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  مقدمه .1
 1391سال  در كارخانه . است شده در شهرستان بناب كيلومتر اول اتوبان مراغه واقع اتحاد صنعتي تيرچه شركت توليدي كارخانه

 توليد ظرفيت ساالنه . است نموده آغاز را مقاومتي جوش نقطه روش از استفاده با اتوماتيك تمام تيرچه خرپاي توليد خط از رداريب بهره
 به تيرچه، ماشيني خرپاي نوع اين توليد براي استفاده مورد هاي ميلگرد .باشد مي تن 5000 حدود كارخانه، اين در تيرچه ماشيني خرپاي
 .باشند مي عرضي ميلگردهاي و ميلگرد كالف ساده براي طولي ميلگردهاي اي براي و شاخه كالفگرم نورد  نوع از آجدار ميلگرد صورت

گواهينامه فني به محصول خرپاي تيرچه با جوش سردكشيده هستند.  ميلگردهاي نوع از تيرچه ساخت در استفاده مورد زيگزاگ ميلگردهاي
 و مديريت سازمان 94و همچنين نشريه  3132و  2909-1ماشيني اعطا شده كه ارزيابي آن توسط استانداردهاي ملي ايران به شماره هاي 

  انجام شده است.  كشور ريزي برنامه

 

  گواهينامه فني(كاربرد) دامنه  .2
اين گواهي فني صرفا به كيفيت خرپاي توليدي شركت اتحاد بناب با جوش ماشيني اعطا شده و متضمن كيفيت بتن پاشنه نيست. 

 همچنين اين گواهي فني دال بر تاييد محاسبات طراحي شركت اتحاد بناب نمي باشد.

  

  هاگزارش بازديدخالصه  .3

  آزمايشگاه كنترل كيفيت  1 - 3

اتحاد بناب داراي واحد كنترل كيفيت بوده كه كنترلهاي الزم را در مرحله ورود مواد اوليه، حين توليد و محصول نهايي انجام شركت 
  . دهد دهد. اين شركت آزمونهاي مربوط به كشش ميلگرد و مقاومت جوش را توسط آزمايشگاههاي مورد تاييد در منطقه انجام ميمي

  

  فرآيند توليد -1 - 3

 ماشيني خرپاي نوع اين توليد براي استفاده مورد خط اتوماتيك توليد خرپا به روش جوش مقاومتي است.  ميلگردهاي 4انه داراي كارخ
ميلگردهاي  .باشند مي عرضي ميلگردهاي و ميلگرد كالف ساده براي طولي ميلگردهايبراي  گرم نوردآجدار ميلگرد صورت به تيرچه،
 كشيده هستند. سرد ميلگردهاي نوع از تيرچه ساخت در استفاده مورد زيگزاگ گردهاي ميلمي باشد.  12و  10به قطر عمدتا  طولي

 توسط سرد نورد عمليات انجام از پس و بوده متر ميلي 6 قطر داراي پيش كشيدگي، از قبل اوليه ميلگردهاي كالف معمول طور به
  مي يابد.  ميليمتر تقليل 5/4به اتوماتيك قطر آنها  تمام دستگاه غلتكهاي
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  بازكردن ميلگردها از كالف و صاف كردن آنها - 1شكل 

  

  
  و ايجاد جوش مقاومتي دستگاه توليد تيرچه -2شكل 
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  انبار از نمايي- 3شكل 

 

  انبار -3 - 3

گذاري و  نگهداري و نشانه ،و خروجكارخانه داراي انبار مواد اوليه و محصول است كه توسط واحد كنترل كيفي بر اساس تاريخ ورود 
 شوند.   رديابي مي

  روش ارزيابي .4
 كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان 94و همچنين نشريه  3132و  2909-1هاي  استانداردهاي ملي ايران به شماره روش ارزيابي بر اساس

  انجام شده است. 

