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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تققیقتات صتنعتی ایتران،      3سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

تدوین و نشراستانداردهای ملی )رسمی( ایتران را بته دهتده     تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین،1371مصوب بهمن ماه

 .دارد

نظران مراکت  و مؤسستات دلمتی،    های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

ه بته شترایط تولیتدی، فنتاوری و     شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجپژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

-کننتدگان، صتادرکنندگان و وارد  تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکننتدگان، مصتر   

نویس استانداردهای ملی ایران بترای   شود. پیشدولتی حاصل میهای دولتی و غیرکنندگان، مراک  دلمی و تخصصی، نهادها، سازمان

شود و پس از دریافتت نظرهتا و پیشتنهادها در کمیتتۀ ملتی       های مربوط ارسال می نفع و ادضای کمیسیوننظرخواهی به مراجع ذی

 شود.مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به دنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و منتشر می

کنند درکمیتته   صالح نی  با ردایت ضوابط تعیین شده تهیه میمند و ذی های دالقه نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان پیش

شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملتی تلقتی    ملی طرح، بررسی و درصورت تصویب، به دنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می

اندارد مربوط که در ستازمان ملتی استتاندارد    تدوین و در کمیتۀ ملی است 5استاندارد ملی ایران شمارۀ  شود که بر اساس مقرراتمی

 شود به تصویب رسیده باشد. ایران تشکیل می

(ISO)المللی استتاندارد   سازمان ملی استاندارد ایران از ادضای اصلی سازمان بین
و  2(IECالمللتی الکتروتکنیتک )   ،کمیستیون بتین  1

(OIML)شناسی قانونی  المللی اندازه سازمان بین
(CAC)کمیسیون کدکس غذایی  4است و به دنوان تنها رابط 3

در کشور فعالیتت   5

های دلمتی،   های خاص کشور، از آخرین پیشرفت کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تتوجه به شرایط کلی و نیازمندی می

 شود. گیری می المللی بهره فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین

کننتدگان، حفتس ستالمت و     بینی شده در قانون، برای حمایت از مصتر   تواند با ردایت موازین پیش تاندارد ایران میسازمان ملی اس

مقیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استتانداردهای   ایمنی فردی و دمومی، حصول اطمینان از کیفیت مقصوالت و مالحظات زیست

تواند یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای دالی استاندارد، اجباری کند. سازمان میملی ایران را برای مقصوالت تولیدی داخل کشور و/

بنتدی آن را اجبتاری کنتد.     المللی برای مقصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهتای صتادراتی و درجته    به منظور حفس بازارهای بین

و مؤسسات فعتال در زمینتۀ مشتاوره، آمتوزا، بازرستی،      ها  کنندگان از خدمات سازمان همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده

ها و مراک  واسنجی )کالیبراستیون( وستایل    مقیطی، آزمایشگاه  های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستسیستم ممی ی و صدورگواهی

کنتد و در   یتابی متی  ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایتران ارز  گونه سازمان سنجش، سازمان ملی استاندارد این

ها نظارت میکند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهتا،  ها ادطا و بر دملکرد آنصورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن

واسنجی وسایل سنجش، تعیین دیار فل ات گرانبها و انجام تققیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملتی ایتران از دیگتر    

 ایف این سازمان است.وظ

 

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 –اي سازه هايگري پیوسته مورد مصرف در فوالدریخته روششمشه و شمشال تولید شده به -فوالد»

 «هاي آزمونها و روشویژگی

 

 سمت و/ یا نمایندگی رئیس: 

 دلوی زارع، سیدرضا

 (موادمهندسی )دکتری 

 دانشگاه شهید چمران اهواز - دلمی هیأتدضو 

  دبیر:

 پور، مقمودیاقوت

 (موادمهندسی  )کارشناسی ارشد

 شرکت فوالد خوزستان - مدیر کنترل کیفیت

  ا()اسامی به ترتیب حرو  الفب: اعضاء

 فوالد خوزستان شرکت - کارشناس تضمین کیفیت آهویی، زینب

  مواد(مهندسی )کارشناسی 
  

 شرکت غلتک سازان -ت مدیر کنترل کیفی اسفرجانی، دلیرضا

  مواد(مهندسی ارشد  کارشناسی)
  

 فوالد خوزستان شرکت - مدیر تضمین کیفیت اکابر، مقمود

  (مواد مهندسی کارشناسی)
  

 گروه رافا -ت مدیر کنترل کیفی اینانلو، آرا

  مواد(مهندسی )کارشناسی 
  

 باغ فر، امیر

 (مواد مهندسی کارشناسی)

گروه ملی صنعتی فوالد  -ت سرپرست کنترل کیفی

 ایران
  

 فوالدی کنندگانانجمن حمایت از تولید - نماینده باقرزاده، بهرام

  (موادکارشناسی مهندسی )
  

 باقریه، آرا

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 شرکت غلتک سازان اصفهان - کارشناس تققیقات

  

 باقوت، بهنام

 (موادارشد مهندسی  کارشناسی)

 

 انجمن حمایت از تولید کنندگان فوالدی -نماینده 
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 سمت و/ یا نمایندگی ()اسامی به ترتیب حرو  الفبا: اعضاء

  

 بخشایی، رضا

 (کارشناسی مهندسی مواد)

فوالد مبارکه  شرکت پشتیبانی فنی -کارشناس

 اصفهان

  

 کارشناس استاندارد بیرگانی نیا، صولت

  (موادمهندسی  کارشناسی)
  

 استانداردکارشناس  پوالدگر، دبدالعلی

  (مکانیکمهندسی )کارشناسی 
  

 تدین، مقمدکاظم

 (موادارشد مهندسی  کارشناسی)

فوالد مبارکه  شرکت - مدیر پشتیبانی فنی مشتریان

 اصفهان
  

 صنایع فوالد کرمان -ت یس کنترل کیفیئر ترقی خواه، اکبر

  مواد(مهندسی )کارشناسی 
  

 فوالد البرز غرب شرکت - مدیره هیأتدضو  تقی آبادی، رضا

  مواد(مهندسی )دکتری 
  

 فوالد خوزستان شرکت - مدیر آزمایشگاه جابری، دبدالرضا

  (موادمهندسی  کارشناسی)
  

 اهواز هنورد و لول شرکت -ت سرپرست کنترل کیفی حیدری سودجانی، حسین

  (موادمهندسی  کارشناسی)
  

 خرم نیا، مهران

 (موادارشد مهندسی  کارشناسی)

 فوالد خوزستان شرکت - و توسعه ری یبرنامهمعاون 

  

 فوالدی کنندگانانجمن حمایت از تولید -دبیر  خلیفه سلطان، سید رسول

  )کارشناسی مهندسی مواد(
  

 مجتمع فوالد بناب - مدیر تضمین کیفیت خوشدلی، دبدالوهاب

  شیمی( ی)کارشناس
  

 ذوب آهن اصفهان شرکت -ت مدیر کنترل کیفی دیباجی، سید حسین

  )کارشناسی مهندسی مواد(
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 سمت و/ یا نمایندگی ): )اسامی به ترتیب حروف الفبااعضاء

 ی د مجتمع فوالد کویر -معاون تکنولوژی  رشیدی، مقسن

  مواد( )کارشناسی مهندسی
  

 فوالد ویان -مدیر تضمین کیفیت  زاردی، جالل

  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
  

 صنایع فوالد کرمان -ت مدیر کنترل کیفی زیدآبادی نژاد، مقمد مهدی

  مکانیک( )کارشناسی مهندسی
  

 غلتک سازان سپاهان شرکت - کارشناس بازرگانی سپهری فرد، حجت ا...

