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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تققیقتات صتنعتی ایتران،
مصوب بهمن ماه1371تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین ،تدوین و نشراستانداردهای ملی (رسمی) ایتران را بته دهتده
دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحبنظران مراکت و مؤسستات دلمتی،
پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بته شترایط تولیتدی ،فنتاوری و
تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکننتدگان ،مصتر کننتدگان ،صتادرکنندگان و وارد-
کنندگان ،مراک دلمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتی حاصل میشود .پیشنویس استانداردهای ملی ایران بترای
نظرخواهی به مراجع ذینفع و ادضای کمیسیونهای مربوط ارسال می شود و پس از دریافتت نظرهتا و پیشتنهادها در کمیتتۀ ملتی
مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ،به دنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای دالقهمند و ذیصالح نی با ردایت ضوابط تعیین شده تهیه میکنند درکمیتته
ملی طرح ،بررسی و درصورت تصویب ،به دنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر میشود .بدین ترتیب ،استانداردهایی ملتی تلقتی
میشود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شمارۀ  5تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که در ستازمان ملتی استتاندارد
ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
2
1
سازمان ملی استاندارد ایران از ادضای اصلی سازمان بینالمللی استتاندارد )، (ISOکمیستیون بتینالمللتی الکتروتکنیتک ( )IECو
سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به دنوان تنها رابط 4کمیسیون کدکس غذایی ) 5(CACدر کشور فعالیتت
می کند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تتوجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ،از آخرین پیشرفتهای دلمتی،
فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با ردایت موازین پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از مصتر کننتدگان ،حفتس ستالمت و
ایمنی فردی و دمومی ،حصول اطمینان از کیفیت مقصوالت و مالحظات زیستمقیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از استتانداردهای
ملی ایران را برای مقصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای دالی استاندارد ،اجباری کند .سازمان میتواند
به منظور حفس بازارهای بین المللی برای مقصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهتای صتادراتی و درجتهبنتدی آن را اجبتاری کنتد.
همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعتال در زمینتۀ مشتاوره ،آمتوزا ،بازرستی،
ممی ی و صدورگواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست مقیطی ،آزمایشگاهها و مراک واسنجی (کالیبراستیون) وستایل
سنجش ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایتران ارزیتابی متیکنتد و در
صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها ادطا و بر دملکرد آنها نظارت میکند .ترویج دستگاه بین المللی یکاهتا،
واسنجی وسایل سنجش ،تعیین دیار فل ات گرانبها و انجام تققیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملتی ایتران از دیگتر
وظایف این سازمان است.

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
«فوالد -شمشه و شمشال تولید شده بهروش ریختهگري پیوسته مورد مصرف در فوالدهاي سازهاي –
ویژگیها و روشهاي آزمون»
رئیس:

سمت و /یا نمایندگی

دلوی زارع ،سیدرضا
(دکتری مهندسی مواد)

دضو هیأت دلمی  -دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر:
یاقوتپور ،مقمود
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت  -شرکت فوالد خوزستان

اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)
آهویی ،زینب
(کارشناسی مهندسی مواد)

کارشناس تضمین کیفیت  -شرکت فوالد خوزستان

اسفرجانی ،دلیرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت  -شرکت غلتک سازان

اکابر ،مقمود
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر تضمین کیفیت  -شرکت فوالد خوزستان

اینانلو ،آرا
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت  -گروه رافا

باغ فر ،امیر
(کارشناسی مهندسی مواد)

سرپرست کنترل کیفیت  -گروه ملی صنعتی فوالد
ایران

باقرزاده ،بهرام
(کارشناسی مهندسی مواد)

نماینده  -انجمن حمایت از تولیدکنندگان فوالدی

باقریه ،آرا
(کارشناسی مهندسی مواد)

کارشناس تققیقات  -شرکت غلتک سازان اصفهان

باقوت ،بهنام
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

نماینده  -انجمن حمایت از تولید کنندگان فوالدی
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اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)

سمت و /یا نمایندگی

بخشایی ،رضا
(کارشناسی مهندسی مواد)

کارشناس -پشتیبانی فنی شرکت فوالد مبارکه
اصفهان

بیرگانی نیا ،صولت
(کارشناسی مهندسی مواد)

کارشناس استاندارد

پوالدگر ،دبدالعلی
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

کارشناس استاندارد

تدین ،مقمدکاظم
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر پشتیبانی فنی مشتریان  -شرکت فوالد مبارکه
اصفهان

ترقی خواه ،اکبر
(کارشناسی مهندسی مواد)

رئیس کنترل کیفیت  -صنایع فوالد کرمان

تقی آبادی ،رضا
(دکتری مهندسی مواد)

دضو هیأت مدیره  -شرکت فوالد البرز غرب

جابری ،دبدالرضا
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر آزمایشگاه  -شرکت فوالد خوزستان

حیدری سودجانی ،حسین
(کارشناسی مهندسی مواد)

سرپرست کنترل کیفیت  -شرکت نورد و لوله اهواز

خرم نیا ،مهران
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

معاون برنامهری ی و توسعه  -شرکت فوالد خوزستان

خلیفه سلطان ،سید رسول
(کارشناسی مهندسی مواد)

دبیر  -انجمن حمایت از تولیدکنندگان فوالدی

خوشدلی ،دبدالوهاب
(کارشناسی شیمی)

