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شود که اغلب افراد، نوع  ای و توُپر گفته می میلگرد، به پروفیلی با سطح مقطع دایره
شناسند. به طور معمول، جنس  سازی کاربرد دارد، می فلزی آجدار آن را که در ساختمان

باید بدانید که تنوع تولید این محصول، بسیار زیاد بوده و در میلگرد از فوالد است؛ اما 
شود. اگر میخواهید با انواع میلگرد و کاربرد  صنعت، انواع میلگرد، تولید و استفاده می

 را بدانید، با ما همراه باشید. A4، و A1 ،A2 ،A3  ها آشنا شوید و تفاوت میلگرد آن

 فایل صوتی مطلب

فایل صوتی زیر برای آن دسته از مخاطبین مجموعه اصفهان آهن تهیه شده است که 
فرصت کافی برای مطالعه این مطلب نداشته و یا تمایل دارند در هنگام مطالعه به فایل 

 .صوتی مطلب نیز گوش دهند

 به سایت مراجعه کنید. فایل صوتیبرای مشاهده 

 انواع میلگرد

توان به  های مختلفی دارد. از انواع میلگرد، می گون و جنسگونا  و قطر  میلگرد، طول
 :موارد زیر اشاره کرد

 (میلگرد اروپایی )کربن، منگنز، سیلیکون، آلیاژی و غیره 
 (هسیا»دار )میلگرد پایه  والد کربنف » 
 گالوانیزه 
 شده اپوکسی پوشش داده 
 فایبرگالس پلیمر و ضد زنگ 

 میلگرد اروپایی

طور عمده از منگنز ساخته شده است.   وپایی، جنس آن است که بهویژگی مهم میلگرد ار
شوندگی است. از دیگر  ترین نوع میلگرد با توجه به ویژگی خم میلگرد اروپایی، مقاوم

طور کلی   توان به این اشاره کرد که کار با آن راحت است. به ویژگی این محصول می
هایی که نیاز به ساختاری یکپارچه  وژهخیز و یا برای پر برای استفاده در مناطق زلزله
 .شود دارند، این میلگرد توصیه نمی

https://esfahanahan.com/mag/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
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 میلگرد با فوالد پرکربن

جز چند   است که در هر نوع و مقیاس پروژه، به« سیاه»ترین نوع میلگرد، میلگرد  رایج
ترین ضعف میلگرد سیاه این است که زود دچار  شود. بزرگ استثناء، استفاده می

های اطراف آن  اگر این فرسایش زیاد باشد، باعث شکسته شدن بتن شود. فرسایش می
برای شرایطی که ممکن است میلگرد در معرض رطوبت و اشباع آب قرار  شود.  می

توان  تری نسبت به میلگرد سیاه وجود دارد. با این حال می های مناسب بگیرد، گزینه
و استحکام کششی، میلگرد  نتیجه گرفت که بهترین نوع میلگرد موجود از لحاظ قدرت

 .سیاه است

 

 

 میلگرد با پوشش اپوکسی

میلگرد با پوشش اپوکسی، در واقع همان میلگرد سیاه با پوشش اپوکسی است. این 
تر  در برابر خوردگی مقاوم 1700تا  70میلگرد، دارای مقاومت نسبی مشابه است. اما 

است. هرچه آسیِب وارده به العاده ظریف  است. با این حال، پوشش اپوکسی، فوق
 .دهد پوشش بیشتر باشد، مقاومت کمتری به خوردگی از خود نشان می

 میلگرد گالوانیزه

اگر بخواهی میلگرد اپوکسی و گالوانیزه را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید بگوییم که 
ی مقاومت بیشتری در برابر خوردگ چهل برابرمیلگرد گالوانیزه نسبت به میلگرد سیاه، 

دارد،و شاید به همیت دلیل هم از میلگردهای اوپکسی گرانتر هستند. ازآنجایی که این 
نوع میلگردها آسیب پذیری کمتری دارند، بنابراین ارزش بیشتری نسبت به میلگرد 

 .اپوکسی دارند

 (GFRP) میلگرد از جنس فیبر تقویت شده پلیمری
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یلگردهای فوالدی استفاده ، محصولی کامپوزیتی است که به جای مFRP میلگرد
شود و به طور قابل توجهی از خسارات ناشی از خوردگی میلگرد در محیط های  می

