
 ۱۰میلگرد 

 آسان استفاده و آتش برابر در مقاوم و تعمیر کم بادوام،  گیرد.بتن در همه دنیا به عنوان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می

 .شکندمی سرعت به شود، وارد بتن روی خاصی نیروی اگر. دارد نقص یک بتن اما. است

 .میلگرد نام به ایکننده تقویت از استفاده با خوشبختانه، راهی برای مبارزه با این نقص وجود دارد. 

 .کنید همراهی را ما مقاله انتهای تا پس کنیم صحبت ۱۰میلگرد کیلو هر قیمت ساده و مشخصات و نیز ۱۰در ادامه قصد داریم بیشتر درمورد میلگرد 

 

 سازیساختمان در  ساده ۱۰کاربرد میلگرد 

کند اما در برابر استحکام کششی ضعیف عمل می کند. این یک مشکل است زیرا همانطور که قبالً اشاره کردیم، بتن تنش فشاری را به خوبی تحمل می

 .تقریباً هر ساختاری بیش از یک نیروی وارد بر آن را تجربه می کند

 .به عنوان مثال، پرتو کالسیک را در نظر بگیرید

  

 

  

 خم باال در فشاری تنش اثر در تیر یک که هنگامی –هنگامی که یک تیر در باال تنش فشاری را تجربه می کند، خم می شود. در مورد آن فکر کنید 

 .گیرد می قرار کششی تنش تحت تیر پایین قسمت که معناست بدان این. شود می کشیده تیر پایین شود، می

 .را اضافه می کنیم، دو اتفاق می افتد ۱۰بنابراین، بتن به خودی خود مصالح سازه ای خوبی نمی سازد. اما، وقتی میلگرد 



لگرد هنگامی که میلگرد در بتن قرار می گیرد، این دو با هم ترکیب می شوند و یک ماده مرکب می سازند. بتن از تنش فشاری محافظت می کند و می –

 .کششی محافظت می کند. این ماده کامپوزیت بسیار قوی استدر برابر تنش 

 .در واقع، بتن شامل میلگرد دارای نقطه شکست تقریباً دو برابر بتن بدون میلگرد است

 .هنگام قرار دادن میلگرد در بتن قبل از شکستن بتن اخطار داده می شود. بتنی که شامل میلگرد نباشد شکننده محسوب می شود – 

 می محسوب پذیر شکل باشد، می میلگرد شامل که هایی بتن طرفی از ش میزان فشار روی بتن بدون میلگرد، ناگهان بدون هشدار می شکند. با افزای

 .شود می ایجاد بتن در کوچکی های ترک و ها شکاف فشار، افزایش با که معناست بدان این. شوند

 :این از دو جهت مثبت است

  ترک های کوچک نیز محکم می ماندبتن حاوی میلگرد حتی با. 

 قبل از شکست کامل بتن هشدار داده می شود. 

 افزودن میلگرد به بتن یک ماده کامپوزیت قوی ایجاد می کند. 

 تقویت صورت به میلگردها کلی طور به. گیرند می قرار استفاده مورد مختلف مصارف برای و شوند می تولید مختلف ابعاد و ها سایز در ها میلگرد  امروزه

 .گیردشی در میان بتن قرار میکش عامل یک عنوان به و گیردمی قرار ها ساختمان در کننده

هایی روی سطح است. هر چقدر قطر میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. دار دارای برجستگیمیلگرد ساده سطحی صاف دارد اما میلگرد آج

 .ت آهنی است که در طی فرآیند های مختلف از فوالد آهنی تولید می شودمیلگرد یکی از مهمترین انواع محصوال

با  میلگرد با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و شناخت بیشتر در مورد مشخصات این نوع ۱۰ میلگرد خصوصیات در این مقاله قصد داریم در مورد

 .ما همراه باشید

 

 ۱۰ میلگرد خصوصیات بررسی

باشد، مقاومت آن در از این نوع میلگرد در ساخت اسکلت بتنی و فلزی انواع ساختمان ها استفاده می شود. هر چقدر اسکلت یک ساختمان محکم تر 

