрөмж, 
химийн багаж, хэрэгсэл, хүнс дахин боловсруулах төхөөрөмж, ашигласан 
тосны сав зэрэгт ашигладаг. 



 
 

300 маркийн ган. 
AISI 316T1. Титаныг нэмж нүүрстөрөгчийн агууламжийг 5 дахин ихэсгэснээр кристалын 

гадарга дээр хромын карбидыг суулгах тал дээр тогтворжуулах нөлөөг үзүүлдэг. Энэ 
материалаар хийсэн эд анги нь хлорын ион бүхий орчинд, өндөр температурын нөлөөг 
тэсвэрлэх чадвартай байдаг. Үүнийг хийн турбины сэлүүр, баллон, гагнааст хийц, 
коллекторт болон хүнсний ба химийн үйлдвэрт өргөн хэрэглэдэг 

 
 

AISI 321. Титаны хольц бүхий хром-никельтэй ган. Үүнийг 400°С-800°С. Температурт 
ажиллах гагнааст хийцэд өргөн хэрэглэнэ. Зэврэлтэд тэсвэрлэх чадвар сайн, нефт 
боловсруулах үйлдвэр, химийн болон өндөр температурт ажиллах тоног төхөөрөмжид 
хэрэглэнэ. Түүнээс гадна үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн салбарийн (труба, зуухны эд 
анги, дулаан солилцуур, муфели, патрубки ба хөдөлгүүрийн яндангийн коллектор) 
гагнааст хийцэд хэрэглэнэ. 

 
 

AISI 310. Халуунд тэсвэртай аустенитын хайлдаггүй ган. Түүнийг 1100°С хүртэл 
халуунтай исэлдэх орчинд, 1000°С-хүртэл халуунтай болон агаарт 2гр/кув.м-ээс багагүй 
хэмжээний хүхэртэй орчинд хэрэглэгдэх чадвартай. 

 
 

AISI 310S. AISI 310-н бага нүүрс төрөгчтэй төрөл бөгөөд түүнийг өндөр температуртай 
хийн болон конденсатын орчинд хэрэглэхэд тохиромжтой. Түүнийг гидрогенийн элчийн 
боловсруулалтын төхөөрөмж, дулаан дамжуулах зуух, метан гаргах, хий дамжуулах 
хоолой, шатах камерын эд анги хийхээс гадна, агаар халаагчийн халаах элемент, зуухны 
конвейерын уян элэмент, мотор ба хийн турбины янданд хэрэглэнэ. 



 
 
 

400 маркийн ган 
 
 

• AISI 410. Мартинситын ган. Цохилт илүү даана, зэвэрдэггүй 
чанар өндөртэй, халуунд тэсвэртэй. Хортой биш нөхцөлд, 
тасалгааны температур голдуу хэрэглэгдэнэ. Үүнийг машины эд 
анги, коньяк, виноны, хүнсний хаягдлыг боловсруулах 
үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжид хэрэглэдэг. 

 
 

• AISI 420. Мартенситын ган, элэгдэлд өндөр тэсвэртэй, зэврэлт, 
өндөр температурт тогтвортой. AISI 410, AISI 420-д 
нүүрстөрөгчийг нэмэгдүүлж өгснөөр хатуулаг ба элэгдэлд 
тэсвэрлэх чанарыг өндөр болгодог. Түүнийг металл зорох хутга, 
хэмжих хэрэгсэл, пүрш, корбюраторын зүү, турбин, зуухны эд 
ангиуд, сепараторын хаалт хийхэд хэрэглэнэ. Мөн түүнийг 
хүнсний үйлдвэрийн төрөл бүрийн үе шатны ажлын / угаах, 
нунтаглах, ялгах, холих, дулаан боловсруулалт хийх г.м./ тоног 
төхөөрөмж                                                                               хийдэг. 



