
 ۱۸میلگرد 

 !بیشتر آشنا شویم ۱۸با خصوصیات و مشخصات میلگرد 

یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین میلگرد هایی است که در تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در سراسر جهان تولید می شود. استاندارد های  ۱۸ میلگرد

 .با یکدیگر متفاوت است مورد نیاز برای ساخت میلگرد ها در کشور های مختلف

  

 

  

 .میلگرد هایی که در کشور ایران تولید می شوند، متناسب با استاندارد های کشور روسیه هستند و از کیفیت مناسبی برخوردار هستند

از بزرگترین و قوی ترین آنهاست. میلگرد با  ۱۸در موجودی کامل از اندازه های استاندارد است که میلگرد شماره ” میلگرد“میلگرد تقویت کننده یا 

 .کاهش وزنی که بتن باید تحمل کند و مقاومت کششی ذاتی آن را افزایش دهد، پایداری را برای سازه های بتنی ایجاد کند

شرایطی است که در در دو رنگ مشکی و روکش اپوکسی موجود است که میلگرد مشکی کم هزینه ترین گزینه و  ۱۸میلگرد تقویت کننده شماره  

ا معرض خطر قرار نمی گیرد مناسب است. برای پل ها و پروژه های ساختمانی در محیط های دریایی، میلگرد با روکش اپوکسی توصیه می شود، زیر

لکه عیار و نوع فوالد نیز ضروری روکش ویژه آن در برابر خوردگی ناشی از آب و مقاوم است. هنگام کار با میلگرد، نه تنها اندازه میلگرد مورد نیاز خود، ب

 .است

 .است مناسب ها پل و صنعتی تاسیسات دریایی، تاسیسات پارکینگ، های سازه بزرگ، های ساختمان جمله از کاربردهایی برای ۱۸ میلگرد

زیاد بوده و قرار گیری آن در ستون بسیار  ۱۸میلگرد مقاومت که چرا. رود می شمار به اصلی عضو ۱۸میلگرد برای احداث ستون در تمامی ساختمان ها

 .شد خواهد ساختمان تر تمام چه هر ایمنی  های آپارتمان سبب افزایش



شما عزیزان صحبت کنیم و اطالعات جامعی در مورد این موضوع در اختیار شما با  میلگرد در این مقاله قصد داریم در مورد کاربرد و مشخصات این نوع

 .بگذاریم. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این نوع میلگرد با ما همراه باشید

 

 ۱۸ میلگرد خصوصیات بررسی

 عددی. است بیشتر آن قطر به نسبت آن طول و شود می تولید آهنی شمش شکل تغییر اثر در که شود می گفته آهنی فوالد قطعه نوعی به ۱۸ میلگرد

 .میلی متر است ۱۸ معادل میلگرد نوع این قطر. است میلگرد قطر اندازه دهنده نشان شود، می نوشته میلگرد نوع این مقابل در که

  

 

  

دیوارهای بلوک به میلگرد نیاز دارند. شما باید بسته به شرایط استحکام و دوام میلگرد به بتن اضافه می شود. پروژه های بتنی مانند پایه ها، دال ها و 

 .و ضوابط ساختمانی محلی، اندازه و عیار صحیح میلگرد را روی کار بتنی خود نصب کنید

تم عددی استفاده می توانید عیار میلگرد را قبل از نصب با رعایت عالئم روی میلگرد تعیین کنید. این عالمت گذاری ها معموال از سیستم خط یا سیس

کند، بین خطوطی که از قطر میله عبور می کنند مهر می زنند. سه عالمت را خواهید دید. می کنند. عالمت هایی که شماره میلگرد را مشخص می

 .ا نشان می دهدعالمت اول و سوم به ترتیب حروفی هستند که سازنده و نوع فوالد را نشان می دهند. عالمت دوم عددی است که اندازه میلگرد ر

ر، قطر میلگرد یکی از مهمترین شاخصه های اصلی این قطعه فوالدی است و نقش مهمی در خرید و فروش آن دارد. وزن میلگرد بر اثر حاصل ضرب قط

موجود در طول، مساحت و چگالی آهن محاسبه می شود. هر چقدر طول و قطر میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. درصد خلوص آهن 

 .است میلگرد قیمت و وزن بر گذار تأثیر موارد مهمترین از یکی  میلگرد
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 ای دایره صورت به میلگرد مقطع سطح است. بیشتر نیز آن وزن باشد، بیشتر میلگرد در استفاده مورد آهن مقدار چقدر هر

 شاخه هر وزن است. بیشتر نیز آن وزن باشد، بیشتر میلگرد مقطع سطح حجم و مساحت قطر، که چقدر هر است. شکل

 .است کیلوگرم ۲۴ معادل آن متری ۱۲ شاخه یک وزن و است متر بر کیلوگرم ۲ معادل ۱۸ میلگرد متری یک