مدیر تضمین کیفیت  -مجتمع فوالد بناب

دیباجی ،سید حسین
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت  -شرکت ذوب آهن اصفهان

ه
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اعضاء( :اسامی به ترتیب حروف الفبا(

سمت و /یا نمایندگی

رشیدی ،مقسن
(کارشناسی مهندسی مواد)

معاون تکنولوژی  -مجتمع فوالد کویر ی د

زاردی ،جالل
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر تضمین کیفیت  -فوالد ویان

زیدآبادی نژاد ،مقمد مهدی
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

مدیر کنترل کیفیت  -صنایع فوالد کرمان

سپهری فرد ،حجت ا...
(کارشناسی بازرگانی)

کارشناس بازرگانی  -شرکت غلتک سازان سپاهان

سرچوبی ،مهدی
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر تولید  -گروه صنعتی شکفته

سعیدی ،ستار
(کارشناسی مهندسی مواد)

سرپرست خدمات فنی مشتریان  -شرکت فوالد
هرم گان

سکانگری ،وحید
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت  -شرکت جهان فوالد غرب

شمس ،خسرو
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

سرپرست ریختهگری  -شرکت ذوب آهن اصفهان

شهرستانی ،سید رضا
(کارشناسی مهندسی الکترونیک)

دضو هیأت مدیره  -انجمن حمایت از تولیدکنندگان
فوالد

شهنیانی ،معصومه
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر تققیقات ،فروا و بازاریابی  -شرکت فوالد
خوزستان

شیرین پرور ،مرتضی
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر کیفیت  -شرکت فراگیر ذوب آهن اصفهان

صادقی ،مسعود
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر  -کارخانه ذوب بریس

صدری کوپائی ،مقمد
(کارشناسی مهندسی مواد)

سرپرست تولید فوالد – شرکت ذوب آهن اصفهان

و
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اعضاء( :اسامی به ترتیب حروف الفبا(

سمت و /یا نمایندگی

صفایی ،حمیدرضا
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر تولید فوالدسازی  -شرکت ذوب آهن اصفهان

طاهریزاده ،ابوذر
(دکتری مهندسی مکانیک)

دضو هیأت دلمی  -دانشگاه صنعتی اصفهان

ظریف سنگ آتش خباز ،وحید
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر فناوری تولید فوالدسازی – شرکت فوالد
خوزستان

دباسی ،مقسن
(کارشناسی مهندسی مواد)

معاون بهرهبرداری – مجتمع فوالد کویر

دبدلی دهج ،مقمد
(کارشناسی مهندسی مواد)

سرپرست کنترل کیفیت  -مجتمع صنعتی چادرملو

دبدالرحیمی ،نوید
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

مدیر طرح و برنامه – شرکت ذوب آهن سپهر شرق

دلیپور ،بهمن
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت  -مجتمع فوالد روهینا جنوب

فتاح پور ،میثم
(کارشناسی مهندسی مواد)

کارشناس پشتیبانی فنی مشتریان  -شرکت فوالد
هرم گان

کرمعلی ،حسین
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

سرپرست شیفت  -گروه ملی صنعتی فوالد ایران

کریمی ،منوچهر
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

متخصص متالورژی  -شرکت آسین فوالد

گپلپور ،مقمدرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

کارشناس استاندارد

منصوریان ،حمید
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

سرپرست کنترل کیفیت  -شرکت فوالد ارفع

میرزاباقریان ،داریوا
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مشاور فنی  -شرکت فوالد کویر ی د
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اعضاء( :اسامی به ترتیب حروف الفبا(

سمت و /یا نمایندگی

ناهید ،سلمان
(کارشناسی شیمی)

سرپرست کنترل کیفیت  -شرکت ذوب آهن اصفهان

نظری ،مهران
(کارشناسی مهندسی مواد)

کارشناس کنترل کیفیت  -شرکت نورد و لوله اهواز

هرم ی ،سیاوا
(کارشناسی مهندسی مواد)

مدیر کنترل کیفیت  -گروه ملی صنعتی فوالد ایران

ویراستار:
گپل پور ،مقمدرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

کارشناس استاندارد

ح
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فهرست مطالب
صفحه

عنوان

ک
1
1
2
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
9
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
15
19

پیشگفتار
 1هد و دامنه کاربرد
 2مراجع ال امی
 3اصطالحات و تعاریف
 4شناسه
 5اطالدات ارائه شده توسط خریدار
 5-1اطالدات ال امی
 5-2گ ینههای انتخابی
 6فرایند تولید
 6-1فرایند فوالدسازی
 6-2اکسیژنزدایی
 7ویژگیها
 7-1ترکیب شیمیایی
 7-2ابعاد و رواداریهای ابعاد و شکل
 7-3دیوب سطقی و درونی
 8نمونهبرداری
 1-8نمونهبرداری برای تعیین ترکیب شیمیایی
 8-2نمونهبرداری برای سایر آزمونها
 9رواهای آزمون
 9-1تعیین ترکیب شیمیایی
 10بازرسی
 10-1بازرسی ابعاد و شکل و رواداریها
 10-2بازرسی کیفیت سطقی و درونی
 10-3مدارک بازرسی
 11نشانهگذاری
 12گواهینامه فنی
 13شکایات مشتری
پیوست الف (ال امی) ارزیابی انطباق
کتابنامه
ط
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پیشگفتار
استاندارد «فوالد -شمشه و شمشال تولید شده بهروا ریختهگری پیوسته مورد مصر در فوالدهای سازهای–
ویژگیها و رواهای آزمون» که پیشنویس آن بر اساس پژوهش انجام شده تهیه و تدوین شده است ،پس از
بررسی در کمیسیونهای مربوط ،در یک صد و دومین اجالسیه کمیته ملی استاندارد فل شناسی مورخ
 1398/11/28تصویب شد .اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه
استاندارد و تققیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1371به دنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ( 5استانداردهای ملی ایران– ساختار و شیوه
نگارا) تدوین میشوند .برای حفس همگامی و هماهنگی با تقوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه
صنایع ،دلوم و خدمات ،استانداردهای ملی ایران در صورت ل وم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای
اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیونهای مربوطه مورد توجه قرار
خواهدگرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
نتایج پژوهشی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
 مستندات و استانداردهای داخلی شرکت فوالد خوزستان -مدارک و اسناد و تجربیات شرکتهای تأمینکننده و مصر کننده شمشهای فوالدی

