
 ۸میلگرد 

آهن در میلگرد یکی از مهمترین فرآورده های فوالد آهنی است و نقش مهمی در استحکام و مقاومت ساختمان دارد. امروزه تعداد زیادی کارخانه ذوب 

هایی است که در سراسر  میلگرد پرکاربردترین و مهمترین از یکی ۸ میلگرد. زمینه تولید انواع میلگرد با سایزها و وزن های مختلف فعالیت می کنند

 .جهان تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

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

 .باشید همراه ما با تهران در۸میلگرد قیمت  محصول و اطالع از

 

 ۸مراحل تولید میلگرد 

 مختلف های میلگرد اولیه ماده ترین اصلی و مهمترین آهنی شمش. شود می تولید آهنی شمش از که است آهنی محصوالت مهمترین از یکی ۸ میلگرد

 شمش آهنی در نتیجه تغییر شکل فوالد آهنی ایجاد می شود و به قطعه فوالدی گفته می شود که در وزن و ابعاد مختلف تولید می شود و دارای. است

 .، نبشی و میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد تیرآهن شکل خاصی نیست و به عنوان ماده اولیه برای تولید انواع آهن آالت مثل

  

 

  

. هر چقدر که ابعاد و سایز در کارخانه ذوب آهن برای تهیه میلگرد از انواع کوره های الکتریکی و سنتی با ابعاد و سایزهای مختلف استفاده می شود

ته استفاده کوره ها بیشتر باشد، حجم میلگرد تولید شده نیز بیشتر است. برای تولید حرارت و دما در کوره ها از سوخت های فسیلی یا جریان الکتریسی

 .می شود
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ش حاصل شده اند، جریان الکتریکی برای تولید امروزه با توجه به اینکه سوخت های فسیلی جزء منابع مهم طبیعت هستند و در طی میلیون سال پی

ید حرارت و دما در کوره ها جایگزین سوخت های فسیلی شده است. کوره الکتریکی در ابعاد و ظرفیت های مختلف تولید می شود، میزان حرارت تول

 .شده در کوره الکتریکی به جنس، ابعاد و وزن شمش آهنی بستگی دارد

بیشتر باشد یا ابعاد آن بزرگتر باشد، دما و حرارت تولید شده نیز بیشتر است. شمش آهنی برای مدت زمان مشخصی هر چقدر که وزن شمش آهنی 

 .در کوره تحت تأثیر دما و حرارت مشخصی قرار می گیرد تا نرم شود و قدرت انعطاف پذیری آن بیشتر شود

بخش نورد سازی منتقل می شود. نورد به تغییر شکل شمش آهنی در دما و حرارت بعد از این که شمش آهنی در کوره نرم شد، برای تولید میلگرد به 

شمش آهنی در دما گرم،  نورد در روش تغییر شکل یا. شود می استفاده سرد یا گرم شکل تغییر روش از ۸ میلگرد تولید برای. مشخصی گفته می شود

 .و حرارت نسبتا باالیی قرار می گردد و میلگرد تولید می شود. در روش نورد سرد همه مراحل تولید میلگرد در دمای پایین صورت می گیرد

طح مقطع در بخش نورد، دستگاه های بسیار پیشرفته و دقیق وجود دارد. شمش آهنی در طی مراحل مختلف توسط غلتک ها فشرده می شود تا به س

با طول   ۸میلگرد مورد نظر برسد، در طی فرآیند فشرده شدن شمش آهنی، قطر آن به تدریج کمتر می شود و طول آن بیشتر می شود و در نتیجه

 .های مختلف تولید می شود و بعد از بسته بندی به بازار عرضه می شود

توسط دستگاه های مختلف بررسی می شود، در صورتی که کیفیت و دقت آن مطابق با قبل از اینکه میلگرد به بازار عرضه شود. کیفیت و عملکرد آن 

وزیع می استاندارد های بین المللی باشد و خطایی در روند ساخت آن وجود نداشته باشد، برای استفاده در مصارف مختلف در بازار داخلی یا خارجی ت

 .شود

 

 ۸بررسی خصوصیات میلگرد 

 بازار در مهمی نقش عدد این .دهد می نشان را میلگرد مقطع سطح اندازه شود، می نوشته ۸میلگرد مقابل در که عددی

 .شود می محسوب میلگرد اصلی های شاخصه از یکی عنوان به و دارد میلگرد فروش و خرید
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 کیلوگرم ۳۹۵ معادل اشتال جدول براساس ۸ میلگرد متری یک شاخه هر وزن. وزن و طول میلگرد متناسب با جدول مهندسی اشتال محاسبه می شود

 .است متفاوت یکدیگر با مقدارکمی مختلف های کارخانه در میلگرد نوع این وزن. است کیلوگرم  ۴.۷۴ معادل متری ۱۲ شاخه یک وزن و است

