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 خدا نامهب

 ايران نعتيص تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد دوينت

 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  نصـفانة م و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ةدركميت

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده ويبتص به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  ن،قـانو  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استاندارد تدوينكميسيون فني   

          شده جوش شبكه هايساخت بتن و  جهت تسليحميلگردهاي سرد نورديده مورد مصرف "

  "ويژگي ها –

  
  
  

  

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  ماهري ، محمود رضا

  )ور مهندسي عمرانپروفس(

  

  

عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران 

  دانشگاه شيراز

    :دبير

    محرري ، حسن

  )مهندسي عمران ليسانس(

  

  

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي كارشناس ارشد 

  فارس

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

  حسين ،پوراسدي

  )ليسانس مهندسي عمران(

  

  تالشان، محمد حسين

  )ليسانس مهندسي عمران(

  

  سبحاني،سيد ماشااله

  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  

  شجاعتي،خاطره

  )يفوق ليسانس مهندسي شيم(

  

  شفيعي،غالمحسين

  )ليسانس فيزيك(

 سازمان نظام مهندسيعضو هيات مديره 

  ساختمان فارس

  

مدير پروژه هاي بيمارستاني سازمان مسكن 

  و شهرسازي فارس

  

  مدير عامل شركت فوالد بافت سبحان

  

  

كارشناس ارشد استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  فارس

  

  مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس

  



د  

  

  عبادت،شهرزاد

  )ليسانس شيمي(

  

  غضنفري، هاشم

  )ليسانس مهندسي مواد(

  

  مشكسار،محمد محسن

  )تغيير شكل فلزات -دكتراي مكانيك مواد(

  

  هاديان فرد،محمد علي

  )سازه -دكتراي مهندسي عمران(

  

  همت،حجت

  )فوق ليسانس مهندسي عمران(

  

   
  

  

سرپرست اجراي استاندارد و تحقيقات 

  صنعتي فارس

  

آزمايشگاه متالوژي مركز تحقيقات  مدير

  مهندسي بعثت

  

عضو هيات علمي بخش مهندسي مواد 

  دانشگاه شيراز

  

  عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز

  

  

    مدير عامل شركت مهندسان مشاور

  آب،راه و ساختمانطاليه داران 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ه  

  

  

  صفحه                                                                                                                  فهرست

  

  ج                                                                                  آشنايي با موسسه استاندارد

  د                                                                              كميسيون فني تدوين استاندارد

  و                                                                                                           فهرست

  ز                                                                                                         پيشگفتار

  1                                                                             هدف و دامنه كاربرد 1

 1                                                                                      مراجع الزامي 2

 1                                                                             اصطالحات و تعاريف 3

 3                                             الزم طرهاي توصيه شده و مقادير جرمجدول ق 4

 3                                                    ميلگرد آجدار با سه رديف آج مثال شكل 5

 5                                                                     ابعاد،مقادير جرم و رواداريها 6

 5                                                           هندسه ميلگردهاي شياردار و آجدار 7

 6                                                ميلگرد شياردار با سه رديف شيار مثال شكل 8

 6                                                                          ركيب شيمياييجدول ت 9

 6                                                                      ....جدول مقاومت مشخصه  10

 7                                                                                   تركيب شيميايي 11

 8                         جداول قطر فك مورد استفاده در آزمون هاي خمش و بازخمش 12

 8                                                                               مشخصات مكانيكي 13

 9                                                                           آزمون خواص مكانيكي 14

 9                                                                                     شناسه گذاري 15

 10                                                                                      نشانه گذاري 16

 10                                                                      يصدور گواهينامه و بازرس 17

 12                                                                              گزارش نتايج آزمون 18

 13                                                                          )اطالعاتي(پيوست الف  19

  

  

  

  

  



و  

  

  پيش گفتار

  

 –جـوش شـده    شـبكه هـاي  ميلگرد هاي سرد نورديده مورد مصرف جهت تسليح بـتن و سـاخت   "استاندارد

 تحقيقات صـنعتي  و استاندارد مؤسسة(  توسط  مربوط  هاي كميسيون در آن نويس پيش كه " ها ويژگي

 مكانيـك و فلزشناسـي   اسـتاندارد  ملي كميتة يهاجالس چهارصد و نوزدهمين در و شده تدوين و تهيه) ايران

 و قـوانين  اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1387 مورخ

 ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

   .شودمنتشر مي

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و ميهمگا حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . رفتگ خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
 

ISO 10544:1992,Cold reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the 

manufacture of welded fabric.
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 جوش شبكه هايساخت بتن و جهت تسليحمورد مصرف  نورديده سرد ميلگردهاي

  ها ويژگي - شده

  

  هدف و دامنه كاربرد          1

  

ويژگيهاي فني ميلگرد هاي فوالدي توليد شده به روش اصالح سرد براي  تعييناين استاندارد هدف از تدوين 

N/mm اشد كه با مقاومت مشخصه مصرف در بتن مسلح يا قطعات جوشي مي ب
تعريف مي شوند و به  2500

  .وسيله عبور ميلگرد از حديده يا غلتك توليد مي شوند و نحوه توليد به تشخيص سازنده است

مقررات اين استاندارد به محصول صاف شده اعمال   شوند عرضه مي كالفميلگرد هايي كه به صورت  براي

  .مي گردد

آهن  يلگرد هاي ساخته شده از ساير  محصوالت فوالدي نظير انواع  ورقها و ريلهاي راهم براي اين استاندارد 

  .كاربرد ندارد

  

  مراجع الزامي            2

  

بدين ترتيب . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 

انتشار ارجاع داده تاريخ صورتي كه به مدركي با ذكر در. مي شود آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب

در مورد . نيستاين استاندارد ملي ايران  مورد نظر آن ، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعديشده باشد 

و اصالحيه  تجديد نظرها آخرينهمواره  ،مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشاربه آنها ارجاع داده شده است 

  .ن ها مورد نظر استهاي بعدي آ

 :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

 
2-1 ISO 404:1992,Steel and steel products-General technical delivery requirements.  

2-2 ISO 6892:1984,Metallic materials-Tensile testing. 

2-3 ISO/TR 9769:1991,Steel and iron-Review of available methods of analysis. 

3-3 ISO 10065:1990,Steel bars for reinforcement of concrete-Bend and rebend tests. 

3-4 ISO 10144:1991,Certification scheme for steel bars and wires for the reinforcement of 

concrete structures. 
 

     فتعاري اصطالحات و            ٣

  

  :در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير مورد استفاده قرار گرفته است 

  مشخصات شيميايي   1- 3

  گري گزارش تجزيه شيميايي نمونه فوالد ذوب شده به هنگام ريخته



  2

  

  تاييديه   2- 3

ردهاي عبارت است از تاييديه مراحل مختلف توليد يا خدمات و توليدات خاص بر اساس قوانين و استاندا 

   .مربوطه

  

  عدد مشخصه    3- 3

 .محتمل ترين عددي كه دريك سلسله آزمايشات نامحدود فرضي نتوان به آن دست يافت 

  .تعريف شده است ISO 3534اين تعريف در معادل   - يادآوري 

  

  هسته   4- 3

  رهاي آنسطح مقطع ميلگرد بدون در نظر گرفتن آج ها و شيا 

  

   ) ß(  زاويه ميل شيار   5- 3

  ) 2شكل ( ن محور شيار و محور طولي ميلگردزاويه بي

  

   ) C(  فاصله بين دو شيار   6- 3

  )2شكل .(گيري مي شود فاصله بين محور هاي مركزي دو شيار  متوالي كه به موازات محور ميلگرد اندازه 

  

