
 ۲۰میلگرد 

 !بیشتر آشنا شویم ۲۰با خصوصیات و مشخصات میلگرد 

 مهمترین از یکی ۲۰ میلگرد. باشد ارزشمند تواند می پرکاربرد های میلگرد انواع با آشنایی عمرانی؛ های پروژه در میلگرد از استفاده  با توجه به اهمیت

ایران تولید می شود. با توجه به نوع ساختمان باید میلگرد متناسب با آن را انتخاب  کشور در آهن ذوب کارخانه زیادی تعداد در که است هایی میلگرد

 .کنیم. طبقه بندی انواع میلگرد با توجه به متریال، اندازه، ویژگی های فیزیکی و انعطاف آن ها انجام میشود

یک ساختمان باشد. با توجه به آن که توان کششی مالت یا استفاده از این محصول در ساخت سازه های مختلف می تواند سبب افزایش مقاومت کلی 

 استاندارد میلگرد گیری کار به ژاپن مانند کشوری در. است مقاومت این افزایش های شیوه انواع از یکی ۲۰ میلگرد سنگ بسیار پائین است، استفاده از

رزه داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا عالوه بر شناخت ویژگی ل زمین برابر در ساختمان مقاومت افزایش در بسزایی نقش تواند می مقاوم، و

 .بپردازیمو عوامل موثر بر آن  میلگرد قیمت بررسی نیز و ۲۰ میلگرد کیلو هر قیمت ، به بررسی۲۰ میلگرد های

  

 

  

ق یا انبار هم چنین در ادامه باید به این نکته اشاره نمود که میلگردها از نظر انعطاف و مقاومت با هم تفاوت دارند. حتی اگر در حال ساخت یک اتا

 .مخصوص به آن ناحیه سازگاری داردکوچک هستید باز هم نیاز است تا با انواع مختلف میلگرد و کاربرد آن آشنا شوید. هر منطقه جغرافیایی با میلگرد 

خصه به وسیله متریال مختلفی ساخته میشوند از جمله روکش گالوانیزه یا کربن که از انواع بسیار مقاوم هستند. این نکته مهم ترین شا میلگرد انواع

بهتر است؟  کارخانه از میلگرد خرید و دیگر استان ها مقرون به صرفه است؟ و یا تهران در میلگرد قیمت برای تخمین زدن قیمت میلگرد است. اما آیا

 .و نیز فروش میلگرد در شرکت ها به چه شکل است؟ در ادامه با ما همراه باشید
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و فوالد بناب از مهمترین کارخانه های تولید کننده این نوع میلگرد محسوب می شوند. آهن یکی از مهمترین فلزات موجود  اصفهان آهن ذوب کارخانه

 .اشته استدر طبیعت است و نقش مهمی در پیشرفت و تکامل زندگی بشر د

 . شود می استفاده موانع روها، پیاده راهروها، پاسیو، دال، فونداسیون، مانند هایی پروژه در بتن تقویت برای میلگرد

با ظهور عصر آهن، صنعت ساختمان سازی و خود روسازی شکل جدیدی به خود گرفت و پیشرفت های چشمگیری در صنعت خودورسازی ایجاد شد. 

فلزات موجود در جدول تناوبی است که تمایل زیادی برای واکنش با انواع نافلزات مثل فسفر و اکسیژن دارد، به همین دلیل فلز  آهن یکی از مهمترین

 .آهن در طبیعت به صورت خام و خالص یافت نمی شود و به صورت سنگ آهن وجود دارد

و مگنتیت دارای مقدار زیادی آهن خالص هستند و جزء سنگ های باارزش به حساب می آیند. در این مقاله قصد داریم در  هماتیت سنگ آهن های

با  ۲۰ میلگرد کیلو هر قیمت و اطالع از میلگرد . برای آشنایی بیشتر نسبت به این نوعکنیم صحبت عزیزان شما با ۲۰ میلگرد مورد خصوصیات و کاربرد

 .ما همراه باشید

 

 ۲۰مراحل تولید میلگرد 

 رود شود و مقاومت میلگردها باالتر می.. به فوالد اضافه می، عناصر دیگری مثل تیتانیوم و وانادیوم و. ۲۰روش میکرو آلیاژی: در این روش تولید میلگرد

 .های تولیدی داردو باالترین کشش و انعطاف را نسبت به دیگر روش

 ها کمتر شود. بر اثر این فشار از قطر شمشیها فشار وارد مگیرد و بر آنها قرار میهای فوالدی در بین غلتکروش نورد گرم: در روش نورد گرم، شمش

