
جوش سر به سر میلگرد فورجینگ

تا 30 % صرفه جویی با حذف اورلپ و پرتی
اجرای بهتر بتن ریزی

 این روش دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است



تاریخچه و نحوه عملکرد جوش سربه سر میلگرد

روش اتصال جوش سر به سر میلگرد نسبت به روش هاي متداول و مرسوم فعلی از جمله وصله پوششي )اورلپ( 
و نیز روش استفاده از اتصاالت مکانیکي )کوپلر( از صرفه اقتصادي بیشتري برخوردار بوده و همچنین استحکام 
ناحیه اتصال در آن نیز بیشتر از میلگرد پایه مي باشد. این روش بیش از 60 سال پیش در کشور ژاپن ابداع گردیده 
و در حال حاضر اصلی ترین روش جاگزین اورلپ در این کشور به حساب می رود. این تکنولوژی از سال 1389 
وارد ایران شده و مورد تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین سازمان نظام مهندسی می باشد.

در این روش با ایجاد حرارت حاصل از سوختن گاز اکسیژن و استیلن )در حدود 1200 تا 1300 درجه سانتی گراد( باعث 
ایجاد پیوند بین دو سرآرماتور شده بطوری که اتم ها در محل اتصال تحت اثر حرارت و فشار باال بدون ایجاد تغییر 

شیمیایی با هم آمیخته شده و امتزاج صورت می گیرد و فلز یکپارچه ای را فراهم می آورند.



   مزایا و صرفه جویی ها 

صرفه جویی ها :
   * تا 30 %  صرفه جویی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرت آرماتور.

   * اتصال میلگردهای غیر قابل مصرف )پرت( به یکدیگر و استفاده مجدد از آنها.

مقاوم سازي و اجراي بهتر:

عکس العمل آرماتور تحت اثر کشش بیش از حد

صرفه جویی قابل مالحظه با حذف اورلپ

عکس العمل آرماتور تحت اثرخمش 

زمان کل عملیات جوش و بارگذاری 5 دقیقه
مدت اتصال )برای میلگرد 25میلیمتر(90 ثانیه

     * با توجه به حذف وصله پوششی )اورلپ( و یکپارچگی به وجود آمده، سازه در مقابل زلزله مقاومتر می گردد.
     * با حداقل 15 سانتیمتر ارتفاع ریشه انتظار نیز، اتصال جوش سر به سر میلگرد انجام می شود.

     * کاستن از حجم و تراکم میلگردها در نقاط اتصال و امکان بتن ریزی و ویبره بهتر.
     * امکان استفاده از این روش در هر جای سازه برخالف روش سنتی اورلپ.



سـتـــــــونسـتـــــــون

دیـــــوار بـــرشیدیـــــوار بـــرشی

فـــونـــداسیـــونفـــونـــداسیـــون

ریــــشه کـــوتـاهریــــشه کـــوتـاه

   قابلیت های فناوری جوش سر به سر میلگرد

فناوری مدرن جوش سر به سر میلگرد فرایندی مطمئن، سریع و مقرون به صرفه جهت اتصال میلگردهای تقویت 
کننده در سازه های بتنی پروژه های عمرانی می باشد. مقاوم سازی سازه بتنی، کاهش مصرف میلگرد، کاهش 
تراکم میلگردها و یکپارچگی بتن از مزایای این روش با کاربری آسان در تمامی اجزای سازه بتنی از قبیل ستونها، 

دیوارهای برشی، فونداسیون، ریشه های کوتاه و ... می باشد.



اجرای جوش سربه سرمیلگرد  میدان هروی 
کارفرما: مهندس باقری

زمان: 1400-1401

اجرای جوش سر به سر میلگرد مسجد لویزان 
زمان: 1400 

اجرای جوش سر به سر میلگرد برج باغ یافت آباد
زمان: 1397-1398 

اجرای جوش سربه سر در مجتمع مسکونی واقع در ولنجک
زمان:  1401

   قابلیت های فناوری جوش سر به سر میلگرد



   تاییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



   تاییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



   تاییدیه نظام مهندسی استان تهران



   رزومه اجرایی جوش سر به سر میلگرد شرکت پویاگستر - برخی از پروژه ها



   آزمون های مخرب بعد از اجرا؛ کشش و خمش

نمونه آزمون مخرب خمشنمونه آزمون مخرب خمش

نمونه های آزمون مخرب کششنمونه های آزمون مخرب کشش



   نتایج تست آزمون های مخرب کشش و خمش



   آزمون های غیر مخرب بعد از اجرا

))VTVT( آزمون چشمی )آزمون چشمی

))UTUT( آزمون فراصوت-التراسونیک )آزمون فراصوت-التراسونیک



   مقایسه هزینه ها و صرفه جویی ها



         

پمپ هیدرولیک:
تولید فشار بر محور طولی میلگرد جهت انجام جوش سر به  

سر میلگرد بوسیله پمپ هیدرولیک صورت می پذیرد.