، در اماکنی که مشکل FRP کند. استفاده از میلگرد خورنده و اسیدی جلوگیری می
های الکتریکی و مغناطیسی وجود ندارد، بهترین انتخاب برای مسلح  مجاورت با میدان

عالی و مناسبی كه در برابر  اشد. این محصول، به دليل مقاومتب کردن بتن می
ها و كلريدها و همچنین مقاومت در برابر زنگ زدگی و زنگ خوردگی، مورد  سولفات

 .گیرند استفاده وسیع قرار می

های جدید استفاده کرد. این  توان برای طراحی و ساخت ساختمان می FRP از میلگرد
ی بین میلگردها در  افزایش فاصلهو  کاهش قطر باعث مصالح با خواصی که دارند،

شوند. در نتیجه، در  می… ها، فونداسیون و  ها، تونل ، ازجمله دالساختار بتنی مسلح
 .برابر ارتعاشات به وجود آمده ناشی از زلزله و یا تجهیزات صنعتی، مقاومتی ندارند

 میلگرد فوالدی ضد زنگ

بهترین نوع میلگرد قابل استفاده برای اکثر پروژه میلگرد فوالدی ضد زنگ، به عنوان 
ترین میلگرد موجود در بازار است. )این نوع میلگرد، حدود  های موجود و به نوعی گران
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تر از میلگرد اپوکسی است.( با این حال، استفاده از فوالد ضد زنگ در  هشت برابر گران
 .ی موارد، به جز موارد خاص، ُپرهزینه است همه

 1500ای کسانی که دلیلی برای استفاده از آن دارند، میلگرد فوالدی ضد زنگ، اما بر
برابر مقاومت در برابر خوردگِی بیشتری نسبت به میلگرد سیاه دارد. این نوع میلگرد، 

 .فرسایش و ضد زنگ دارد به  مقاومت بیشتری نسبت به سایر میلگردهای مقاوم 

ها و حتی لوازم  دارنده ها و نگه کننده ا و تقویته بندی میلگرد فوالدی ضد زنگ، در شبکه
شود و بیشترین کاربرد آن، در صنعت راه و  ها استفاده می کاری تزئینی، مانند فرفورژه

 .ساختمان برای جبران مقاومت کششی بتن است

های مختلفی دارند که بر حسب خواص و کاربردشان مورد استفاده قرار  میلگردها جنس
ی  ریزی کاربرد دارد با مشخصه یشترین میلگردی که در صنعت بتن و بتنگیرند ولی ب می

شوند. البته  بندی، تولید و مصرف می فوالد معمولی بوده که به شرح ذیل در ایران دسته
 .بندی، بر اساس استاندارد روسی بوده که در ایران رواج دارد این دسته

 :توری سیم جوش داده شده

ها همچون تار و پود  به این صورت است که میله (WWF) توری سیم جوش داده شده
ی جوش  های تقاطع، به وسیله گیرند و در محل درجه روی هم قرار می 90ی  و با زاویه

های به کار رفته در این محصول، از نوع فوالد  شوند. میله ای، به هم جوشکاری می نقطه
برای مسطح نمودن بتن  پرکربن بوده و دارای انعطاف نیست. در نتیجه، معموال

های  شود. از توری از آن استفاده می… ها و  ها، جاده ها، پل فونداسیون کف، دیواره
مانند،  توان در دیوارها، آسفالت جاده، بسترهای جعبه تر، می ی سنگین خورده جوش
 .های بتنی کوچک استفاده کرد کشی و کانال های زه سازه

 :کمیلگردهای فلزی جهت تولید مش مشب
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تقویت فلز یا سیم مش تقویت شده، محصول مناسب دیگری برای بتن است. فلز 
شود. از فلز  شده با ُبرش میلگردهای فوالدی در خطوط موازی ساخته می مشبک
شده، معمواًل در مناطقی که ضخامت قابل توجهی از بتن مورد نیاز است یا در  مشبک

روها و صفحات  توان در پیاده مش، می شود. از آرماتور تقویت بتن سبک استفاده می
 .شود ها اعمال نمی بتنی كوچك استفاده كرد؛ چرا كه فشار زیاد بر آن