 
 
 

400 маркийн ган 
 
 
 

• AISI 430. Ферритын, хромын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
ган. Үүнд хромын найрлага өндөр, нүүрстөрөгч бага тул 
бат бөхын болон механик үзүүлэлт сайтай, деформацад 
сайн орох тул сунгах, давтахад боломжтой. Никельтэй 
аустинит гангаас ялгагдах зүйл нь хүхэртэй орчинд 
зэврэлтийг тэсвэрлэнэ, тиймээс түүнийг нефть 
бүтээгдэхүүн, шатдаг хийн системд өргөн хэрэглэнэ. Мөн 
температурын өөрчлөлтөд хэмжээ нь бага өөрчлөгддөг тул 
түүнийг температурын огцом өөрчлөлттэй нөхцөлд, 
дулаан дамжуулах чадвар сайтай тул дулаан солилцуур 
бүхий төхөөрөмжид, хурдан халж хөрдөг тул түүнийг 
зарим хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төхөөрөмжид 
өргөн хэрэглэнэ. 



 
 
 
 

200 маркийн ган 
 
 
 
 

• Гангийн аустинитын бүтцийг тогтвожуулахын тулд 

өндөр өртөгтэй никелийг зарим нөхцөлд марганец, 

азотоор орлуулж гаргасан зэвэрдэггүй ган юм. Үүгээр 

ахуйн сав суулга, гал тогооны хэрэгсэл хийдэг. 
 
 
 

• Төгөсгөлд нь хэлэхэд 300 маркийн ган нь хэдийгээр 

хамгийн өргөн хэрэглэгддэг боловч эдийн засгийн 

хувьд хэмнэлттэй, илүү үр ашигтай чанараараа ялгарч 

байгаа аустинитын 200, хромын 400 маркийн ганд 

аажмаар байраа алдах болсон. 



 
 
 

Зэвэрдэггүй гантай харьцахад анхаарах зүйлс 
 

• Хэрэгцээндээ зориулж зэвэрдэггүй гангийн маркийг зөв сонгох нь маш 
чухал. 

• Хийцийнхээ хэлбэрт бохир цугларах, цэвэрлэхэд хүндрэлтэй элдэв 
нугалаа хийхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй 

• Түүнийг өргөх нөхцөлд төрөл бүрийн хавчаар боолт хэрэглэх ба өндөр 
нүүрс төрөгчтэй ган татлагатай шууд харьцуулахгүй байх 

• Сувималын гадаргуу дээр металл зоргодос хүргэх, унагахыг хориглоно 
• Гадуураа хамгаалах хальстай бол түүнийг ажлаа дуусах хүртэл авахгүй 

байх, хамгаалах хальсийг 0-30 градусын нөхцөлд авдаг 
• Гагнуураас үүссэн туяарлыг тусгай цэвэрлэгч шингэн ба материал 

хэрэглэж арилгана. Мөн 400-н нарийн зүлгүүрэр зүлгэж болно 
• Гадаргуу дээр цемент, бетон хүрсэн бол түүнийг тэр даруй нь усаар угаах 

шаардлагатай 
• Зэвэрдэггүй ганг сул хүчилтэй цэвэрлэгч бодисоор цэвэрлэдэг. Цэвэрлэх 

гол арга нь түүнийг цэвэрлэгч бодист зайлаад хатаах явдал юм. Түүнийг 
арзгар зүлгүүрээр зүлгэх, хатуу зүйлээр үрэхийг хориглоно 

• Барилгын борооны усанд угаагддаггүй хэсгийг жилд 1-2 удаа угаах 
хэрэгтэй, усан бассейны шат, гар бариул зэргийг өдөр бүр угаах хэрэгтэй 



 
 
 
 
 

Ган лист 
 
 

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын 

агааржуулалтын салхижуулалтын хоолой, гадна 

дулааны шугамын газар дээр ил байгаа системийн 

дулаалгын гадуур өнгөлөн далдлалт хийдэг. Мөн 

ахуйн хэрэглээний хаалга, нам даралтын зуух, 

үйлдвэр цехэд канвейер, хаалт, авто машины 

ачих хэсэг, хаших хийц, каркасан барилгын хэв 

хашмал зэрэг олон нэр төрлийн хийц хэсэг болдог. 

Мөн лифтийн бүхээгийг хийхэд хэрэглэж байна. 



 



 

Үнийн судалгаа 
/ эх сурвалж: www.tumurttrans.mn/ 

 

Размер Гангийн марк 1ш-ийн хэмжэ Тоннын үнэ/төг/ 1м2 -ийн үнэ /төг/ 
1мм-1.2мм Q235 2*1  13000-13700 

1.5мм Q235 2*1 1 420 000,0 17 000,0 

2мм Q235 2*1 1 465 000,0 23 000,0 

2мм Q235 2.5*1.25 1 465 000,0 23 000,0 

2.5мм Q235 3*1.1 1 420 000,0 27 900,0 

3мм Q235 1.5*6 1 400 000,0 33 000,0 

4мм Q235 1.5*6 1 400 000,0 44 000,0 

5мм Q235 1.5*6 1 400 000,0 55 000,0 

6мм Q235 1.5*6 1 400 000,0 65 900,0 

8мм Q235 1.5*6, 1.5*8 1 400 000,0 87 900,0 

10мм Q235 1.5*6, 1.5*8 1 420 000,0 111 470,0 

12мм Q235 1.5*6, 2.2*9 1 400 000,0 131 900,0 

14мм Q235 1.5*6, 2.2*9 1 400 000,0 153 850,0 

16мм Q235 1.5*6, 2.2*9 1 400 000,0 175 800,0 

18мм Q235 1.5*6, 2.2*9 1 400 000,0 197 800,0 

20мм-22мм Q235 1.5*6, 2.2*9 1 400 000,0 219800-241780 

25мм Q235 1.5*6, 2.2*9 1 400 000,0 274 750,0 

30мм-60мм Q235 2.2*9 1 600 000,0 376800-753600 

3мм хээтэй Q235 1.5*6 1 500 000,0 35 500,0 

4мм хээтэй Q235 1.5*6 1 500 000,0 47 000,0 

5мм хээтэй Q235 1.5*6 1 500 000,0 58 900,0 

2мм нерж Q235 1.5*6  90 000,0 

5мм нерж Q235 1.5*6  400 000,0 



 

Листийн зориулалт, түүний стандарт 
 
 
 

Дэлгэрэнгүй нэр ба зориулалт 
 

Халуунаар цувисан ган хавтан, хуудас ба тууз 

 

Хэмжээ, хүлцэл 

 

Техникийн нөхцөл, 

бүтээгдэхүүний стандарт 

 

Гангийн марк, химийн найрлагын 

стандарт 

 
 
 
 

Зузаан х өргөн 1.2 -5 мм х 

500-1500 мм Урт: 1.8 -аас 12 м 

хүртэл Уртын хүлцэл: 4 м 

хүртэл                 +30 мм 4-өөс 6 

м хүртэл      +50 мм 6 м -ээс 

дээш          + 70 мм 

 

Монгол Улс MNS JIS G 3193 

 

MNS JIS G 3101 SS 330, SS 400, 

SS 490, SS 540 

 

БНХАУ GB 709 Q/TB202 

 

GB 700 Q 195, Q 215, Q 235, Q 

255, Q 275 Q345B 

 

ОХУ ГОСТ 19903 

 

ГОСТ 380 Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 

4, Ст 5 
 

Олон Улс ISO 3573 
 

ISO 3573 HR1, HR2, HR3, HR4 
 

АНУ 
 

 

Техникийн тодорхойлолтод тавих 

шаардлага 

 

Урсалтын хязгаар, батбэхийн хязгаар, харьцангуй суналт, 

матагдах чанар, ширээгдэх чанар 



 
 
 

Швеллер 
 
 
 
 

Халуунаар цувисан ган швеллерийг барилга 

байгууламжийн ширээст болон бусад холбоост 

хийцэд хэрэглэнэ. Мөн ахуйн хэрэглээнд 

ашиглахаас гадна дулааны шугамын хөдөлгөөнгүй 

буюу үл хөдлөх тулгуур болгон ашиглана. Төрөл 

нь: №5-№30см хүртэл хэмжээтэй зарагдаж 

байна. Мөн цайрдсан швеллер байна. Үүний төрөл 

нь: №8- №16см-ийн хэмжээтэй байна. 