 .شودشده و بر طول آن اضافه می

 گیرد، بنا براین کار ساخت میلگرد در مراحل بیشتری روش نورد سرد: در این روش مراحل نورد و کاهش قطر میلگرد در دمایی نزدیک اتاق صورت می

 .گیردصورت می

  گیرد. در این روش نورد گرم است با این تفاوت که مرحله سرد کردن بوسیله آب یا روغن صورت میروش تولید میلگرد در ترمکس: این روش شبیه

 .های تولیدی کمتر استفوالد، کربن کمتری دارد و مقاومت و هزینه آن از دیگر روش

 

 ۲۰ میلگرد تولید مراحل بررسی

ماده اولیه مورد نیاز برای تولید انواع محصوالت آهنی به حساب می آید. میلگرد بر اثر تغییر شکل شمش آهنی ساخته می شود. شمش آهنی مهمترین 

 .شمش آهنی به قطعه فوالد آهنی گفته می شود که در اثر اضافه شدن ترکیبات شیمیایی مختلف به فوالد آهن ساخته می شود

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

 .بودمختلفی توسط برند های مختلف تولید میلگرد به کار گرفته می شوند. همین نکته سبب افزایش و یا بهبود خواص میلگرد خواهد 
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 آهن، ذوب کارخانه در. شود می فرستاده آهن ذوب کارخانه به آهن خاک تولید برای شد، استخراج آهن های سنگ  در ادامه روند تولید، بعد از اینکه

شدن پشت سر می  آسیاب و شدن خرد مثل را مراحلی بزرگتر های سنگ سپس شوند، می جدا یکدیگر از سایز و اندازه اساس بر آهن های سنگ ابتدا

 .گذارند و در نهایت خاک آهن تولید می شود

در کارخانه ذوب آهن به خاک آهن ترکیبات شیمیایی مختلفی مثل چسب های مخصوص اضافه می شود و گندله های آهن تولید می شود. گندله های 

ت مناسب قرار می گیرند. برای تولید حرارت در کوره از سوخت آهن به همراه مقدار زیادی کک در کوره های الکتریکی یا سنتی بلند، تحت دما و حرار

 .های فسیلی یا جریان الکتریکی استفاده می شود

ن اکسیژن موجود در گندله های آهن با کربن موجود در کک با یکدیگر واکنش می دهند و گاز کربن دی اکسید تولید می شود و به تدریج از میزا

 و شود می ترکیب کربن مشخصی مقدار با خالص آهن. شود می تولید  ی آهن کم می شود و در نتیجه آهن خالصغلظت اکسیژن موجود در گندله ها

 .شود می تولید آهنی های شمش به نهایت در آهنی فوالد. شود می تولید آهنی فوالد

های ذوب آهن شرایط و دستگاه های الزم برای تولید شمش آهنی برای تولید انواع محصوالت آهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از کارخانه 

می  شمش آهنی وجود دارد اما برخی از کارخانه ها شمش آهنی مورد نیاز خود را از سایر کارخانه های ذوب آهن در داخل یا خارج از کشور تأمین

 .کنند

 شمش در آهن خلوص درصد ت.اس آهن مشخصی مقدار دارای که شود می گفته یافته تغییر فوالد قطعه به آهنی شمش

 بیشتر نیز میلگرد سختی باشد، بیشتر شمش در موجود آهن مقدار که چقدر هر است. متفاوت یکدیگر با مختلف های

 .است
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بلند سنتی تحت تأثیر دما و حرارت مناسب قرار می گیرند، در این حالت شمش ها کمی نرم می شود و قدرت شمش آهنی در کوره های الکتریکی یا 

شکل پذیری و انعطاف پذیری آن ها افزایش می یابد. بعد از اینکه شمش ها نرم شدند توسط جک های مکانیکی به بخش تولید میلگرد منتقل می 

 .شوند

یلگرد، از دستگاه های مختلفی مثل غلتک، دستگاه برش و دستگاه آج زنی استفاده می شود. غلتک به دستگاهی در بخش نورد سازی یا تغییر شکل م

می شود و به طول آن اضافه می  گفته می شود که به منظور تغییر شکل شمش به آن نیرو و فشار زیادی وارد می کند و به تدریج از قطر میلگرد کم

 .از گذراندن فرآیندهای پیچیده دیگر تولید می شود بعد ۲۰ میلگرد شود و در نهایت

 :ویژگی هایی که میلگرد ایده آل داراست

 دارای مقاومت فیزیکی بسیار باال 

 سهولت در خم شدن 

 مقاومت باال در برابر خوردگی 

 مقاومت عالی در برابر پوسیدگی 

 مقاومت کششی مناسب 

 مقرون به صرفه 

 عزیزان شما برای رایگان تلفنی مشاوره از استفاده امکان دارید، را قیمت ترین مناسب و کیفیت برترین با ۲۰ میلگرد در صورتی که تمایل به خرید

، با توجه به نوسانات موجود در بازار، از طریق تماس تلفنی با جزئیات اعالم تهران در میلگرد قیمت چون اطالعاتی دریافت چنین هم. است شده فراهم

 .خواهد شد

 

 ۲۰ میلگرد خصوصیات بررسی
 میلی متر است.  ۲۰ معادل ۲۰ میلگرد عددی که در مقابل میلگرد نوشته می شود، نشان دهنده قطر میلگرد است، بنابراین اندازه قطر سطح مقطع در

  .وزن میلگرد به طول، قطر و مساحت میلگرد بستگی دارد

 ۱۰ میلگرد قیمت و ۸میلگرد کیلو هر قیمت،۲۲میلگرد کیلو هر قیمت فوالدی از قبیلهمچون سایر مقاطع  ؛۲۰ میلگرد قیمت هم چنین برای محاسبه 

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

 .اقتصادی به ویژه در هنگام خرید عمده است
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 است متر بر کیلوگرم ۴۷ معادل میلگرد این متری یک شاخه هر وزن است. بیشتر نیز آن وزن باشد، بیشتر میلگرد قطر و طول که چقدر هر  

 .است کیلوگرم ۲۹.۶۴ معادل میلگرد این متری ۱۲ شاخه یک وزن و

 استفاده می شود. در ساخت دکل های نفتی و اسکلت کارخانه  تجاری و اداری مسکونی، های ساختمان بتنی و فلزی اسکلت ساخت در ۲۰ میلگرد از

 به ادامه در های پاالیشگاه و پتروشیمی از این نوع میلگرد استفاده می شود. مقاومت این نوع میلگرد در برابر نیروی کششی و فشاری بسیار زیاد است.

 .اه باشیدخواهیم پرداخت. همواره با ما همر ۲۰ میلگرد قیمت درباره نکاتی ارائه

 

 ۲۰بررسی قیمت در میلگرد 

، نحوه تولید آن است و ۲۰ میلگرد قیمت در مهم عوامل  تاثیر دارد. یکی از ۱۰میلگرد کیلو هر قیمت همچون ۲۰ میلگرد قیمت عوامل زیادی در

تری شود به دلیل هزینه کم و سرعت سریع، قیمت پایینکه با روش ترمکس تولید می  ۲۰ میلگرد کیلو هر قیمت.  شودای که صرف تولید آن میهزینه

 .از دیگر میلگردها دارند

در تعیین قیمت میلگردها هستند. ساده و آجدار بودن میلگرد نیز بر قیمت آن تاثیر کیفیت مواد اولیه و اندازه و سایز میلگردها، از دیگر عوامل مهم 

 .آهن هایپر در تماس باشیدبا کارشناسان  تهران بازار میلگرد قیمت کل در و تهران در ۲۰ میلگرد قیمت دارد. برای مشاهده

 :با انواع میلگرد بر اساس متریال آشنا شوید

 میلگرد فوالد کربن .1

 میلگرد گالوانیزه .2

 میلگرد فایبر گالس .3

 میلگرد روکش اپوکسی .4

 میلگرد فوالد ضد زنگ یا استنلس .5
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مهندسان کشور ما نیز تالش نموده اند تا محصوالتی فرموالسیون مختلفی به جهت تولید انواع میلگرد در سطح جهان به کار گرفته می شود. متخصصان و 

 .با ماندگاری ایده آل و در عین حال مقاوم و مقرون به صرفه طراحی کنند

ر صورتی هم چنین به دلیل افزایش تقاضای مخاطبان و مشتریان، امکان خرید اینترنتی و سفارش تلفنی برای مشما عزیزان ایجاد شده است. بنابراین د

 .باشید ارتباط در ما فروش کارشناسان با تماس های تلفن از استفاده با توانید می دارید را تهران در۲۰میلگرد قیمت به اطالع ازکه تمایل 

 

  پایانی کالم

خدمت شما عزیزان بیان  تهران بازار در میلگرد انواع قیمت و نیز نحوه محاسبه  ۲۰ میلگرد در این مقاله سعی کردیم مطالبی در مورد مراحل تولید

 .قرار گیرد کنیم و در ادامه به برخی از مشخصات این نوع میلگرد اشاره کردیم. امیدواریم این اطالعات مورد پسند و توجه شما عزیزان

 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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