 :انواع میلگرد از نظر جنس

 (میلگرد فوالد کربن )میلگرد سیاه معمولی 
 و...(الد اروپایی )آلیاژ کربن، منگنز میلگرد فو 
 میلگرد گالوانیزه 
 میلگرد روکش اپوکسی 
  فایبرگالسمیلگرد 
 میلگرد فوالد استنلس 
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 (انواع میلگرد از نظر استاندارد تولید )مطابق با استاندارد روسی

 میلگرد (A1 (S240 
 میلگرد (A2 (S340 
 میلگرد (A3 (S400 
 میلگرد (A4 (S500 

 استاندارد تولید میلگرد 

 :انواع میلگرد از نظر شکل ظاهر

شوند و  بندی می ساده و آجدار تقسیم ی میلگردها از نظر شکل ظاهری به دو دسته
 .تری دارد همان طور که گفته شد، میلگرد آجدار مصرف بیشتر و عمومی

 انواع میلگرد آجدار د:مطالعه کنی

 صورت چشمی  ، بهA3 و A2 و A1 نحوه تشخیص میلگرد

که از جنس فوالد نرم هستند، معمواًل به شکل صاف )بدون آج(  A1 میلگردهای گروه
شوند و به دلیل نداشتن آج، کاماًل قابل تشخیص هستند. مطابق استاندارد  تولید می

https://esfahanahan.com/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1
https://esfahanahan.com/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1


 انواع میلگرد اجدا

 

 دیآشنا شو A4و  A3  ،A2  ،A1 لگردیو تفاوت م لگردیبا انواع م ست؟یچ لگردیم

داری آج  A2 است ولی میلگرد( ۸و  ۷)دارای آج جناقی  A3 ملی و مبحث نهم، میلگرد
 .مارپیچ است

  هستید، باید به نوع آرماتور مصرفی در سازه   اگر مجری یا ناظر سازه :۱نکته
ها مشخص نبود، از طراح، مطالبه  توجه کنید. در صورتی که نوع آن در نقشه

 .کنید
  چرا که ممکن های معتبر تولید میلگرد تهیه کنید؛  میلگرد را از کارخانه :۲نکته

 .با آج جناقی بکنند A2 ی میلگرد است افراد سودجو اقدام به تهیه
  ای از میلگردها  اگر ناظر سازه هستید و به نوع میلگرد شک کردید، نمونه :۳نکته

 .را برای تشخیص به آزمایشگاه ارائه کنید
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 ی میلگرد در ایران های تولیدکننده لیست کارخانه: مشاهده کنید

 

 

 

 :استانداردهای قدیم میلگرد

https://esfahanahan.com/steel/rebar/
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انداردهای متفاوتی در کشورهای مختلف، فوالد به کار برده شده در انواع میلگرد با است
ندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی ب در هر استانداردی، طبقه .شود تولید می

ی ذوب  ی فوالدهای میلگرد در ایران، توسط کارخانه فوالدها وجود دارد. بخش عمده
شوند که با استاندارد روسی مطابقت دارند. این فوالدها به سه  آهن اصفهان تولید می

 :شود تقسیم می A-3 و فوالد نوع A-2 ، فوالد نوعA-1 گروه فوالد نوع

 دفوال A-۱  از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی )تنش
 .متر مربع است کیلوگرم بر سانتی ۳۶۰۰و  ۲۴۰۰گسیختگی( آن به ترتیب 

 فوالد A-2  کیلوگرم  ۵۰۰۰و مقاومت کششی  ۳۴۰۰از نوع آجدار با مقاومت تسلیم
 .متر مربع است بر سانتی

 فوالد A-3  ۶۰۰۰و مقاومت کششی  ۴۰۰۰نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم 
 .متر مربع است کیلوگرم بر سانتی

تولیدکنندگان، استانداردهای مختلفی را برای قطر میلگردها در نظر دارند. در سیستم 
 ۴۰های ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است، میلگردها تا قطر  روسی که در کارخانه

 .شوند میمتر ساخته  میلی

تنها روش مجاز و قابل استفاده برای جوشکاری میلگردها به یکدیگر، جوشکاری 
 .سر میلگرد است فورجینگ سربه

 قیمت روز میلگرد ساده - قیمت میلگرد : مشاهده کنید

 از نظر کاربرد و شکل ظاهری A4 و A3  ،A2  ، A1 تفاوت میلگرد

ها  نموضوع بسیار مهمی است که اطالع داشتن از آ A4 و  A3 ،A2 ،A1 تفاوت میلگرد
برای هر شخصی که در بازار آهن آالت فعال است، الزم و ضروری است. زیرا به طور 