وزن آن بیشتر است. از این نوع میلگرد در ساخت  باشد، بیشتر میلگرد مقطع سطح و طول که  وزن میلگرد به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر چقدر

 .اسکلت بتنی انواع ساختمان های مسکونی، سوله سازی ، سد سازی و ساخت ورزشگاه های بزرگ و مراکز تجاری استفاده می شود

آسیب پذیر است و دچار ترک خوردگی بتن به تنهایی در برابر نیروی کششی مقاومت کافی ندارد و در برابر انواع حوادث طبیعی و غیر طبیعی به شدت 

 میلگرد نوع این  یا شکستگی می شود. امروزه برای افزایش استحکام و مقاومت بتن از انواع میلگرد با سایز ها و وزن های مختلف استفاده می شود.

 .والدی استفاده می شودف مس مختلف  اشکال و خاموت تولید برای میلگرد نوع این از. دارد ساختمان بندی اسکلت در مهمی نقش

 خیلی سوال که چرا پردازیم می تهران در۸میلگرد قیمت و ۸میلگرد کیلو هر قیمت در ادامه به بررسی عوامل موثر بر قیمت و نیز اطالعاتی درخصوص

 .است خصوص این در عزیز کاربردان شما از

 

 ۸ میلگرد خرد و  در تهران۸قیمت میلگرد

های گسترده ای در ساخت سازه های با مساحت زیاد دارد و در شهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور  از آنجایی این میلگرد کاربرد

 برخوردار چندانی دو اهمیت از فوالد عرصه و سازی ساختمان فعاالن برای تهران در۸میلگرد قیمت. نیاز به ساخت سازه های این چنینی بیشتر است

 .است مختلفی های فاکتور تاثیر تحت دیگری فوالدی محصول هر مانند ۸ میلگرد قیمت که است بدیهی. است



 کیفیت ارز، قیمت نوسانات جهانی، بازار در فوالد قیمت نوسانات چون مواردی به توان می فاکتورها این ترین مهم جمله از

 .کرد اشاره …و تقاضا و عرضه میزان میلگرد، تولید های استاندارد و

ختلف کنش تمامی این فاکتور ها قیمت نهایی میلگرد را در بازار روز فوالد تعیین می کند. چون این فاکتور ها به خودی خود تحت تاثیر عوامل مبرهم 

چند  تحلیل به نیاز میلگرد انواع سایر و ۸میلگرد کیلو هر قیمت تعیین که رسد می نظر به کنند می تغییر …سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و

و  وجهی و پیچیده ای داشته باشد. با وجود این پیچیدگی در تعیین قیمت نهایی میلگرد کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و بررسی داده های آماری

 .باشد مناسبی انتخاب زمانی بازه بهترین در ۸ میلگرد خرد نمودار های نوسان قیمت میلگرد به منظور

تکنیکال معموال نقش اتفاقات و رویداد های احتمالی در نظر گرفته نمی شود اما آمار ها نشان می دهد داده های حاصل از اگر چه در تحلیل های 

 اگر بنابراین کنند؛ عمل موفق فوالدی محصوالت سایر و ۸ میلگرد قیمت تحلیل های تکنیکال در طول مقاطع زمانی مختلف توانسته اند در پیش بینی

ی سیاسی غیر منتظره مانند اعمال تحریم های جدید اقتصادی و سیاسی، رویداد های سیاسی داخلی مانند انتخابات، تنش ها رویداد ما کشور در چه

 اعتماد اما است، شده فوالدی محصوالت و میلگرد بازار در گسترده قیمتی شکاف ایجاد باعث ها بار …های منطقه ای، تغییرات ناگهانی مانند زلزله و

  .تکنیکال که با بررسی دقیق سیر تغییرات قیمت میلگرد حاصل شده است در سال های اخیر نتایج بهتری داشته است های داده به کردن

 قیمت در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و معیار هایی برای پیش بینی ۸ میلگرد عملکرد و خصوصیات مورد در اطالعاتی  در این مقاله سعی کردیم

در اختیار  ۸میلگرد و پر کاربرد ترین میلکردها است در اختیار شما قرار دهیم تا اطالعات بیشتری پیرامون خرید و استفاده از ترین مهم از که ۸ میلگرد

 .داشته باشید. امیدواریم مطالب بیان شده در این مقاله مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد

 پایانی کالم

 مقاله این در شده بیان مطالب امیدواریم. دهیم قرار عزیزان شما اختیار در ۸ میلگرد عملکرد و خصوصیات مورد در اطالعاتی  در این مقاله سعی کردیم

 .گیرد قرار شما استفاده و توجه مورد

 