 .برابر انواع حوادث طبیعی و انسانی بیشتر است. زلزله نقش مهمی در تخریب ساختمان دارد و نیروی کششی زیادی را به اسکلت وارد می کند
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د. برای افزایش مقاومت بتن بتن سیمانی به تنهایی توانایی مقاومت در برابر نیروی کششی را ندارد و در نتیجه دچار شکستگی و ترک خوردگی می شو

 .استفاده می شود آجدار میلگرد و ساده میلگرد در برابر نیروی کششی از انواع

 بتن میانی قسمت در میلگرد از امروزه .است بیشتر نیز بتن استحکام باشد، بیشتر سیمان با میلگرد درگیری چقدر هر

 .کنند فراهم آن مقاومت افزایش برای را مناسبی زمینه تا کنند می استفاده

ترین خطایی در مسیر روند آن ها ایجاد شود، خسارات و تلفات جانی صورتی که کوچکنقش مهمی در اسکلت ساختمان دارند و در  تیرآهن میلگرد و

 .والت آهنی نوشته شده استبه منظور کاهش خطا در هنگام تولید محص اشتال جدول.  و مالی بسیار زیادی پیش می آید

 .به نوسانات بازار متغیر است توجه با نیز تهران در ۱۰ میلگرد قیمت. دارد تاثیر ساده ۱۰ میلگرد قیمت بر هم کنار در  همه این عوامل

 اشتال مهندسی جدول در مندرج مشخصات به مختلف های کارخانه در شده تولید ۱۰ میلگرد مشخصات که چقدر هر

 .است  کمتر آن ساخت در خطا امکان و است بیشتر شده تولید محصول کیفیت و کارایی باشد، تر نزدیک

اعظمی از نیاز داخلی کشور را در این زمینه  امروزه تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در کشور ایران در زمینه تولید انواع میلگرد فعالیت می کنند و بخش

 نوع این مناسب قیمت و کیفیت. آیند می شمار به ۱۰میلگرد تأمین می کنند. کارخانه ذوب آهن بناب و اصفهان از مهمترین کارخانه های تولید کننده

 .برای صادرات میلگرد به سایر کشور های آسیایی و خاورمیانه فراهم می کند را مناسبی زمینه میلگرد

 ها کوره انواع بهترین از یکی الکتریکی کوره. شود می استفاده ها کوره و ها غلتک ها، رول ها، دستگاه ترین باکیفیت و بهترین از ۱۰ میلگرد در تولید

 .شمش آهنی دارد پذیری انعطاف و حرارت تأمین در مهمی نقش که است

 .است بیشتر شده تولید میلگرد کارایی و کیفیت باشد، بیشتر آهنی شمش پذیری انعطاف چقدر هر
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ک با غلتک ها زمینه مناسبی را برای کاهش قطر و سطح مقطع شمش آهنی و افزایش طول آن ایجاد می کنند. برای تولید میلگرد از تعداد زیادی غلت

 .می شود. هر چقدر وزن و ضخامت غلتک بیشتر باشد، فشار وارد شده بر شمش آهنی بیشتر استضخامت های مختلف استفاده 

 سدها ساخت در مهمی نقش میلگرد نوع این. شود می استفاده تجاری و اداری مسکونی، های ساختمان فلزی و بتنی اسکلت تولید برای ۱۰ میلگرد از

 که شود می گفته میلگرد از ای گسترده شبکه به خاموت. شود می استفاده ساده ۱۰ میلگرد از خاموت انواع تولید برای. دارد بزرگ های سوله و

 .دهند می تشکیل را ای پیوسته و نازک شبکه و اند گرفته قرار طولی و عرضی صورت  به

روی فوالد های آهن یا قراضه های آهن شمش آهنی مهمترین ماده اولیه برای تولید انواع مختلفی از میلگرد است که در اثر فرآیندهای مختلف بر 