ی
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فوالد -شمشه و شمشال تولید شده بهروش ریختهگري پیوسته مورد مصرف در
فوالدهاي سازهاي -ویژگیها و روشهاي آزمون
1

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ،تعیین ویژگیها و رواهای آزمون شمش (شمشه 1و شمشال )2از رده فوالدهای
سازهای غیر آلیاژی و کم آلیاژی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 13280-1با مقطع چهارگوا است که
بهروا ریختهگری پیوسته تولید شده و برای تولید مقاطع طویل و میلگردهای مورد استفاده در بتن مسلح
بهروا گرم نوردیده کاربرد دارد.
این استاندارد برای مقصوالت شمش تک باری 3که بهوسیله ریختن فوالد مذاب به داخل قالب ثابت تولید میشوند
4
یا شمشهای نوردی  ،کاربرد ندارد.
از شمشهای تکباری ریختهگری شده افقی و روباز برای تولید مقصوالت نوردی طویل و میلگردهای بتن
مسلح نباید استفاده شود.
2

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.
درصورتیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدید نظرهای بعدی آن برای
این استاندارد ال امآور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ،همواره
آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد ال امآور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد ال امی است:
 1-2استاندارد ملی ایران شماره  :6650سال  ،1392فوالد و مقصوالت فوالدی -مدارک بازرسی
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  :9376سال  ،1386فوالد و چدن– نمونهبرداری و آمادهسازی نمونتههتا بترای
اندازهگیری ترکیبات شیمیایی
1-Bloom
2-Billet
3- Ingot
4-As rolled

1
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3-2

استاندارد ملی ایران شماره  :10979سال  ،1394فوالدهای کربنی و کم آلیاژ -اندازهگیتری دناصتر بته-
روا طیفسنجی نشر اتمی جرقه -روا آزمون

4-2

استاندارد ملی ایران شماره  :13280-1سال  ،1389فوالدها -رده بندی -قسمت  :1ردهبندی فوالدها به
فوالدهای آلیاژی و غیر آلیاژی براساس ترکیب شیمیایی

 5-2استاندارد ملی ایران شماره  :18000سال  ،1392اندازهگیری کربن ،گوگرد ،نیتروژن و اکسیژن در
آلیاژهای فوالد ،آهن ،نیکل و کبالت به رواهای مختلف ذوب و احتراق -رواهای آزمون
3

اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر بهکار میرود:

1-3
محصول نیمه نهایی
semi-finished product

مقصول بهدست آمده از ریختهگری پیوسته است که در فرآیندهای بعدی مانند نورد یا آهنگری به مقصول
نهایی تبدیل میشود.
2-3
شمشه مربعی
square bloom

مقصول نیمه نهایی با مقطع مربع که اضالع مقطع آن ب رگتر از  120mmباشد.
3-3
شمشال مربعی
square billet

مقصول نیمه نهایی با مقطع مربع که اضالع مقطع آن کوچکتر یا مساوی  120 mmباشد.

2
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4-3
شمشه مستطیلی
rectangular bloom

مقصول نیمه نهایی با مقطع مستطیل که مساحت مقطع آن ب رگتر از  14400 mm2و نسبت پهنا به ضخامت
آن ب رگتر از  1و کوچکتر از  2باشد.
5-3
شمشال مستطیلی
rectangular billet

مقصول نیمه نهایی با مقطع مستطیل که مساحت مقطع آن مساوی یا ب رگتر از  2500mm2و کوچکتر یا
مساوی  14400 mm2و نسبت پهنا به ضخامت آن ب رگتر از  1و کوچکتر از  2باشد.
6-3
نقص
imperfection

ناپیوستگی سطقی یا درونی که تعداد یا اندازه آن کوچکتر یا مساوی یک مقدار حدی تعیین شده باشد و اصالح
آن ال امی نیست.
7-3
عیب
defect

ناپیوستگی سطقی یا درونی که تعداد یا اندازه آن ب رگتر یا مساوی یک مقدار حدی تعیین شده باشد و اصالح
آن ال امی است و درصورت ددم اصالح آن ،مقصول نهایی مردود میشود.
8-3
رده فوالدي
steel grade

به مجمودهای از مشخصات گویند که نشان دهنده کیفیت یا ویژگی فوالد میباشد.