  )کارشناسی بازرگانی(
  

 گروه صنعتی شکفته -مدیر تولید  سرچوبی، مهدی

  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
  

 سعیدی، ستار

 )کارشناسی مهندسی مواد(

فوالد  شرکت - سرپرست خدمات فنی مشتریان

 هرم گان
  

 جهان فوالد غرب شرکت -ت مدیر کنترل کیفی سکانگری، وحید

  مهندسی مواد( )کارشناسی
  

 خسروشمس، 

 (ارشد مهندسی مواد)کارشناسی 

 ذوب آهن اصفهان شرکت - گریسرپرست ریخته

 

  

 شهرستانی، سید رضا

 الکترونیک( )کارشناسی مهندسی

 کنندگانتولیدانجمن حمایت از  - مدیره هیأتدضو 

 فوالد
  

 شهنیانی، معصومه

 )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(

فوالد  شرکت - فروا و بازاریابی ،مدیر تققیقات

 خوزستان
  

 فراگیر ذوب آهن اصفهان شرکت - مدیر کیفیت شیرین پرور، مرتضی

  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
  

 کارخانه ذوب بریس - مدیر صادقی، مسعود

  )کارشناسی مهندسی مواد(
  

 صدری کوپائی، مقمد

 مواد( کارشناسی مهندسی)

 آهن اصفهانذوب شرکت  –سرپرست تولید فوالد 
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 سمت و/ یا نمایندگی ): )اسامی به ترتیب حروف الفبااعضاء

 ، حمیدرضاصفایی

 مواد( کارشناسی مهندسی)

 ذوب آهن اصفهانشرکت  - مدیر تولید فوالدسازی

  

 دانشگاه صنعتی اصفهان - دلمی هیأتدضو  ، ابوذرزادهطاهری

  (دکتری مهندسی مکانیک)
  

 وحیدظریف سنگ آتش خباز، 

 )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(

فوالد شرکت  –مدیر فناوری تولید فوالدسازی 

 خوزستان
  

 مجتمع فوالد کویر – برداریبهره معاون دباسی، مقسن

  )کارشناسی مهندسی مواد(
  

 مجتمع صنعتی چادرملو  -ت سرپرست کنترل کیفی دبدلی دهج، مقمد

  مواد(مهندسی  کارشناسی)
  

 دبدالرحیمی، نوید

 ارشد مهندسی صنایع( )کارشناسی

 ذوب آهن سپهر شرقشرکت  –مدیر طرح و برنامه 

 
  

 مجتمع فوالد روهینا جنوب -ت مدیر کنترل کیفی پور، بهمندلی

  )کارشناسی مهندسی مواد(
  

 فتاح پور، میثم

 مواد( کارشناسی مهندسی)

فوالد  شرکت - کارشناس پشتیبانی فنی مشتریان

 هرم گان
  

 گروه ملی صنعتی فوالد ایران - سرپرست شیفت کرمعلی، حسین

  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
  

 شرکت آسین فوالد -متخصص متالورژی   کریمی، منوچهر

  مواد( )کارشناسی ارشد مهندسی
  

 کارشناس استاندارد ، مقمدرضاپورگپل

  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
  

 فوالد ارفع شرکت -ت سرپرست کنترل کیفی منصوریان، حمید

  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
  

 ی دفوالد کویر  شرکت - مشاور فنی میرزاباقریان، داریوا

  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
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 سمت و/ یا نمایندگی ): )اسامی به ترتیب حروف الفبااعضاء
  

 ذوب آهن اصفهان شرکت -ت کیفیسرپرست کنترل  ناهید، سلمان

  )کارشناسی شیمی(
  

 نورد و لوله اهواز شرکت -ت کارشناس کنترل کیفی نظری، مهران

  مواد(مهندسی  کارشناسی)
  

 هرم ی، سیاوا

 مواد(مهندسی  کارشناسی)

 گروه ملی صنعتی فوالد ایران -ت مدیر کنترل کیفی

  ویراستار:

 استانداردکارشناس  گپل پور، مقمدرضا
  )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان     

 ک گفتار پیش

 1 هد  و دامنه کاربرد   1

 1 مراجع ال امی   2

 2 اصطالحات و تعاریف   3

 4 شناسه  4

 4 داریه شده توسط خرئاطالدات ارا  5

 4 اطالدات ال امی   1-5  

 5 های انتخابی گ ینه  2-5  

 5 فرایند تولید  6

 5 فرایند فوالدسازی   1-6  

 5 زداییاکسیژن  2-6  
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 9 دیوب سطقی و درونی  3-7  

 12 بردارینمونه  8

 12 برداری برای تعیین ترکیب شیمیایی نمونه  8-1  

  هابرداری برای سایر آزموننمونه  2-8  

  های آزمونروا   9

12 

  12  

  تعیین ترکیب شیمیایی  1-9  

 بازرسی   10

12 

12 

 12  هابازرسی ابعاد و شکل و رواداری  1-10  

         بازرسی کیفیت سطقی و درونی  2-10  

 مدارک بازرسی  3-10  

13 

13 

 13 گذاری نشانه  11

 13 نامه فنیگواهی  12

 14 شکایات مشتری  13

 15 ارزیابی انطباق )ال امی(  الفپیوست 

 19 نامهکتاب
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  گفتارشیپ

 –ایسازه هایگری پیوسته مورد مصر  در فوالدریخته رواشمشه و شمشال تولید شده به -فوالد»استاندارد 

پس از  ،اساس پژوهش انجام شده تهیه و تدوین شده استبر آن  نویسکه پیش «های آزمونها و رواویژگی

مورخ  فل شناسیکمیته ملی استاندارد  یهاجالس یک صد و دومیندر  ،مربوط هایدر کمیسیون بررسی

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه  3به استناد بند یک ماده  این استاندارد اینک .شد تصویب 28/11/1398

  شود.به دنوان استاندارد ملی ایران منتشر می ،1371مصوب بهمن ماه  ، عتی ایراناستاندارد و تققیقات صن

ساختار و شیوه  –)استانداردهای ملی ایران 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 

ملی و جهانی در زمینه  هایبرای حفس همگامی و هماهنگی با تقوالت و پیشرفت شوند.نگارا( تدوین می

د شد و هر پیشنهادی که برای نل وم تجدید نظر خواهدر صورت استانداردهای ملی ایران  ،دلوم و خدمات ،صنایع

مورد توجه قرار مربوطه  هایکمیسیونهنگام تجدید نظر در  ،اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود

 تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد. باید همواره از آخرین خواهدگرفت. بنابراین،

 نتایج پژوهشی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: 

 مستندات و استانداردهای داخلی شرکت فوالد خوزستان -

 های فوالدیکننده شمشننده و مصر کتأمینهای و اسناد و تجربیات شرکتمدارک  -
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مورد مصرف در  وستهیپ يگرختهیر روشبه شده دیشمشه و شمشال تول -فوالد

 آزمون يهاروش و هایژگیو -ياسازه هايفوالد

 هدف و دامنه کاربرد  1

ی فوالدها ردهاز  (2و شمشال 1شمشهشمش ) های آزمونها و رواتعیین ویژگی ،هد  از تدوین این استاندارد

 چهارگوا است کهبا مقطع 13280-1 ملی ایران شمارهمطابق با استاندارد  غیر آلیاژی و کم آلیاژی ایسازه

 گردهای مورد استفاده در بتن مسلحو میل گری پیوسته تولید شده و برای تولید مقاطع طویلروا ریختهبه

 .کاربرد داردروا گرم نوردیده به

د نشوداخل قالب ثابت تولید می وسیله ریختن فوالد مذاب بهکه به 3تک باری شمشاین استاندارد برای مقصوالت 

 .، کاربرد ندارد4نوردیهای یا شمش

گردهای بتن و میلشده افقی و روباز برای تولید مقصوالت نوردی طویل  گریریخته باریهای تکشمشاز 

 .استفاده شودنباید لح سم

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده است. در متن این استاندارد به آن وابطی وجود دارد کهضدر مراجع زیر 

برای ها و تجدید نظرهای بعدی آن با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهمرجعی که به درصورتی

ها ارجاع داده شده است، همواره که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنمراجعی  نیست. در موردآور این استاندارد ال ام

 ست.اآور برای این استاندارد ال ام های بعدیرین تجدیدنظر و اصالحیهآخ

  این استاندارد ال امی است:کاربرد  استفاده از مراجع زیر برای

 مدارک بازرسی -فوالد و مقصوالت فوالدی، 1392سال  :6650ملی ایران شماره  استاندارد 2-1

هتا بترای   سازی نمونته و آماده بردارینمونه –فوالد و چدن، 1386: سال 9376استاندارد ملی ایران شماره  2-2

 ترکیبات شیمیاییگیری اندازه

                                                 
1-Bloom 

2-Billet 

3- Ingot 

4-As rolled 
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-بته گیتری دناصتر   اندازه -، فوالدهای کربنی و کم آلیاژ1394: سال 10979استاندارد ملی ایران شماره  2-3

 روا آزمون -اتمی جرقهنشر  سنجیطیفروا 

به  فوالدها بندیرده :1قسمت  -رده بندی -، فوالدها1389 سال :13280-1استاندارد ملی ایران شماره  2-4

 غیر آلیاژی براساس ترکیب شیمیایی فوالدهای آلیاژی و

روژن و اکسیژن در ، گوگرد، نیتگیری کربنندازه، ا1392سال  :18000استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 های آزمونروا -های مختلف ذوب و احتراق، آهن، نیکل و کبالت به روافوالد آلیاژهای

 و تعاریف اصطالحات 3

 :رودکار میاستاندارد اصطالحات و تعاریف زیر بهدر این 

3-1   

 محصول نیمه نهایی

semi-finished product 

به مقصول آهنگری در فرآیندهای بعدی مانند نورد یا که است گری پیوسته ریختهاز دست آمده مقصول به

 شود.مینهایی تبدیل 

3-2 

 شمشه مربعی

square bloom 
 باشد. mm120 ب رگتر از آناضالع مقطع  که با مقطع مربع نهایی نیمه مقصول

3-3 

 شمشال مربعی
square billet 

 باشد. mm 120یا مساوی  کوچکترآن اضالع مقطع  که با مقطع مربع نهایی نیمه مقصول
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3-4 

 مستطیلی شمشه
rectangular bloom 

mmکه مساحت مقطع آن ب رگتر از  با مقطع مستطیل نهایی نیمه مقصول
و نسبت پهنا به ضخامت  14400 2

 .باشد 2از  کوچکترو  1آن ب رگتر از 

3-5 

 مستطیلی شمشال
rectangular billet 

mm از ب رگترمساوی یا  که مساحت مقطع آن با مقطع مستطیل نهایی نیمه مقصول
یا  کوچکترو  22500

mmمساوی 
 .باشد 2از  کوچکترو  1و نسبت پهنا به ضخامت آن ب رگتر از  14400 2

3-6 

 نقص
imperfection 

آن کوچکتر یا مساوی یک مقدار حدی تعیین شده باشد و اصالح  اندازهتعداد یا درونی که سطقی یا  ناپیوستگی

 آن ال امی نیست.

 3-7 

 عیب

defect 

آن ب رگتر یا مساوی یک مقدار حدی تعیین شده باشد و اصالح اندازه تعداد یا که سطقی یا درونی ناپیوستگی 

 شود.مردود می نهایی مقصولاصالح آن، آن ال امی است و درصورت ددم 

3-8 

 فوالدي رده

steel grade 

 باشد.از مشخصات گویند که نشان دهنده کیفیت یا ویژگی فوالد می ایبه مجموده
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 3-9 

 بازرسی ویژه

specific inspection 

 مقصولبخشی از  ،که بازرسی است که قبل از تقویل بر روی مقصوالت تولید شده یا بر روی واحدهای آزمون

به استاندارد ملی ایران ) شوداست برای تایید انطباق با ال امات سفارا و مطابق با مشخصات مقصول انجام می

 .مراجعه شود( 6650شماره 

 شناسه  4

 باشد:زیر می شمشه و شمشال شامل موارد شناسه

 ؛شماره این استاندارد -الف

 شمشال؛ رده شمشه/ -ب

 ؛شمشال نام: شمشه/ -پ
 در اشاره به شمشال استفاده شود. BTدر اشاره به شمشه و از کد  BMاز کد  -ادآوريی

 ؛خریدارکننده و تأمینالمللی مورد توافق بین بین /یا استاندارد ملی 1 فوالدی بر اساس جدول شمشرده  -ت

 .متر )به اصطالحات و تعاریف مراجعه شود(طول برحسب میلیشامل اضالع مقطع و اسمی ابعاد  -ث
 :مثال

