
 ۲۲میلگرد 

یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در پروژه های ساختمانی می باشد که از جنس فوالدی می باشد. بهتر است بدانید که مصرف بیشتر  ۲۲ میلگرد

گیرد که برای جبران مقاومت کششی بتن استفاده خواهد در بتن است زیرا میلگرد در سازه به عنوان یک عضو کششی مورد استفاده قرار می ۲۲میلگرد 

 .شد

 .چرا که به طور معمول مقاومت کششی بسیار پایینی دارد که در محاسبات سازه برابر با صفر در نظر گرفته خواهد شد

فت تیر بتنی که تحت نیروهای خمشی دچار کشش می شود از آنجایی که مقاومت کششی بتن می باشد در اینجا میلگرد توان گبه عنوان مثال می 

 .شودمی گفته مسلح بتن یا آرمه بتن آن به شودمی استفاده بتن در ۲۲میلگرد وظیفه تحمل کشش در تیر بتن را انجام خواهد داد. زمانی که از

 .نوع آجدار استفاده کنید ۲۲البته در نظر داشته باشید که بهتر است شما از میلگرد 

 برابر میلگرد مقطع سطح معموالا  که است معنی این به ۲۲ میلگرد شود تا درگیری حداکثری را در بتن اطراف ایجاد کند. نمرهث میباع میلگرد این نوع

سازمان ملی استاندارد  ۳۱۳۲شود معموالا دارای استاندارد شماره میلیمتر می باشد که این میلگردهایی که در کارخانه های ایران تولید می ۲۲ با است

 .ایران را نیز دارا می باشند

 

 !شویم آشنا بیشتر ۲۲میلگرد مشخصات و خصوصیات با

 می تولید جهان های کشور سایر و ایران کشور در آهن ذوب های کارخانه از  زیادی تعداد در که است آهنی محصوالت مهمترین از یکی ۲۲ میلگرد

 .و عملکرد آن نیز بیشتر است کارایی باشد، تر مناسب میلگرد قیمت و کیفیت چقدر هر. شود
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ورد آهن یکی از مهمترین فلزات موجود در جدول تناوبی است و دارای خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فرد است. در این مقاله قصد داریم در م

 .شناخت بیشتر نسبت به این موضوع با ما همراه باشیدبا شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و  ۲۲ میلگرد مشخصات کارایی و

 

 در تهران ۲۲قیمت میلگرد 

 تولید اصفهان آهن ذوب کارخانه توسط که میلگردی باشید داشته نظر در. باشد می ۲۲میلگرد یکی از میلگردهای باکیفیتی که در بازار وجود دارد؛

 .ایران وجود دارد بازار در که باشد می ها میلگرد نوع ترین مرغوب و ترین کیفیت با از شودمی

  

 

  

عبارتند از:  در نظر داشته باشید که پارامتر ها و عوامل بسیاری وجود دارد که در قیمت نهای این محصول تاثیر گذار می باشد. برخی از این پارامترها

 میلگرد قیمت باشد. جهت اطالع ازمتغیر می محصوالت این قیمت خاطر همین به …میلگرد، ابعاد و همچنین مواد اولیه استفاده شده در میلگرد و  وزن

 .بگیرید تماس هایپر آهن کارشناسان با تهران در ۲۲

 

 ۲۲قیمت هر کیلو میلگرد 

 .مشاهده نماییدhttps://ahanhyper.com/  را در دو نوع آجدار و ساده در سایت ۲۲توانید قیمت هر کیلو میلگرد شما می

 

 ۲۲ میلگرد خصوصیات و عملکرد بررسی
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 و طول قطر، با متناسب میلگرد وزن است. بیشتر نیز آن وزن باشد، بیشتر میلگرد مقطع سطح مساحت و قطر چقدر هر

 خلوص درصد چقدر هر است. میلگرد وزن بر گذار تأثیر عوامل مهمترین از آهن چگالی است. میلگرد مقطع سطح مساحت

 .است بیشتر نیز آن سختی و وزن باشد، بیشتر میلگرد در آهن

  

 

  

بر متر  ۹۸ کیلوگرم  معادل ۲۲میلگرد شمش های آهنی از نظر ابعاد، حجم و درصد خلوص آهن با یکدیگر متفاوت هستند. وزن هر شاخه یک متری