 ۱۸میلگرد خصوصیات سایر

دارد. این افزایش قطر بی دلیل نبوده و ناشی از یک  ۱۶و  ۱۴همانطور که از نامگذاری اش پیداست، قطر بزرگتری نسبت به میلگرد های ۱۸میلگرد

 .دارد ها میلگرد سایر از بهتری کیفیت نتیجه در و متریال قابلیت، ۱۸میلگرد. سری تغییراتی است که به روی مواد اولیه دستگاه اعمال شده است

 در باید باشد، بیشتر ساختمان ابعاد و متراژ که چقدر هر. شود می استفاده مختلف های ساختمان بتنی اسکلت و فلزی اسکلت ساخت در ۱۸ میلگرد از

استفاده شود. امروزه برای ساخت پروژه های ساختمانی بزرگ از انواع میلگرد استفاده  دارند، بیشتری قطر و  وزن که هایی میلگرد از آن اسکلت ساخت

 .می شود

 میلگرد جمله از  برای ساخت یک ساختمان هزینه های بسیار زیادی انجام می شود. که یکی از هزینه های قابل مالحضه ی آن، خرید آهن آالت خام

 .است شده اعمال تهران در۱۸میلگرد قیمت متغییر می باشد، با این وجود که قوانین زیادی بربسیار  تهران در۱۸میلگرد قیمت. می باشد۱۸

اغلب با  تهران در۱۰میلگرد قیمت و 4a میلگرد قیمت ،تهران در۲۲میلگرد قیمت همچون سایر مقاطع فوالدی از قبیل ؛۱۸میلگرد قیمت برای محاسبه

پروژه های مختلف، دارای هزینه ای اقتصادی به توجه به طول آن تخمین زده می شود. این محصول به عنوان یکی از پرکاربرد ترین انواع میلگرد در 

 .ویژه در هنگام خرید عمده است

صنعت خودروسازی از انواع میلگرد با ابعاد و دو فرآورده مهم آهن هستند که نقش مهمی در تکامل و پیشرفت زندگی بشر دارند. در  تیرآهن میلگرد و

 اسکلت که صورتی در کنند، می وارد ساختمان اسکلت به را زیادی فشار و نیرو سیل، و زلزله مثل  سایز های مختلف استفاده می شود. حوادث طبیعی

 .ری اتفاق می افتدناپذی جبران جانی و مالی تلفات باشد، نداشته نیروها این برابر در کافی مقاومت ساختمان

بر نیروی برای افزایش مقاومت ساختمان در برابر حوادث مختلف از میلگرد استفاده می شود. میلگرد به دلیل ساختار خاص خود توانایی مقاومت در برا

ت ساختمان در برابر حوادث مختلف اسکل مقاومت افزایش باعث امر  کششی را دارد. امروزه در ساخت اسکلت بتنی از انواع میلگرد استفاده می شود، این

 .می شود

باال می باشد، زمانی که ساختمان خدای نکرده دچار اتفاقاتی هم چون آتش سوزی می  ۱۸ میلگرد عالوه بر آن بر این اساس که ضخامت و مقاومت

 های اختالل و آسیب دچار ۱۸میلگرد شرایطشود. حرارت آتش سوزی اثرات کمی بر روی این میلگرد ها داشته و خیلی کم پیش می آید که در این 

   .شوند خم و گرم ها تیراهن راحتی به سوزی آتش هنگام. است شده استفاده آهن تیر از که هایی ساختمان در حاضر حال در. بشوند زیادی
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ت های فسیلی و جریان الکتریکی استفاده می سوخ از حرارت تولید برای. شود می استفاده سنتی بلند و الکتریکی کوره انواع از ۱۸ میلگرد برای تولید

ها  شود. امروزه استفاده از کوره های الکتریکی بسیار رونق پیدا کرده است. سوخت های فسیلی جزء منابع مهم طبیعت می باشند و در طی میلیون

 .سال بر اثر انباشته شدن الشه حیوانات و گیاهان مختلف ایجاد می شوند

 شود. می تشکیل آهنی فوالد و نسوز آجرهای از الکتریکی کوره بدنه است. مهم بسیار طبیعی های سوخت حفظ بنابراین

 .است بیشتر نیز شده تولید میلگرد کیفیت باشد، تر مقاوم حرارت به نسبت کوره بدنه که چقدر هر

  

 

  

قطعه فوالدی گفته می شود که در اثر اضافه شدن ترکیبات شمش آهنی، ماده اولیه مورد نیاز برای تولید انواع آهن آالت می باشد. شمش آهنی به 

 می قرار استفاده مورد مختلف مصارف برای و شود می  ساخته مختلفی های قالب و اشکال در  آهنی شمش شود، می تولید فوالد به  شیمیایی مختلف

 .گیرد

 بیشتر آهنی شمش در موجود آهن مقدار چقدر هر است. متفاوت یکدیگر با مختلف های شمش در آهن خلوص درصد