  دار ميلگرد شيار  7- 3

به منظور افزايش خاصيت چسبندگي  ميلگردي است كه در سطح رويه خود داراي شيارهاي با الگوي منظم 

  .باشد

  

  بازرسي   8- 3

استاندارد امتحان و اندازه گيري يك يا چند مشخصه يك محصول يا خدمت و مقايسه با مشخصات , آزمون  

  [ISO 8402 ] منظور تأئيد انطباق به

 

  سطح مقطع اسمي   9- 3

  .اساس قطر اسميعبارت است از سطح مقطع ميلگرد ساده با مقطع دايره اي شكل بر 

  

  ميلگرد ساده    10- 3

 ح رويه صاف فاقد خاصيت چسبندگي ميلگرد با  سط 

  

  



  3

 قطرها ي توصيه شده و مقادير جرم الزم – ١جدول 

  اندازه اسمي ميلگرد

  )ميلي متر(

  سطح مقطع اسمي

  )ميلي متر مربع(

  جرم واحد طول

  مقدار مورد نياز

  )كيلو گرم بر متر(

  رواداري مجاز

  ١)صددر (

�  
�  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١٢  

�/١٩  
٣/٢٨  
�/٣٨  
٣/�٠  
�/�٣  
�/٧٨  
١/١١٣  

١��/٠  
٢٢٢/٠  
٣٠٢/٠  
٣٩�/٠  
�٩٩/٠  
�١٧/٠  
٨٨٨/٠  

٩±  
٨±  
٨±  
٨±  
� ±  
�±  
�±  

  مربوط به يك ميلگرد منفرد 1

               

 

 

 

   

 

 
  : راهنما

            β      زاويه ميل آج  

             c      فاصله بين دو آج  

             f¹    محيط عرضي بدون آج ٣/١  

             a      ارتفاع آج  

             α     زاويه ميل آج  

  

  مثال ميلگرد آجدار با سه رديف آج – ١شكل 

  

  



  4

  آناليز محصول  11- 3

  اي از يك ميلگرد ل شيميايي نمونهتجزيه و تحلي 

  

   ) a(  ارتفاع آج  12- 3

  )1شكل . (شود ميگيري  و سطح رويه هسته كه عمود بر محور ميلگرد اندازهفاصله بين بلندترين نقطه آج  

  

   ) ß(  زاويه ميل آج  13- 3

  )1 شكل.(زاويه بين محور آج و محور طولي ميلگرد  

  

   ) C(  فاصله بين دو آج  14- 3

  ) 1شكل ( . شود گيري مي فاصله بين محورهاي مركزي دو آج متوالي كه به موازات محور ميلگرد اندازه 

  

  ر دا ميلگرد آج  15- 3

ميلگردي است كه در سطح رويه خود داراي برجستگي هاي طراحي شده با الگوي منظم به منظور افزايش  

  .خاصيت چسبندگي باشد

  

  بهر     16- 3

هاي آن با استاندارد  نمونه  تعداد يا مقدارمحصولي كه براساس مقايسه نتايج آزمايشات انجام شده بر روي 

   [ISO 404]. شوند ل همگي قبول يا مردود اعالم ميمحصو

  

   ) fp( سطح مخصوص شيار  17- 3 

لگرد در مساحت تصوير كل شيارها روي صفحه عمود بر محور طولي ميلگرد تقسيم برحاصلضرب طول مي 

  )2- 5بند (محيط اسمي آن

  

   ) fr(  سطح مخصوص آج  18- 3

مساحت تصوير كل آج ها روي صفحه عمود بر محور طولي ميلگرد تقسيم برحاصلضرب طول ميلگرد در 

  )1- 5بند (اسمي آن محيط

 

  )  ∑ ei ( محيط عرضي بدون شيار  19- 3

يلگرد  در رديف بر صفحه عمود بر محور طولي م, جمع تصويرفواصل عرضي بين شيارها روي سطح هسته 

  )2شكل (شيارهاي مجاور هم
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  )  ∑ fi ( محيط عرضي بدون آج  20- 3