گیره نگهدارنده:
ثابت  فک  دو  از  که  گیره هایی  از  جوشکاری  فرآیند  در 
سر  دو  می گردد.  استفاده  است  شده  تشکیل  متحرک  و 
فک  انتهای  به  و  می شود  بسته  گیره  روی  بر  میلگردها 
متحرک آن جک هیدرولیک بسته شده و از این طریق نیرو 

به دو سر میلگردها وارد می شود.

HP-1Rکد

ح �ش
پمپ هیدرولیک ۷۰۰ بار

 مجهز به ش�ی تنظیم فشار

۱۴.۸ کیلوگرموزن

OS-1PMکد

ح دسته فرمان�ش

استفاده
روشن و خاموش کردن پمپ 

ن لوله اختالط و نگه داش�ت

HH-1Bکد

ح شلنگ هیدرولیک ۷۰۰ بار�ش

J-2RJ-1PMکد

ح جک هیدرولیکجک هیدرولیک�ش

F-1PMکد

ح ه نگه دارنده میلگرد�ش گ�ی

سایز ۱۸ تا ۳۵میلگرد قابل جایگذاری

۸.۴ کیلوگرموزن

RW-1Bکد

ح آچار بوکس�ش

   اجزای دستگاه جوش سر به سر



            

اره برش سرد:
در پروسه جوشکاری، دو سر میگردها باید 90 درجه و کامال صاف 
و عاری از هرگونه آلودگی باشد. به همین دلیل از اره ای که توانایی 

چنین برش هایی را دارد استفاده می گردد.

 

 

ادوات جانبی :
ادوات جانبی دستگاه شامل موارد زیر می باشد.

حکد میلگرد قابل برش�ش

C-32Kسایز ۱۸ تا ۳2اره بر�ت

C-41Kسایز ۱۸ تا ۴۱اره بر�ت

حکد میلگرد قابل برش�ش

B-35Mسایز ۱۹ تا ۳۵تیغه الماسه

B-41Kسایز ۱۹ تا ۴۱تیغه الماسه

حکد سایز مناسب میلگرد�ش

MP-32Sسایز ۱۹ تا ۳2لوله اختالط

MP-35Sسایز ۱۹ تا ۳۵لوله اختالط

حکد سایز مناسب میلگرد�ش

RB-25Sسایز ۱۸ تا 2۵مشعل

RB-32Sسایز ۱۸ تا ۳2مشعل

RB-35Sسایز ۱۸ تا ۳۵مشعل

OAH-1Bکد

ح شلنگ دوقلو�ش

AM-1Bکد

ح مانوم�ت استیلن�ش

OM-1Bکد

ح ن�ش ش مانوم�ت اکس�ی

BX-1Bکد

ح جعبه ابزار�ش

مشعل:
مخلوط گازهای اکسیژن و استیلن در این قسمت شعله ور می شود. 
این نازل ها به گونه ای طراحی شده است که شعله بطور یکنواخت 

تمام نقطه اتصال دو میلگرد را احاطه می کند.

لوله اختالط:
وظیفه این  بخش از دستگاه، اختالط دو گاز اکسیژن و استیلن و 

تنظیم شعله به کمک شیر تنظیم روی آن می باشد. 

   اجزای دستگاه جوش سر به سر



• تاییدیه ها و آزمایشات
1- این روش استاندارد بین المللی JIS ژاپن را دارا می باشد.

2- این سیستم در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نظام

  مهندسی استان تهران بررسی شده و مورد تایید است.

3- انجام آزمایشات کشش، خمش و سایر آزمونهای مشابه در 

  دانشگاه ها و آزمایشگاه های معتبر

4- امکان تست آلتراسونیک جوش ها بعد از اجرا

آدرس: تهران، خ طالقانی غربی، نبش خیابان سرپرست، پالک 528
      تلفن: 61948-021  داخلی 3

              همراه: 0990-487-5257
فکس: 021-66462255

www.puyagostar.com           :وب سایت
info@puyagostar.com  :پست الکترونیکی

   مزایای استفاده از دستگاه

• مزایای جوش سر به سر )فورجینگ(
1-صرفه جویی 15 تا 20 درصدی در مصرف میلگرد

  با حذف اورلپ و پرت آرماتور

2-کاستن از حجم و تراکم میلگردها در نقاط اتصال و

  امکان ویبره بهتر

3- 25% افزایش مقاومت میلگرد در نقطه جوش و

  یکپارچگی محل جوش با دیگر نقاط میلگرد

• مزایای دستگاه جوش سر به سر میلگرد
1- فروش و ارایه خدمات توسط شرکت البرز ابزار با 30 سال سابقه

  و 200 نمایندگی در سرار کشور

2 - یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش


