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 مقدمه .1

-بهره 1391سال  در کارخانه . است شده در شهرستان بناب کیلومتر اول اتوبان مراغه واقع اتحاد صنعتی تیرچه شرکت تولیدي کارخانه
 خرپاي تولید ظرفیت ساالنه . است نموده آغاز را مقاومتی جوش نقطه روش از استفاده با اتوماتیک تمام تیرچه خرپاي تولید خط از برداري
 صورت به تیرچه، ماشینی خرپاي نوع این تولید براي استفاده مورد میلگردهاي .باشد می تن 5000 حدود کارخانه، این در تیرچه ماشینی
 .باشند می عرضی میلگردهاي و میلگرد کالف ساده براي طولی میلگردهاي اي براي و شاخه کالفگرم نورد  نوع از آجدار میلگرد

گواهی نامه فنی به محصول خرپاي تیرچه با سردکشیده هستند.  میلگردهاي نوع از تیرچه ساخت در استفاده مورد زیگزاگ میلگردهاي
 سازمان 94و همچنین نشریه  3132و  2909-1جوش ماشینی اعطا شده که ارزیابی آن توسط استانداردهاي ملی ایران به شماره هاي 

 انجام شده است.  کشور ریزي برنامه و مدیریت

 

 گواهینامه فنی(کاربرد) دامنه  .2

صرفا به کیفیت خرپاي تولیدي شرکت اتحاد بناب با جوش ماشینی اعطا شده و متضمن کیفیت بتن پاشنه نیست. این گواهی فنی 
 همچنین این گواهی فنی دال بر تایید محاسبات طراحی شرکت اتحاد بناب نمی باشد.

 

 هاگزارش بازدیدخالصه  .3

 آزمایشگاه کنترل کیفیت  1 -3

کیفیت بوده که کنترلهاي الزم را در مرحله ورود مواد اولیه، حین تولید و محصول نهایی انجام شرکت اتحاد بناب داراي واحد کنترل 
 . دهد. این شرکت آزمونهاي مربوط به کشش میلگرد و مقاومت جوش را توسط آزمایشگاههاي مورد تایید در منطقه انجام می دهدمی

 

 فرآیند تولید -1 -3

 ماشینی خرپاي نوع این تولید براي استفاده مورد د خرپا به روش جوش مقاومتی است.  میلگردهايخط اتوماتیک تولی 4کارخانه داراي 
میلگردهاي  .باشند می عرضی میلگردهاي و میلگرد کالف ساده براي طولی میلگردهايبراي  گرم نوردآجدار میلگرد صورت به تیرچه،
 کشیده هستند. سرد میلگردهاي نوع از تیرچه ساخت در استفاده مورد زیگزاگ گردهاي میلمی باشد.  12و  10به قطر عمدتا  طولی

 توسط سرد نورد عملیات انجام از پس و بوده متر میلی 6 قطر داراي پیش کشیدگی، از قبل اولیه میلگردهاي کالف معمول طور به
 می یابد.  میلیمتر تقلیل 5/4اتوماتیک قطر آنها به  تمام دستگاه هاي غلتک
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 بازکردن میلگردها از کالف و صاف کردن آنها -1شکل 

 

 
 و ایجاد جوش مقاومتی دستگاه تولید تیرچه -2شکل 
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 انبار از نمایی-3شکل 

 

 انبار -3 -3

نگهداري و نشانه گذاري و  ،کارخانه داراي انبار مواد اولیه و محصول است که توسط واحد کنترل کیفی بر اساس تاریخ ورود و خروج
 ردیابی می شوند.  