 از برخی اما. دارند آهنی شمش انواع تولید برای را الزم شرایط و ها دستگاه یزد، بافق آهن ذوب کارخانه  تولید می شود. برخی از کارخانه ها مثل

 .لی یا خارجی تهیه می کنندداخ های کارخانه سایر از را آهنی شمش و کنند تولید آهنی شمش توانند نمی آهن ذوب های کارخانه

. کنند می فعالیت مختلف های کشور از معین های استاندارد با ۱۰ میلگرد انواع امروزه تعداد زیادی شرکت وارداتی در زمینه واردات شمش آهنی و

، قیمت میلگرد تولید شده نیز بیشتر باشد بیشتر ارز نوسان چقدر هر. دارد میلگرد و آهنی شمش قیمت بر مستقیم تأثیر اقتصادی شرایط و ارز نوسان

 .است

 آهن چگالی و طول میلگرد، مقطع سطح یا قطر. است آن قطر یا میلگرد مقطع سطح اندازه دهنده نشان شود، می نوشته ۱۰میلگرد عددی که در مقابل

 .است بیشتر نیز آن وزن باشد، بیشتر میلگرد طول و قطر چقدر هر. دارد میلگرد وزن در مهمی نقش

 معادل میلگرد نوع این از متری ۱۲ شاخه یک وزن و است کیلوگرم ۶۱۷ معادل ۱۰ میلگرد متری یک شاخه یک وزن

 کششی و فشاری نیروهای برابر در آن تحمل و مقاومت باشد، بیشتر میلگرد یک وزن چقدر هر است. کیلوگرم ۷.۴۰۴

 .دارد ساختمان مقاومت و استحکام در بیشتری نقش و است بیشتر

 ساده ۱۰کاربردهای میلگرد 

 ترین مصارف میلگرد ساده در رابیتس کاری استیکی از مهم. 

 ساده  ۱۰توان از میلگرد میلی متر را می ۹ قطر به هاییمهره و پیچ. است مهره و پیچ ساخت در کرد ساده ۱۰ میلگرد ازتوان استفاده دیگری که می

 .تهیه کرد

 متر استمیلی ۱۰، ساخت میلگردهای کششی کمتر از ۱۰میلگرد دیگر کاربرد. 

 است. برای تولید این محصوالت نیاز به میلگردهایی با مقاومت و کشسانی خوب نیاز است و  ۱۰ها از دیگر کاربردهای میلگرد ها و حفاظتولید نرده

 .شودها استفاده میها و ساختمانها برای محافظت از باغاین خصوصیت را دارند. این حفاظ و نرده ۱۰میلگرد 

 

 ساده۱۰  بسته بندی میلگرد



 دقت باید. شودمی بندیبسته  گویند(شود ، بندیل میساده معموال به صورت بندیل ) به تعداد مشخصی از میلگردها که با مفتول بسته می ۱۰میلگرد 

 .باشد ساز مشکل تواندمی نقل و حمل زمان در کار این در انگاری سهل چون باشد محکم و ایحرفه صورت به بندی بسته که کرد

 .کرد استفاده چرثقیل از باید ۱۰ میلگرد شود. بنابراین برای تخلیههای دو هزارو دویست تا دو هزارو پانصد در بازار ارائه میدر بسته ۱۰میلگردهای 

 

 ۱۰شرایط نگهداری میلگرد

نگهداری میلگرد ندارید. اما اگر قرار اگر تعداد میلگردهای شما کم باشد و به زودی قصد استفاده از میلگردها را دارید، نیاز چندانی به یادگیری شرایط 

 .است میلگردها به مدت طوالنی در جایی انبار شود نیاز است که مواردی را یاد بگیرید

  

 

  

  های چوبی قرار دهید یا هر پایه غیر فلزی دیگر تا از رطوبت و زنگ زدگی در امان باشد. کشیدن یک را با فاصله کمی از زمین روی پایه ۱۰میلگرد

 .دهدروکش ضد آب روی میلگردها نیز خطر زنگ زدگی میلگردها را کاهش می

  وردگی شودبه مدت طوالنی در محیط باز قرار بگیرد ممکن است دچار خ ۱۰اگر میلگرد. 

