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 )میلگرد گرم نوردیده مصرفی در بتن( ی آنالیز و استاندارد محصوالت تولید
 آنالیز محصول)میلگرد های گرم نوردیده مصرفی در بتن(

 

 مشخصات ابعادی و وزن میلگرد ساده و آجدار

 

 مشخصات خواص مکانیکی میلگردهای ساده و آجدار تولیدی 

 

 ترکیب شیمیایی میلگرد های ساده و آجدار تولیدی

 

 تطبیق استاندارد میلگردها

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت فوالد خرمدشت تاکستان                                                                                                                         

 

 آنالیز ابعادی 

 ویژگی های ابعادی 
 حدود استاندارد 

 12سایز 10سایز

 0/ 834حداقل  888/0 941/0حداکثر 0/ 579حداقل 616/0 0/ 65حداکثر (kg/m)وزن واحد طول

 78/0حداقل  ---- ---- 65/0حداقل  ---- ---- (mm)ارتفاع آج عرضی در وسط

 54/0حداقل  ---- ---- 45/0حداقل  ---- ---- (mm)از وسط 4/ 1ارتفاع آج عرضی 

 ---- 2/1 4/2حداکثر ---- 1 2حداکثر (mm)پهنای آج عرضی

 12/6حداقل 7/2 8/ 28حداکثر 53/5حداقل  5/6 7/ 47حداکثر (mm)گام

 ---- ---- 8/1 ---- ---- 5/1حداکثر (mm)ارتفاع آج طولی

 ویژگی مکانیکی)خمش( 

 توضیحات  زاویه خمش  قطر ماندریل 

d3 180   فاقد هرگونه ترک،شکستگی و ...  درجه 

 ویژگی مکانیکی )کشش( 

 حدود استاندارد 

 درصد ازیاد طول بعد از شکست  نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم باالیی  (MPa)استحکام کششی (MPa)استحکام تسلیم باالیی 

 % 16حداقل 25/1حداقل  500 340 340آج 

 % 12حداقل 25/1حداقل  600 400 400آج 

 ترکیب شیمیایی 

 حدود استاندارد 

 S  )گوگرد( P )فسفر( Mn )منگنز( Si )سیلیسیم( C )کربن( 

 Max 05 /0 Max 36 /1 Max 65 /0 Max 35 /0 Max 0/ 05 340آج 

 Max 05 /0 Max 7/1 Max 65 /0 Max 39 /0 Max 0/ 05 400آج 

 رواداری قطر اسمی قطر اسمی

(mm) 

 سطح مقطع 

(mm) 

 وزن محاسباتی

(kg/m) 

 رواداری 

 وزن% 
 مالحضات 

8 

+0/3 
-0/5 

50/3 0/395 +-8 

در محاسبات وزن مقدار جرم مخصوص 

 فوالد 

G/(cm3)7/85   نظر گرفته شده است.  در 

اختالف بین حداقل و حداکثر قطر )بیضی  

درصد دامنه رواداری   70بودن( در فاصله 

 می باشد. 

10 78/5 0/616 

+-5/5 
12 113/1 0/888 

14 154 1/21 

16 

+0/4 
-0/5 

201 1/58 

18 254 2/00 

+-4/5 

20 314 2/47 

22 380 2/98 

25 +0/4 
-0/6 

491 3/85 

28 616 4/83 

32 
+0/4 
-0/7 

804 6/31 

 طبقه بندی 
 عالمت 

 مشخصه 

 آزمون خمش سرد  ازمون کشش 

 خمش  قطر فک زاویه خمش  حداقل ازیاد طول نسبی  کششی  حداقل مقاومت تسلیم  حداقل تنش

 2d 180 25 360 240 240س  میلگرد ساده 

 3d 180 18 500 340 340آج  میلگرد آجدار مارپیچ 

 5d 180 16 600 400 400آج  میلگرد آجدار جناغی 

 5d 90 10 650 500 500آج  میلگرد آجدار مرکب 

 عالمت مشخصه  طبقه بندی 
 درصد ترکیب عناصر 

 حداکثر کربن معادل 
 S  گوگرد P  فسفر Mn  منگنز Si   سیلیسیم C کربن

 -------- 0/055 0/055 0/85 60% 24% 240س  میلگرد ساده 

 0/50 0/050 0/050 1/40 65% 34% 340آج  میلگرد آجدار مارپیچ 

 * 0/050 0/050 1/70 65% 39% 400آج  میلگرد آجدار جناغی 

 * 0/050 0/050 1/90 95% 42% 500آج  میلگرد آجدار مرکب 

 طبقه بندی 
 عالمت 

 مشخصه 

 استاندارد های معادل 

GOST ASTM JIS 

 Al --- SR24 240س  میلگرد ساده 

 All A615G40 SD35 340آج  میلگرد آجدار مارپیچ 

 Alll A615G60 SD40 400آج  میلگرد آجدار جناغی 

 A615G75 SD50 --- 500آج  آجدار مرکب میلگرد  