 شود:می گذاریصورت زیر شناسههب mm 10000 × mm200 mm × 200 به ابعاد H1فوالدی  شمششمشه با رده 

INSO ….. BM-H1 200×  200 × 10000 

 ه شده توسط خریدارئاطالعات ارا 5

 الزامی اطالعات 5-1 

 کننده ارائه کند:تأمیناطالدات زیر را به  ،خریدار باید در زمان سفارا

 ؛شناسه -الف

 ؛مقدار سفارا -ب

 ؛شمشال( شکل/ نوع مقصول )شمشه/ -پ

 ؛شماره این استاندارد -ت

 ؛خریدارکننده و تأمینالمللی مورد توافق بین بین /یا استاندارد ملی 1 بر اساس جدول شمشرده  -ث

 ؛ابعاد اسمی و رواداری ابعاد و شکل -ج
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 ؛و اسناد بازرسی نقص، آزمون، معیار پذیرا یبازرس یال امات تکمیل -چ

 ؛1کاربرد نهایی -ح

 .1 جدولدر در مقدوده ذکر شده  ترکیب شیمیایی پیشنهادی خریدار -خ
 1باید مطابق جدول  ،در زمان سفارا مشخص نشده باشد کهدرصورتی شمش های مجاز برای ترکیب شیمیاییمقدوده -ادآوريی

 باشد.

  هاي انتخابیگزینه   5-2 

را در قرارداد توافق شده بین طرفین انتخابی  هایگ ینههر یک یا تعدادی از  درجاگر خریدار خواسته خود جهت 

نی  آماده انتخابی  هایگ ینهاین  مطابق باکننده باید مقصول را دالوه بر مشخصات اصلی، تأمین ،مشخص نماید

 از: دبارتند های انتخابیگ ینهنماید. برخی از 

 ؛فرآیند فوالدسازی -الف

 ؛نندهکتأمینکارخانجات  خریدار در مقل توسطبازرسی شرایط سطقی و ابعاد  -ب

 ؛گذاری مورد نظر )از نظر مقتوا، رنگ، و سایر مشخصات مورد درخواست(نوع نشانه -پ

 .ارزیابی کیفیت در هنگام درخواست و سفارا هایآزمون -ت

 فرآیند تولید 6

 فرآیند فوالدسازي    6-1

دملیات  و انجام. پس از تخلیه مذاب در پاتیل تولید شود رایجشناخته شده های روایکی از به باید فوالد مذاب 

 از انتقال به واحد مذاب پس فوالد شود.میگری آماده جهت ریخته ، مذابجهت پاالیش متالورژی ثانویه

، که پس از انجماد به شودگری تقسیم میهای ریختهطور پیوسته در تاندیش تخلیه و بین قالبگری بهریخته

 آید.شکل مورد نظر در می

  زداییاکسیژن 6-2 

صورت کامالً ای انجام گیرد که فوالد تولیدی بهگونهد مطابق استاندارد مقصول باید بهفوال زداییدملیات اکسیژن

 آرام، آرام یا نیمه آرام باشد.

                                                 
1-End use 
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 هاویژگی 7

 ترکیب شیمیایی 7-1

  تعییناز تاندیش یا قالب برداری تقت دنوان ترکیب شیمیایی مذاب با نمونه ،شیمیاییترکیب   7-1-1

 مطابقت داشته باشد. 1 با مقادیر جدولبر مبنای مقصول نهایی پیشنهادی باید  شود ومی

 شود:زیر استفاده می از فرمول 1تعیین مقدار کربن معادلبرای    7-1-2

(1)                     𝐶𝐸 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉

5
+

𝑁𝑖+𝐶𝑢

15
 

 

 شمشال شمشه/تولید ترکیب شیمیایی مذاب براي  -1جدول 

 مقادیر برحسب درصد کسر جرمی

                                                 
1-Carbon Equivalent 

 کربن معادل
 CE 

N S وP Mn Si C 
رده 

 شمش

نوع 

 محصول

 پیشنهادي
یا  بیشینه

 مقدوده
 کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه بیشینه بیشینه

 R1 10/0 22/0 15/0 55/0 35/0 75/0 050/0 - تت

ل
می

لح
مس
ن 
 بت
ده
دی
ور
م ن
گر
ی 
الد
فو
ی 
ها
رد
گ

 

50/0 - 045/0 30/1 75/0 60/0 15/0 32/0 27/0 R2 

51/0 012/0 040/0 60/1 65/0 55/0 15/0 27/0 19/0 R3 

52/0-44/0 - 045/0 60/1 80/0 60/0 15/0 37/0 28/0 R4-A 

60/0-52/0 - 045/0 60/1 80/0 60/0 15/0 37/0 28/0 R4-B 

56/0-42/0 012/0 040/0 50/1 80/0 55/0 15/0 30/0 22/0 R5 

65/0-50/0 - 045/0 80/1 20/1 60/0 15/0 40/0 30/0 R6 

61/0-41/0 012/0 040/0 80/1 10/1 55/0 15/0 32/0 24/0 R7 

50/0-42/0 012/0 045/0 90/0 50/0 35/0 15/0 37/0 28/0 R8 

35/0 012/0 040/0 40/1 25/0 30/0 12/0 17/0 10/0 H1 

م 
گر
ن 
آه
ر 
تی

ده
دی
ور
ن

 

40/0 012/0 040/0 50/1 40/0 40/0 15/0 21/0 10/0 H2 

45/0 012/0 040/0 60/1 10/1 55/0 15/0 24/0 15/0 H3 



 1398 سال :)چاپ اول( 20300 استاندارد ملی ایران شماره

 

7 
 

 و شکل هاي ابعادابعاد و رواداري 7-2 

باشد.  کننده و خریدارتأمینطرفین سفارا مورد توافق بین  مطابق باابعاد باید از نظر طول و سطح مقطع 

 باشد. 2جدول  شکل و ابعاد شمشه/شمشال باید مطابقرواداری مجاز 

 

 

 

 کربن معادل
 CE 

N S وP Mn Si C 
رده 

 شمش

نوع 

 محصول

 پیشنهادي
بیشینه یا 

 مقدوده
 کمینه بیشینه کمینه بیشینه کمینه بیشینه بیشینه بیشینه

35/0 009/0 050/0 50/1 40/0 55/0 - 18/0 10/0 L1 

ده
دی
ور
م ن
گر
ی 
بش
ن

 

35/0 012/0 045/0 50/1 20/0 55/0 15/0 17/0 10/0 L2 

35/0 012/0 040/0 50/1 20/0 55/0 12/0 17/0 10/0 L3 

40/0 009/0 050/0 50/1 30/0 55/0 15/0 21/0 10/0 L4 

40/0 012/0 045/0 50/1 30/0 55/0 15/0 20/0 10/0 L5 

40/0 012/0 040/0 50/1 30/0 55/0 15/0 20/0 10/0 L6 

47/41-0/0 009/0 045/0 50/1 10/1 55/0 15/0 22/0 13/0 L7 

47/42-0/0 012/0 040/0 50/1 40/1 55/0 15/0 22/0 14/0 L8 

35/0 012/0 045/0 40/1 25/0 30/0 12/0 17/0 10/0 U1 

م 
گر
ی 
دان
ناو

ده
دی
ور
ن

 

