
 ۳۲میلگرد 

 محصوالت مهمترین از یکی میلگرد. شود می تولید کشور در آهن ذوب های کارخانه از زیادی تعداد در که است میلگردهایی مهمترین از یکی ۳۲ میلگرد

 .نیز بیشتر است آن فروش باشد، بیشتر میلگرد یک کارایی و کیفیت که چقدر هر. رسد می فروش به کیلویی یا ای شاخه صورت به که است آهنی

واکنش فلز آهن و آلومینیوم بسیار مهم و پرکاربرد هستند و نقش مهمی در تکامل و پیشرفت زندگی بشر در جنبه های مختلف دارند. فلز آهن بسیار 

 .پذیر است و تمایل زیادی برای واکنش با نافلزات دارد و معموال در ترکیب با عناصر دیگر یافت می شود

یژن به سرعت واکنش می دهد. امروزه انواع مختلفی از سنگ آهن در طبیعت یافت می شود، هر چقدر که درصد خلوص آهن در سنگ این فلز با اکس

 صحبت عزیزان شما با ۳۲ میلگرد آهن بیشتر باشد، مقدار آهن خالص بیشتری نیز تولید می شود. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات و کاربرد

 .آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این موضوع با ما همراه باشیدی برا. کنیم

بات آن همانطور که می دانید میلگرد اهن، آرماتور فوالدی یا فیبر پلیمری تقویت شده می باشد که معموال برای جبران مقاومت کششی پایین بتن ضر

بتن آرمه استفاده می شود به شکل سیم یا میلگرد می باشد. در موارد خاصی استفاده خواهد شد. فوالد یا فیبر پلیمری که به این خاطر در سازه های 

 .از فوالد ساختمانی ناودانی یا قوطی برای مسلح کردن بتن استفاده خواهد شد. از میلگرد جهت درگیر کردن فوالد در بتن می باشد

تواند سطح درگیری میلگرد و بتن را هم افزایش شد به این صورت می به این خاطر اج در میلگرد به صورت مارپیچ و با عمق استاندارد ایجاد خواهد

دی از جمله دهد. بهتر است بدانید با توجه به محبوبیت و استفاده بیشتر میلگرد در ساخت و ساز تولید کننده های بسیاری هستند که تولید مقاطع فوال

شود که هر یک در کاربردهای خاصی مورد لگرد در دو نوع ساده و آجدار تولید میاند. این نوع میمیلگرد را به محصوالت تولیدی خود اضافه کرده

 .گیرداستفاده قرار می

 

 ۳۲مشخصات میلگرد 

گیرد. توجه داشته باشید که جنس میلگرد را معموالً از باشد که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار مییکی از المان های پرکاربرد می ۳۲میلگرد 

 .کنند چرا که فوالد معموالً از مقاومت بسیار باالیی برخوردار استالد انتخاب میآلیاژ فو

 فعالیت …کنند. مجموعه اهن هایپر در زمینه فروش تیرآهن و میلگرد و برای استحکام سازی بهتر ساختمان ها از این میلگردهای فوالدی استفاده می

 .اقدام نمایید  https://ahanhyper.com/ سایت طریق از …و  ۳۲ میلگرد تهیه جهت توانیدمی شما که دارد

کیلوگرم بر سانتی متر است و تنش  ۴۰۰۰معموالً در دو نوع آجدار و ساده وجود دارد که معموال دارای تنش  ۳۲توجه داشته باشید که میلگرد 

 .باشدهزار کیلوگرم بر سانتی متر مربع می ۶گسیختگی آن برابر است با 

https://ahanhyper.com/


آجدار برای ساختمان  ۳۲توان گفت میلگرد باشد. به طور کلی میدرصد می ۱۴در نظر داشته باشید که تغییر شکل نسبی پالستیکی این میلگردها 

 .باشدباشد که شکل آج این میلگرد نیز به شکل جناقی یعنی هشتی میسازی بسیار موثر و عالی می

ای که از این میلگرد استفاده  شود معموالً سازه با تغییر شکل مواجه خواهد شد. توجه داشته باشید در سازهاستفاده می ۳۲در مکان هایی که از میلگرد 