3
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9-3
بازرسی ویژه
specific inspection

بازرسی است که قبل از تقویل بر روی مقصوالت تولید شده یا بر روی واحدهای آزمون که ،بخشی از مقصول
است برای تایید انطباق با ال امات سفارا و مطابق با مشخصات مقصول انجام میشود (به استاندارد ملی ایران
شماره  6650مراجعه شود).
4

شناسه

شناسه شمشه و شمشال شامل موارد زیر میباشد:
الف -شماره این استاندارد؛
ب -رده شمشه /شمشال؛
پ -نام :شمشه /شمشال؛
یادآوري -از کد  BMدر اشاره به شمشه و از کد  BTدر اشاره به شمشال استفاده شود.

ت -رده شمش فوالدی بر اساس جدول  1یا استاندارد ملی /بینالمللی مورد توافق بین تأمینکننده و خریدار؛
ث -ابعاد اسمی شامل اضالع مقطع و طول برحسب میلیمتر (به اصطالحات و تعاریف مراجعه شود).
مثال:
شمشه با رده شمش فوالدی  H1به ابعاد  200 mm × 200× mm 10000mmبهصورت زیر شناسهگذاری میشود:
INSO ….. BM-H1 200× 200 × 10000

5
1-5

اطالعات ارائه شده توسط خریدار
اطالعات الزامی

خریدار باید در زمان سفارا ،اطالدات زیر را به تأمینکننده ارائه کند:
الف -شناسه؛
ب -مقدار سفارا؛
پ -شکل /نوع مقصول (شمشه /شمشال)؛
ت -شماره این استاندارد؛
ث -رده شمش بر اساس جدول  1یا استاندارد ملی /بینالمللی مورد توافق بین تأمینکننده و خریدار؛
ج -ابعاد اسمی و رواداری ابعاد و شکل؛

4
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چ -ال امات تکمیلی بازرسی ،آزمون ،معیار پذیرا نقص و اسناد بازرسی؛
ح -کاربرد نهایی1؛
خ -ترکیب شیمیایی پیشنهادی خریدار در مقدوده ذکر شده در جدول .1
یادآوري -مقدودههای مجاز برای ترکیب شیمیایی شمش درصورتیکه در زمان سفارا مشخص نشده باشد ،باید مطابق جدول 1
باشد.

 2-5گزینههاي انتخابی

اگر خریدار خواسته خود جهت درج هر یک یا تعدادی از گ ینههای انتخابی را در قرارداد توافق شده بین طرفین
مشخص نماید ،تأمینکننده باید مقصول را دالوه بر مشخصات اصلی ،مطابق با این گ ینههای انتخابی نی آماده
نماید .برخی از گ ینههای انتخابی دبارتند از:
الف -فرآیند فوالدسازی؛
ب -بازرسی شرایط سطقی و ابعاد توسط خریدار در مقل کارخانجات تأمینکننده؛
پ -نوع نشانهگذاری مورد نظر (از نظر مقتوا ،رنگ ،و سایر مشخصات مورد درخواست)؛
ت -آزمونهای ارزیابی کیفیت در هنگام درخواست و سفارا.
6

فرآیند تولید

 1-6فرآیند فوالدسازي

فوالد مذاب باید به یکی از رواهای شناخته شده رایج تولید شود .پس از تخلیه مذاب در پاتیل و انجام دملیات
متالورژی ثانویه جهت پاالیش ،مذاب جهت ریختهگری آماده میشود .فوالد مذاب پس از انتقال به واحد
ریختهگری بهطور پیوسته در تاندیش تخلیه و بین قالبهای ریختهگری تقسیم میشود ،که پس از انجماد به
شکل مورد نظر در میآید.
 2-6اکسیژنزدایی

دملیات اکسیژنزدایی فوالد مطابق استاندارد مقصول باید بهگونهای انجام گیرد که فوالد تولیدی بهصورت کامالً
آرام ،آرام یا نیمه آرام باشد.

1-End use

5
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7

ویژگیها

1-7

ترکیب شیمیایی

 1-1-7ترکیب شیمیایی ،تقت دنوان ترکیب شیمیایی مذاب با نمونهبرداری از تاندیش یا قالب تعیین
میشود و باید بر مبنای مقصول نهایی پیشنهادی با مقادیر جدول  1مطابقت داشته باشد.
 2-1-7برای تعیین مقدار کربن معادل 1از فرمول زیر استفاده میشود:
𝑢𝐶𝑁𝑖+

()1

15

+

𝑉𝐶𝑟+𝑀𝑜+
5

+

𝑛𝑀
6

𝐶𝐸 = 𝐶 +

جدول  -1ترکیب شیمیایی مذاب براي تولید شمشه /شمشال
مقادیر برحسب درصد کسر جرمی
کربن معادل