 .کیلوگرم است ۳۵.۷۶متری این نوع میلگرد معادل  ۱۲است و وزن یک شاخه 

میلی متر  ۲۲است. بنابراین اندازه قطر در این نوع میلگرد معادل  میلگرد عددی که در مقابل میلگرد نوشته می شود، نشان دهنده قطر سطح مقطع

 .است

 صنعت در میلگرد این. شود می استفاده گردشگری و تفریحی مراکز اداری، مسکونی، های ساختمان  بتنی و فلزی اسکلت ساخت برای ۲۲میلگرد از

 .گیرد می قرار استفاده مورد سنگین های ماشین انواع ساخت برای و است پراهمیت بسیار سازی خودرو

است اما در برابر نیروی کششی مقاومت کافی ندارد. امروزه از انواع میلگرد در ساخت اسکلت  مقاومت اسکلت بتنی در برابر نیروی فشاری بسیار زیاد

طبیعی بتنی استفاده می شود. مقاومت میلگرد در برابر نیروی کششی بسیار زیاد است. در این حالت مقاومت ساختمان در برابر حوادث طبیعی و غیر 

 .است زیاد بسیار زلزله و  مثل سیل

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

 .است کمتر دارند، کمتری وزن که میلگردهایی به نسبت کششی نیروی برابر در ۲۲ میلگرد مقاومت. است

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/


میلی متر دارند، بیشتر است. نیروی تسلیمی به حداکثر نیرویی گفته می  ۲۲نیروی تسلیمی در این نوع میلگرد نسبت به میلگرد هایی که قطر کمتر از 

یشتر شود که میلگرد در برابر آن دچار شکستگی می شود. نیروی تسلیم در میلگرد های مختلف با یکدیگر بیشتر است. هر چقدر وزن و قطر میلگرد ب

 .باشد، نیروی تسلیم در آن بیشتر است

 شکل باشد، بیشتر میلگرد نرمی و پذیری انعطاف چقدر هر است. آن پذیری انعطاف لگرد،می خصوصیات مهمترین از یکی

 دارند، بیشتری نرمی و پذیری شکل خاصیت که هایی میلگرد از خرپا و خاموت انواع ساختن برای است. بیشتر آن پذیری

 .شود می استفاده

 خرید  هنگام. شود می بررسی مخصوص های دستگاه توسط  نیروی فشاری و کششی برابر در شده تولید  در کارخانه های ذوب آهن، مقاومت میلگرد

 و وزن قطر، طول، مثل میلگرد مشخصات که شود می گفته  سندی به آنالیز برگه. کرد دقت آنالیز برگه در شده درج مشخصات به باید حتما  میلگرد

 .گیردو در اختیار مشتری قرار می است شده نوشته آن در فشاری و کششی نیروی برابر در آن مقاومت

 با متناسب ها کارخانه در شده تولید های میلگرد دقت و کیفیت شود، می تولید کشور آهن ذوب های کارخانه از زیادی تعداد در ۲۲میلگرد امروزه

 های دستگاه توسط  است. در کارخانه های ذوب آهن، دقت و کیفیت میلگرد تولید شده اشتال مهندسی جدول المللی بین های استاندارد و مقیاس

 .شود می بررسی متخصص های نیروی و مختلف

کیفی میلگرد به استاندارد های جدول مهندسی اشتال نزدیک تر باشد، میلگرد برای توزیع به بازار بسته بندی می شود، در در صورتی که نتایج کنترل 

 .غیر این صورت میلگرد از روند تولید خارج می شود. برای تولید میلگرد از دستگاه های بسیار دقیق و پیشرفته استفاده می شود

استاندارد های جهانی است و معموال در کشورهایی مثل آلمان و روسیه ساخته می شوند، البته کشور ایران نیز در کیفیت این دستگاه ها متناسب با 

ا و زمینه تولید دستگاه های مورد نیاز برای ساخت میلگرد موفق عمل کرده است. کیفیت و صحت کار این دستگاه ها به طور مداوم توسط دستگاه ه

 .شودنیروی های متخصص بررسی می 

در صورتی که در عملکرد دستگاه مشکلی وجود داشته باشد، مشکل دستگاه توسط نیروهای متخصص در کمترین زمان ممکن حل می شود. در 

 .شود می استفاده آهنی های شمش انواع از ۲۲میلگرد تولید

به فوالد آهنی تولید می شود. برای تولید فوالد آهنی شمش آهنی به قطعه فوالدی گفته می شود که در اثر تغییر شکل و اضافه شدن ترکیبات خاصی 

 .از گندله های آهن و آهن های فرسوده و قراضه استفاده می شود. در بسیاری از کارخانه ها شرایط مناسب برای تولید شمش آهنی وجود دارد

 

 ۲۲قیمت هر کیلو میلگرد 
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ساخت و ساز به خصوص در بتن مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است بدانید میلگرد  در که باشد می میلگرد نوع پرکاربردترین از یکی ۲۲میلگرد

 استفاده متریال و مواد ساخت، کیفیت دالر، و ارز نوسانات به توجه با ۲۲ میلگرد کیلو هر قیمت. معموالا به صورت شاخه ای و کیلویی عرضه می شود

 .اشدب می نوسان حال در … و کننده تولید کارخانه شده،

مشاهده نمایید. مجموعه آهن https://ahanhyper.com/  شما بازدید کنندگان گرامی می توانید قیمت به روزه این محصوالت را در وب سایت 

باشد. با اطمینان خاطر می توانید این محصوالت را تهیه هایپر در تالش است محصوالت با کیفیتی را ارائه دهد که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه 

 .نمایید و از آن در کاربرد مورد نظر خود بهره مند شوید

 اکثر  بدانید است بهتر. شد خواهد استفاده بسیاری کاربردهای در آن از که باشد می میلگرد سایز پرکاربردترین جمله از ۲۲ میلگرد توجه داشته باشید

جهت اتصال استفاده  ۲۲کند که هر یک در کاربردهای استفاده خواهد شد. میلگرد را به صورت ساده و آجدار تولید و عرضه می ۲۲ میلگرد ها کارخانه

 .شود می استفاده …در بتن و 

 جمله از ۲۲میلگرد داشته باشیدشما بازدید کنندگان گرامی می توانید این محصوالت را تهیه نمایید و در ساخت و ساز از آن استفاده نمایید. توجه  

 می باشد داشته جوشکاری به نیاز یکی ها عملیات در که باشد می خمکاری و جوشکاری قابلیت دارای آن ساده نوع. باشد می ها میلگرد ترین ظریف

 .شوید مند بهره آن از توانید

کاری امکان دارد دچار شکستگی به گونه ای طراحی شده اند که در درجه نیمه سخت و سخت قرار دارد. در اثر جوشکاری و خم آجدار میلگردهای اما 

 .تشود. بنابراین سعی کنید از نوع میلگرد مناسب استفاده کنید تا دچار مشکلی نشود بنابراین انتخاب بهترین میلگرد بسیار مهم و حیاتی اس

 

 در تهران ۲۲قیمت میلگرد 

استفاده خواهد شد. توجه داشته باشید میلگرد ها معموالا در انواع همانطور که ذکر شد میلگرد ازجمله مصالح فوالدی می باشد که در ساخت و ساز 

 .مختلف و همچنین در ضخامت ها و قطر های مختلفی در بازار موجود می باشند که هر یک ویژگی ها و خصوصیات خاص خود را دارا می باشد

 کارشناسان با شده ذکر ارتباطی های راه طریق از تهران در ۲۲ دمیلگر قیمت توجه داشته باشید شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید جهت استعالم

 .در تماس باشید هایپر آهن

ین محصوالت نکته بسیار مهمی که باید مد نظر قرار دهید این است که مجموعه آهن هایپر ارائه دهنده انواع مقاطع فوالدی از جمله میلگرد می باشد. ا 

 .تولید و عرضه می شود که از لحاظ اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد توسط برترین و معتبرترین کارخانه های
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 در آن از و کرده تهیه را فوالدی مقاطع این راحتی به توانید می گرامی بازدیدکنندگان شما که باشد می فوالدی مقاطع انواع دهنده ارائه هایپر آهن

لید شده و از کیفیت تو خارجی و داخلی معتبر و برتر هایکارخانه توسط فوالدی مقاطع تمامی بدانید است بهتر. شوید مندبهره خود مدنظر کاربردهای

از طریق  ها میلگرد انواع خرید و مرغوبیت باالیی برخوردار می باشد که در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جهت تهیه و

 .اقدام نمایید و به راحتی تمامی محصوالت فوالدی را تهیه نماییدhttps://ahanhyper.com/  وبسایت

 

 پایانی کالم

شده در این مقاله مورد توجه و پسند شما قرار  ذکر مطالب امیدواریم. کنیم  عزیزان شما با ۲۲ میلگرد خصوصیات کردیم در مورددر این مقاله سعی 

 .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 
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