 .با کارشناسان خبره آهن هایپر تماس بگیرید ۳۲باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر درباره میلگرد جوشکاری در آن ممنوع می کنیدمی

 

 ۳۲بررسی خصوصیات و کاربرد میلگرد 

ه قطر میلگرد یکی از مهمترین شاخصه های اصلی میلگرد است. میلگرد به قطعه فوالدی گفته می شود که طول آن نسبت به قطر آن بیشتر است و ب

 .نشان می دهد دو صورت ساده و آجدار تولید می شود. عددی که در مقابل میلگرد نوشته می شود، اندازه قطر میلگرد را

  

 

  

 ۱۲ و  ۶ های سایز در معموال اما شود می تولید مختلف های طول در میلگرد  میلی متر است. این نوع ۳۲ معادل ۳۲ میلگرد بنابراین اندازه قطر در

جم متری ساخته می شود. وزن میلگرد به طول، قطر و سطح مقطع میلگرد بستگی دارد. هر چقدر که قطر میلگرد بیشتر باشد، اندازه سطح مقطع و ح

 .میلگرد نیز بیشتر است

 وزن یا باشد بیشتر آهن خلوص درصد که چقدر هر است. میلگرد وزن بر گذار تأثیر عوامل مهمترین از یکی آهن چگالی

 .شود می بیشتر میلگرد وزن دهد، تشکیل آهن را میلگرد از یشتریب



 ۷۵.۷۲ معادل میلگرد نوع این متری ۱۲ شاخه وزن است. متر بر کیلوگرم ۳۱ معادل میلگرد این متری یک شاخه هر وزن

 .است مربع متر سانتی ۸.۰۲ حدود میلگرد این در مقطع سطح اندازه است. کیلوگرم

مورد نیاز برای ساخت انواع محصوالت آهنی است. در تعدادی از کارخانه های ذوب آهن، دستگاه ها و امکانات الزم برای تولید  شمش آهنی، ماده اولیه

خارج  شمش آهنی وجود دارد اما برخی از کارخانه ها قادر به تولید شمش آهنی نیستند و شمش مورد نیاز خود را از کارخانه های ذوب آهن داخل یا

 .مین می کننداز کشور تأ

و فوالد بناب بیش  یزد بافق ،اصفهان آهن ذوب کارخانه. امروزه تعداد زیادی شرکت در زمینه واردات شمش آهنی و محصوالت آهنی فعالیت می کنند

 .فعالیت می کنند ۲۲میلگرد و یا ۱۰میلگرد ،۸میلگرد از چند دهه است که در زمینه تولید انواع شمش آهنی و میلگرد در سایزهای مختلف همچون

بی ثباتی ارز بیشتر باشد، هزینه تولید میلگرد نیز بیشتر می  نوسان ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر قیمت میلگرد است. هر چقدر که نوسان و

 آمریکا و اروپایی  شود و در نتیجه قیمت میلگرد افزایش می یابد. با توجه به اینکه بسیاری از کارخانه ها شمش آهنی مورد نیاز خود را از کشور های

 .یابد می افزایش نیز میلگرد تولید هزینه نتیجه در شود، بیشتر ارز قیمت که چقدر هر کنند، می تأمین

 

 ۳۲بررسی کاربرد میلگرد 

در ساخت اسکلت بتنی و فلزی استفاده می شود. مقاومت اسکلت بتنی در برای نیروی کششی بسیار کم است و در برابر حوادث طبیعی  ۳۲از میلگرد 

 .و غیر طبیعی بسیار آسیب پذیر است. زلزله یکی از مهمترین حوادث طبیعی است که نقش مهمی در تخریب اسکلت ساختمان ها دارد
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ی کششی بسیار مقاوم است. امروزه از انواع میلگرد آجدار در ساخت اسکلت بتنی استفاده می شود. میلگرد با سیمان درگیر می میلگرد در برابر نیرو

 .استفاده می شود میلگرد شود و از شکستگی و ترک خوردگی سیمان جلوگیری می کند. برای ساخت قالب، خاموت و انواع خرپا از این نوع

 ۳۲ میلگرد کیفی کنترل بررسی

. است روسیه کشور های استاندارد با متناسب ۳۲ میلگرد کنترل کیفی یکی از مهمترین بخش های کارخانه های ذوب آهن است. کیفیت و کارایی

