
 ۱۶میلگرد 

 !شویم آشنا بیشتر ۱۶ میلگرد مشخصات و خصوصیات با

فوالد قدیمی ترین و پرمصرف ترین ماده تقویت کننده بتن است است، میلگرد، میله ای فلزی است که برای کمک به افزایش مقاومت کششی بتن 

کششی، خمشی، پیچشی و برشی مقاومت کنند. از آنجایی که این نقاط استفاده می شود. در نتیجه به سازه های بتنی کمک می کند تا در برابر بارهای 

 .ضعف بتن هستند، میلگرد سازه های بتنی را تقویت می کند

ت بر ساخت در پروژه های عمرانی و سازه های مختلف، یکی از مهم ترین اقدامات؛ تهیه نمودن مصالحی از متریال ایده آل است. با توجه به بهبود نظار

و   ۱۶ میلگرد قیمت ،۱۶میلگرد ی مختلف، رعایت استاندارد در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار است. در ادامه این مقاله با مشخصاتپروژه ها

 .ویژگی های آن آشنا خواهیم شد

  

 

  

تقریباً همیشه از فوالد ساخته می شود زیرا فوالد میلگرد معموالً در سازه های بتنی قابل مشاهده نیست زیرا معموالً درون سازه بتنی مدفون می شود. 

غزش مانند بتن دارای خواص انبساط حرارتی است که مسائل مربوط به تغییر دما را کاهش می دهد. میلگرد معموالً صاف نیست، برای جلوگیری از ل

 .در ساختار بتنی با می شود ساخته می شود

سوی بود. هر نوع میلگرد با توجه به خواص مکانیکی آن در طبقه بندی مشخصی قرار میگیرد. برای مخترع آرماتورهای فوالدی، ژوزف مونیر فران 

با انواع دیگر متفاوت است؛ چرا که مشخصات متریالی متفاوتی دارند. میلگرد یا آرماتور در سطح جهان با استاندارد های متفاوتی تولید  ۱۶میلگرد نمونه

 .می شود



 روی بر ترک ایجاد از جلوگیری و بارها جذب وظیفه و شود می استفاده تنیده پیش یا شل آرماتور عنوان به  از میلگرد در سازه؛یکی از دالیل استفاده 

 شود نصب کشش این تحت و شود تنیده پیش مکانیکی صورت به فوالد اگر. دارند یکسانی تقریباً  حرارتی انبساط رفتار فوالد و بتن. دارد را بتن سطح

 .پیش تنیده می گویند بتن آن به

شود.  اگر پوشش بتن کافی باشد، اثر چسبندگی برای انتقال نیروها بین بتن و آرماتور و حفاظت آرماتور در بتن مسلح در برابر خوردگی تضمین می

 .برای اطمینان از فاصله مورد نیاز تا قالب از اسپیسرها استفاده می شود

را دریافت کنیم؟  ای شاخه ۱۶ میلگرد قیمت است. اما بسیاری از مخاطبان میپرسند چگونه می توانیم ۱۶ میلگرد آرماتور،یکی از پرکاربرد ترین انواع 

 .در ادامه با ما همراه باشید

وزه امر. گیرد می قرار استفاده مورد مختلف مصارف برای و شود می تولید آهن ذوب های کارخانه در که است هایی میلگرد مهمترین از یکی ۱۶ میلگرد

یشتر در ساخت اسکلت فلزی و اسکلت بتنی از انواع میلگرد ها با سایز ها و وزن های مختلف استفاده می شود. هر چقدر کیفیت و کارایی میلگرد ب

 می شود؟ بر چه اساسی تخمین زده ۱۶ میلگرد قیمت را می دانید؟ اصوال ۱۶میلگرد کیلو هر قیمت باشد، اسکلت بتنی مقاوم تر است. آیا

با شما عزیزان صحبت کنیم. برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به این   میلگرد در این مقاله قصد داریم در مورد مشخصات و کاربرد های این نوع

 .موضوع با ما همراه باشید

 

 ۱۶خرید میلگرد  

ای در وبسایت ، به صورت لحظه۱۶ای یک کاالی پرمصرف و مهم است و خرید آن نیاز به اطالعات کافی و دقیق است. قیمت میلگرد شاخه ۱۶میلگرد 

 .و روند خرید آن مطلع شوید ۱۶ میلگرد قیمت از کارشناسان با تلفنی تماس با توانیدمی شما. شودمی درج  آهن هایپر

