
 A2 میلگرد

 نقش میلگرد نوع این. شود می تولید کشور  یکی از پرکاربردترین میلگرد هایی است که در تعداد زیادی از کارخانه های ذوب آهن در A2  میلگرد

سازی ساختمان  مقاوم و سازی ایمن در مهمی نقش و هستند آهن مهم فرآورده دو تیرآهن و میلگرد. دارد ساختمان مقاومت و استحکام در مهمی

 .دارند. آهن یکی از مهمترین فلزات موجود در پوسته و گوشته زمین است

 در و است دیگر عناصر با ترکیب در معموال آهن. دهد واکنش نافلزات از زیادی تعداد با که دارد  فلز آهن بسیار واکنش پذیر است و تمایل زیادی

 خالص آهن تولید برای و است رسیده برداری بهره به کشور در آهن سنگ معادن از  تعداد زیادی امروزه. شود نمی یافت خام و خالص صورت به طبیعت

 .گیرد می قرار استفاده مورد خام و

با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این نوع میلگرد A2  میلگرد در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات و کاربرد

 .همراه باشید با ما

باشد و در طبقه بندی گیرد و به شکل آج دار میباشد که برای سازه های بتنی و فلزی مورد استفاده قرار مییکی از انواع میلگرد هایی می A2 میلگرد

ی یک دور به صورت مارپیچ در باشد که یک محور در امتداد طولی است و داراقرار دارد. بهتر است بدانید که این محصول دارای دو اج می s۳۴۰ رده

 .محور طولی قرار دارد

برای خاموت  a2  باشند و از لحاظ کاربردی در صنعت ساختمان بیشتر از میلگردبسیار مقاوم تر می a1 نسبت به میلگرد a2 بهتر است بدانید میلگرد

هزار کیلوگرم بر سانتی متر مربع و  ۳دارای تنش جاری  محصول این همچنین. گیردمی قرار استفاده مورد …ها، کمرکش های دیوارهای برشی و 

 .هزار کیلوگرم بر سانتی متر مربع است ۵تنش گسیختگی 

کنیم از جوشکاری بر روی این درصد تعیین شده است. به شما پیشنهاد می ۱۹در حدود a2 میلگرد بهتر است بدانید که تغییر شکل نسبی پالستیکی 

 .توانید انجام دهیدمیلگرد پرهیز کنید اما در صورت اجبار می

ران را با کیفیت و مرغوبیت باال از مجموعه آهن هایپر تهیه و خریداری نمایید. در نظر داشته باشید که شما در هر جای ای A2 میلگرد توانیدشما می

توانید این محصول را تهیه نمائید. چرا که مجموعه آهن هایپر ارسال به سراسر ایران را برای مشتریان خود در نظر گرفته است. شما که باشید می

 .و همچنین مشخصات فنی آن با آهن هایپر تماس بگیرید A2  توانید جهت اطالع از قیمت دقیق میلگردمی
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شکل است و از تغییر شکل شمش آهنی تولید گفته می شود که سطح مقطع آن به صورت دایره ای  آجدار میلگرد به نوعی قطعه فوالدی یاA2  میلگرد

ر می شود، در سطح این میلگرد دو نوع شیار طولی و عرضی وجود دارد، شیار عرضی به طور پیوسته به دور شیار طولی پیچیده است و به صورت دو

 .پیچ است

 ۱۲و  ۶نسبت به طول آن کمتر است. این میلگرد در ابعاد و سایز های مختلف تولید می شود اما معموال در دو سایز  میلگرد اندازه قطر در این نوع

ز چند دهه است که ا بیش کشور  می گیرد. تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در سراسر متری تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار

 .فعالیت می کنند آجدار میلگرد در زمینه تولید این نوع

 برای مناسبی زمینه  ساالنه بیش از چند هزار تن از این نوع میلگرد تولید می شود و بخش اعظمی از نیاز کشور در این زمینه تأمین می شود. امروزه

مهمی در افزایش فعالیت اقتصادی و تجاری کشور به سایر کشور های آسیایی و خاورمیانه فراهم شده است. صادرات میلگرد نقش A2  میلگرد صادرات

 .دارد و زمینه مناسبی را برای افزایش تعامالت اجتماعی و اقتصادی دو کشور فراهم می کند

است. میلگرد نقش مهمی در افزایش  اشتال مهندسی جدول کیفیت و مشخصات میلگرد های تولید شده در کشور متناسب با استاندارد روسیه و

 .استحکام و مقاومت ساختمان دارد، بنابراین در روند ساخت آن نباید کوچکترین خطایی وجود داشته باشد

 شکل، تغییر به منجر که شود می گفته نیرویی حداقل به تسلیم نیروی است. ۳۴۰ حدودA2  میلگرد در تسلیم نیروی

 بیشتر میلگرد قطر چقدر هر است. متفاوت یکدیگر با مختلف های میلگرد در تسلیمی نیروی شود. می میلگرد سایز و ابعاد

 .است بیشتر آن در تسلیمی نیروی باشد،
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. است تر مقاوم مختلف نیروهای برابر در صاف میلگرد به نسبت میلگرد  د صاف بیشتر است. این نوعنیروی تسلیمی در این نوع میلگرد نسبت به میلگر

 می افزایش بیشتر آن طول باشد، بیشتر میلگرد نرمی و پذیری انعطاف خاصیت که چقدر هر یابد، می افزایش تسلیمی نیروی برابر در میلگرد  طول

 .نیروی تسلیمی نسبت به میلگرد های آجدار دیگر بیشتر استدر برابر A2 میلگرد در طول افزایش. یابد

 کمتر کششی نیروی برابر در آن مقاومت باشد، بیشتر میلگرد در پذیری شکل و پذیری انعطاف خاصیت  که چقدر هر