 .شود استفاده می معمول از این نامگذاری در بازار،

گردد که استفاده از آن در  روسیه بازمی GOST 5781 این نوع نامگذاری، به استاندارد
 3132ران، تحت استاندارد ملی های ای ها منسوخ شده و میلگرد تولیدی کارخانه کارخانه

 .شوند ایران و بر اساس شماره و نوع آج، تولید می

https://esfahanahan.com/steel/rebar/
https://esfahanahan.com/steel/rebar/
https://esfahanahan.com/steel/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://esfahanahan.com/steel/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/
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اما از آن جایی که در بازار آهن آالت کشور، کماکان از نامگذاری به روش روسی استفاده 
شود، مهم است که جزئیات آن را به خوبی بشناسیم. در ادامه به بررسی آن خواهیم  می

 .پرداخت

 A1 میلگرد

ای است  ، تعریفی داشته باشیم باید بگوییم که میلگرد سادهA1 خواهیم از میلگرداگر ب
میلگرد »که هیچ آجی بر روی سطح آن نیست. این نوع میلگرد به طور کلی به عنوان 

 :های این محصول عبار تند از مهمترین ویژگی  شود. شناخته می« داکتیل

 میلگرد A1 ترکیب شیمیایی، تقریبا  ی فوالدی است که از نظر یک استوانه
سایر  درصد سیلیسیوم دارد و به همین دلیل، نسبت به60درصد کربن و 24

 .تری دارد تر بوده و مقاومت کششی پایین ، نرمA4 تا A2 میلگردهای
 میلگرد A1  کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی  ۲۳۰۰با تنش جاری

عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتًا  کیلوگرم بر سانتی متر مربع، به  ۳۸۰۰
 .صورت صاف و بدون آج است به

 این میلگرد برای آهنگری و جوشکاری مناسب است. 
 میلگردهای A1 کربن، برای استفاده در مصارف  به دلیل ترکیب شیمیایِی کم

 .یلگردهای نرم قرار دارندجوشکاری ایده آل هستند؛ اما از نظر سختی، در گروه م

  A2 میلگرد

، نوعی میلگرد آجدار است که آج آن به صورت یک مارپیچ از ابتدا تا انتهای A2 دمیلگر
شود. این نوع میلگرد به خاطر ظاهری  میلگرد، ادامه پیدا کرده و در هیچ کجا قطع نمی

 .شود که دارد، به عنوان میلگرد با آج مارپیچ ساده نیز شناخته می

  کیلوگرم بر  ۵۰۰۰متر مربع و تنش گسیختگی  کیلوگرم بر سانتی ۳۰۰۰تنش جاری
متر مربع و تغییر شکل نسبی پالستیکی )در زمان گسیختگی( باعث شده  سانتی

 .نرم نیز بشناسند عنوان میلگرد نیمه خشک )ترد( و نیمه را به  A2 تا میلگرد
  شناخته  340نام میلگرد آج  ملی ایران، این نوع میلگرد با 3132در استاندارد

 .شود می
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 میلگرد A2 ی بسیار مناسبی است و  سازی سبک، گزینه برای استفاده در ساختمان
 .شود نیز از آن استفاده می خاموتحتی در تولید 

 A3 میلگرد

 ۶۰۰۰متر مربع و تنش گسیختگی  کیلوگرم بر سانتی ۴۰۰۰با تنش جاری  A3 میلگرد
شود که مناسب  عنوان میلگرد خشک )ترد( شناخته می متر مربع، به کیلوگرم بر سانتی

صورت آجدار و عمدتًا آج جناقی است. اما از این نوع   عملیات ساختمانی بوده و به
 اده کرد؟توان استف محصول در کجاها نمی

مناسب نیست و به   A3 های فراوان با زوایای تند، میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل
 .هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نیست

 :A3 و A2 تفاوت شکل ظاهری میلگردهای

شود. یکی از  استفاده می A2 و میلگرد عرضی A3 در طراحی پی، از میلگرد طولی
صورت ضربدری   ها به ، آجA3 شکل آج است. در میلگردهایهای شناسایی آن،  راه