N

 SوP

CE

Mn

C

Si

رده

0/51

0/012

0/040

1/60

0/65

0/55

0/15

0/27

0/19

R3

0/44-0/52

-

0/045

1/60

0/80

0/60

0/15

0/37

0/28

R4-A

0/52-0/60

-

0/045

1/60

0/80

0/60

0/15

0/37

0/28

R4-B

0/42-0/56

0/012

0/040

1/50

0/80

0/55

0/15

0/30

0/22

R5

0/50-0/65

-

0/045

1/80

1/20

0/60

0/15

0/40

0/30

R6

0/41-0/61

0/012

0/040

1/80

1/10

0/55

0/15

0/32

0/24

R7

0/42-0/50

0/012

0/045

0/90

0/50

0/35

0/15

0/37

0/28

R8

0/35

0/012

0/040

1/40

0/25

0/30

0/12

0/17

0/10

H1

0/40

0/012

0/040

1/50

0/40

0/40

0/15

0/21

0/10

H2

0/45

0/012

0/040

1/60

1/10

0/55

0/15

0/24

0/15

H3

میلگردهای فوالدی گرم نوردیده بتن مسلح

0/50

-

0/045

1/30

0/75

0/60

0/15

0/32

0/27

R2

پیشنهادي

نوردیده

تت

-

0/050

0/75

0/35

0/55

0/15

0/22

0/10

R1

محصول

تیر آهن گرم

بیشینه یا
مقدوده

بیشینه

بیشینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

شمش

نوع

1-Carbon Equivalent
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کربن معادل
CE

N

 SوP

Si

Mn

C

رده

0/35

0/012

0/040

1/50

0/20

0/55

0/12

0/17

0/10

L3

0/40

0/009

0/050

1/50

0/30

0/55

0/15

0/21

0/10

L4

0/40

0/012

0/045

1/50

0/30

0/55

0/15

0/20

0/10

L5

0/40

0/012

0/040

1/50

0/30

0/55

0/15

0/20

0/10

L6

0/0-41/47

0/009

0/045

1/50

1/10

0/55

0/15

0/22

0/13

L7

0/0-42/47

0/012

0/040

1/50

1/40

0/55

0/15

0/22

0/14

L8

0/35

0/012

0/045

1/40

0/25

0/30

0/12

0/17

0/10

U1

0/40

0/012

0/045

1/50

0/40

0/40

0/15

0/21

0/10

U2

0/45

0/012

0/045

1/60

1/10

0/55

0/15

0/24

0/15

U3

نبشی گرم نوردیده

0/35

0/012

0/045

1/50

0/20

0/55

0/15

0/17

0/10

L2

پیشنهادي

نوردیده

0/35

0/009

0/050

1/50

0/40

0/55

-

0/18

0/10

L1

محصول

ناودانی گرم

بیشینه یا
مقدوده

بیشینه

بیشینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

شمش

نوع

یادآوري  -1وقتی که از دناصر میکروآلیاژی مانند V ، Nbو  Tiبهتنهایی یا با هم استفاده میشود ،مجموع مقدار آنها نباید بیش از  0/2 %شود.
یادآوري  -2خریدار می تواند در مقدوده ترکیب شیمیایی جدول فوق برای هر ردیف ترکیب شیمیایی مورد نیاز خود را انتخاب و سفارا نماید.
یادآوري  -3اگر خریدار شمش ،تولیدکننده مقصول نهایی باشد یا اینکه در سفارا خرید ،نوع مقصول نهایی نظیر میلگرد ،تیرآهن و غیره جهت تولید از
شمش درخواستی قید شده باشد ،مجاز به سفارا خاص مطابق با توافق بین تأمینکننده و خریدار خواهد بود ،بهنقوی که ال امات کیفی مقصول نهایی
مطابق با استانداردهای مرتبط را برآورده سازد.
یادآوري  –4ترکیب شیمیایی مذاب در گواهینامه فنی شمش درج میشود .درصورت اختال بین خریدار با تأمینکننده روی ترکیب شیمیایی ،رواداری
مندرج در استاندارد مقصول نهایی نوردی باید مالک قضاوت باشد .به هر حال تأمینکننده شمش باید ترکیب شیمیایی مقصول نهایی را تضمین نماید.
یادآوري  -5حد قابل قبول مس در آنالی شیمیایی مذاب حداکثر  0/4 %میباشد.

2-7

ابعاد و رواداريهاي ابعاد و شکل

ابعاد باید از نظر طول و سطح مقطع مطابق با سفارا مورد توافق بین طرفین تأمینکننده و خریدار باشد.
رواداری مجاز شکل و ابعاد شمشه/شمشال باید مطابق جدول  2باشد.

7
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جدول  –2رواداري ابعاد و شکل شمشه /شمشال
نوع انحراف

روش اندازهگیري

شکل و ابعاد

a

رواداري

-3 %
+4 %

ابعاد سطح مقطع

برای تمامی طولها
±100mm
سایر رواداریهای مقدودتر
مطابق با توافق طرفین
تأمینکننده و خریدار

طول

 :Dقطر اسمی

a

اختال قطرها
(لوزی شدن) در مقطع

||𝐷1 − 𝐷2
≤ 4%
𝐷
H√2 = D

قوس
الف) قوس در کل طول
ب) قوس در هر متر

 80 mmبه ازای 12 m
 8 mmبه ازای 1 m
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نوع انحراف

روش اندازهگیري

شکل و ابعاد

رواداري

به ازای 1 m
حداکثر  1انقرا

پیچش

کجی برا

شره مذاب

حداکثر 15 mm

مقطع برا
دو سر

حداکثر 10 mm

 :bحداکثر  2 %ضلع اسمی
* 100≥ 2 %

1

فرورفتگی
و برآمدگی

𝑏
𝐻

a،3

a

اندازهگیری ابعاد در فاصله  150 mmاز مقطع برا انجام میشود.