40/0 012/0 045/0 50/1 40/0 40/0 15/0 21/0 10/0 U2 

45/0 012/0 045/0 60/1 10/1 55/0 15/0 24/0 15/0 U3 

 شود.  2/0ها نباید بیش از % شود، مجموع مقدار آنتنهایی یا با هم استفاده میبه Tiو Nb  ،Vوقتی که از دناصر میکروآلیاژی مانند  -1یادآوري 

 تواند در مقدوده ترکیب شیمیایی جدول فوق برای هر ردیف ترکیب شیمیایی مورد نیاز خود را انتخاب و سفارا نماید.خریدار می -2یادآوري 

گرد، تیرآهن و غیره جهت تولید از که در سفارا خرید، نوع مقصول نهایی نظیر میلکننده مقصول نهایی باشد یا ایناگر خریدار شمش، تولید -3یادآوري 

نهایی  که ال امات کیفی مقصول نقویبه کننده و خریدار خواهد بود،تأمینتوافق بین  مطابق باشمش درخواستی قید شده باشد، مجاز به سفارا خاص 

 مطابق با استانداردهای مرتبط را برآورده سازد.

کننده روی ترکیب شیمیایی، رواداری تأمینشود. درصورت اختال  بین خریدار با نامه فنی شمش درج میترکیب شیمیایی مذاب در گواهی –4یادآوري 

 .کننده شمش باید ترکیب شیمیایی مقصول نهایی را تضمین نمایدتأمینت باشد. به هر حال مندرج در استاندارد مقصول نهایی نوردی باید مالک قضاو

 باشد.می 4/0 حداکثر % مذابحد قابل قبول مس در آنالی  شیمیایی  -5یادآوري 
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 شمشال شمشه/ کلش رواداري ابعاد و –2جدول 

  نوع انحراف

 شکل و ابعاد
 رواداري گیريروش اندازه

 aابعاد سطح مقطع

 

 

 

% 3- 

% 4+ 

 طول

 
 
 

 هابرای تمامی طول

mm100± 

 مقدودترهای رواداریسایر 

  توافق طرفین مطابق با

 کننده و خریدارتأمین

 aاختال  قطرها

 )لوزی شدن( در مقطع 

 

D :اسمی قطر 
|𝐷1 − 𝐷2|

𝐷
≤ 4% 

H√2 = D 

 قوس

 الف( قوس در کل طول  

 ب( قوس در هر متر

 
 

mm 80  به ازایm 12 

mm 8  به ازایm 1 
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  نوع انحراف

 شکل و ابعاد
 رواداري گیريروش اندازه

 پیچش

 

  m 1  به ازای

 انقرا  1 حداکثر

 کجی برا

 

 

 

 

 
 mm 15 حداکثر

 شره مذاب

 

مقطع برا 

 mm 10 حداکثر  دو سر

  1فرورفتگی

 a ، 3 برآمدگی و

 

bضلع اسمی 2 % : حداکثر 

 

% 2 ≥100 * 
𝑏

𝐻 
 

 

a   در فاصله ابعاد گیریاندازه mm 150 شود.از مقطع برا انجام می  

 .باشدتوافق می بر اساسهای ابعادی و شکل مقصول نهایی باشد، مجاز به تعیین رواداریکننده اگر خریدار شمش، تولید -یادآوري
1- Concavity 

2- Convexity 
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 عیوب سطحی و درونی 7-3 

و دیب  ایستارهطولی، درضی،  های: ترکلیاز قبسطقی مضر داری از دیوب باید  تولیدیشمشال  شمشه/

دیوب سطقی  3باشد. جدول  و ناخالصی ترک، های گازی و انقباضیحفرهاز قبیل  مضر و دیوب درونیکمربند، 

مندرج  هاییگشمشال باید مطابق با ویژ شمشه/که  نمایدها را بیان میهای مجاز آنشمشال و رواداری /شمشه

 .در آن تولید و تقویل خریدار شود

را  درونیدیوب سطقی از طریق بررسی چشمی سطح شمش و دیوب  گریتولیدکننده باید پس از پایان ریخته

 و مقصوالت معیوب را تفکیک کند.ورده شمش کنترل خسطح برابراساس بررسی چشمی 
تر از ال امات گیرانهصورت سختکننده و خریدار( بهتواند براساس توافق بین طرفین قرارداد )تامینمعیارهای پذیرا می -ادآوريی

 استاندارد نی  تعیین شود.این 

شمشال عیوب سطحی شمشه/ها یا نقص -3جدول   

aمعیار عیب سطحینقص/ نمونه شکل  نام عیب سطحی
 

 ترک طولی

 

 غیر مجاز

 گوشه ترک طولی

 

 غیر مجاز

 ترک درضی

 

 غیر مجاز

 ترک درضی گوشه

 

 غیر مجاز

 گری (ریخته)دالمت وقفه  کمربند

 

 

 غیر مجاز
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 الئم نوسانمق دد

 

 mm 2کمتر از 

a  که منجر به دیب مضر برای کیفیت مقصول نهایی نشود. دیب مقداری استحد پذیرا اندازه 

در تمی کاری  ، بالمانع است.برطر  شوند mm 2حدود تا دمق با  آزمایشی 1اسکار در اثر سطقی که سوزنی  هایمکوجود  -1 یادآوري

 کیفیت مقصول نهایی نشود. برایای باشد که منجر به دیوب مضر گونهحاصله باید به وضعیتدملیات اسکار  دیوب سطقی با 

 باشد.مجاز نمی ،شود پوستگیدوگسترا خراشیدگی به زیر سطح که موجب  -2یادآوري 

1- Scarf 

مندرج در  هاییمطابق با ویژگ شمشال باید که شمشه/ نمایدرا بیان می شمشال شمشه/درونی دیوب  4جدول 

 .آن تولید و تقویل خریدار شود

  .شوندمشاهده میدر هنگام تقویل  خوردهسطح مقطع برا دیوب درونی دیوبی هستند که در

شمشال /درونی شمشه بوعی -4جدول   

 ومحل آن عیبنمونه شکل  درونی عیبنام 

 درونی : هایترک

 ت ترک مقطع مرک ی1

 ت ترک میانی2

 ت ترک زیر سطقی3

 مورب ت ترک4

 

 حفره گازی
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 سازي نمونهو آماده برداريمونهن    8

 برداري براي تعیین ترکیب شیمیاییمونهن 8-1 

 از مذاب  بردارينمونه 8-1-1

ذوب هر گری تهیه شود. از ریختهمذاب پاتیل یا تاندیش یا قالب تعیین ترکیب شیمیایی باید از برای نمونه 

 شود.حداقل یک نمونه گرفته می

  شمشال( )شمشه/ نهاییبرداري از محصول نیمه نمونه 8-1-2

 انجام شود. 9376سازی نمونه باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره برداری و آمادهنمونه

 هابرداري براي سایر آزموننمونه 8-2 

برداری باید های دیگری تعیین شده باشد، نمونهکننده و خریدار آزمونتأمینتوافق بین که در قرارداد یا درصورتی

 های کاری تولیدکننده انجام شود. براساس استانداردهای مربوطه یا دستورالعمل

 آزمون هايروش 9

 تعیین ترکیب شیمیایی 9-1 

های استاندارد خواهد بود. درموارد کننده و براساس رواتأمینتعیین ترکیب شیمیایی مطابق روا آزمون 

و استاندارد ملی ایران شماره  10979شماره  استاندارد ملی ایران روا ارائه شده در حل اختال  معیار ،اختال 

 باشد.می 18000

 حفره انقباضی

 

 که منجر به دیب مضر برای کیفیت مقصول نهایی نشود. دیب مقداری استحد پذیرا اندازه  -یادآوري
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 باشد.قابل اجرا می ،برمبنای استانداردهای مرجع مورد توافقهرگونه آزمون دیگری با توافق طرفین و  -ادآوريی

  بازرسی 10

 هابازرسی ابعاد و شکل و رواداري 10-1

. الزم است شودکنترل و تضمین باید کننده تأمینتوسط  خریدارگیری و انطباق شکل و ابعاد با سفارا اندازه

یا ال امات توافق شده بین ای انجام دهد که کلیه ال امات این استاندارد گونههای خود را بهکننده بازرسیتأمین

 شود. رآوردهب کنندهتأمینخریدار و 

 پذیرد.سرد صورت میدرحالت  مناسب و ، با استفاده از اب ارشمشال گیری ابعاد شمشه/اندازه

استاندارد یا توافق صورت گرفته در قرارداد های این شمشال بازرسی شده خارج از ابعاد و رواداری چنانچه شمشه/

 .مجاز است درصورت امکان اصالح مقصول جهت رفع دیب ،بین طرفین باشد

 بازرسی کیفیت سطحی و درونی 10-2

 .مراجعه شود( 3-7)به زیربند  شوندروا چشمی بازرسی میبه درونیدیوب سطقی و 

 تواننتتد شتترایط متتی کننتتدهتتتأمینخریتتدار و  انجتتام شتتود. ال امتتات ایتتن استتتاندارد قضتتاوت بایتتد براستتاس  

 تری نسبت به ال امات این استاندارد را توافق نمایند. گیرانهسخت

 بازرسیمدارک  10-3

 توسط 6650شماره به استاندارد ملی ایران  مطابقبازرسی مدارک  ،از سوی خریدار درصورت درخواست

 .شودمیصادر کننده تأمین

 در نظام ارزیابی انطباق  بازرسی  10-4

 ینوع بازرس نی. اگیردمی صورتتوأم صورت بهو مقصول  ندیفرا یبازرسارزیابی انطباق  منظور استقرار سیستمبه

 آورده شده است.  الفکه اطالدات آن در پیوست باشد یال امات خاص خود م یدارا

 گذارينشانه 11

هایی با چسب مانند رنگ زدن، بارکد زدن، برچسبهایی با استفاده از رواصورت خوانا ها باید بهشمشال شمشه/

های شناسایی اختصاص داده مقصوالت باید توسط شماره .گذاری شوندهای الصاق شده نشانهبا دوام یا پالک

 و مشخصاتکه شرایط تولید طوریگذاری شوند. بهها نشانهشده، قبل از حمل و ارسال آن

کیفیت قابل ردیابی  کنترل گری پیوسته وریخته ،مذابدر مراحل مختلف تولید  ی هر ذوبهاشمشال /شمشه

 باشد.
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 شود، باید حداقل شامل اطالدات زیر باشد:گذاری مینشانهشمشه و شمشال شماره شناسایی که بر روی 

 ؛شماره مقصول شماره ذوب/ -الف

 .شرکت تولید کنندهمشخصه )تجاری(  یا دالمت نام -ب

 باشد.توافق شده در قرارداد بین طرفین قابل اجرا می اضافه کردن موارد ،خریداردرصورت درخواست 

 نامه فنیگواهی 12

 :شود صادر ،نامه فنی که حداقل حاوی مشخصات زیر باشدباید گواهی شمشال /شمشهبرای هر مقموله 

 ؛شمشال /نوع شمشه -

 ؛تاریخ تولید -

 ؛شماره سریال ذوب -

 ؛طول شمش ومقطع  اسمی ابعاد -

 ؛تعداد شاخه -

 ؛شماره درخواست -

 ؛فوالدی شمش گونه /رده -

 ؛ترکیب شیمیایی -

 ؛خریدارها درصورت درخواست نتایج سایر آزمون -

 .کنورتور یا کامل ذکر شود: قوس، القایی صورتبهنوع فرآیند تولید  -

یا وجود مواد  2از نظر پرتوزایی 1سالمت یک گواهی تولیدکننده باید برای هر سفارا  نامه فنی،گواهیدالوه بر 

 د.کنصادر  غیرهمضر به سالمت انسان یا مقیط زیست مانند دناصر سرب، کادمیم یا 

 شکایت مشتري 13

کننده تأمینهای های اجرایی شرکتاستاندارد و رواباید مطابق با ال امات این  خریدارهرگونه شکایت یا اددای 

 رسیدگی شود. خریداردر درخواست  مندرجو توافقات  شمشال /شمشه

های مفیدی برای راهنمایی 10003ای و شماره  -و استاندارد ملی ایران 10002ای و شماره  -استاندارد ملی ایران

 دهند. های مشتریان ارائه میرسیدگی به شکایت

 

  

                                                 
1- Restriction of Hazards Substances (RoHS) 

2- Radioactivity 
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 پیوست الف

 (الزامی)

 ارزیابی انطباق

 کلیات 1-الف 

، باید با موارد زیر استاندارد و با مقادیر بیان شده فوالدی با ال امات مربوط به این نهایی تطابق مقصوالت نیمه

 اثبات شود: 

 ؛1آزمون نوع اولیه -

(FPC) کنترل تولید کارخانه -
  .ارزیابی مقصولکننده همراه با تولید توسط 2

 کنندهتوسط تولید آزمون نوع اولیه  2-الف 

 کلیات  1-2-الف

3گیرانهیا آزمون متداول سخت اولیه نوع آزمون برنامه
که در ابتدای تولید هر از یک مجموده آزمون است دبارت  