 میلگرد  شود، اما مقدار خرید باالیوابسته به بورس فلزات و قیمت های روز میلگرد بوده و قیمت های آهن در بازار، باال و پایین می ۱۶ میلگرد قیمت

، مقدار قابل  ۱۶ میلگرد باالی حجم خرید در  که شودمی خریداران و فروشندگان بین  توجه قابل هایی تخفیف ، حجم خرید نیز می تواند باعث  ۱۶

 .کندمی کسب را خوبی سود خود میلگرد چنین فروشنده نیز از فروش دهد و همتوجهی از هزینه خریدار را کاهش می

 .است تومان هزار ده تا پنج میلگرد شاخه هر برای کارخانه، درب در اصفهان ۱۶ میلگرد قیمت تفاوت

 

 در کجا استفاده می شود؟ ۱۶میلگرد 

 :در اکثر سازه های بتنی کاربرد دارد. نمونه های رایج عبارتند از ۱۶میلگرد 

https://ahanhyper.com/product-category/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/
https://ahanhyper.com/product-category/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/


 ساختمان های بلند 

 رمپ پارکینگ 

 پایه های بتنی 

 پل ها 

 پایه ها 

 .چیست؟ برای دریافت اطالعات با ما در تماس باشید اصفهان ۱۶ میلگرد قیمت و تهران در۱۶میلگرد قیمت تفاوت

 

 :مالتیدر سازه های سنگی و  ۱۶ میلگرد کاربرد

دارند. مشابه ترین انواع سازه به بتن، دیواره های سنگی و مالتی هستند. این نوع سازه ها در برابر تنش های کششی وارده توان تحمل بسیار کمی 

باشد. این فرآیند سبب قطعات استانداردی مانند بلوک و آجر، به گونه ای طراحی و ساخته می شوند تا امکان استفاده از میلگرد در آن ها وجود داشته 

، همواره با ما در تماس باشید. تهران در۱۶میلگرد قیمت تقویت سازه در برابر انواع تنش های کششی خواهد شد. شما عزیزان می توانید برای دریافت

 .نیز برای شما عزیزان امکان پذیر خواهد بود ۱۶ میلگرد قیمت ی تلفنی واطالع از جزئیاتبه عالوه مشاوره

 

 ۱۶ میلگرد خصوصیات بررسی

 میلگردهایی مهمترین از یکی ۱۶ میلگرد. شود می تولید آهنی شمش روی بر مختلف تغییرات اثر بر که شود می گفته فوالدی قطعه به ۱۶ میلگرد

و ابعاد ساختمان بزرگ تر  متراژ چقدر هر. شود می استفاده تفریحی و تجاری اداری، مسکونی، های ساختمان بتنی و فلزی اسکلت ساخت در که است

 .باشد، برای ساخت اسکلت ساختمان از میلگرد ها و تیرآهن های سنگین تر استفاده می شود

  

 

  



، باید بدانید که برای ساخت دکل های نفتی و کارخانه های مختلف از این نوع میلگرد استفاده می ۱۶ میلگرد در ادامه شرح کاربرد ها و ویژگی های

و میلگرد استفاده  تیرآهن روز بر وسعت کاربرد و کارایی محصوالت آهنی افزوده می شود، در صنعت خودروسازی و کشتی سازی از انواع شود. روز به

 .می شود

برابر انواع دیگر مناسب است؟ با توجه به نظر مخاطبان و مشتریان باید این محصول را در میان محصوالتی طبقه  در ۱۶میلگرد کیلو هر قیمت اما آیا

لب نموده بندی نمود که به شدت مقرون به صرفه هستند. عاله بر این نکته ماندگاری و مقاومت باالی این محصول تا به امروز نظر مثبت مشتریان را ج

 .است

 ضربه اثر بر بتن  بتنی در برابر نیروی کششی حاصل از حوادث طبیعی و غیر طبیعی بسیار کم است، همین امر موجب می شود کهمقاومت اسکلت 

 میلگرد از کند، پیدا افزایش کششی نیروی برابر در بتن مقاومت اینکه برای. کند پیدا کاهش ساختمان مقاومت و شود خوردگی ترک و شکستگی دچار

 .سمت میانی بتن استفاده می شودق در مختلف های

وت است. این امر باعث می شود که سیمان با میلگرد درگیر شود و مقاومت آن افزایش یابد. مقاومت میلگرد ها در برابر نیروی کششی با یکدیگر متفا

 .برابر نیروی کششی بیشتر است در میلگرد مقاومت باشد، بیشتر آن نرمی و پذیری انعطاف و باشد  هر چقدر که وزن و قطر میلگرد کمتر

میلی متر است، بیشتر است. نیروی تسلیمی به حداکثر نیرویی گفته  ۱۶ از کمتر ها آن قطر که هایی میلگرد به نسبت ۱۶ میلگرد نیروی تسلیمی در

 .می شود که منجر به شکستگی میلگرد می شود. هر چقدر نیروی تسلیمی در میلگرد بیشتر باشد، مقاومت آن در برابر نیروهای مختلف بیشتر است

گرد در ساخت اسکلت دکل های نفتی و مجتمع های بزرگ از میلگرد هایی که نیروی تسلیمی بیشتری دارند، استفاده می شود. عددی که در مقابل میل

 .میلی متر است ۱۶نوشته می شود، نشان دهنده سطح مقطع میلگرد یا قطر آن است. بنابراین اندازه قطر در این نوع میلگرد معادل 

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

 ۱۸.۹۶ معادل میلگرد نوع این متری  ۱۲ شاخه وزن .است متر بر کیلوگرم  ۵۸ معادل ۱۶ میلگرد متری یک شاخه

 .است کیلوگرم

 ۱۶ میلگرد تولید مراحل بررسی

مورد نیاز برای تولید انواع میلگرد است. شمش آهنی یکی از مهمترین فرآورده های فوالد آهنی است که در قالب و اشکال شمش آهنی، ماده اولیه 

ستفاده می مختلف تولید می شود و برای تولید انواع آهن آالت مورد استفاده قرار می گیرد. برای تولید شمش آهنی از گندله های آهن یا آهن قراضه ا

 .شود

  

https://ahanhyper.com/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%d9%86/
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سرد و گرم تولید می شود. در روش نورد یا تغییر شکل گرم، مراحل تولید میلگرد در دما و حرارت باال انجام می شود، در حالی  نورد میلگرد به دو روش

میلگرد در دمای پایین انجام می شود. برای تولید میلگرد، شمش های آهنی توسط جک های که در روش تغییر شکل یا نورد سرد، فرآیند تولید 

 .مکانیکی مخصوص به کوره های الکتریکی منتقل می شوند

 سیدند،ر مناسب حرارت و دما  شمش ها در کوره در دما و حرارت مناسب قرار می گیرند تا کمی نرم شوند. بعد از اینکه شمش ها در کوره الکتریکی به

خصوصی به بخش تولید میلگرد منتقل می شوند. در این بخش دستگاه های بسیار پیشرفته و دقیق وجود دارد. این دستگاه ها م های رول توسط

 .متناسب با استاندارد های بین المللی ساخته شده است

فاده می شود. غلتک به دستگاهی گفته می شود که نیرو و برای تولید میلگرد از دستگاه های مختلفی مثل غلتک، آج زنی و دستگاه های برش است

 کمتر تدریج به کند می وارد آن به غلتک که فشاری و نیرو اثر بر آهنی شمش قطر. کند می وارد آهنی شمش به شکل تغییر برای  فشار مورد نیاز را

 .شود می افزوده آن طول بر و شود می

نیرو های متخصص بررسی می شود، در صورتی که نتایج کنترل کیفی متناسب با  و ها دستگاه توسط کارخانه در شده تولید ۱۶ میلگرد دقت و کیفیت

باشد استاندارد های جدول مهندسی اشتال باشد، میلگرد تولید شده به بخش بسته بندی منتقل می شود. اما در صورتی که نتایج کنترل کیفی صحیح ن

 .بازار عرضه نمی شود به و شود می خارج تولید  درون از  یا دارای خطا باشد، میلگرد

 

 ۱۶خرید اینترنتی میلگرد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF


بنابراین  با توجه به آن که امکان خرید اینترنتی انواع مصالح ساختمانی امکان پذیر شده است، این روزها فروش اینترنتی میلگرد هم در دسترس است.

 .میزان مورد نیاز خود، از وب سایت فروش آنالین محصول مورد نظر خود را خریداری کنندمخاطبان گرامی این امکان را دارند تا با توجه به 

 . و دیگر انواع میلگرد اطالع یابید ۱۶ میلگرد کیلو هر قیمت هم چنین به دلیل نوسانات بازار، این قابلیت وجود دارد تا با تماس تلفنی از

  

 پایانی کالم

در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطالعات مورد  ۱۶ میلگرد مشخصات کاملی در مورد کاربرد و دراین مقاله سعی کردیم نکات جامع و

  .پسند و توجه شما قرار گیرد

 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 

 