یادآوري -اگر خریدار شمش ،تولیدکننده مقصول نهایی باشد ،مجاز به تعیین رواداریهای ابعادی و شکل بر اساس توافق میباشد.
1- Concavity
2- Convexity

9
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3-7

عیوب سطحی و درونی

شمشه /شمشال تولیدی باید داری از دیوب مضر سطقی از قبیل :ترکهای طولی ،درضی ،ستارهای و دیب
کمربند ،و دیوب درونی مضر از قبیل حفرههای گازی و انقباضی ،ترک و ناخالصی باشد .جدول  3دیوب سطقی
شمشه /شمشال و رواداریهای مجاز آنها را بیان مینماید که شمشه /شمشال باید مطابق با ویژگیهای مندرج
در آن تولید و تقویل خریدار شود.
تولیدکننده باید پس از پایان ریختهگری دیوب سطقی از طریق بررسی چشمی سطح شمش و دیوب درونی را
براساس بررسی چشمی سطح براخورده شمش کنترل و مقصوالت معیوب را تفکیک کند.
یادآوري -معیارهای پذیرا میتواند براساس توافق بین طرفین قرارداد (تامینکننده و خریدار) بهصورت سختگیرانهتر از ال امات
این استاندارد نی تعیین شود.
جدول  -3نقصها یا عیوب سطحی شمشه /شمشال
نام عیب سطحی

نمونه شکل نقص /عیب سطحی

a

معیار

ترک طولی

غیر مجاز

ترک طولی گوشه

غیر مجاز

ترک درضی

غیر مجاز

ترک درضی گوشه

غیر مجاز

کمربند (دالمت وقفه ریختهگری )

غیر مجاز
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کمتر از 2 mm

دمق دالئم نوسان
 aحد پذیرا اندازه دیب مقداری است که منجر به دیب مضر برای کیفیت مقصول نهایی نشود.
یادآوري  -1وجود مکهای سوزنی سطقی که در اثر اسکار

1

آزمایشی با دمق تا حدود  2 mmبرطر شوند ،بالمانع است .در تمی کاری

دیوب سطقی با دملیات اسکار وضعیت حاصله باید بهگونهای باشد که منجر به دیوب مضر برای کیفیت مقصول نهایی نشود.
یادآوري  -2گسترا خراشیدگی به زیر سطح که موجب دوپوستگی شود ،مجاز نمیباشد.
1- Scarf

جدول  4دیوب درونی شمشه /شمشال را بیان مینماید که شمشه /شمشال باید مطابق با ویژگیهای مندرج در
آن تولید و تقویل خریدار شود.
دیوب درونی دیوبی هستند که در سطح مقطع براخورده در هنگام تقویل مشاهده میشوند.
جدول  -4عیوب درونی شمشه /شمشال
نمونه شکل عیب ومحل آن

نام عیب درونی

ترکهای درونی :
1ت ترک مقطع مرک ی
2ت ترک میانی
3ت ترک زیر سطقی
4ت ترک مورب

حفره گازی

11
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حفره انقباضی

یادآوري -حد پذیرا اندازه دیب مقداری است که منجر به دیب مضر برای کیفیت مقصول نهایی نشود.

 8نمونهبرداري و آمادهسازي نمونه
 1-8نمونهبرداري براي تعیین ترکیب شیمیایی
1-1-8

نمونهبرداري از مذاب

نمونه برای تعیین ترکیب شیمیایی باید از مذاب پاتیل یا تاندیش یا قالب ریختهگری تهیه شود .از هر ذوب
حداقل یک نمونه گرفته میشود.
2-1-8

نمونهبرداري از محصول نیمه نهایی (شمشه /شمشال)

نمونهبرداری و آمادهسازی نمونه باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره  9376انجام شود.
2-8

نمونهبرداري براي سایر آزمونها

درصورتیکه در قرارداد یا توافق بین تأمینکننده و خریدار آزمونهای دیگری تعیین شده باشد ،نمونهبرداری باید
براساس استانداردهای مربوطه یا دستورالعملهای کاری تولیدکننده انجام شود.
9

روشهاي آزمون

 1-9تعیین ترکیب شیمیایی

تعیین ترکیب شیمیایی مطابق روا آزمون تأمینکننده و براساس رواهای استاندارد خواهد بود .درموارد
اختال  ،معیار حل اختال روا ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره  10979و استاندارد ملی ایران شماره
 18000میباشد.
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یادآوري -هرگونه آزمون دیگری با توافق طرفین و برمبنای استانداردهای مرجع مورد توافق ،قابل اجرا میباشد.

10
1-10

بازرسی
بازرسی ابعاد و شکل و رواداريها

اندازهگیری و انطباق شکل و ابعاد با سفارا خریدار توسط تأمینکننده باید کنترل و تضمین شود .الزم است
تأمینکننده بازرسیهای خود را بهگونهای انجام دهد که کلیه ال امات این استاندارد یا ال امات توافق شده بین
خریدار و تأمینکننده برآورده شود.
اندازهگیری ابعاد شمشه /شمشال ،با استفاده از اب ار مناسب و درحالت سرد صورت میپذیرد.
چنانچه شمشه /شمشال بازرسی شده خارج از ابعاد و رواداریهای این استاندارد یا توافق صورت گرفته در قرارداد
بین طرفین باشد ،درصورت امکان اصالح مقصول جهت رفع دیب مجاز است.
2-10