  به شرح زير است. مرحله اين در شده انجام آزمونهاي

  جوش ي طولي فاقدآرماتورها كشش آزمون -

 گردهاي طولي داراي جوش  آزمون كشش ميل-

  جوش برش آزمون-

  ميلگرد كردن باز و خم آزمون -

  آزمون كنترل ابعادي محصول -
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  ارزيابيو   هاآزموننتايج  .5

  جوش ي طولي فاقدآرماتورها كشش آزمون-الف 

  فاقد جوش  ميلگردنتايج آزمايش كشش  -1جدول 
رديف

  

 قطر اسمي

  )mmنمونه(

تنش حد 
  جاري شدن

MPa  

استحكام 
  نهايي

MPa 

ازدياد درصد 
 طول

Elongation 
tolerances 

(3132) 

1 

بازديد اول 
  

10 486 618  (A‐5) ۴/٢١ ok  

2 10 481622  (A‐5) ٧/٢١  ok 

3 10 500632  (A‐5) ٨/٢١  ok 

4 12 570 748  (A‐5) ۴٩  ok  

5 12 563 744 (A‐5) ٣٨  ok 

6 12 573 748  (A‐5) ۴٢  ok 

7 

بازديد دوم
  

3/9 416 644  (A‐5) ٢۵  ok 

8 3/9 427640  (A‐5) ٣٠  ok 

9 3/9 432656  (A‐5) ٢٣  ok 

10 45/11 578 737 (A‐5) ۵/٢١  ok 

11 45/11 555 726  (A‐5) ۵/٢٠  ok 

12 45/11 579 744  (A‐5) 21  ok 

13 

بازديد سوم
  

10 431 648  (A‐5) 29  ok 

14 10 ۴٣٣649 (A‐5) 28  ok 

15  10  429  645   (A‐5) 26  ok 
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دار مورد استفاده در ساخت  آج 12و 10گردهاي   تنش تسليم و مقاومت كششي در ميلهمانطور كه در جدول فوق مالحظه ميگردد 
و جدول  3132استاندارد ملي ايران به شماره  10شماره در جدول  400گرد آج  خرپاي تيرچه، از ميزان حداقل مجاز ذكر شده براي ميل

مگاپاسكال بيشتر  600مگاپاسكال و مقاومت كششي و  400، يعني مقادير تنش تسليم 2909-1استاندارد ملي ايران به شماره  2
برابر قطر، مندرج  10و  5براي  درصد به ترتيب 12و  16ها، از ميزان مجاز حداقل  باشد.  ميزان ازدياد طول نسبي نيز در تمام نمونه مي

  .تر است در اين استاندارد بيش

  گردهاي طولي داراي جوش مقاومتي آزمون كشش ميل -ب

گردهاي زيرين خرپاي تيرچه با  گردهاي گرم نورديده مورد استفاده در ميل به منظور بررسي و كنترل كيفيت مشخصات مكانيكي ميل
هاي مذكور الزامي است. به همين علت تعدادي از نمونه ميلگرد  آزمايش كشش بر روي نمونهدر نظر گرفتن اثرات جوش، انجام 

كششي طولي كه داراي يك و دو گره جوش مقاومتي در وسط بودند، مورد آزمايش كشش قرار گرفتند. بدين ترتيب تاثير ترد شدگي 
  د ارزيابي قرار گرفت. گردهاي طولي زيرين مور ناشي از جوش بر روي مقاومت و شكل پذيري ميل

  12و10دار داراي جوش به قطر  آج آرماتورهاي كشش تست نتايج - 2 جدول

 .Fu(MPa)D(mm) Sample no محل شكست

 1 بازديد اول10 657شكست از ميلگرد
  662102شكست از ميلگرد
  692103شكست از ميلگرد
 5 70012شكست از ميلگرد
 6 75812شكست از ميلگرد
 7 75612شكست از ميلگرد
 8 بازديد دوم7003/9  شكست از ميلگرد
 3/99 721 شكست از ميلگرد
 4/1110 600شكست از ميلگرد