 



 

Швеллерийн зориулалт, түүний стандарт 
 

 

Хэмжээ, хүлцэл 

 

Техникийн нөхцөл, бүтээгдэхүүний 

стандарт 

 

Гангийн марк, химийн найрлагын 

стандарт 

 
 
 

Швеллерийн дугаар: № 8 - № 24 № 28 

- № 40 Урт: 4-өөс 12 м хүртэл 

Өндрийн хүлцэл: ±1.5 -аас ± 2.5 мм 

хүртэл Зузааны хүлцэл: -0.7 -аас -

0.8 мм хүртэл Уртын хүлцэл 8 м 

хүртэл +40 мм     8 м -ээс дээш +80 

мм 1 м уртын массын хэлбэлзэл: -5 

% -иас +3 % хүртэл 

Гулсайлт: Уртын 0.2 % -иас ихгүй 

 

Монгол Улс MNS JIS G 3192 

 

MNS JIS G 3101 SS 330, SS 400, SS 490, 

SS 540 

 

БНХАУ GB 707 GB/T9787 

 

GB 700 Q 195, Q 215, Q 235, Q 255, Q 

275 

 

ОХУ ГОСТ 8240 

 

ГОСТ 380-88 Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4, 

Ст 5 

 

Олон Улс ISO 657/11; ISO 657/13 
 

ISO 630 Fe 310, Fe 430, Fe 510 

 

АНУ 
 

 

Техникийн тодорхойлолтод тавих 

шаардлага 

 

Урсалтын хязгаар, батбэхийн хязгаар, харьцангуй суналт, матагдах чанар, 

цохилтын зуурц, ширээгдэх чанар 



 
 
 

Двутавр 
 
 
 
 

Халуунаар цувьсан ган балкийг барилга 

байгууламжийн ширээст болон бусад холбоост 

хийц, даацийн дам нуруунд хэрэглэнэ. Мөн ахуйн 

хэрэглээнд өргөн хэрэглэгддэг. Төрөл нь: №10-

№30 хүртэл хэмжээтэй байна. 



 



 
 
 

Двутаврын зориулалт, түүний 

стандарт 
 

Хэмжээ 
Техникийн нөхцөл, бүтээгдэхүүний 

стандарт 

Гангийн марк, химийн найрлагын 

стандарт 

 
 
 

Балкийн дугаар: № 10; № 12; № 14; № 

16; № 18 ба бусад Урт: 6-аас 12 м 

хүртэл Өндрийн хүлцэл: ± 2.0 аас 

± 3.0 мм хүртэл 

Талын зузааны хүлцэл: ± 1.0 аас 1.5 мм 

хүртэл       Уртын хүлцэл: +60 хүртэл 

 

Монгол Улс MNS JIS G 3192 
MNS JIS G 3101 SS 330, SS 400, SS 490, 

SS 540 

 

БНХАУ GB 706 Q/BJ4987 
GB 700 Q 195, Q 215, Q 235, Q 255, Q 

275 
 

ОХУ ГОСТ 8239 
 

ГОСТ 380 Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4, Ст 5 

 

Олон Улс ISO 657/15; ISO 657/13 
 

ISO 630 Fe 310, Fe 430, Fe 510 

 

АНУ 
 

Техникийн тодорхойлолтод тавих 

шаардлага 

Урсалтын хязгаар, батбэхийн хязгаар, харьцангуй суналт, матагдах чанар, 

ширээгдэх чанар 



 
 
 
 
 

Булан төмөр 
 
 
 
 
 

Халуунаар цувисан адил талт ган буланг 

барилга байгууламжийн ширээст болон бусад 

холбоост хийцэд хэрэглэнэ. Адил бус талтай бас 

байна. Төрөл нь: 25*25 – 140*140 хэмжээтэй 

байна. Ханын зузаан нь өөр өөр байдаг. 1 

ширхэгийн урт нь 4м – 12м байдаг. 



