
 میلگرد

میلگرد یا آرماتور، از مصالح بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت در پروژه های عمرانی و حوزه ساخت و ساز محسوب می شود. آرماتورها همانند 

 .ها، از گزینه های کارآمد و راهگشا به حساب می آیندایمن سازی، مقاوم سازی و استحکام بخشیدن به سازهدر  تیرآهن مقاطع فوالدی از نوع

رغم مقاومت باالیی که دارد در برابر زلزله شود. چون بتن علیبه خاطر مقاومت باالیی که دارد یک مکمل قوی برای بتن محسوب می گرد میله

 .روده از میلگرد مقاومت بتن باال میشود، بنابراین با استفادشکسته می

 آرماتورها وسیله به سازه یک های بتن سازی مقاوم و استحکام باشد. می ها بتن در میلگردها کاربرد ترین اصلی

 .شود می عملیاتی نحو بهترین به

و در حوزه ساخت و ساز و پروژه های در این زمینه باید خاطر نشان نمود که بتن ها بدون جایگذاری آرماتورها، کاربرد چندانی نداشته 

 .ساختمانی مورد استفاده قرار نمی گیرند

شناخته می شود. این  میلگرد نوانتوپر با برخورداری از سطح مقطع دایره ای، در حوزه آهن آالت با ع پروفیل الزم به ذکر است که نوعی

والدی میله فوالدی متناسب با نوع نیاز و نحوه کاربری در سایزها و ابعاد مختلفی طراحی و تولید می شود. برای بتن ریزی، این مدل میله های ف

 .نقش برجسته و پر رنگی ایفا می کنند
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ساختمانی محسوب می شود. به طور معمول، بتن ها در برابر نیروهای اعمال بتن از مصالح کاربردی برای استحکام بخشیدن به سازه های 

شده از مقاومت و دوام فوق العاده ای برخوردار می باشند. با این حال، متریال از جنس بتن در مقابل نیروهای چرخشی و کششی، از مقاومت 

 .چندان باالیی بهره نمی برند

به عبارت دیگر، تقویت و استحکام . کنند می استفاده آرماتور یا فوالدی های میله از ناگزیر کششی، نیروهای برابر در ها سازه از محافظت برای

نش بخشیدن به بتن، از مهم ترین وظایف استفاده از آرماتور در سازه ها و بناهای مختلف تلقی می گردد. بنابراین، در مقابل اعمال فشار و ت

 .ه، آرماتورها از آسیب دیدن و ترک خوردن سطح بتن جلوگیری به عمل می آورندهای بیرونی به سازه مانند زلزل

 

 است؟ کیلو چند میلگرد شاخه هر

، وزن استانداردی تعیین شده است که اگر گرد میله وزن میلگرد از مهم ترین مشخصات فنی آن ها به حساب می آید. برای هر نوع و ابعاد از

 .کن است صدمات جبران ناپذیری به پروژه ساخت و ساز در آینده وارد شوددر اجرای آن غفلت صورت گیرد، مم

در ادامه لیستی از انواع سایز میلگرد به ! است کیلو چند دقیقا   میلگرد انواع از شاخه هر حال سؤالی که در اینجا به میان می آید، این است که

 :همراه وزن استاندارد آن ها به کیلوگرم آماده نموده ایم

  کیلوگرم ۵متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۸میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۸متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۱۰میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۱۱متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۱۲میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۱۵متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۱۴میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۱۹متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۱۶میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۲۴متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۱۸میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۳۰متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۲۰میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۳۶متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۲۲میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۴۷متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۲۵میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۵۸متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۲۸میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۷۶متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۳۲میلگرد دارای قطر 

  کیلوگرم ۹۶متری:  ۱۲میلی متری و طول  ۳۶میلگرد دارای قطر 

 .ما این تفاوت همچنان بایستی جزئی باشدتوجه داشته باشید ارقام اعالم شده ممکن است در هر کارخانه ای قدری متفاوت باشند، ا

 

 مهم ترین ویژگی های میلگرد

از آلیاژ فوالد پر بازده استفاده می گردد. از مواد اولیه استفاده شده در ساختار این محصول می توان به شمش های  میلگرد در طراحی و ساخت

که نیاز به استفاده از فوالد تقویت شده دارند، از بهترین و کاربردی ترین اشاره نمود. آرماتورها در پروژه ها و سازه هایی  sp5 دارای گرید