 5574/1111شكست از ميلگرد

 17 بازديد سوم 8/65010  شكست از ميلگرد

 1018 4/655 شكست از ميلگرد

 1019 661شكست از ميلگرد

 مقاومت به خرپا از انفصال از بعد زيرين ميلگردهاي كششي مقاومت ، نسبت2909-1استاندارد ملي ايران به شماره 4-2-1-6بند  مطابق
 نبايد گرد ميل روي جوشكاري اثر عبارتي به درصد باشد، 95حداقل  بايد اتصال، از قبل نمونه همان از زيرين ميلگردهاي گسيختگي
مقادير مقاومت كششي نمونه 2دهد. مطابق جدول  كاهش جوشكاري از قبل ميلگرد به نسبت درصد 5 از بيشتر را (fu)كششي  مقاومت

  هاي داراي جوش در محدوده مجاز مي باشد.

  جوش برش تست  -ج

 و هستندمتصل  خرپايي عنوان به  5/4قطر اسمي  به هاي سيم با و بوده 12 و 10 دار آج نوع از طولي ميلگردهاي اينكه به توجه با
 قبل . است تقسيم شده جوش دو و جوش تك گروه دو در ها نمونه شود، مي ايجاد خرپا در جوش دو و جوش تك حالت دو در اتصاالت

  . است شده سازي آماده ها نمونه كليه تست انجام از

 عرضي به ميلگرد طولي ميلگرد اتصال محل جوش برشي نيروي ميزان كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان 94 شماره نشريه اساس بر
   :باشد زير مقادير حداقل از تربزرگ بايد تيرچه
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مقطع قطورترين آرماتور در مجموعه جوش  سطح Asرابطه  اين در. باشد كمتر  Ftبراي  آمده بدست مقدار از نبايد جوش مقاومت الف)
  :بود خواهد تسليم تنشσy شده و 

Ft=0.25 σy As      )1(  

و  )1 (مقادير از بين Ft براي  آمده بدست مقدار حداقل باشد، بيشتر متر ميلي 2 از شده، جوش آرماتور دو قطر بين تفاوت صورتيكه ب) در
  :شودمي گرفته نظر در مجاز، برشي نيروي حداقل عنوان به )2(

Ft=0.6 σy AD            )2(  

  .بود خواهد جوش نقطه در مصرفي عرضي مقطع ميلگرد سطح ADرابطه  اين در

   5/4به ميلگرد عرضي به قطر  10اتصال ميلگرد طولي به قطر 

Ft=0.25 σy As=0.25*400*80.07=8007 N=>8.0 KN 

Ft=0.6 σy AD=0.6*500*15.89=4768=>4.76 KN 

   5/4به ميلگرد عرضي به قطر  12اتصال ميلگرد طولي به قطر 

Ft=0.25 σy As=0.25*400*107.45=10745 N=>10.7 KN 

Ft=0.6 σy AD=0.6*500*15.89=4768=>4.76 KN 

   جوش برش تست نتايج- 3جدول

Remark Ft(KN) No. of 
Welds

Read FtAllowable 
Ft 
(KN) 

Diameter 
of diag. 
Rebar(mm)

Diameter of 
long. Re-
bar(mm) 

 بازديد
Sample 
No. 

Ok  13.42 1 13.42 4.764.50 10.0 1 اول 
Ok 13.25 1 13.25 4.764.50 10.02 
Ok 11.27 222.554.764.50 10.03 
Ok 12 2 24 4.764.50 10.04 
Ok  16.9 1 16.9 4.764.50 12.0 5 
Ok 21.3 1 21.3 4.764.50 12.0 6 
Ok 12.98 1 12.98 4.764.50 10.0 7  دوم 
Ok 11.9 1 11.9 4.764.50 10.0 8 
Ok 10.31 2 20.62 4.764.50 10.0 9 
Ok 14.2 2 28.4 4.764.50 10.0 10 
Ok  14.7 1 14.7 4.764.50 12.0 11 
Ok 15.2 1 15.2 4.764.50 12.0 12 
Ok 8.61 1 8.61 4.764.50 10.0 13 سوم 
Ok  10.57 1 10.57 4.764.50 10.014 
Ok 12.63 2 25.26 4.764.50 10.015 
Ok 9.33 2 18.66 4.764.50 10.016 