ميلگرد  در رديف آج بر صفحه عمود بر محور طولي , جمع تصويرفواصل عرضي بين آج ها روي سطح هسته 

  )1شكل (هاي مجاور هم

  

  و رواداريها  جرممقاديرابعاد ،        4

در جدول شماره )d(نهادي قطرهاي اسمي پيش. متر باشد ميلي شانزدهتا  چهارقطر اسمي ميلگرد بايد بين 

نيامده است ،خارج قسمت جرم تقسيم بر  يكبراي ساير قطرهاي اسمي كه در جدول .ارائه شده است  يك

kg/mطول ميلگرد بايد برابر با حاصلضرب عدد 
  .در سطح مقطع اسمي ميلگرد باشد 7850  3

هاي  براي قطر. شود يكخود در جدول  رواداري مجاز براي اندازه هاي مياني نبايد بيش از اندازه باالتربعدي

  .درصد مي باشد ± 5 متر رواداري مجاز ميلي 16تا  12اسمي 

  

  دار هاي شياردار و آج هندسه ميلگرد       5

  دار ميلگرد آج  1- 5

طور يكنواخت بر روي محيط ميلگرد با  دار بايد حداقل داراي دو رديف آج عرضي باشند كه به  هاي آج ميلگرد

 اي نمونه شكل يك. قطر اسمي ميلگرد است  همان dاند كه  قرارگرفته d8/0ظم كوچكتر يا مساوي فاصله من

  .دهد با سه رديف آج را نشان مي 

  : بايد مطابق زير باشد ) fr( حداقل سطح مخصوص آج

   �≥mm�<dmm  براي  036/0

   �≥mm�mm≤d   براي 039/0

  �mm٨d≤<mm   براي 045/0

  mm١٠d≤<mm٨   براي 052/0

  mm١�d≤<mm١٠   براي 056/0

fr  از فرمول زيرمحاسبه شده است: 

                                                                 
cd

Fk
f R

r
××

××
=

π

βsin
  

  :كه در آن 

 k    ها تعداد رديف آج  

FR    مساحت تصوير يك آج روي صفحه موازي با آن آج  

β      زاويه ميل آج  

d       قطر اسمي ميلگرد  

c       ها فاصله آج  

  ) 1-10  بند.( الزامات فوق در نواحي نشانه گذاري شده روي ميلگرد ممكن است متفاوت باشد
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  : راهنما

     c    فاصله بين دو شيار  

      ei      محيط عرضي بدون شيار ٣/١  

  مثال ميلگرد شياردار با سه رديف شيار – ٢شكل     

  

  

  

  

  مقادير بيشينه بر حسب درصد جرمي - تركيب شيميايي -2جدول 

Ceq  N
١  

S  P  Mn  Si  C 

�٠/٠ 
)�٢/٠(  

٠١٢/٠ 
 )٠١٣/٠(  

٠�٠/٠ 
)٠��/٠(  

٠�٠/٠ 
)٠��/٠(  

�٠/١ 
)٧٠/١(  

�٠/٠ 
)��/٠(  

٢٢/٠ 
)٢�/٠(

٢  

     .ستمقادير بيشتر نيتروژن در صورتي كه عناصر گروه نيتروژن به مقدار كافي وجود داشته باشند، مجاز ا   1

  . اعداد داخل پيرابند جهت آناليز محصول كاربرد دارند   2

  

  

  

ازدياد طول نامتناسب، مقاومت كششي و ازدياد طول  2/0 %مقاومت مشخصه براي تنش تسليم معادل – 3جدول 

  نسبي پس از گسيختگي در اندازه طولي معادل پنج برابر قطر اسمي

  1ازدياد طول نسبي

A5.65 

  )درصد(

  كششي مقاومت

Rm 

 )نيوتن بر ميلي متر مربع(

  تنش تسليم

Rp0.2 

  )نيوتن بر ميلي متر مربع(

�٠٠  ��٠  ١٢  
  .استفاده شود )   Agt  (، بايد ازدياد طول نسبي كل در دو درصد نيروي بيشينه A5.65در صورت توافق فروشنده و خريدار به جاي    1