ها و نتایج آن برای ارجادات بعدی مستند و یش از درضه به بازار برای یک بار انجام شده و کلیه دادهمقصول پ

 شود.داری مینگه

 از تولیدکننده مسئولیت تقت 2-2-الفبند زیر مطابق باگیرانه( باید سخت متداول آزمونبرنامه آزمون نوع اولیه )

ی دارای فوالد رده شمش برایباید  ایبرنامه چنیندر هرحال گیرد.  انجام بازار به درضه از قبل مقصوالت

به بازار درضه کرده است.  مطابق این استاندارد تولیدکننده که دشو انجامترین ال امات مقصوالتی گیرانهسخت

 .است الزم 2-2-بند الفزیر مطابق با شده تشدید متداول آزمون برنامه مقصوالت تمام برای

  مثال:

 کند بایدتولید می (L8تا  L1را ) هاای که تمام ردهکنندهتولیدنبشی گرم نوردیده شده، مقصوالت نیمه نهایی برای تولید  در

بدیهی است که باید آزمون فوق را بر روی رده  ،را تولید نماید L5ای تا رده . اگر تولیدکنندهددهانجام  L8بر روی رده ها را آزمون

L5 .انجام دهد  

شده  انجام قبل از هایآزمون. نتایج شود انجام سیستم ارزیابی انطباق اجرای ابتدای در باید اولیه نوع آزمون

 اجرایی روا ،آزمون روا، هامشخصه همان مقصول، همانشرطی که برای  به) استاندارد این شرایط مطابق با

                                                 
1 - Initial type test 

2 - Factory Product Control 

3 - Intensive routine testing 
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روا تولید  کهصورتیآورد. همچنین در حساببه توانمی ( راباشند غیرهو انطباق گواهی سیستم رداری،بنمونه

آزمون نوع اولیه باید با شرایط  ،دشته باشمقصول مورد ارزیابی داهای ویژگیتغییری کند که اثر مستقیم روی 

 جدید تکرار شود.

 های زیر الزم است:ارزیابی مشخصهدر آزمون نوع اولیه، 

 ؛نهایی صولاستاندارد مق مطابق بامذاب  ترکیب شیمیایی 

 ؛ابعاد و شکل 

 های سطقی و درونیدیب. 

 گیرانهسختمتداول نوع اولیه یا آزمون آزمون روش  2-2-الف

ابعادی و های ترکیب شیمیایی، )مشخصه آزمون و بازرسی با بایدگیرانه سخت متداولنوع اولیه یا آزمون  آزمون

 استاندارد( بر روی پنج ذوب متوالی انجام شود.  این مطابق باهای سطقی و درونی و دیب شکل

های دیببرای هر یک از پنج ذوب، سه آزمون تعیین ترکیب شیمیایی و سه نوبت بازرسی ابعادی، شکل و 

 شود.سطقی و درونی به شرح زیر انجام می

 ( ریخته ماشینمقصول خروجی از روی نمونه اول از یک سوم ابتدایی ذوب مورد آزمون)؛گری پیوسته  

 ؛(گری پیوستهریخته ماشینمقصول خروجی از روی ون )نمونه دوم از یک سوم میانی ذوب مورد آزم  

 ( ریخته ماشینمقصول خروجی از روی نمونه سوم از یک سوم انتهایی ذوب مورد آزمون)گری پیوسته.  

 و ثبت سوابق مستندسازي 3-2-الف

 از بعد ساله 10 حداقل دوره یک برای بازرسیمنظور به و شده نگهداری و ثبت باید اولیه نوع آزمون برنامه نتایج

 نگهداریمطلوبی  نقوبه است، بوده آن به مربوط آزمون برنامه که شده تقویل نیمه نهایی مقصول آخرین تاریخ

 .شود

 الکترونیکی انجام گیرد.یا  تواند به دو صورت کاغذیمی و سوابق ثبت و نگهداری مستندات

 کارخانه کننده در هاي گرفته شده توسط تولیدآزمون نمونه  3-الف 

استانداردهای ملی مربوطه، با  مطابقکننده تولید توسطهایی که در کارخانه و های انجام شده بر روی نمونهآزمون

ارزیابی انطباق مقصول فوالدی  مالکباید این استاندارد تهیه گردیده،  مطابق باای که های اجرایی کارخانهارو

 باشد.  12بند  مطابق باشود، باید کننده انجام میتولید توسطهایی که دهی چنین آزمونمورد نظر باشد. گ ارا
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 کنترل تولید کارخانه 4-الف 

 کلیات  1-4-الف

خود را برقرار، مستند، و نگهداری نماید تا اطمینان حاصل  FPCکننده باید سیستم کنترل تولید کارخانه یا تولید

باشد. سیستم با مشخصات دملکردی بیان شده می مطابق کند،درضه میبازار  بهکند که مقصوالت تولیدی که 

ها و استفاده از نتایج ها و/ یا ارزیابیهای منظم، آزمون، بازرسیی اجراییهارواکنترل تولید کارخانه باید شامل 

 کنترل مواد اولیه و سایر مواد ورودی یا تجهی ات فرآیند تولید و مقصول باشد. 

شود میتنظیم  ایگونهبهابق دارد و تط 9001ای و  -ملی ایراند خانه، با ال امات استاندارسیستم کنترل تولید کار

 را برآورده نماید. استانداردکه کلیه ال امات این 

ها، که نیاز به اقدام دارند و همچنین هر اقدامی که در قبال آن انجام ها و ارزیابیها، آزموننتایج مربوط به بازرسی

ها باید ثبت و ها تا برطر  شدن کامل آن. اقدامات الزم در جهت رفع ددم انطباقشودشده است نی  باید ثبت 

 . شودنگهداری  کنندهکنترل فرآیند کارخانه تولید سوابقبرای دوره زمانی مشخص در 

 تجهیزات 2-4-الف

 گیري وآزمون تجهیزات اندازه 1-2-4-الف

های رواای مطابق صورت دورهآزمایشگاهی باید کالیبره و به هایدستگاهگیری و تمام تجهی ات توزین، اندازه

 .شوند( بازرسی بازرسی و فواصل زمانی مشخصمعیارهای شامل ) اجرایی

 تجهیزات تولید   2-2-4-الف

 شودصورت منظم مورد بازرسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شده در فرآیند تولید باید بهتمام تجهی ات استفاده 

. نخواهد شدها بادث ایجاد ددم انطباق مقصول تولیدی در فرآیند تولید که استفاده، سایش یا شکست در آن

کننده ثبت، و مکتوب تولید اجرایی هایاهای مربوطه باید با توجه به روهای انجام شده و دادهنتایج بازرسی

 نگهداری شوند. حداقل یک سالبرای دوره زمانی 

 مواد اولیه 3-4-الف

و برنامه  روا اجرایی. همچنین شودمورد استفاده، باید مستندسازی  های مربوط به تمام مواد اولیهویژگی