بازرسی کیفیت سطحی و درونی

دیوب سطقی و درونی بهروا چشمی بازرسی میشوند (به زیربند  3-7مراجعه شود).
قضتتاوت بایتتد براستتاس ال امتتات ایتتن استتتاندارد انجتتام شتتود .خریتتدار و تتتأمینکننتتده متتیتواننتتد شتترایط
سختگیرانهتری نسبت به ال امات این استاندارد را توافق نمایند.
 3-10مدارک بازرسی

درصورت درخواست از سوی خریدار ،مدارک بازرسی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  6650توسط
تأمینکننده صادر میشود.
 4-10بازرسی در نظام ارزیابی انطباق

بهمنظور استقرار سیستم ارزیابی انطباق بازرسی فرایند و مقصول بهصورت توأم صورت میگیرد .این نوع بازرسی
دارای ال امات خاص خود میباشد که اطالدات آن در پیوست الف آورده شده است.
11

نشانهگذاري

شمشه /شمشالها باید بهصورت خوانا با استفاده از رواهایی مانند رنگ زدن ،بارکد زدن ،برچسبهایی با چسب
با دوام یا پالکهای الصاق شده نشانهگذاری شوند .مقصوالت باید توسط شمارههای شناسایی اختصاص داده
شده ،قبل از حمل و ارسال آنها نشانهگذاری شوند .بهطوریکه شرایط تولید و مشخصات
شمشه /شمشالهای هر ذوب در مراحل مختلف تولید مذاب ،ریختهگری پیوسته و کنترل کیفیت قابل ردیابی
باشد.
13
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شماره شناسایی که بر روی شمشه و شمشال نشانهگذاری میشود ،باید حداقل شامل اطالدات زیر باشد:
الف -شماره ذوب /شماره مقصول؛
ب -نام یا دالمت مشخصه (تجاری) شرکت تولید کننده.
درصورت درخواست خریدار ،اضافه کردن موارد توافق شده در قرارداد بین طرفین قابل اجرا میباشد.
12

گواهینامه فنی

برای هر مقموله شمشه /شمشال باید گواهینامه فنی که حداقل حاوی مشخصات زیر باشد ،صادر شود:
-

نوع شمشه /شمشال؛
تاریخ تولید؛
شماره سریال ذوب؛
ابعاد اسمی مقطع و طول شمش؛
تعداد شاخه؛
شماره درخواست؛
رده /گونه شمش فوالدی؛
ترکیب شیمیایی؛
نتایج سایر آزمونها درصورت درخواست خریدار؛
نوع فرآیند تولید بهصورت کامل ذکر شود :قوس ،القایی یا کنورتور.

دالوه بر گواهینامه فنی ،تولیدکننده باید برای هر سفارا یک گواهی سالمت  1از نظر پرتوزایی 2یا وجود مواد
مضر به سالمت انسان یا مقیط زیست مانند دناصر سرب ،کادمیم یا غیره صادر کند.
13

شکایت مشتري

هرگونه شکایت یا اددای خریدار باید مطابق با ال امات این استاندارد و رواهای اجرایی شرکتهای تأمینکننده
شمشه /شمشال و توافقات مندرج در درخواست خریدار رسیدگی شود.
استاندارد ملی ایران -ای و شماره  10002و استاندارد ملی ایران -ای و شماره  10003راهنماییهای مفیدی برای
رسیدگی به شکایتهای مشتریان ارائه میدهند.

)1- Restriction of Hazards Substances (RoHS
2- Radioactivity
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پیوست الف
(الزامی)
ارزیابی انطباق
الف 1-کلیات
تطابق مقصوالت نیمه نهایی فوالدی با ال امات مربوط به این استاندارد و با مقادیر بیان شده ،باید با موارد زیر
اثبات شود:
 آزمون نوع اولیه1؛ کنترل تولید کارخانه ) 2(FPCتوسط تولیدکننده همراه با ارزیابی مقصول.الف 2-آزمون نوع اولیه توسط تولیدکننده
الف 1-2-کلیات

برنامه آزمون نوع اولیه یا آزمون متداول سختگیرانه 3دبارت است از یک مجموده آزمون که در ابتدای تولید هر
مقصول پیش از درضه به بازار برای یک بار انجام شده و کلیه دادهها و نتایج آن برای ارجادات بعدی مستند و
نگهداری میشود.
برنامه آزمون نوع اولیه (آزمون متداول سختگیرانه) باید مطابق با زیربند الف 2-2-تقت مسئولیت تولیدکننده از
مقصوالت قبل از درضه به بازار انجام گیرد .در هرحال چنین برنامهای باید برای رده شمش فوالدی دارای
سختگیرانهترین ال امات مقصوالتی انجام شود که تولیدکننده مطابق این استاندارد به بازار درضه کرده است.
برای تمام مقصوالت برنامه آزمون متداول تشدید شده مطابق با زیربند الف 2-2-الزم است.
مثال:
در مقصوالت نیمه نهایی برای تولید نبشی گرم نوردیده شده ،تولیدکنندهای که تمام ردهها را ( L1تا  )L8تولید میکند باید
آزمونها را بر روی رده  L8انجام دهد .اگر تولیدکنندهای تا رده  L5را تولید نماید ،بدیهی است که باید آزمون فوق را بر روی رده
 L5انجام دهد.

