
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآالت مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 میلگرد چیست
هستند.  لگردهایدارند، م یقابل توجه ریاستقامت سازه، تاث نیکه در تام یسازاز مقاطع مهم در ساختمان یکی

آن در  ییجابه هنگام وارد شدن فشار به سازه، از جابه یطورکلو به رسندیم دیبه تول یدر انواع گوناگون لگردهایم

در هزینه تمام شده پروژه تاثیر بسیاری خواهد گذاشت. ، در قیمت میلگردبه همین علت . کنندیم یریبتن جلوگ

 پرداخت. میو انواع آن خواه لگردیم ترشیب یرو، به معرف شیمطلب پ

  

 لـروفیـپه و ـ ولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
https://shahinfelezsepahan.com/rebar/
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 میلگرد چیست؟ 
  ش یکه در افزا گرددی شکل و توپُر اطالق م  یالوله   یبه مقطع   شود،ی م  ده ینام  Rebar  یسیکه به انگل لگردیم

آن،    اری. به علت کاربرد بسباشد ی م   لگردیآن، قطر م  ییاثرگذار است و اساس شناسا  یبتن  یهار سازه مقاومت د

 است.  یاریبس تی حائز اهم رد،یگی صورت م لگردیم ل یکه تحت عنوان بند   لگرد یاستاندارد م یبند دسته 

در کنار بتن،    لگرد ینکته که در صورت استفاده م  نی بردن به ا  ی و با پ  س یبار توسط جوزف لوئ  ن یاول  لگرد یم

 د.خواهد کرد، کشف ش  دایپ شیمقاومت سازه در برابر انواع فشار، افزا

 

 انواع میلگرد کدام است؟ 
 است: ر یکه شامل موارد ز شوند ی م  یبند م یمنظر مختلف تقس 3از  ی به طور کل لگردهایم

 انواع میلگرد بر اساس شکل ظاهر 

ول رایج و کاربردی  شوند که دو نوع انوع ساده، آجدار و کالفی تولید می   3میلگردها از لحاظ شکل ظاهر در  

 . باشند می 

 میلگرد ساده  •

متر است. این میلگرد خم و  میلی  50تا    6میلگرد ساده، سطح صاف و بدون آج دارد و قطر آن معموال مابین  

شود  درج می   Øشود. بر روی این میلگرد عالمت  های سنگین استفاده نمیبرش ساده دارد و در ساخت سازه

ماشین در  ساده  میلگرد  از  دارد.  بودن  آج  بدون  از  نشان  فلکه  روکش  اتصاالت  سازی،  و  پایین  وزن  با  زی 

 .شودساختمانی و صنعتی استفاده می 
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 میلگرد آجدار  •

برخالف نوع قبل این میلگرد بر سطح خود آج و فرورفتگی دارد که منجر به جلوگیری از لیز خوردن درون  

 . متر استمیلی 50تا  6شود. قطر میلگرد آجدار نیز حدود بتن و افزایش مقاومت کششی سازه می 

طور کلی از این  های بتنی کاربری دارد. به گرد ترمکس که از انواع میلگرد با مقاومت باال است در سازهمیل

انواع سازه میلگرد در ساختمان اثر فشارهای  سازی،  برابر ترک خوردن در  در  بتن مسلح  تولید  و  بتنی  های 

 گردد. کششی استفاده می 

 

 ه ی از لحاظ مواد اول   لگرد ی انواع م 

 شود: بندی شامل موارد زیر می تنوع میلگردها طبق این دسته 

شوندگی،  تولید از فلز منگنز، باالترین مقاومت از لحاظ خم   - ( European rebarمیلگرد اروپایی )  •

 خیزغیرقابل استفاده در مناطق زلزله 

•  ( با فوالد کربن دار  باال، سرعت باالی فرسایش و    - ( Black rebarمیلگرد  درجه مقاومت کششی 

 زدگی، ایجاد ترک در بتنزنگ

یب میلگرد سیاه و پوشش  متشکل از ترک  - ( epoxy coated rebarمیلگرد با پوشش اپوکسی )  •

 اپوکسی، برخورداری از ظرافت پوشش

•  ( گالوانیزه  مقاومت    - ( Galvanized rebarمیلگرد  از  برابری در مقابل خوردگی    40برخورداری 

 نسبت به اپوکسی، قیمت باال 

کاربرد در تقویت بتن به علت وزن پایین و مقاوم در    - ( Fiberglass rebarمیلگرد فایبرگالس )  •

 ردگی برابر خو

قیمت باال به علت برخورداری از مقاومت    - ( Stainless steel rebarمیلگرد فوالد استنلس استیل ) •

 زیاد در برابر خوردگی 

 

 انواع میلگرد بر اساس استاندارد تولید 

 باشد، به شرح زیر است:انواع گرید میلگرد که مطابق با استاندارد روسی می 

از شکل  - A1میلگرد   • از  بدون آج و برخورداری  نرم یا داکتیل  پذیری به علت کربن پایین، میلگرد 

 های دیگر آن نام
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 ی کاراز انواع آجدار، برخورداری از چسبندگی به علت وجود آج، کاربرد در خاموت  - A2میلگرد   •

پذیری  سخت و خاصیت شکلهای شبیه به جناغ، نیمه یا جناغی دارای آج   a3میلگرد    - A3میلگرد   •

 پایین

 های فوالدی از انواع آجدار، سخت و کاربرد در سازه   - A4میلگرد   •

 

 

 استاندارد تولید میلگرد 
 شود:برای تولید میلگرد از استانداردهای زیر استفاده می 

• ASTM  انجمن مواد و آزمون آمریکا 

• JIS ژاپن 

• DIN  آلمان 

• ISO  المللی استانداردسازمان بین 
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 چیست؟   میلگرد   وصله 
  ،یاز چهار روش وصله پوشش یک یمعمول در بازار باشد به  ی لگردهایباالتر از م یبه طول  اج یکه احت  ی در مواقع

 . کنند یمتصل م  گریدرا به هم  لگردهای م ،یی و اتکا  یکیمکان ،یجوش 

 

Fy   میلگرد 
  م یاستحکام تسل  ای  میتنش تسل  کننده ان یخود ب  fyسازه است و    تیفی دهنده دوام و کدو شاخص نشان  نیعدد ا

در    م ی. هرقدر مقاومت تسلدهد ی شکل را نشان م  ر ییدر برابر تغ  لگرد یمقاومت م  زان یم   قتی است که در حق

 خواهد بود.  ترش یب ز ین یریپذ باشد، انعطاف  ترش یب لگردیم

 

 ی بند   جمع 

از لحاظ    لگردهایدارد. م  یاستقامت سازه نقش مهم  ن یشکل و توپر است که در تام  یالوله   ی مقطع  لگردیم

دسته    2را در    لگردهایم   ی طور کلحال به    نی. با اشوند ی م   یبند م یتقس  د یو استاندارد تول  ه یشکل ظاهر، مواد اول

  . باشد می   انواع میلگرد کنندگان برتر  توزیع فلز سپاهان از جمله    نیهشا  کارخانه .دهند ی ساده و آجدار قرار م 

  03145273010با شماره تماس  مجموعه    نیبا کارشناسان فروش ا  مت یقالم  مشاوره و استع   افت یدر  یبرا

 ارتباط باشید.در 

 