  

  

  

 خط مركزي شيارها
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  ميلگرد شياردار  2- 5

طور منظم برروي محيط ميلگرد  ها بايد به شيار. قل داراي دو رديف شيار عرضي باشدميلگرد شياردار بايد حدا

  .دهد با سه رديف شيار را نشان مي  اي نمونه شكل دو. و در طول آن توزيع شده باشند

  :بايد مطابق زير باشد)  fp(حداقل سطح مخصوص شيار 

  �≥mm�<dmm    براي 007/0

  �≥mm�mm≤d    براي 008/0

  �mm٨d≤<mm    براي 010/0

   mm١٠d≤<mm٨    براي 013/0

  mm١�d≤<mm١٠    براي 014/0

   

fP   شده است  از فرمول زير محاسبه:    

        
cd

Fk
f

××

××
= Ρ

Ρ
π

βsin
  

     :كه در آن 

k         ها تعداد رديف شيار    

FP      مساحت تصوير يك شيار روي صفحه موازي با آن شيار  

β        ل شيار زاويه مي  

d         قطر اسمي ميلگرد  

c          2شكل (فاصله شيارها(  

  )10-1  بند( .الزامات فوق در نواحي نشانه گذاري شده روي ميلگرد ممكن است متفاوت باشد

  

  تركيب شيميايي            6

  . باشد 2مقدار عناصر تشكيل دهنده فوالد ميلگرد نبايد بيشتر از مقادير جدول 

 :شود براساس فرمول ذيل محاسبه مي ) Ceq (كربن معادل مقدار   

                    
15

)(

5

)(

6

NiCuMoVCrMn
CCeq

+
+

++
++=  

  .باشند درصدهاي جرمي عناصر تشكيل دهنده فوالد مي Ni، و  C  ،Mn ،Cr ،V ، Mo ، Cu كه در آن

 ئه شده در فهرست ارا  مناسب مطابق  مرجع روش  يك   كمك آزمون تعيين درصد عناصر بايد به 

ISO/TR 9796  انجام شود.  
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                                                 قطر فك مورد استفاده در آزمون خمش -4جدول 

  )ميلي متر(  dقطر اسمي ميلگرد
١(  )�١(  ١٢  ١٠  ٩  ٨  ٧  �  �  )�(١�(  

  )�٣(  )�٠(  �٠  ٣٢  ٣٢  �٢  ٢٠  ٢٠  �١  )١٢(  )ميلي متر(   Dقطر فك 

  .توصيه نشده است 4اي اسمي داخل پيرابند در بند قطر ه  1

  

  

  

                                                 قطر فك مورد استفاده در آزمون بازخمش -5جدول 

  )ميلي متر(  dقطر اسمي ميلگرد
١(  )�١(  ١٢  ١٠  ٩  ٨  ٧  �  �  )�(١�(  

  )١٠٠(  )٨٠(  �٣  �٠  �٠  �٠  ٣٢  ٣٢  �٢  )٢٠(  )ميلي متر(   Dقطر فك 

  .توصيه نشده است 4قطر هاي اسمي داخل پيرابند در بند   1

  

  مشخصات مكانيكي              7

  خواص كششي   7-1

  .باشد سهمقادير الزم مشخصات كششي بايد مطابق جدول 

درصد از نمونه هاي آزمون شده بايد داراي مشخصات كششي مساوي يا بيشتراز مقادير  نود و پنجحداقل 

  .باشند 3جدول  مندرج در

  . باشد 3درصد مقاديرمندرج در جدول  نود و پنجهيچيك از نتايج آزمون هاي انجام شده نبايدكمتر از  

2.0pm(نسبت مقاومت كششي به تنش تسليم  RR ( براي هر يك از نمونه هاي مورد آزمون بايد حداقل. 