 .است اشتال مهندسی جدول المللی بین های استاندارد و مقیاس با مطابق میلگرد نوع این مشخصات

 آن در مساحت و قطر طول، مثل آهنی محصوالت مشخصات که شود می گفته مهندسی جدول  به نوعی اشتال جدول

 .شود می نوشته

ایج کیفیت و کارایی محصوالت آهنی تولید شده در کارخانه ها به طور پیوسته توسط دستگاه ها و نیروهای متخصص بررسی می شود، در صورتی که نت

 .کنترل کیفی مطابق با استاندارد های اشتال باشد، میلگرد به بازار عرضه می شود

  

 

  

ارج در صورتی که نتایج کنترل کیفیت و کارایی میلگرد صحیح نباشد و در مراحل ساخت میلگرد خطایی وجود داشته باشد، میلگرد از روند تولید خ

 .ترین خطایی وجود داشته باشدمی شود. میلگرد نقش مهمی در ایمنی سازی ساختمان دارد و نباید در روند تولید آن کوچک

 

 در تهران ۳۲قیمت میلگرد 

https://ahanhyper.com/product-category/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/
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باشد و در حال نوسان است. همچنین پارامتر ها و عوامل دیگری مانند با توجه به نوسانات ارز و دالر معموالً قیمت میلگرد ها نیز به صورت ثابت نمی

 از دارید قصد که صورتی در. باشدمی گذار تاثیر ۳۲ میلگرد نهایی قیمت بر نیز …طول و وزن میلگرد و همچنین کیفیت مواد اولیه و برند سازنده و 

مطلع شوید با  ساده ۱۰ میلگرد قیمت و ۸میلگرد کیلو هر قیمت ،۲۲میلگرد کیلو هر قیمت همچون مشابه محصوالت یا و محصول این نهایی قیمت

 .آهن هایپر تماس بگیرید

 

    ۳۲قیمت هر کیلو میلگرد 

مراجعه نمایید که معموال قیمت https://ahanhyper.com/  به سایت تهران بازار میلگرد قیمت یا و ۳۲ میلگرد کیلو هر قیمت جهت مشاهده 

  .آهن به کیلو ذکر شده است

 

 ۳۲خرید میلگرد 

از جمله پر کاربردترین میلگرد ها می باشد که در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. توجه داشته باشید کیفیت  ۳۲همانطور که ذکر شد میلگرد 

ر روی میلگرد ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که باید سعی کنید در هنگام تهیه و خرید میلگرد به آن توجه داشته باشید. کارخانه ها ب

 .جمله میلگردها عالمت اختصاصی حک می کند محصوالت فوالدی از

 کیفیت از و کرده مشخص سازنده کارخانه توانید می اختصاری عالمت این مشاهده با که دارد خود مخصوص اختصاری عالمت  هر کارخانه آرم و 

ین محصوالت توسط کارخانه های برتر شناخته ا تمامی که باشد می فوالدی محصوالت دهنده ارائه هایپر آهن مجموعه. باشید داشته اطمینان محصوالت

 .شده داخلی و خارجی می باشد

را از طریق  ۳۲شما بازدید کنندگان گرامی با اطمینان خاطر می توانید محصوالت فوالدی مورد نیاز خود را از جمله میلگرد 

تهیه کرده و از آن در کاربردهای خاص خود یعنی ساخت و ساز و صنایع بهره مند شوید. توجه داشته باشید https://ahanhyper.com/   وبسایت

 .باشد می موجود بازار در متنوع ضخامت و معموالً این میلگردها در طول های مختلف 

صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر می توانید با هر یک از انواع میلگردها در قسمت خاصی از ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در  

   .کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید و به صورت کامال رایگان اطالعات الزم را دریافت نمایید

 

 پایانی کالم
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. امیدواریم مطالب ذکر شده دهیم قرار عزیزان شما اختیار در ۳۲ میلگرد عملکرد و کاربرد مورد در  در این مقاله سعی کردیم اطالعات جامع و مفیدی

  .در این مقاله مورد توجه و پسند شما قرار بگیرد

 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 

 


