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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در شرايط دمايي پايين تر از دماي  ˝اروش جوشكاري فشار گاز روشي است كه در آن مواد اوليه مستقيم

 .مورد استفاده قرار مي گيردصال دو سر ميلگرد به كمك گاز اكسي استيلن جهت ات) c 1300- 1200(  ذوب
. شده با بتن و ميلگرد مورد استفاده قرار مي گيرد  ساختهدر اجراي سازه هاي ساختماني  ، بيشتراز اين روش

به دليل . مورد استفاد قرار مي گرفت ها ميلگرد  اتصال اتصال روي هم تاكنون معموال به عنوان روشي مهم براي
پيچيده بودن آرايش ميلگرد ها ، ايجاد مقطع ثانويه  عدم استحكام محل اتصال ، ايبي همچوندارا بودن مع

، استفاده از آن براي ميلگرد هاي با  قطر هاي باالدر برخي  حالت پايه و همچنين افزايش هزينهبزرگتر از 
زين آن گاز جايگ استانداردها ممنوع شده و به كاربردن روش هاي اتصال مكانيكي و روش جوشكاري فشار

به طور كلي روش جوشكاري فشار گاز بسيار مستحكم تر و اقتصادي تر از روش اتصال روي هم مي . گرديد
  .باشد 

 

  

  ، سازه فلزي  ، جوشكاري فشار گاز جوشكاري ، ميلگرد هاي تقويتي: : : : كلمات كليدي كلمات كليدي كلمات كليدي كلمات كليدي 

 

  

                                                           
١
sts_weld_co@yahoo.com  



  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
د، بلكه نوعي روش جوشكاري فاز روش جوشكاري فشار گاز از روش هاي جوشكاري ذوبي به شمار نمي آي

ها با  پيكربندي مجدد اتم. جامد است كه عمل اتصال را بدون ذوب كردن كامل فلز پايه به انجام مي رساند 
االتر از دماي تبلور مجدد رخ داده و اتصال به كمك تغيير فرم پالستيك به مايي بحرارت دهي سطحي در د

اگرچه در روش جوشكاري فشار گاز ميلگرد ها ، لبه انتهايي  . وجود آمده از بهم فشردگي ايجاد مي شود
جوشكاري لذا چنانچه عمليات ند ، استفاده از شعله اكسيد مي شو به علتميلگرد ها عمدتا در حين جوش و 

ب جوش مي ماند و در نهايت موجب بروز عيو، ناخالصي هاي اكسيدي در جوش باقي  درست صورت نگيرد
  .مي گردد 
  :  زير تقسيم بندي مي شود به روش هايها صال ميلگرد اتانواع 

2 روي هماتصال جوش .  1
  

3مكانيكي  اتصال.  2
 

  گاز جوشكاري فشار.  3
4

 

 .گرفت قرار مي اتصال روي هم تاكنون معموال به عنوان روشي مهم براي ميلگرد هاي قطر پايين مورد استفاد
پيچيده بودن آرايش ميلگرد ها ، ايجاد مقطع  محل اتصال ،  عدم استحكام معايبي همچون بودندارا به دليل

برخي در با قطر باال استفاده از آن براي ميلگرد هاي  ،ثانويه بزرگتر از حالت پايه و همچنين افزايش هزينه  
استانداردها ممنوع شده و به كاربردن روش هاي اتصال مكانيكي و روش جوشكاري فشار گاز جايگزين آن 

و  به طور كلي روش جوشكاري فشار گاز بسيار مستحكم تر و اقتصادي تر از روش اتصال روي هم. گرديد 
  [1] .مي باشد  اتصال مكانيكي

         [2]ساختار تجهيزات جوشكاري فشار گاز اتوماتيكساختار تجهيزات جوشكاري فشار گاز اتوماتيكساختار تجهيزات جوشكاري فشار گاز اتوماتيكساختار تجهيزات جوشكاري فشار گاز اتوماتيك