  .باشد مي قبول قابل ها نمونه در جوش مقاومت وضعيت شده اشاره معيارهاي به توجه با
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 ميلگرد كردن باز و خم آزمون -د

 محل در كششي، گردهاي ميل پذيري شكل ميزان ارزيابي براي كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان 82 شماره نشريه مطابق آزمون اين
 به چرخان فلكه حول جوش هرگونه فاقد فوالدي گردهاي ميل آزمون، اين در گيرد. مي انجام جوش اثر بدون ناحيه در نيز و جوشكاري

 آزمايش دهند. نتيجه مي قرار آب جوش در ساعت نيم مدت به سپس و نموده خم درجه 90 ميزان به گرد، ميل قطر برابر سه قطر
 بدون نمود باز درجه 45 بتوان را ها آن محيط، خم دماي تا آن دماي كاهش و ها نمونه شدن سرد از پس كه است رضايتبخش هنگامي

 .شود مشاهده آنها در بريدگي، و خوردگي ترك آثار گونه هيچ كه آن

 در جوش گره داراي يك بايد شده تهيه نمونه فوالد، روي جوشكاري تاثير ميزان بررسي منظور به گرد، ميل كردن خم آزمايش مورد در
 . شود داده قرار فلكه بيرون طرف به و انحنا وسط در بايد جوش گره ميلگرد، كردن خم هنگام و باشد وسط

 درجه 90ميزان  به را گرد ميل نمونه شود. سپس مي انتخاب جوش بدون گرد ميل نمونه آزمون مشابه چرخان فلكه قطر نيز، مورد اين در
  . نشود مشاهده جوش محل در ترك و بريدگي از آثاري گونه هيچ كه است بخش رضايت هنگامي نمونه. نمايند مي خم

نتايج حاصل از  .باشد رضايت بخش گيرند، مي قرار آزمايش تحت كه نمونه سه هر از نمونه دو حداقل است ضروري آزمايشات، اين در
  اين آزمون براي ميلگردهاي با و بدون جوش قابل قبول مي باشد.

 محصول ابعادي هاي كنترل- ه

 خرپا، ارتفاع از لحاظ استاندارد الزامات كارخانه، در شده توليد ماشيني خرپاهاي از آمده عمل به هندسي هاي كنترل و عيني هاي بازديد در
 مورد جوش ظاهري چنين شكل هم و خرپا طول در افقي انحناي ميزان افق، با عرضي گرد ميل زاويه حداقل عرضي، گرد ميل هاي گام

  .شود مي ارزيابي 3132استاندارد ملي ايران به شماره  5مطابق جدول  مجاز رواداريهاي محدوده در وضعيت و گرفت قرار ارزيابي
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روي  بر شده انجام مختلف هاي آزمايش از حاصل نتايج نيز و كارخانه محل در در سه مرحله بازديد گرفته صورت هايارزيابي به توجه با
شهرسازي نتايج اين مرحله از آزمونها به شرح  و مسكن راه، تحقيقات مركز آزمايشگاه در شركت توليد خط از شده اخذ مختلف هاينمونه

  باشد. زير مي

و  3132شماره  به ايران ملي استاندارد در 400 آج مطابق 12و10 اسمي نتايج حاصل از آزمون كشش براي ميلگردهاي به قطر الف)
  . است قبول مورد و بوده 2909-1

  .باشد مي تائيد مورد مقاومتي جوشهاي برشي ب) مقاومت

 باشد. ج) مقاومت خمشي ميلگردهاي طولي در محدوده مجاز مي

  . باشد مي مجاز هاي رواداري حد در ها تيرچه از شده اخذ هاي نمونه هندسي د) مشخصات

  باشد.  نظر به موارد فوق گواهي نامه فني شركت قابل تمديد مي

  