صورت موازی   ها به ، آجA2  صورت منفرد هستند. در میلگردهای ، به A2 هستند اما در
 .صورت هفت و هشت هستند به  A3 هستند ولی در میلگردهای

https://esfahanahan.com/mag/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
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 A3و  A2  ،A1 تفاوت شکل میلگرد 

 

 

 

 

  A4  میلگرد

هستند. تولید میلگرد آجدار با استحکام باال  A4 میلگردهاییکی دیگر از انواع میلگرد، 
جویی در پروژه  سبب جلوگیری از اتالف منابع و همچنین سهولت امر طراحی و صرفه

های نورد، تولید  شود. در گذشته، به دلیل عدم وجود امکانات الزم در خطوط کارگاه می
عمدتًا از فوالدهای با کربن معادل باال  رو بوده و آرماتور با استحکام باال با مشکالتی روبه
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شد که به دلیل پایین بودن داکتیلیتی، عالوه بر مشکالت مربوط به  استفاده می
 .شد جوشکاری، موجب نگرانی مهندسین طراح سازه نیز می

امروزه با پیشرفت تکنولوژی نورد، اتوماسیون باال از نظر کنترل درجه حرارت و سرعت 
هایی  یستم ترمکس، این امکان به وجود آمده است که از شمشسرد کردن و وجود س

پذیری و مشخصات مکانیکِی  و باالتر را با قابلیت جوش 520با کربن معادل پائین، آج 
 .مطلوب، همراه با داکتیلیتی مناسب، تولید کرد

، سازمان ملی استاندارد ایران نیز همگام با استانداردهای معتبر جهانی در بازنگری جدید
 .ی اجرا گذاشته شد را تصویب نمود و به مرحله 520و  500میلگردهای آجدار 

 A4  شکل ظاهری میلگرد

سازمان  3132ی  دارای آج دوکی شکل است. مطابق استاندارد شماره A4 میلگردهای
، از نوع آجدار مرکب 500و  520یا میلگردهای با آج  A4 ملی استاندارد ایران، میلگرد

  های عرضِی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به این ترتیب که آجباشند. به  می
درجه  75درجه یا  35ی  هشت و با زاویه –صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت 

 .است

 محاسبه آنالین وزن میلگرد د: مشاهده کنی

 

 

 

 

 

 

https://esfahanahan.com/mag/calculate-rebar
https://esfahanahan.com/mag/calculate-rebar
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که در  گیری سایز انواع میلگرد است دازهزاری ساده و کارآمد برای انگیج میلگرد، اب
 تصویر زیر نشان داده شده است.

 

 ۴۰۰و میلگرد آج   ۳۴۰روش تشخیص میلگرد آج 

های  ی آج صورت مارپیچی است. زاویه درجه و به  ۴۵ی  ، با زاویه ۳۴۰های میلگرد  آج 
صورت جناقی  ها به رو به آن نگاه کنید، آج روبهدرجه است ولی اگر از  ۴۵، ۴۰۰میلگرد 

 .)هفت و هشت( است

 تست کرنش، کشش و خمش –خواص مکانیکی میلگردها 

 تنش تسلیم

شود اما باعث تغییر شکل  حداکثر نیرویی است که به میلگرد وارد میتنش تسلیم، 
گردد و  ه بر نمیاگر مقدار نیرو افزایش یابد، میلگرد به حالت اولی  شود. دائمِی آن نمی

پذیری را االستیکه و خاصیت  دهد. خاصیت برگشت برای همیشه، تغییر شکل می
مقدار تنش ها، مالک انتخاب میلگرد،  نامند. در طراحی ناپذیری را پالستیک می برگشت
گذاری میلگردها نقش  است. به همین خاطر است که مقدار تنش تسلیم در نام تسلیم

  .است (MPA) مگا پاسکال ۳۴۰ ، ۳۴۰میلگرد آج  دارد. حداقل تنش تسلیم
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 های کششی میلگرد ویژگی 

 :شود های مختلف انجام می در کشورهای پیشرفته جهان به روش میلگردفرآیند تولید 

طور  در استانداردهای معتبر دنیا برحسب شرایط اقلیمی هر کشور فرآیندهای تولید به
 :گیرند تلف تحت کنترل قرار میکاماًل روشن و با لحاظ پارامترهای مخ

 ،استاندارد ملی آن  در کشور ژاپن که از نظر شرایط اقلیمی کشوری زلزله خیز است
آنالیز شیمیایی را متناسب با فرآیند تولید )از روش آلیاژی( تعریف   JISکشور

ای به فرآیند تولید از طریق عملیات حرارتی )ترمکس(  گونه اشاره نمایند و هیچ می
ننموده است و به عبارت دیگر مصرف میلگردهای ترمکسی در آن کشور توصیه 

 .شود نمی
  در کشورهای اروپائی که از نظر زلزله خیزی در رده کشورهای امن هستند و

سیار پائین تر است. روش ترمکس ها ب نسبت به کشور ژاپن خطر زلزله در آن
)عملیات حرارتی( را مدنظر قرار داده و آنالیز شیمیایی را متناسب با فرآیند تولید 

 .اند الذکر در نظر گرفته آرماتور با روش فوق

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Industrial_Standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Industrial_Standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Industrial_Standards
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  که برگرفته از چندین استاندارد مرجع  ۳۲۳۱استاندارد ملی ایران به شماره در
است هر دو روش  (ISO و ASTM و آمریکا JIS و ژاپن ,EN, DIN )اروپایی

الذکر در نظر گرفته شده است ولی به خاطر ضریب امنیت باالی مصرف در  فوق
، تولید کنندگان موظف هستند موارد زیر را استاندارد )نشانه گذاری( ۱۳بند 

 رعایت کنند:

 

o  این صورت که بایستی بر روی پالک الصاقی عالمت مشخصه ایی دال به
 .بر انجام تولید به روش ترمکس حک شود

o ای رنگ  های این نوع محصول به یک رنگ تعریف شده مقطع شاخه
 .آمیزی گردد

o وسیله خنک کاری و برگشت تحت  در گواهینامه فنی جمله فرآیند تولید به
 .کنترل درج گردد

o  استاندارد ملی ایران انجام عملیات جوشکاری بر روی این نوع با توجه به
 .میلگردها مجاز نیست

 :نکته

الزم به ذکر است در روش آلیاژسازی شده، فوالد مورد نیاز برای تولید آرماتور مورد نظر، 
در فرآیند فوالدسازی و از طریق اضافه نمودن ِفرو آلیاژها ساخته شده و شمش تولیدی 

مرور خنک  آید، سپس در محیط آزاد و به د به شکل مورد نظر درمیدر فرآیند نور
 .شود می

در این حالت آرماتور تولیدی از سطح بیرونی تا مرکز آن دارای خواص مکانیکی و 
مشخصات شیمیائی یکسان است و در مواقع زلزله و فشار مقاومت یکنواخت و 

 .دهد تری را از خود بروز می مناسب

گونه است که شمش فوالدی مورد  ی تولید شده به روش ترمکس ایناما برای میلگردها
تری بوده و برای رسیدن به مقاومت مورد  استفاده دارای کالس آنالیز شیمیائی پایین

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=35477
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های  نیاز مطابق استاندارد، میلگرد تولیدی را که دارای دمای باالیی است از داخل لوله
 .شود میباره سطح بیرونی خنک  یک آب عبور داده و به

و مغز ( ۴۰۰در این حالت سطح میلگرد تا عمق مشخصی دارای مقاومت باالتر )مثاًل 
کارگیری این  است. از این رو در به( ۳۴۰تری )مثاًل حدود  آرماتور دارای مقاومت پایین

های الزم را به عمل  های تحت فشار و مناطق زلزله خیز باید احتیاط نوع آرماتور در سازه
حاسبات آن دقت مضاعف اعمال گردد. قیمت تمام شده میلگردهای آورد و در م

 .آلیاژسازی شده باالتر از ترمکسی است

 

 

 

 

 

 مشخصات میلگردهای ساختمانی

 زیر قابل مشاهده است: صویرمشخصات میلگردهای ساختمانی در ت
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 شود؟ چرا در ساختمان سازی از میلگرد استفاده می
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است و برای خرد کردن بتن، نیروی بسیار زیادی مورد العاده  مقاومت فشاری بتن فوق
مقاومت ، ختاری با این حد از مقاومت فشارینیاز است. این در حالی است که سا