 

 ساده ۱۰قیمت میلگرد  و خرید پیرامون نکاتی

 صادرات نظر از هم و دارد ای گسترده کاربرد بتنی و اسکلتی های ساز ساخت در هم که پرکاربرد های میلگرد از یکی عنوان به ساده ۱۰ میلگرد قیمت

 عوامل تاثیر تحت ۱۰میلگرد کیلو هر قیمت. ویژه ای برخوردار است اهمیت از فوالدی محصوالت و فوالد بازار فعاالن برای دارد بیشتری متقاضیان

 .است نوسان در پیوسته صورت به مختلفی



مواد اولیه،  در واقع، در تعیین قیمت کاال های استراتژیک مانند انواع مقاطع فوالدی نه تنها نوسانات اقتصادی ناشی از تغییر قیمت ارز، تغییر قیمت

 ی ها کارخانه موقت افتادن کار از مانند ناگهانی تغییرات بلکه گیرد، می قرار …تعیین بودجه عمرانی، میزان عرصه و تقاضا وسیاست های حاکم بر 

 و ساده ۱۰ میلگرد قیمت تعیین در نیز …و زلزله و سیل مانند جغرافیایی رویدادهای تولیدی، هایواحد اولیه مواد تامین و برق منابع قطعی بزرگ،

 .ها نقش دارند میلگرد سایر

ساده کاربرد های متنوع و گسترده ای دارد هر گونه تغییر در میزان عرضه و تقاضا برای آن که می تواند تابع رویداد های  ۱۰به طور کلی چون میلگرد 

با وجود این برهان کنش  که است این شما سوال اگر باشد، موثر ۱۰ میلگرد روز قیمت تعیین در تواند می باشد …اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و

 .شود می ساده ۱۰ میلگرد قیمت پیچیده و چند بعدی که سبب تغییرات لحظه ای با شیب متغیر در

د همواره راهکار پیش بینی قیمت این میلگرد چیست، در پاسخ به این سوال باید بگوییم که با وجود اینکه تحلیل های آماری سیر نوسانات قیمت میلگر

 از اطالع برای اما هستند؛ میلگرد انواع سایر و ساده ۱۰ میلگرد قیمت زیادی منجر به پیش بینی های قابل قبولی در زمینه تغییرات احتمالیتا حد 

 عرضه معتبر سایت وب به توانید می بزرگ های شهر و تهران در۱۰میلگرد قیمت از آگاهی چنین هم و فوالدی محصوالت و فوالد بازار احتمالی نوسانات

 .الت فوالدی مراجعه کنیدمحصو

 در۱۰میلگرد قیمت این وب سایت به عنوان یک منبع معتبر می توانند عالوه بر درج لیست آپدیت قیمت انواع میلگرد تحلیل های درستی از تغییرات

 .دهند قرار شما اختیار در بزرگ شهرهای و تهران

 

 پایانی کالم

. کنیم عرض عزیزان شما خدمت ۱۰میلگرد کیلو هر قیمت و همچنین ۱۰ میلگرد مشخصات خصوصیات و مورد در مطالبی  در این مقاله سعی کردیم

 .گیرد قرار شما پسند و استفاده مورد مطالب این امیدواریم

 .دارد نیاز میلگرد به استحکام برای و است ضروری ساز و ساخت در بتن

نیست که یک متخصص مهندسی باشید. دفعه بعد که می خواهید بتن ریزی کنید، می توانید در خوشبختانه، برای درک و استفاده از میلگرد نیازی 

 .انتخاب نوع و اندازه صحیح میلگرد اطمینان داشته باشید. حتی می توانید با نصب میلگرد احساس خوبی داشته باشید

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

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 

 