 پذیری انعطاف  خاصیت دلیل همین به است، شده تشکیل آهن بیشتری مقدار از صاف میلگرد به نسبتA2 میلگرد. است

 .دارد صاف میلگرد به نسبت کمتری ارتجاعی و

امروزه اسکلت بتنی در برابر نیروی کششی مقاومت بسیار کمی دارد و در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی مثل سیل و زلزله بسیار آسیب پذیر است، 

استحکام ساختمان در برابر نیروهای فشاری و کششی افزایش  و مقاومت تا شود می استفاده بتنی اسکلت ساخت برای  آجدار میلگرد  از تعداد زیادی

 .پیدا کند

اصیت چگالی آهن یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر خاصیت انعطاف پذیری میلگرد است، هر چقدر که مقدار آهن موجود در میلگرد کمتر باشد، خ

های الکتریکی و سنتی استفاده می شود. بدنه کوره های الکتریکی و سنتی از فوالد از انواع کوره A2  میلگرد ارتجاعی آن نیز بیشتر است. برای تولید

 .آهنی و آجرهای نسوز ساخته می شود

های سنتی از در کوره الکتریکی برای تولید دما و حرارت از جریان برق با الکتریسیته استفاده می شود، در حالی که برای تولید دما و حرارت در کوره 

های فسیلی مثل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی استفاده می شود. زغال سنگ و نفت جزء منابع مهم فسیلی هستند و در طی میلیون ها انواع سوخت 

  .سال پیش بر اثر تجمع و انباشته شدن الشه حیوانات و گیاهان در اعماق دریاها و اقیانوس ها تشکیل شده اند

و تجدید ناپذیر محسوب می شوند. امروزه در اکثر کارخانه ها برای تولید آهن خالص و به حرارت به همین دلیل جزء سوخت های فسیلی ارزشمند 

 .رسیدن شمش آهنی از کوره های الکتریکی استفاده می شود

 

 a2ویژگی های میلگرد

را ذکر کردیم. توجه داشته باشید این نوع میلگرد از ویژگی ها و مزایای بسیاری برخوردار می باشد. همچنین  a2 در ابتدا مشخصات و خصوصیات میلگرد

هزار کیلوگرم بر سانتیمتر  ۵دارای اج ها و سطحی ناصاف می باشد که مقدار تنش آن معموالً سه هزار کیلوگرم بر متر مربع و مقاومت کششی آن نیز 

 .مربع می باشد



 خشک نیمه میلگرد عنوان به محصول این باشید داشته توجه باشد. می درصد ۱۹ حدود در a2 میلگرد ریپذی انعطاف

 .شد خواهد قیچی راحت بسیار و شده شناخته

ه منظور از قیچی کردن در اینجا برش آن توسط نیروی انسانی می باشد. توجه داشته باشید بسیاری از رابیتس کاران برای طراحی سقف کاذب خان

 جوشکاری که چرا. شود استفاده رابیتس برای a۲میلگرد معموالً از میلگردها استفاده خواهند کرد. البته بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که نباید از

 .شود نمی توصیه عنوان هیچ به محصول نوع این روی بر

همچنین مقاومت باال در برابر ضربه و موازی و منفرد بودن شکل های آن می ویژگی های دیگر این محصول برخورداری از انعطاف پذیری قابل قبول و 

 .شود که در رده نیمه سخت قرار دارندباشد. این میلگرد در کاربردهای بسیاری استفاده می

 

 a2 قیمت میلگرد

همین خاطر تولید کنندگان بسیاری جهت تولید از جمله پر کاربردترین مصالح فوالدی در ساخت و ساز می باشد. به a2 میلگرد همانطور که ذکر شد

 .این مصالح اقدام کرده اند

 .دارد بستگی … و میلگرد ضخامت و سایز ساخت، کیفیت سازنده، کارخانه مثل عواملی به کلی طور به a2 میلگرد قیمت

ها و تولیدکنندگان برتر تولید شده است را کارخانهدر نظر داشته باشید مجموعه آهن هایپر همواره در تالش است تا محصوالت با کیفیتی که توسط  

 .هره مند شویدروانه بازار کند. شما بازدیدکنندگان گرامی با اطمینان خاطر می توانید این محصوالت را تهیه کرده و از آن در کاربردهای مد نظر خود ب

 

 a2 خرید میلگرد

تولید میلگردها اقدام کرده اند. چرا که این نوع میلگردها از جمله پرکاربردترین مصالح همانطور که ذکر شد برند ها و تولید کنندگان بسیاری جهت 

دارید جهت تهیه محصوالت اقدام کنید باید  باشد که در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. شما بازدید کنندگان گرامی اگر قصدفوالدی می

این محصوالت آشنا باشند و بتوانند کیفیت و کارخانه سازنده را به خوبی شناسایی کرده و بتوانند حتماً با افرادی جهت خرید مراجعه کنید که با 

 .محصول مناسب و مرغوبی را تهیه نمائید



ا ت رالبته در نظر داشته باشید مجموعه آهن هایپر در تالش است تا محصوالت فوالدی که توسط کارخانه های برتر و معتبر تولید و ساخته شده اس 

تهیه https://ahanhyper.com/  سایتروانه بازار کند. شما بازدیدکنندگان گرامی با اطمینان خاطر می توانید این محصوالت را از طریق وب

 .نمایید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید

 

 پایانی کالم

در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم مطالب A2  میلگرد مشخصات در این مقاله سعی کردیم اطالعات جامع و مفیدی در مورد خصوصیات و

 .ذکر شده در این مقاله مورد توجه و پسند شما قرار 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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