های بتنی برای افزایش  . به همین منظور در سازهکششی و پیچی نسبتا ضعیفی دارد
 .شود استحکام کششی و پیچشی بتن از میلگرد آجدار استفاده می

 در بتن  کاربرد میلگرد )آرماتور(انواع 

گیرند که  های مختلف در اعضای بتنی مسلح مورد استفاده قرار می میلگردها به شکل
شوند.در ادامه به معرفی  طور دقیق ترسیم می ای، به های سازه معمواًل در نقشه

 :پردازیم کاربردهای مختلف انواع میلگرد می

 آرماتورهای طولی در اثر کمانش و تحمل برای جلوگیری از بیرون زدگی  ت:خامو
 .نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک

 برای افزایش مقاومت کششی بتن :میلگرد راستا 
 ها و اتصال کامل بین میلگردهای  برای تقویت مقاومت برشی خاموت :سنجاقی

 طولی و خاموت
 در  داخل قالبافقی بافاصلٔه معین در برای قرار دادن دو شبکٔه متوالی : خرک(

 (های کف و فونداسیون ریزی بتن
 برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی  ی:رکاب

 ( یا بین دو سفره آرماتور )شبکه مش بندی( u ها )به شکل حرف دیوارها و دال
 های تیر و برای تحمل نیروهای برشی گاه برای تحمل لنگرهای منفی در تکیه: ادکا 

 : کاربرد انواع میلگرد

 :در ادامه مهمترین کاربردهای انواع میلگرد را توضیح خواهیم داد

 :مورد استفاده برای ارائه مقاومت در برابر بارهای طراحی شده تقویت اولیه. 
 :برای ایجاد دوام و اهداف معمارانه با ارائه مقاومت موضعی برای  تقویت ثانویه

 .شود های ناشی از دما، استفاده می محدود کردن ترک خوردگی و تنش
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 :های بتنی و مصالح ساخته شده از  بعضی از بلوک ساختمان بتنی تقویت شده
ر آن توانند از میلگرد برای بارگیری کششی د هایی هستند که می بتن شامل حفره

 .شود ها استفاده شوند. میلگرد با استفاده از مالت و دوغاب در محل محکم می

 

 :انواع توری فلزی ساخته شده با میلگرد

های مختلف با استفاده از  توان در فرمت توری فلزی تقویت کننده یا یک پارچه را می
میلگرد برای  ها فوالدی ساخته شده از تولید کرد. توری BS 4483 انواع میلگرد و طبق

 .تقویت بتن مورد استفاده هستند

متر است. که با ترکیب و یا جوش  2.4متر طول و عرض  4.8اندازه توری استاندارد 
توان تولید کرد.  طور معمولی آن را با دست می طوری که به الکترونیکی تشکیل شده به

 :های مختلف تولید های مختلف برای برنامه توان به روش این را می

 16/1 - 16/16متر، محدوده وزنی  میلی 200×  200اندازه مش  :توری مربع 
 .شود طور معمول برای اسلب طبقات استفاده می کیلوگرم / مربع متر به

 میلی  10 - 9میلی متر، محدوده وزن  100×  200مش با ابعاد  :مش مستطیل
 .دشو طور معمول برای اسلب طبقات استفاده می متر / کیلوگرم متر به

 2.61متر، محدوده وزن  میلی 400×  100مش با ابعاد  :مش با ابعاد بزرگ - 
طور معمول برای ساخت جاده و پیاده رو استفاده  متر به .sq / کیلوگرم 6.72

 .شود می
 طور معمول در  میلی متر. به 100× میلی متر  100مش با ابعاد  :مش بسته بندی

 .شود ه میهای معلق یا اسلب های کف استفاد اسکلت

 جدول اشتال میلگرد د: به منظور اطالع از ابعاد انواع میلگرد مطالعه کنی

میلگرد دانشنامه اصفهان آهن استفاده نمودید و آن را مناسب  اگر از مطلب انواع
توانید نظراتتان را در انتهای همین صفحه با ما و سایر همراهان ما به  دانستید، می

 .اشتراک بگذارید

https://esfahanahan.com/mag/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87
https://esfahanahan.com/mag/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87


 انواع میلگرد اجدا

 

 دیآشنا شو A4و  A3  ،A2  ،A1 لگردیو تفاوت م لگردیبا انواع م ست؟یچ لگردیم

 

 