 



 
 
 

Үнийн судалгаа 
 

Размер Гангийн марк 1ш-ийн Урт Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ /төг/ 
25*25*3 Q215 6м 1 160 000,0 1 350,0 

30*30*2.2 Q215 6м 1 160 000,0 1 850,0 

40*40*4 Q215 6м 1 160 000,0 2 800,0 

50*50*5 Q215 6м 1 273 000,0 5 000,0 

63*63*5 Q215 6м 1 180 000,0 5 800,0 

63*63*6 Q215 6м 1 180 000,0 6 750,0 

70*70*6 Q215 6м 1 240 000,0 8 000,0 

75*75*5 Q215 6м 1 240 000,0 8 500,0 

75*75*6 Q215 6м 1 280 000,0 8 800,0 

80*80*7 Q215 6м 1 280 000,0 10 900,0 

80*80*8 Q215 6м 1 280 000,0 12 350,0 

90*90*8 Q215 6м-9м 1 300 000,0 14 500,0 

100*100*8 Q215 6м-9м 1 300 000,0 15 800,0 

100*100*10 Q215 6м-9м 1 300 000,0 19 200,0 

125*125*8 Q215 6м-9м 1 300 000,0 19 200,0 

125*125*10 Q215 6м-9м 1 330 000,0 25 800,0 

140*140*10 Q215 6м-9м 1 330 000,0 28 500,0 

50*50*5 цайр Q215 6м-9м 1 750 000,0 6 600,0 



 

Булан төмрийн зориулалт, түүний стандарт 
 
 

Хэмжээ, хүлцэл 

 

Техникийн нөхцөл, бүтээгдэхүүний 

стандарт 

 

Гангийн марк, химийн найрлагын 

стандарт 

 
 
 
Адил талт булангийн овор: 20 х (3-4); 25 x (3-4); 

30 x (3-4); 36 x (3-5); 40 x (3-5); 45 x (3-6); 50 x 

(3-6); 56 x (3-8); 63 x (4-10); 70 x (4-8); 75 x (5 -

10); 80 x (5-10); 90 x (6-12);100 x (6-16); 110 x 

(7-14); 125 x (8-14); 140 x (10-16); 160 x (10-16); 

180 x (12-18); 200 x (14-24) Урт: 4-өөс 12 м 

хүртэл Талын зузааны хүлцэл: ердийн 

нарийвчлалтай бол +0.3/-0.6 аас +0.4/-0.7 мм 

хүртэл          өндөр нарийвчлалтай бол +0.2/- 

0.5 аас +0.3/-0.6 мм хүртэл Уртын хүлцэл: 4 

м хүртэл +30 мм 4-өөс 6 м хүртэл +50 

мм 6 м-ээс дээш +70 мм 

Гулсайлт: Уртын 0.4 %-аас ихгүй. 

 

Монгол Улс MNS JIS G 3192 

 

MNS JIS G 3101 SS 330, SS 400, SS 490, 

SS 540 

 

БНХАУ GB /T9787 GB/T3091 

 

GB 700 Q 195, Q 215, Q 235, Q 255, Q 

275 

 

ОХУ ГОСТ 8509 

 

ГОСТ 380-88 Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4, 

Ст 5 

 

Олон улс ISO 657/1; ISO 657/5 

 

ISO 630 Fe 310, Fe 430, Fe 510 

 
 
 
АНУ 

 

 

Техникийн тодорхойлолтод тавих шаардлага 

 

Урсалтын хязгаар, батбэхийн хязгаар, харьцангуй суналт, матагдах чанар, 

цохилтын зуурц, ширээгдэх чанар 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анхаарал тавьсан та бүхэнд 

баярлалаа 