 روش ارزیابی .4

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان 94و همچنین نشریه  3132و  2909-1استانداردهاي ملی ایران به شماره هاي  روش ارزیابی بر اساس
 انجام شده است.  کشور

 به شرح زیر است. مرحله این در شده انجام آزمونهاي

 جوش ي طولی فاقدآرماتورها کشش آزمون -

 گردهاي طولی داراي جوش  آزمون کشش میل-

 جوش برش آزمون-

 میلگرد کردن باز و خم آزمون -

 آزمون کنترل ابعادي محصول -

 

 ارزیابیو   هاآزموننتایج  .5

 جوش ي طولی فاقدآرماتورها کشش آزمون-الف 
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 فاقد جوش  میلگردنتایج آزمایش کشش  -1جدول 

ردیف
 

 قطر اسمی

 )mmنمونه(

تنش حد 

 جاري شدن

MPa 

استحکام 

 نهایی

MPa 

درصد 

 ازدیاد طول

Elongation 
tolerances 

(3132) 

1 

بازدید اول 
 

10  467 648 29 ok 

2 10 487 656 28 ok 

3 10  490 662 29 ok 

4 12 476 689 22 ok 

5 12 495 683 25 ok 

6 12 481 672 23 ok 

7 

بازدید دوم
 

10  480 696 20 ok 

8 10 483 702 13 ok 

9 10 495 686 18 ok 

10 12 502 694 17 ok 

11 12 492 690 18 ok 

12 12 498 680 20 ok 

13 

بازدید سوم
 

10 495 669 23 ok 

14 10 493 636 22 ok 

15 10 490 650 21 ok 

16 12 670 670 17 ok 

17 12  634 634 18 ok 

18 12 650 650 20 ok 

 10 از 6 صفحه
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دار مورد استفاده در ساخت  آج 12و 10گردهاي   تنش تسلیم و مقاومت کششی در میلهمانطور که در جدول فوق مالحظه میگردد 
و جدول  3132استاندارد ملی ایران به شماره  10در جدول شماره  400گرد آج  خرپاي تیرچه، از میزان حداقل مجاز ذکر شده براي میل

مگاپاسکال بیشتر  600مگاپاسکال و مقاومت کششی و  400، یعنی مقادیر تنش تسلیم 2909-1ن به شماره استاندارد ملی ایرا 2
برابر قطر، مندرج  10و  5درصد به ترتیب براي  12و  16ها، از میزان مجاز حداقل  باشد.  میزان ازدیاد طول نسبی نیز در تمام نمونه می

 .تر است در این استاندارد بیش

 گردهاي طولی داراي جوش مقاومتی ش میلآزمون کش -ب

گردهاي زیرین خرپاي تیرچه با  گردهاي گرم نوردیده مورد استفاده در میل به منظور بررسی و کنترل کیفیت مشخصات مکانیکی میل
میلگرد هاي مذکور الزامی است. به همین علت تعدادي از نمونه  در نظر گرفتن اثرات جوش، انجام آزمایش کشش بر روي نمونه

کششی طولی که داراي یک و دو گره جوش مقاومتی در وسط بودند، مورد آزمایش کشش قرار گرفتند. بدین ترتیب تاثیر ترد شدگی 
 گردهاي طولی زیرین مورد ارزیابی قرار گرفت.  ناشی از جوش بر روي مقاومت و شکل پذیري میل

 12و10ه قطر دار داراي جوش ب آج آرماتورهاي کشش تست نتایج - 2 جدول

 .Fu(MPa) D(mm)  Sample no محل شکست

 1 بازدید اول 10 646 شکست از میلگرد
 2 10 643 شکست از میلگرد
 3 10 620 شکست از میلگرد
 4 10 645 شکست از میلگرد
 5 12 664 شکست از میلگرد
 6 12 666 شکست از میلگرد
 7 12 660 شکست از میلگرد
 8 12 650 شکست از میلگرد
 9 بازدید دوم 10 674 شکست از میلگرد
 10 10 668 شکست از میلگرد
 11 10 650 شکست از میلگرد
 12 10 655 شکست از میلگرد
 13 12 687 شکست از میلگرد
 14 12 670 شکست از میلگرد
 15 12 682 شکست از میلگرد
 16 12 663 شکست از میلگرد
 17 بازدید سوم  10 653 شکست از میلگرد
 18 10 660 شکست از میلگرد
 19 10 650 شکست از میلگرد
 20 10 665 شکست از میلگرد

 

 مقاومت به خرپا از انفصال از بعد زیرین میلگردهاي کششی مقاومت ، نسبت2909-1استاندارد ملی ایران به شماره 4-2-1-6مطابق بند 
 نباید گرد میل روي جوشکاري اثر عبارتی به درصد باشد، 95حداقل  باید اتصال، از قبل نمونه همان از زیرین میلگردهاي گسیختگی

-مقادیر مقاومت کششی نمونه 2دهد. مطابق جدول  کاهش جوشکاري از قبل میلگرد به نسبت درصد 5 از بیشتر را (fu)کششی  مقاومت
 هاي داراي جوش در محدوده مجاز می باشد.

 10 از 7 صفحه
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 جوش برش تست  -ج

 و متصل هستند خرپایی عنوان به  5/4قطر اسمی  به هاي سیم با و بوده 12 و 10 دار آج نوع از طولی میلگردهاي اینکه به توجه با
 قبل . است تقسیم شده جوش دو و جوش تک گروه دو در ها نمونه شود، می ایجاد خرپا در جوش دو و جوش تک حالت دو در اتصاالت

 . است شده سازي آماده ها نمونه کلیه تست انجام از

 گرد به میل طولی میلگرد اتصال محل جوش برشی نیروي میزان کشور، ریزي برنامه و مدیریت سازمان 94 شماره نشریه اساس بر
  :باشد زیر مقادیر حداقل از تر بزرگ باید تیرچه عرضی

مقطع قطورترین آرماتور در مجموعه جوش  سطح Asرابطه  این در. باشد کمتر  Ftبراي  آمده بدست مقدار از نباید جوش مقاومت الف)
 :بود خواهد تسلیم تنشσy شده و 

Ft=0.25 σy As      )1(  

 

و  )1 (مقادیر از بین Ft براي  آمده بدست مقدار حداقل باشد، بیشتر متر میلی 2 از شده، جوش آرماتور دو قطر بین تفاوت صورتیکه ب) در
 :میشود گرفته نظر در مجاز، برشی نیروي حداقل عنوان به )2(

Ft=0.6 σy AD      )2(  

 .بود خواهد جوش نقطه در مصرفی عرضی مقطع میلگرد سطح ADرابطه  این در

  5/4به میلگرد عرضی به قطر  10اتصال میلگرد طولی 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 میلگرد عرضی به قطر  12اتصال میلگرد طولی 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 
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  جوش برش تست نتایج- 3جدول

Remark Ft(KN) No. 
of 
Welds 

Read Ft Allowable 
Ft 
(KN) 

Diameter 
of diag. 
Rebar(mm) 

Diameter of 
long. Re-
bar(mm) 

 بازدید
Sample 
No. 

Ok 10.8 1 10.8 4.76 4.50  10.0 1 اول 
Ok 12.2 1 12.2 4.76 4.50 10.0 2 
Ok 13.72 2 27.44 4.76 4.50 10.0 3 
Ok 13.38 2 26.75 4.76 4.50 10.0 4 
Ok 9.82 1 9.82 4.76 4.50 12.0 5 
Ok 16.24 2 32.49 4.76 4.50 12.0 6 
Ok 12.50 2 25.0 4.76 4.50 12.0 7 
Ok 11.35 2 22.7 4.76 4.50 10.0 8 دوم 
Ok 15.2 1 15.2 4.76 4.50 10.0 9 
Ok 12.67 2 25.34 4.76 4.50 10.0 10 
Ok 10.95 2 21.9 4.76 4.50 10.0 11 
Ok 14.15 1 15.14 4.76 4.50 12.0 12 
Ok 15.15 2 30.31 4.76 4.50 12.0 13 
Ok 12.1 2 24.2 4.76 4.50 12.0 14 
Ok 13.7 1 13.7 4.76 4.50  10.0 15 سوم 
Ok 14.3 1 14.3 4.76 4.50 10.0 16 
Ok 13.3 2 26.6 4.76 4.50 10.0 17 
Ok 11.45 2 22.9 4.76 4.50 10.0 18 

 .باشد می قبول قابل ها نمونه در جوش مقاومت وضعیت شده اشاره معیارهاي به توجه با

 

 میلگرد کردن باز و خم آزمون -د

 محل در کششی، گردهاي میل پذیري شکل میزان ارزیابی براي کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 82 شماره نشریه مطابق آزمون این
 به چرخان فلکه حول جوش هرگونه فاقد فوالدي گردهاي میل آزمون، این در گیرد. می انجام جوش اثر بدون ناحیه در نیز و جوشکاري

 آزمایش دهند. نتیجه می قرار آب جوش در ساعت نیم مدت به سپس و نموده خم درجه 90 میزان به گرد، میل قطر برابر سه قطر
 بدون نمود باز درجه 45 بتوان را ها آن محیط، خم دماي تا آن دماي کاهش و ها نمونه شدن سرد از پس که است رضایتبخش هنگامی

 .شود مشاهده آنها در بریدگی، و خوردگی ترك آثار گونه هیچ که آن

 در جوش گره داراي یک باید شده تهیه نمونه فوالد، روي جوشکاري تاثیر میزان بررسی منظور به گرد، میل کردن خم آزمایش مورد در
 . شود داده قرار فلکه بیرون طرف به و انحنا وسط در باید جوش گره میلگرد، کردن خم هنگام و باشد وسط

 درجه 90میزان  به را گرد میل نمونه شود. سپس می انتخاب جوش بدون گرد میل نمونه آزمون مشابه چرخان فلکه قطر نیز، مورد این در
 . نشود مشاهده جوش محل در ترك و بریدگی از آثاري گونه هیچ که است بخش رضایت هنگامی نمونه. نمایند می خم

نتایج حاصل از  .باشد رضایت بخش گیرند، می قرار آزمایش تحت که نمونه سه هر از نمونه دو حداقل است ضروري آزمایشات، این در
 این آزمون براي میلگردهاي با و بدون جوش قابل قبول می باشد.

 

 

 10 از 9 صفحه



 

 گواهینامه فنی نهائیگزارش 
 

  R-SE98-27106/Fشماره گزارش :  تولید مصالح ساختمانی اتحاد بناب                                                                                             شرکت 

 ���� ����قات راه، �س�ن و ���سازی 

 صفحه، شامل یک برگ جلد و یک برگ اطالعات کلی) صورت گیرد. 10هرگونه تکثیر این گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف باید به طور کامل (در 
 

 محصول ابعادي هاي کنترل- ه

 خرپا، ارتفاع از لحاظ استاندارد الزامات کارخانه، در شده تولید ماشینی خرپاهاي از آمده عمل به هندسی هاي کنترل و عینی هاي بازدید در
 مورد جوش ظاهري چنین شکل هم و خرپا طول در افقی انحناي میزان افق، با عرضی گرد میل زاویه حداقل عرضی، گرد میل هاي گام

 .شود می ارزیابی 3132استاندارد ملی ایران به شماره  5مطابق جدول  مجاز رواداریهاي محدوده در وضعیت و گرفت قرار ارزیابی

 گیري و جمع بندينتیجه .6

روي  بر شده انجام مختلف هاي آزمایش از حاصل نتایج نیز و کارخانه محل در در سه مرحله بازدید گرفته صورت هايارزیابی به توجه با
شهرسازي نتایج این مرحله از آزمونها به شرح  و مسکن راه، تحقیقات مرکز آزمایشگاه در شرکت تولید خط از شده اخذ مختلف هاينمونه

 زیر می باشد.

و  3132شماره  به ایران ملی استاندارد در 400 آج مطابق 12و10 اسمی نتایج حاصل از آزمون کشش براي میلگردهاي به قطر الف)
 . است قبول مورد و بوده 2909-1

 .میباشد تائید مورد مقاومتی جوشهاي برشی ب) مقاومت

 ج) مقاومت خمشی میلگردهاي طولی در محدوده مجاز می باشد.

 . باشد می مجاز هاي رواداري حد در ها تیرچه از شده اخذ هاي نمونه هندسی د) مشخصات

 نظر به موارد فوق گواهی نامه فنی شرکت قابل تمدید می باشد. 

   

 

 

 

 10 از 10 صفحه
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