 .است بیشتر نیز شده تولید میلگرد وزن باشد،

 و بوده ای حرفه غیر کار یک ی کننده تعیین  وسایل از کدام هر ترکیب درصد. شوند نمی ترکیب یکدیگر با آسانی به اولیه مواد ۱۸ میلگرد در ساخت

 .کیفیت تر باشد، از ترکیب استانداردی پیروی کرده است با ۱۸میلگرد هرچه. است شده جلوگیری آن خلوص از چنین هم

در گرم، میلگرد در دما و حرارت باال تولید می شود  نورد یا شکل تغییر روش در. شود می تولید سرد و گرم شکل تغییر یا نورد روش دو به ۱۸ میلگرد

 .حالی که در روش نورد یا تغییر شکل سرد، مراحل تولید میلگرد در دمای پایین انجام می شود
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 .در بخش نورد سازی، تغییرات مختلفی بر روی شمش آهنی صورت می گیرد و در نهایت اشکال مختلفی از میلگرد تولید می شود

می شود. هر چقدر کیفیت دستگاه ها بیشتر باشد، کیفیت و کارایی میلگرد تولید  استفاده پیشرفته و مختلف های دستگاه از ۱۸ میلگرد برای تولید

 .شده نیز بیشتر است

 استاندارد  برای تولید میلگرد از دستگاه های مختلفی مثل غلتک، دستگاه برش و آج زنی استفاده می شود. کیفیت و دقت این دستگاه ها متناسب با

 .است جهانی المللی بین های

 

  ۱۸ی خرید میلگردنحوه 

 دارید، را ۱۸میلگرد خرید امن عالوه بر ایجاد لبخند رضایت خاطر، از همه جهات درجه یک می باشد. اگر خواهان خرید میلگرد های مختلف از جمله

سرتا سر ایران ارسال کرده و به  به را چنینی این های کاال سایر و ۱۸میلگرد که ای مجموعه  .بیابید را اعتماد قابل و معتبر ی مجموعه یک است کافی

  .آن ها می فروشند

 .در شیراز ندارد ۱۸ میلگرد قیمت با چندانی تفاوت تهران در۱۸میلگرد قیمت قیمت گذاری چنین مجموعه ای به حدی کارا و دقیق می باشد که

گاهی به دلیل تغییراتی است که طی مراحل تولید آن ها وجود  میلگرد انواع قیمت دقت داشته باشید که تفاوت در

 .خواهد داشت

الت سرشکن کرده اند. این خبر برای تهرانی ها بسیار ایشان تمامی واسطه ها را حذف و تنها یک سود ناشی از فروش را بر روی قیمت تک تک محصو

 .مورد نیاز خود را به قیمت های بسیار کمی از بازار خریداری کنند ۱۸میلگرد خوشایند می باشد، چرا که به راحتی می توانند

 کیلو هر قیمت مانند نیز ۱۸میلگرد کیلو هر قیمت. فلز آهن به هر شکل و شمایلی که در بیاید نیز، هنگام فروش کیلویی وزن شده و به فروش می رسد

با توجه به شرایط روز تعیین می شود. جالب است بدانید که این فلز مانند بسیاری از کاال  ساده ۱۰ میلگرد قیمت و ۸میلگرد کیلو هر قیمت ،۲۲میلگرد

 .ها هر روز دارای نوسانات زیادی می باشد

 هنگام خریداران بهتر راهنمایی برای اکثر  اما متقاضیان. شود می تعریف دستگاه   دستگاه برای مجزا نرخ  برای همین امر هر روز و گاهی هر ساعت یک

 .کنند می استفاده ۱۸میلگرد کیلو هر قیمت برای میانگین نرخ یک از آهن   خربد و انتخاب

 

 پایانی کالم

 .کنیم بررسی  تولید میلگرد را مراحل سپس و دهیم قرار عزیزان شما اختیار در ۱۸ میلگرد خصوصیات در این مقاله سعی کردیم ابتدا اطالعاتی در مورد
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با توجه به نوسانات بازار، در هر لحظه تغییر  ۱۸ میلگرد قیمت. شوید جویا هایپر آهن وبسایت در توانیدمی را تهران در ۱۸ میلگرد کیلو هر قیمت

 میلگرد قیمت و عوامل دیگر در ۱۸مطلع شوید. کیفیت مواد اولیه، روش تولید میلگرد  ۱۸کند. با تماس تلفنی با کارشناسان، از قیمت میلگرد می

 .گذاردمی اثر ۱۸

 مناسب بسیار ۱۸ میلگرد قیمت محصول، باالی کیفیت وجود با که شده استفاده ۱۸ میلگرد قیمت تعیین در این مجموعه از روش های مختلفی برای

 .است شده انتخاب اصولی و صرفه با و

 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 

 