 .انتخاب ها محسوب می گردند



 میله کاربردهای ترین شاخص از آرمه، بتن یا بتن سازی مقاوم و تقویت که رسد می نظر به ضروری نکته این ذکر

 .آید می شمار به فوالدی های

ن موجب افزایش مقاومت کششی بتن و به تبع آن، افزایش چشمگیر استحکام و مقاومت سازه می شود. تولید استفاده از این مصالح در ساختار بت

 .قلمداد نمود فوالدی میله مشخصات ترین مهم بر اساس اصول استاندارد و فناوری های روز دنیا را می توان از

  

 

  

، (ATSM) استانداردهای مختلفی نظیر استاندارد انجمن آزمون و مواد آمریکابه طور معمول، در فرآیند طراحی و ساخت آرماتورها از 

 .و استانداردهای مربوط به کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا استفاده می شود (ISO) سازمان بین المللی استاندارد

، استاندارد کشور ISIRI 3132 کشور ما استانداردهایدر این زمینه باید خاطر نشان نمود که استاندارد به کار رفته و معتبر آرماتورها در 

 .آلمان می باشد DIN روسیه و استاندارد

 

 ایران در گرد میله استانداردهای

در هر کشوری به دلیل تفاوت های جوی، متفاوت است. میلگردهای کارخانه ذوب  گرد میله انواع همانطور که می دانید استانداردهای تولید

 :استانداردهای کشور روسیه تولید شده اند طبق آن و به سه گروه زیر تقسیم می شوندآهن اصفهان طبق 

 

 میلگرد فوالد A1 



سانتی متر مربع، در موارد  ۳۸۰۰و مقاومت کششی  ۲۳۰۰میلگردهای این دسته کامالً صاف و بدون آج هستند و با دارا بودن مقاومت تسلیم 

 .خاصی همچون جوشکاری به کار می آیند

 

 میلگرد فوالد A2 

 .سانتی متر مربع، در این دسته بندی جای می گیرند ۵۰۰۰و مقاومت کششی  ۳۰۰۰میلگردهای آج دار دارای مقاومت تسلیم 

 

 میلگرد فوالد A3 

ه سانتی متر مربع، برای پروژه های نیازمند ب ۶۰۰۰و مقاومت کششی  ۴۰۰۰مقاوم ترین میلگردهای ذوب آهن اصفهان با مقاومت تسلیم 

 .حداکثر توان فشاری و کششی استفاده می شوند

 

 بررسی انواع میلگرد ساختمانی

 از لحاظ شکل -۱

آرماتورها از نظر فرم و شکل ظاهری در سه نوع کالف یا آجدار پیچیده، آجدار و ساده جای می گیرند. نمونه های آجدار برای بتن ریزی در 

 .شوند. از سوی دیگر، آرماتورهای ساده از سطح یکنواخت و کامال صاف برخوردار می باشندطیف وسیع و گسترده ای مورد استفاده واقع می 

موجود بوده و برای کاربردها و مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.  میلیمتر ۵۰ الی ۶ ابعاد میله های فوالدی از نوع ساده غالبا در

 .گویندمیلیمتر را سیم مفتول نیز می ۸میلیمتر موجود می باشد. میلگردهای زیر  ۵۰الی  ۶این در حالی است که میله فوالدی آجدار در مقاطع 

شوند. یا مدل میلگرد آجدار مقاومت باال تقسیم می HSD یا آجدار ترمومکانیکی و TMT عالوه بر این، مدل های آجدار میلگرد در دو نوع

 .شودها استفاده میراهها و بزرگزی و میلگردهای با قطر بیشتر در ساختن پلو دو میلیمتر را در ساختمان سامیلگردهای هشت تا سی

  



 

  

 از لحاظ مقاومت -۲

ه میله های فوالدی از نظر مقاومت در شش نوع فوالد ضد زنگ، فایبرگالس لیمر، گالوانیزه، اپوکسی، فوالد کربن و اروپایی طراحی و به مرحل

شده برای میله های فوالدی اروپایی از منگنز می باشد. آرماتورهای فوالد کربن یا نوار سیاه، از رایج ترین تولید می رسند. متریال استفاده 

 .نمونه های این محصوالت هستند

 برخورداری ضمن گالوانیزه آرماتورهای باشند. نمی مناسب باال رطوبت دارای مناطق برای کربن فوالد های میله

 .دهند می اختصاص خود به را باالیی تقیم باال، استحکام و دوام از

 :دهیمچند مورد از میلگردهایی که در بازار صنعت پرکاربرد هستند را شرح می

 اروپایی میلگرد_ ۱

گی متوسطی دارد. اما برای است. این نوع میلگرد در کنار مقاومت باال، قابلیت خم شونده بخش عمده میلگرد اروپایی از منگنز ساخته شده

 .شودزلزله خیز استفاده از این نوع میلگرد توصیه نمیمناطق 

 سیاه میلگرد_ ۲

رغم ، میلگرد سیاه است. میلگرد سیاه از کربن، سیلیسیم، منگنز، فسفر و گوگرد تشکیل شده است. علیساختمانی میلگرد انواع یکی دیگر از

اکسید شدن و زنگ زدن مقاومت پایینی دارد و در معرض رطوبت خیلی مقاومت کششی باال به خاطر وجود کربن در این میلگردها ، در برابر 

 .ریزد. بنابراین این نوع میلگرد برای مناطق مرطوب و دریایی مناسب نیستزند. با زنگ زدن میلگرد، بتن اطراف آن فرو میزود زنگ می

 اپوکسی میلگرد_ ۳



است. مقاومت یکسانی با میلگرد سیاه دارد، میلگرد اپوکسی در برابر شده یک نوع دیگر از میلگرد سیاه است که با پوشش اپوکسی پوشانده

 .فرسایش از میلگرد سیاه مقاوم تر است

 زنگ ضد فوالدی میلگرد_ ۴

 .شودها استفاده میها، بزرگراهترین میلگرد موجود در بازار است که در ساخت پلبهترین و گران

 گالوانیزه میلگرد_ ۵

تر است و قیمت مقاوم  گیهمان میلگرد سیاه است با پوشش گالوانیزه. به خاطر پوشش گالوانیزه در برابر خراش و آسیب دیدهمیلگرد گالوانیزه 

 .آن باالتر از میلگرد سیاه است

 ساختمانی میلگرد-۶

، آج دار ساختمانی میلگرد نواعا میلگردهای ساختمانی با توجه به نوع سازه و موقعیت جغرافیایی آن تعیین می شوند. ویژگی مشترک بیشتر

بودن آن هاست. اما اگر برای نمونه پروژه در منطقه ای پررطوبت صورت می گیرد، بایستی از میلگردهای آج دار ضد زنگ و یا گالوانیزه 

 .استفاده نمود

 

 دانید؟ می چه میلگرد بندیل درباره

 .محکمی است که به منظور بسته بندی میلگردها به دور آن ها پیچیده می شوند، ورق های پالستیکی یا فلزی بسیار میلگرد بندیل منظور از

عدد باشد و این در شرایطی  ۴تن متغیر باشد. حداقل تعداد میلگرد در هر بندیل نیز بایستی  ۵تا  ۲می تواند از حدود  میلگرد بندیل وزن هر

نبایستی با تیرآهن  ۱۱البته الزم به ذکر است میلگردهای باالتر از سایز  به یک تیر بر روی کامیون متصل شده باشد. میلگرد بندیل است که

 .بسته شوند

 

 نکات مهم در خرید میلگرد و قیمت میلگرد

 نوع و سایز و ابعاد گردد. می تلقی میلگرد خرید هنگام در نکات ترین مهم از استاندارد، وزن از برخورداری

 .شود می محسوب زمینه این در اهمیت حائز موارد دیگر از محصول،

آرماتورها از قطرهای متفاوت و مختلفی بهره می برند. به طور معمول، این محصوالت متناسب با استانداردها، کارخانه تولیدکننده و نوع 

متری در بازار آهن  ۱۲میلیمتر طراحی و تولید می شوند. این مدل از مصالح فوالدی غالبا در طول های  ۶۰الی  ۶کاربرد، در محدوده بین 

 .آالت به چشم می خورند

  



 

  

 .گردد می تعیین آن وزن و رفته کار به استانداردهای محصول، آج با متناسب نیز آرماتور قیمت همچنین

مشاهده نمایید. اما در نظر داشته باشید با https://ahanhyper.com/  را در وبسایت روز به میلگرد قیمت شما مخاطبان گرامی می توانید

جهانی، کیفیت ساخت، کارخانه  آالت آهن روز قیمت توجه به اینکه قیمت این مقاطع فوالدی با توجه به پارامترهای بسیاری از نوسانات ارز،

 .را در وب سایت درج می کند میلگرد قیمت صورت به روز در حال نوسان می باشد. به همین خاطر مجموعه آهن هایپر به…. سازنده و 

 

 کارخانه های تولید کننده میلگرد

شود های میلگرد در سطح جهانی قرار دارد. در ایران بیشتر میلگردها در کارخانه ذوب اصفهان تولید میکشور ایران در رده بهترین تولیدکننده

 :های میلگرد در ایران را نام می بریمکنندهقرار دارد. در زیر چند مورد از بهترین تولیدو میلگرد اصفهان در رتبه اول بازار ایران 

 شرکت ذوب آهن اصفهان 

 کارخانه فوالد کویر کاشان 

 مجتمع فوالد خراسان 

 کارخانه فوالد میانه 

 فوالد آناهیتا گیالن 

 مجتمع فوالد روهینا 

 شرکت فوالد کوثر اهواز 

 فوالد بافق یزد 

 ه یزدفوالد ابرکو 

 مجتمع فوالد شاهین بناب 

 

 اصفهان میلگرد انواع

https://ahanhyper.com/
https://ahanhyper.com/


که در سال هزار و سیصد و چهل و چهار تاسیس شده است، همواره مورد توجه بازار صنعت فوالد بوده است. چند  اصفهان میلگرد کارخانه

 :مورد از میلگردهای تولید این کارخانه به شرح زیر است

  و دو میلیمتریسیمیلگرد آجدار در سایزهای پنچ الی 

 میلیمتری میلگرد ساده در سایز پنچ الی بیست 

 .درج شده است esco بر روی میلگرد و دیگر تولیدات کارخانه فوالد اصفهان، عالمت

 .وپنچ تن استاز کارخانه میلگرد اصفهان حدود بیست میلگرد خرید ظرفیت

 

 بناب ظفر میلگرد انواع

شود. بر روی میلگرد های تولیدی در سایزهای مختلف توسط کارخانه فوالد ظفر بناب تولید و عرضه می بناب ظفر میلگرد بهتر است بدانید

تولید و روانه بازار می  A3 و A2 هک شده است. بهتر است بدانید که این کارخانه میلگرد ها را در گرید  ZNGT 18 این شرکت عالمت

 .کند

 

 داش تیکمه میلگرد انواع

تیکمه داش از جمله کارخانه های معتبر می باشد که توانسته است محصوالت باکیفیتی را تولید و روانه بازار کند. این کارخانه صنایع فوالد کاوه 

می باشند. تفاوت این دو محصول شکل عاج موجود  A3  و A2 کند که معموالً در گرید هایمیلگرد های ساده و میلگردهای آجدار را تولید می

به صورت تکی می باشد. در نظر  A2 به صورت ضربدری ثبت شده است. اما در میلگردهایA3  میلگرد می باشد که دربر روی سطح آن 

 میلگردهای به صورت موازی قرار می گیرد. هر یک از این A2 به صورت هفت و هشتی بوده اما در میلگردها A3 داشته باشید که آج های گرید

ده و در کاربردهای خاصی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کارخانه تیکمه داش با استفاده از فناوری دارای کاربردهای خاصی بو داش تیکه

 .روز دنیا و دانش روز محصوالت با کیفیتی را تولید و عرضه کرده است

 

 نیشابور میلگرد انواع

فوالدی وجود دارد. در نظر داشته باشید که این محصوالت  می باشد که در بازار محصوالت میلگرد میلگرد نیشابور از جمله با کیفیت ترین انواع

است. نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است  ۲۴۰و میلگرد ساده  ۳۴۰و میلگرد آجدار  ۴۰۰با توجه به استاندارد ملی شامل میلگرد آجدار 

میلیمتر تولید و عرضه می شود. در نظر داشته باشید  ۵۰تا  ۱۰در طول های  240و میلگرد ساده  400و  340با آج  A3 که این میلگرد آجدار

 درصد می باشد. بر روی میلگرد نیشابور عالمت ۱۶و  ۱۸درصد و برای میلگرد آجدار  ۶۵که حداقل ازدیاد طول نسبی میلگرد ساده حدود 

KSC هک شده است. 



 ؟ است اساسی چه بر میلگرد قیمت

 است؟ اساسی چه بر میلگرد قیمت

تاثیر دارد، قیمت ارز و دالر  میلگرد قیمت نوسانات بر اساس وزن آن است. عامل دیگری که در بررسی و میلگرد شاخه هر قیمت تفاوت

کنند از شود و هم چنین ماشین آالتی که میلگرد را تولید میشود، از کشورهای دیگر وارد میاست، چون مواد اولیه که میلگرد از آن تهیه می

 .گذاردتاثیر می میلگرد قیمت شوند بنابراین باال یا پایین رفتن دالر درمیکشورهای خارجی وارد 

 

 تهران در میلگرد قیمت

تحت  تهران بازار در میلگرد انواع قیمت بازار تهران، محل فروش میلگردهای برترین کارخانه جات سراسر کشور است. بدیهی است که

باالتر باشد، لذا حتماً پیش از تهیه هر میلگردی، با مراجعه به فروشگاه های رسمی و سودجویی برخی از بازاری ها نسبت به دیگر شهرها 

 .مطمئن شوید تهران بازار میلگرد قیمت معتبر از

 

 اصفهان در میلگرد قیمت

ل سودجویان بازار ، ممکن است به دلیل نوسانات ارزی حال حاضر رو به افزایش باشد، اما با این حال نبایستی گوامروز اصفهان میلگرد قیمت

به طور معمول نسبت به قیمت خود  کارخانه درب اصفهان میلگرد قیمت را خورد و از قیمت های روز غافل ماند. همچنین بهتر است بدانید که

 .فروشگاه به دلیل واسطه گری کمتر می باشد

بازار سودجویان تهران ممکن است کمتر باشد. اینجاست  نیز به طور معمول از سیرجان میلگرد قیمت و یزد میلگرد قیمت ،قزوین میلگرد قیمت

 .که تهیه میلگردها از فروشگاهی قابل اطمینان از باالترین اهمیت برخوردار است

 بازار در میلگرد قیمت و تهران بازار در میلگرد قیمت ،فایکو میلگرد قیمت ،میلگرد ای لحظه قیمت الزم به ذکر است برای اطالع از

 .انید با کارشناسان آهن هایپر در اسرع وقت در تماس باشیدمی تو اصفهان

 

 هایپر آهن در میلگرد فروش

ساخت کارخانه ذوب آهن، از سایت رسمی  اصفهان میلگرد خرید در سراسر کشور، شما می توانید جهت میلگرد خریدار قابل توجه تمامی هر

و دیگر کارخانه جات برتر کشور،  اصفهان میلگرد فروش این فروشگاه در زمینهفروشگاه آهن هایپر بازدید نمایید. بیش از دو دهه است که 

 .نامی در بازار آهن آالت ساختمانی و صنعتی برای خود برهم زده است



نه در فروشگاه آهن هایپر با قیمت میلگرد درب کارخا تهران میلگرد قیمت خوشبختانه به دلیل ارسال مستقیم و بی واسطه محصوالت به مشتری،

 .تفاوتی ندارد

 

 انگلیسی به میلگرد

در انواع مختلفی موجود می باشد که هر یک از انواع آن دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و همچنین در  میلگرد همانطور که ذکر شد

ه میلگرد به انگلیسی به چه صورت کاربردهای خاصی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از سواالتی که اکثر بازدیدکنندگان دارند این است ک

 .است که شما می توانید با سرچ کردن این کلمه اطالعات بسیاری را کسب نمایید Rebar انگلیسی به میلگرد می باشد؟

 

 میلگرد وزن

مهمترین عوامل در با سایز های مختلف متفاوت است. از جمله   از جمله پارامترهای بسیار مهم می باشد. وزن میلگرد ها میلگرد وزن

، وزن میلگرد می باشد: چرا که به صورت مستقیم با نوع و گرید ورق فوالد مورد استفاده در ساختمان در ارتباط است. از میلگرد قیمت تعیین

ت جمله مهمترین مرجع های سنجش وضعیت کیفیت استاندارد میلگرد محسوب می شود. در صورتی که شما عزیزان از این موضوع اطالعا

با وزن استاندارد جدول وزنی میلگرد اختالف  میلگرد وزن کافی نداشته باشید؛ امکان دارد برخی افراد از شما سوء استفاده کنند. در صورتی که

ون زیادی داشته باشد؛ نشان از استاندارد نبودن آن می باشد و خواص آن نیز نامناسب خواهد بود. باید سعی کنید از فروشگاه های معتبر همچ

 .مجموعه آهن هایپر این محصوالت را تهیه نمایید

 

 میلگرد خرید

اقدام نمایید. در صورتی که اطالعات کامل  میلگرد خرید توانید جهتمیhttps://ahanhyper.com/  شما مخاطبان گرامی از طریق وبسایت

از طریق شماره های ذکر شده با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس باشید و به این صورت از این محصوالت نداشته باشید کافیست 

 .بهترین انتخاب را داشته باشید و محصوالت با کیفیت را تهیه نمایید

 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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