 ننده مستند شود.کها با مشخصات فنی نی  باید توسط تولیدبازرسی برای اطمینان از انطباق آن

 آزمون محصول و ارزیابی  4-4-الف

ی هامشخصه از تمام شده بیان مقادیر کلیه که نماید تضمین تا کند برقرار را اجرایی هایروا باید تولیدکننده

  :اشندبمی زیر شرح به کنترل هایروا وای ضروری همشخصهاند. شده حفسضروری 
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 ؛این استانداردبه  ارجاعبا  مذاب شیمیایی ترکیب -الف

 ؛2-7زیربند  با شکل مطابق های ابعادی ورواداری -ب

 .3-7زیربند  با مطابق سطقی و درونی هایدیب -ج

 1محصوالت نامنطبق  5-4-الف

 تولیدکند.  معین را نامنطبق مقصوالت با برخورد نقوه که باشد داشته مکتوب اجرایی هایروا باید تولیدکننده

 هایروا درمشخص شده  زمانی دوره طی نتایج این و ثبت وقوع، زمان در باید نامنطبق مقصول هرگونه

 .شوند نگهداریه، تولیدکنند اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1- Non-Conforming Products  
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نامهکتاب  

ها ویژگی – I-2گرم نوردیده بال نیم پهن موازی  تیرآهن ،1394: سال 1791استاندارد ملی ایران شماره  [1]

 آزمون هایو روا

                            حفتوالدی گترم نوردیتده بترای تستتلی     گردهتای ، میتل 1392ستال   :3132استتاندارد ملتی ایتران شتماره      [2]

  های آزمونروابتن و 

ها و ویژگی – I-1دار گرم نوردیده بال باریک شیب تیرآهن ،1394: سال 3277استاندارد ملی ایران شماره  [3]

 آزمون هایروا

های قراضه تقسیم بندی و ویژگی -های آهنیقراضه، 1375 سال :3817استاندارد ملی ایران شماره  [4]

 فوالدی

   ساده    

 ناودانی لبه: 1قسمت  -ناودانی فوالدی گرم نوردیده، 1390: سال 4477-1استاندارد ملی ایران شماره  [5]

 آزمون هایو روا هاویژگی -گرد بال شیبدار

ناودانی بال  :2قسمت  -ناودانی فوالدی گرم نوردیده، 1390: سال 4477-2استاندارد ملی ایران شماره  [6]

 آزمون هایو روا هاویژگی -موازی

 یپروفیل سرد شکل داده شده ناودان، پروفیل های فوالدی، 1382: سال 7339 استاندارد ملی ایران شماره [7]

 هاویژگی-

 نامهواژه -، مقصوالت فوالدی1395: سال 11805 مارهاستاندارد ملی ایران ش [8]

 - I-6گرم نوردیده بال پهن موازی سنگین  ، تیرآهن1390: سال 13779استاندارد ملی ایران شماره  [9]

 آزمون هایو روا هاویژگی

 – I-4، تیرآهن گرم نوردیده بال پهن موازی سبک 1390: سال 13781استاندارد ملی ایران شماره  [10]

 آزمون هایها و رواویژگی

های : نبشی1قسمت  -های فوالدی گرم نوردیده، نبشی1389: سال 13968-1 استاندارد ملی ایران شماره [11]

 های آزمونها و رواویژگی -بال مساوی
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های : نبشی2قسمت  -های فوالدی گرم نوردیده، نبشی1389: سال 13968-2 استاندارد ملی ایران شماره [12]

 های آزمونها و رواویژگی -نامساوی بال

 شرایط :1قسمت  -ای گرم نوردیده، فوالدهای سازه1390: سال 14262-1استاندارد ملی ایران شماره  [13]

 دمومی فنی تقویل

وزن  پهن موازی با نوردیده بال های گرمتیرآهن، 1390: سال 14484استاندارد ملی ایران شماره  [14]

 آزمون هایها و رواویژگی -( I-5)-متوسط

  ماکرواچ شمش، شمشال، تختال و مقصوالت آهنگری، 1393: سال 17585استاندارد ملی ایران شماره  [15]

 روا آزمون-فوالدی

 بررسی ماکروگرافی توسط چاپ گوگرد به روا باومن، 1393سال  :17973استاندارد ملی ایران شماره  [16]

[17] EN 10025-2: 2019, Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical delivery       

conditions, for non-alloy structural steels 

شرایط فنی تقویل  :2قسمت -ای گرم نوردیدهفوالدهای سازه ،1390: سال14262-2استاندارد ملی ایران شماره-یادآوري

 شده است. تدوینEN 10025-2: 2004  با استفاده از منبع غیر آلیاژی ایفوالدهای سازه

 [18]  EN 10025-3: 2019, Hot rolled products of structural steels — Part 3: Technical delivery       

conditions, for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels 

شرایط فنی تقویل  :3قسمت -ای گرم نوردیدهفوالدهای سازه ،1390: سال14262-3 ملی ایران شمارهاستاندارد -یادآوري

 .شده است تدوینEN 10025-3: 2005  با استفاده از منبع پذیر ری  دانهنرماله جوا ایفوالدهای سازه

 [19] EN 10025-4: 2019, Hot rolled products of structural steels — Part 4: Technical delivery       

conditions, for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels 

شرایط فنی تقویل  :4قسمت -ای گرم نوردیدهفوالدهای سازه ،1390 : سال14262-4 استاندارد ملی ایران شماره-یادآوري

 شده است. تدوینEN 10025-4: 2005  با استفاده از منبع ترمومکانیکیپذیر نورد ری  دانه جوا ایفوالدهای سازه

 [20] EN 10025-5: 2019, Hot rolled products of structural steels — Part 5: Technical delivery       

conditions, for structural steels with improved atomospheric corrosion resistance 

شرایط فنی تقویل  :5قسمت -ای گرم نوردیدهفوالدهای سازه ،1390: سال14262-5 استاندارد ملی ایران شماره-یادآوري

 شده است. تدوینEN 10025-5: 2004  با استفاده از منبع یافتهبهبودبا مقاومت به خوردگی اتمسفری  ایفوالدهای سازه

[21] ASTM E60: 2011, Standard Practice for Analysis of Metals, Ores, and Related Materials 

by Spectrophotometry 

[22] ASTM E406: 1981, Standard Practice for Using Controlled Atmospheres in 

Spectrochemical Analysis 

[23] ASTM E1009: 1995, Standard Practice for Evaluating an Optical Emission 

Vacuum Spectrometer to Analyze Carbon and Low-Alloy Steel 
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[24] ASTM E1019: 2000, Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur, 

Nitrogen, and Oxygen in Steel and in Iron, Nickel, and Cobalt Alloys 

[25] ASTM E1086: 1994, Standard Test Methods for Optical Emission Vacuum Spectrometric 

analysis of Stainless Steel by the Point-to-Plane Excitation Technique 