  .باشد  03/1

توان به عنوان حداقل مقادير مورد تاييد  را مي 5ار مقادير جدول در صورت توافق توليد كننده و خريد

  .استفاده نمود

  

  خواص خمشي   7-2

پس از انجام آزمون ها ، هيچيك از نمونه هاي مورد آزمون نبايد داراي ترك يا شكستگي قابل مشاهده با 

  .چشم غير مسلح باشند 

  

  خواص بازخمشي  7-3

  .يدار آزمون بازخمش ميتواند جايگزين آزمون خمش شود در صورت توافق توليد كننده و خر

  .آزمون بازخمش براي تعيين ميزان فرسودگي ميلگردهاي خم شده بكار ميرود 

يك از قطعات مورد آزمون نبايد داراي ترك يا شكستگي قابل مشاهده با چشم  پس از انجام آزمون ها ، هيچ

 .غير مسلح باشند 
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  انيكيآزمون خواص مك           8

درجه  صدتوان نمونه را تا  براي انجام آزمون ابتدا مي. آزمون بايد روي ميلگرد كامالً صاف انجام شود

  .گراد گرم نمود ، سپس اجازه داد تا آزادانه در هوا خنك شده و به حرارت آزمون برسد سانتي

  

  آزمون كشش   8-1

طول قسمت نشانه گذاري شده روي نمونه مورد  .انجام شود ISO 6892آزمون كشش بايد مطابق با استاندارد 

  .باشدميلي متر   180فاصله آزاد بين فك ها نبايد كمتر از . برابر قطر اسمي آن باشد پنجآزمون بايد 

  .براي محاسبه تنش تسليم و مقاومت كششي، سطح مقطع اسمي ميلگرد بايد مورد استفاده قرار گيرد

  

  آزمون خمش   8-2

  .انجام شود ISO 10065ابق با استاندارد آزمون خمش بايد مط

 4درجه حول فكي با اندازه قطرهاي مندرج در جدول  180تا  درجه 160نمونه مورد آزمون بايد با زاويه بين 

  . خم شود

مي   در نظر گرفته  4قطر فك براي ميلگردهاي با اندازه هاي مياني برابر اندازه كوچكتر بعدي طبق جدول 

  .شود

  بازخمشآزمون   8-3

نمونه مورد آزمون بايد حول فكي با اندازه . انجام شود ISO 10065آزمون بازخمش بايد مطابق با استاندارد 

  . خم شود ، 5قطرهاي مندرج در  جدول 

هر . درجه باشد 20درجه و زاويه باز خمش بايد  90بايد ) فرسوده شدن( زاويه خمش قبل از حرارت دادن 

  . گيري شوند ربرداري اندازهدو زاويه بايد قبل از با

       در نظر گرفته 5قطر فك براي ميلگردهاي با اندازه هاي مياني برابر اندازه كوچكتر بعدي طبق جدول 

 .مي شود

 

  شناسه گذاري          9

  :ميلگردهاي مطابق با اين استاندارد بايد به ترتيب زير نامگذاري شوند

  "ميلگرد فوالدي تسليح "عنوان  -

 )استاندارد فقط در صورت اخذ پروانه( اين استاندارد شماره -

 متر قطر اسمي بر حسب ميلي -

 )دار ساده، شياردار يا آج(شكل سطح ميلگرد  -

 شياردار ميلي متر 8 , ......ميلگرد فوالدي تسليح ، استاندارد ملي ايران شماره : مثال 
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  نشانه گذاري       10

  نشانه گذاري روي ميلگرد  1- 10

دار  هاي شياردار و آج هنگام نورد كردن روي مفتول شود كه مشخصات مربوط به كارخانه سازنده به  مي توصيه

  .هايي نشان داده شده است مثال الف در پيوست. حك شود

  