                                                                                           )1شكل ( واحد جوشكاريواحد جوشكاريواحد جوشكاريواحد جوشكاري

  تنظيم كننده فشار اكسيژن .1

                                    تنظيم كننده فشار استيلن .2

                                       لوله خروجي استيلن .3

                    لوله خروجي اكسيژن .4

                                                          )تورچ(مشعل جوشكاري .5

                سرپيك جوشكاري .6

 
 
 
                                      

                                                           
٢ Lap Splice

 
٣Mechanical spiral splice 

٤Compressed welded price 



        )2شكل( واحد متراكم كنندهواحد متراكم كنندهواحد متراكم كنندهواحد متراكم كننده

                                              پمپ .1

                                پدال پمپ .2

     لوله فشار هيدروليك .3

                             سيلندر رام .4

              سيلندر خارجي .5

                            گيره ثابت .6

                      ه متحركگير .7

                                ميلگرد .8

            مراحل كاري روش جوشكاري فشار گازمراحل كاري روش جوشكاري فشار گازمراحل كاري روش جوشكاري فشار گازمراحل كاري روش جوشكاري فشار گاز

قاعده كلي دو روش يكسان . جوشكاري فشار گاز به دو دسته دستي و اتوماتيك تقسيم بندي شده است 
  [2] .است و تفاوت در نوع دستي يا اتوماتيك بودن اتصال مي باشد 

 برشناحيه مسطح ميلگرد با استفاده از دستگاه  تراشيدن .1

 نصب ميلگرد روي تجهيزات جوشكاري فشار گاز جهت اتصال .2

 اعمال حرارت و فشار .3

 استيلن –حرارت دادن ميلگرد با گاز مخلوط اكسيژن  -

 اعمال حرارت و فشار در زمان واحد -

 ددر سطح خارجي ميلگر c 1300حرارت دادن ميلگرد تا دماي  -

 سانتي متر ميلگرد 1براي هر  kg/cm2  400-300اعمال فشار  -

 گازگازگازگازت حرارت دهي در روش جوشكاري فشارت حرارت دهي در روش جوشكاري فشارت حرارت دهي در روش جوشكاري فشارت حرارت دهي در روش جوشكاري فشارزمان مورد نياز جهزمان مورد نياز جهزمان مورد نياز جهزمان مورد نياز جه

زمان مورد نياز جهت حرارت دهي در روش جوشكاري فشارگاز بسته به اندازه قطر ميلگرد مصرفي متفاوت 
  [3].آورده شده است  )1(مي باشد كه در جدول

 روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

ميلي متر كه به روش فشار گاز جوشكاري شده بودند  25تحقيق نمونه هاي ميلگرد آجدار با ضخامت  در اين
  :طي روش هاي زير مورد آزمايش و بررسي قرار گرفتند پس از آماده سازي هاي الزم 

  آزمايش سختي سنجي.  1
  شده آزمايش كشش طولي نمونه هاي جوش.  2
 آزمايش راديوگرافي.  3

 آزمايش متالوگرافي جهت بررسي ساختار ناحيه جوش.  4

  
  



        نتايج و بحثنتايج و بحثنتايج و بحثنتايج و بحث

نقطه از ناحيه متاثر از حرارت  2ناحيه فلز پايه ، فلز جوش و 4آزمايش سختي سنجي به روش ويكرز در .  1    
(HAZ)  آمده است  )2(نتايج آن در جدول هكيلوگرم انجام شد ك 10با نيروي.  

  .است آمده ) 3(ه نتايج آن در جدول كلگرد جوشكاري شده به عمل آمد آزمايش كشش از سه نمونه مي.  2
  .في انجام شده عيبي مشاهده نگرديدطي آزمايش راديوگرا.  3
  : نتايج بررسي هاي به عمل آمده طي آزمايش متالوگرافي به شرح زير مي باشد .  4

       6/0ميلي متر و  2/0ري اتصال مقادير اتصال ميلگرد ها به طور كامل انجام شده است و تنها در لبه كنا    
 ساختار فلز پايه و منطقه جوش از فريت و پرليت تشكيل گرديده. ميلي متر عيب عدم ذوب مشاهده مي گردد 

و منطقه تمپر ) منطقه ريز دانه ( شامل سه ناحيه درشت دانه شده و منطقه تبلور مجدد شده   HAZمنطقه  .است 
ساختار مناطق   6تا  3شكل هاي . ت و فريت تشكيل شده است از پرلي همگي اين نواحي شده مي باشد و ساختار

  .مختلف را نشان مي دهد 
        نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري 

به طور كلي استفاده ار روش جوشكاري فشار گاز جهت اتصال لب به لب ميلگرد داراي مزايايي است كه 
  :در زير به آنها اشاره شده است 

 صرفه جويي ها .1

 .و پرت  رصدي در مصرف ميلگرد با حذف اورلبد 30صرفه جويي  -

 .صرفه جويي در زمان اجراي كار  -

 نياز به نيروي انساني كمتر -

 كاهش حمل و نقل ها با توجه به كاهش مصالح مصرفي -

 .به يكديگر و استفاده مجدد از آنها ) پرت ( اتصال ميلگرد هاي غيرقابل مصرف  -

 مقاوم سازي و اجراي بهتر .2

اهش مصرف ميلگرد ، وزن اصلي سازه كم شده و متناسب با آن از نيروهاي ثقلي جانبي با توجه به ك -
 .نيز كاسته مي شود و درنتيجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزايش خواهد يافت 

 .اين سيستم جوشي ، اشتباهات انساني را به شدت كاهش مي دهد  -

تصال ، امكان ويبره بهتر كه معظل بسيار مهمي با توجه به كاستن از حجم اضافي ميلگرد ها در نقاط ا -
 .تاكنون بوده است برطرف مي شود و ويبره خوب و مناسب تري ميسر مي گردد 

 .با توجه به كاهش حجم اضافي ميلگرد ها ، در گيري بتن با ميلگرد ها افزايش خواهد يافت  -

به علت افزايش سطح مقطع ، قطه افزايش يافتن مقاومت در نقطه اتصال ، به طوري كه مقاومت در اين ن -
  .اير نقاط در طول ميلگرد مي باشدبيشتر از س

 

        



        جداولجداولجداولجداول

  روش جوشكاري فشارگاز زمان مورد نياز جهت حرارت دهي در:  )1(جدول 

  قطر ميلگرد  )ثانيه(زمان حرارت دهي   قطر ميلگرد  )ثانيه(زمان حرارت دهي 

105- 75  HD 25 50-40 HD 16  

135- 105  HD 29 60-50  HD 19 

175- 135  HD 32 80-60  HD 22 

  

  نتايج آزمايش سختي سنجي:  )2(جدول 

  سختي
  موقعيت

  نيرو

  )كيلوگرم(
  نمونه

RB  RC  HB  HV 

-  -  -  203,203,207  BM  10   1ناحيه  

-  -  
-  209,206,202  HAZ1  10   2ناحيه  

-  -  
-  224,216,222  HAZ2  10   3ناحيه  

-  -  -  220,227,228  WM  10   4نحيه  

  

        كشش آزمايشنتايج : ) 3( جدول

  دما

 )سانتي گراد(

درصد ازدياد طول 

(%)  

تنش تسليم 

)N/mm2(  

تنش نهايي 

)N/mm2(  
  نمونه  )mm(قطر  )N(نيروي نهايي 

20  12  468  714  350471  25  1  

20  19  459  639  313545  25  2  

20  -  393  589  288938  25  3  

        

        



        شكل هاشكل هاشكل هاشكل ها

 

 واحد جوشكاري:  )1(شكل 

 

 واحد متراكم كننده:  )2(شكل

 

  .از فريت و پرليت تشكيل شده است ) منطقه مغزي(ساختار محل اتصال: )3(شكل 



 

  تصالساختار لبه كناري محل ا:  )4(شكل

  

  .از فريت و پرليت تشكيل شده است  HAZساختار منطقه درشت دانه :  )5 (شكل

  

  .از فريت و پرليت تشكيل شده است  HAZساختاز منطقه ركريستاليزه شده :  )6(شكل 

  