  نشانه گذاري روي كالف يا دسته ميلگرد  2- 10

ات سازنده، شماره كيلوگرمي ميلگرد بايد داراي برچسب حاوي مشخص پانصدهر دسته يا كالف حداقل 

 .استاندارد، قطر اسمي، كد آناليز شيميايي يا مرجع گزارش آزمون و نام كشور سازنده باشد

  

  صدور گواهينامه و بازرسي       11

  :صدور گواهي و بازرسي ميلگرد تسليح بايد بصورت زيرانجام شود 

   ISO 10144استاندارد  روش برنامه ريزي شده تحت نظارت شخص ثالث مطابق با -الف           

  آزمون محموله روش  - ب            

  روش برنامه ريزي شده  11-1

  .انجام شود ISO 10144در اين روش صدور گواهينامه و بازرسي بايد مطابق با استاندارد 

  

  روش آزمون محموله   11-2

هاي  و ارزيابي آزموندر صورت عدم استفاده از روش برنامه ريزي شده با توجه به طبيعت ، گستردگي 

  .عمل گردد11-4و  11-3هاي  بندپذيرش ميلگرد هاي اصالح سرد بايد بر اساس مالحظات 

  . انجام شود 11-3آزمون يك محموله خاص بايد مطابق بند 

  .مي تواند مورد استفاده قرار گيرد11-4در صورت موافقت سازنده و خريدار روش بند 

  

  مميزي انطباق   11-3

  ش كاررو  1- 11-3

هاي موجود بين سازنده و خريدار بر اساس مقررات ملي كشور خريدار  آزمون ها بايد براساس موافقت نامه

  .سازماندهي شده و اجرا شوند

  

  حجم نمونه برداري و روش آزمون 2- 11-3

هر . تن يا كسري از آن تقسيم شود پنجاهبه منظور انجام آزمون ، محموله بايد به بهر هاي با وزن حداكثر 

در صورت تقاضاي خريدار مشخصات . قطر اسمي و تركيب شيميايي يكسان باشد بهر بايد شامل توليدات با 

 . شيميايي نيز بايد در گزارش نتايج آزمون قيد شود
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  :ها بايد به شرح زير از هر بهر انتخاب شوند نمونه

  دو نمونه از هر بسته جهت آزمون تعيين مشخصات شيميايي محصول)  الف

جهت انجام سايرآزمون )1- 3-3-11نمونه مطابق بند  شصتيا در صورت امكان (پانزده نمونه از هر بسته ) ب 

  .  هاي مندرج در اين استاندارد

  

  ارزيابي نتايج  3- 11-3

  بررسي كمي 3-1- 11-3

  :هايي كمي ابتدا متغيرهاي زير محاسبه مي شوند جهت ارزيابي ويژگي

  ) xi( نمونه آزمون شده پانزدهمون  هر يك از تمام نتايج حاصل از آز) الف

  )= n 15 براي(  m15مقدار ميانگين، ) ب 

  )= n 15 براي( s15، انحراف استاندارد ) ج 

  .در صورتي كه شرط زير براي كليه آزمون ها برآورده شود بهر مورد نظر قبول  مي باشد

                                                      kfsm ≥×− 1515 33.2     

 بر اساس تعداد نمونه برابر اين عدد.مي باشد)  k( ضريب پذيرش  33/2مقدار استاندارد و عدد ، fkآن كه در 

15 n =  90/0(درصدي نودو احتمال=α-1(  درصد  پنج قرار گرفتن حداكثر)95/0=p(  نتايج در محدوده كمتر از

  .مقدار مشخصه محاسبه شده است

    :از فرمول زير محاسبه مي شود  ’kامين شرط فوق در صورت عدم ت

                                          
15

15

s

fm
K k−

=′  

 شصتطوري مجموعا  نمونه ديگر از هر بسته را مورد آزمون قرار داد به چهل و پنجمي توان  ’k  ≤ 2اگر  

ير براي كليه آزمون ها برآورده شود بهر مورد در اين صورت اگر شرط ز). = n 60(نمونه مورد آزمون قرار گيرد

  .نظر قبول  مي باشد

                                                   
kfsm >×− 6060 93.1  

  )α -1=90/0(درصدينود و احتمال = n 60 تعداد نمونه برابر براي)  k( ضريب پذيرش  93/1در اين فرمول عدد 

  .نتايج در محدوده كمتر از مقدار مشخصه محاسبه شده است )p=95/0(درصد  پنج قرار گرفتن حداكثر

  بررسي كيفي  3-2- 11-3

در مواردي كه مشخصات استاندارد به صورت حداكثر و حداقل تعيين شده باشند در صورتي كه كليه نتايج 

  . قبول مي باشد نمونه با اين استاندارد مطابقت داشته باشند بهر موردنظر  پانزدهدست آمده از آزمون  به

نمونه   چهل و پنجنمونه با استاندارد مغايرت داشت مي توان  پانزدهنمونه از  دوچنانچه نتايج آزمون حداكثر 

در اين ).= 60n(نمونه مورد آزمون قرار گيرد شصتطوري مجموعا   ديگر از هر بسته را مورد آزمون قرار داد به

     نمونه با استاندارد مغايرت داشت بهر مورد نظر قبول شصتنمونه از  دوصورت اگرنتايج آزمون حداكثر 

 . مي باشد
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  بررسي مشخصات شيميايي  3-3- 11-3

  .مطابقت داشته باشند 6هر دو نمونه آزمون شده بايد با الزامات بند

  

  مميزي حداقل مشخصات   11-4

  :طريق زيرانجام شونده ها بايد ب آزمون

. تن يا كسري از آن تقسيم شود پنجاهوله بايد به بهر هاي با وزن حداكثر به منظور انجام آزمون ، محم _  

در صورت تقاضاي خريدار . قطر اسمي و تركيب شيميايي يكسان باشد توليدات با  هر بهر بايد شامل

  .  مشخصات شيميايي نيز بايد در گزارش نتايج آزمون قيد شود

يد يك آزمون براي هر بهر انجام شود و  تمام نتايج در مورد هر يك از خواص مكانيكي تعيين شده با _

توان آزمون را مطابق با اســتاندارد  مطابقت داشته باشد در غير اين صورت مي 7آزمون ها بايد با الزامات بند 

ISO 404 تكرار نمود. 

ارد و نيز اين استاند 7سازنده بايد گزارشي مبني بر انطباق مشخصات مكانيكي محموله با الزامات بند  _

 .تاييديه مطابقت محموله با ساير الزامات اين استاندارد را ارائه نمايد

 

  گزارش نتايج آزمون          12

  :گزارش نتايج آزمون بايد حاوي اطالعات زير باشد

  روش توليد )الف

  ) 9براساس بند ( شناسه گذاري )ب 

  تعداد ميلگردهاي هر بسته  )ج 

  )در صورت لزوم ( ه ميلگردها نام سازمان آزمون كنند )د 

  تاريخ انجام آزمون )ه 

  وزن بهر  )و 

  نتايج آزمون )ز 
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  ) اتياطالع( پيوست الف

  مشخص نمودن مبدا بر روي ميلگرد

ها يا  توان اين عدد را به كمك تعداد شيار اگر يك عدد مشخص به سازنده اختصاص داده شده باشد مي

  .نشان داد 2يا  1 ي ميلگرد مطابق اشكالها رو آج

  

  

  

  
  

 ) 3×10+10×1(          40شماره ساخت  شروع

 جهت شمارش

 وليد كننده روي ميلگرد آجدار نحوه مشخص نمودن ت - 1شكل 

 ) 6×10+8×1(         68شماره ساخت  شروع

 جهت شمارش

 نحوه مشخص نمودن توليد كننده روي ميلگرد شياردار  - 2شكل 