آزمون نوع اولیه باید در ابتدای اجرای سیستم ارزیابی انطباق انجام شود .نتایج آزمونهای از قبل انجام شده
مطابق با شرایط این استاندارد (به شرطی که برای همان مقصول ،همان مشخصهها ،روا آزمون ،روا اجرایی
1 - Initial type test
2 - Factory Product Control
3 - Intensive routine testing
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نمونهبرداری ،سیستم گواهی انطباق وغیره باشند) را میتوان بهحساب آورد .همچنین درصورتیکه روا تولید
تغییری کند که اثر مستقیم روی ویژگیهای مقصول مورد ارزیابی داشته باشد ،آزمون نوع اولیه باید با شرایط
جدید تکرار شود.
در آزمون نوع اولیه ،ارزیابی مشخصههای زیر الزم است:
 ترکیب شیمیایی مذاب مطابق با استاندارد مقصول نهایی؛
 ابعاد و شکل؛
 دیبهای سطقی و درونی.
الف 2-2-روش آزمون نوع اولیه یا آزمون متداول سختگیرانه

آزمون نوع اولیه یا آزمون متداول سختگیرانه باید با بازرسی و آزمون (مشخصههای ترکیب شیمیایی ،ابعادی و
شکل و دیبهای سطقی و درونی مطابق با این استاندارد) بر روی پنج ذوب متوالی انجام شود.
برای هر یک از پنج ذوب ،سه آزمون تعیین ترکیب شیمیایی و سه نوبت بازرسی ابعادی ،شکل و دیبهای
سطقی و درونی به شرح زیر انجام میشود.
 نمونه اول از یک سوم ابتدایی ذوب مورد آزمون (روی مقصول خروجی از ماشین ریختهگری پیوسته)؛
 نمونه دوم از یک سوم میانی ذوب مورد آزمون (روی مقصول خروجی از ماشین ریختهگری پیوسته)؛
 نمونه سوم از یک سوم انتهایی ذوب مورد آزمون (روی مقصول خروجی از ماشین ریختهگری پیوسته).
الف 3-2-مستندسازي و ثبت سوابق

نتایج برنامه آزمون نوع اولیه باید ثبت و نگهداری شده و بهمنظور بازرسی برای یک دوره حداقل  10ساله بعد از
تاریخ آخرین مقصول نیمه نهایی تقویل شده که برنامه آزمون مربوط به آن بوده است ،بهنقو مطلوبی نگهداری
شود.
ثبت و نگهداری مستندات و سوابق میتواند به دو صورت کاغذی یا الکترونیکی انجام گیرد.
الف 3-آزمون نمونههاي گرفته شده توسط تولیدکننده در کارخانه
آزمونهای انجام شده بر روی نمونههایی که در کارخانه و توسط تولیدکننده مطابق با استانداردهای ملی مربوطه،
رواهای اجرایی کارخانهای که مطابق با این استاندارد تهیه گردیده ،باید مالک ارزیابی انطباق مقصول فوالدی
مورد نظر باشد .گ ارادهی چنین آزمونهایی که توسط تولیدکننده انجام میشود ،باید مطابق با بند  12باشد.
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الف 4-کنترل تولید کارخانه
الف 1-4-کلیات

تولیدکننده باید سیستم کنترل تولید کارخانه یا  FPCخود را برقرار ،مستند ،و نگهداری نماید تا اطمینان حاصل
کند که مقصوالت تولیدی که به بازار درضه میکند ،مطابق با مشخصات دملکردی بیان شده میباشد .سیستم
کنترل تولید کارخانه باید شامل رواهای اجرایی ،بازرسیهای منظم ،آزمونها و /یا ارزیابیها و استفاده از نتایج
کنترل مواد اولیه و سایر مواد ورودی یا تجهی ات فرآیند تولید و مقصول باشد.
سیستم کنترل تولید کارخانه ،با ال امات استاندارد ملی ایران -ای و  9001تطابق دارد و بهگونهای تنظیم میشود
که کلیه ال امات این استاندارد را برآورده نماید.
نتایج مربوط به بازرسیها ،آزمونها و ارزیابیها ،که نیاز به اقدام دارند و همچنین هر اقدامی که در قبال آن انجام
شده است نی باید ثبت شود .اقدامات الزم در جهت رفع ددم انطباقها تا برطر شدن کامل آنها باید ثبت و
برای دوره زمانی مشخص در سوابق کنترل فرآیند کارخانه تولیدکننده نگهداری شود.
الف 2-4-تجهیزات
الف 1-2-4-تجهیزات اندازهگیري وآزمون

تمام تجهی ات توزین ،اندازهگیری و دستگاههای آزمایشگاهی باید کالیبره و بهصورت دورهای مطابق رواهای
اجرایی (شامل معیارهای بازرسی و فواصل زمانی مشخص) بازرسی شوند.
الف 2-2-4-تجهیزات تولید

تمام تجهی ات استفاده شده در فرآیند تولید باید بهصورت منظم مورد بازرسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود
که استفاده ،سایش یا شکست در آنها بادث ایجاد ددم انطباق مقصول تولیدی در فرآیند تولید نخواهد شد.
نتایج بازرسیهای انجام شده و دادههای مربوطه باید با توجه به رواهای اجرایی مکتوب تولیدکننده ثبت ،و
برای دوره زمانی حداقل یک سال نگهداری شوند.
الف 3-4-مواد اولیه

ویژگیهای مربوط به تمام مواد اولیه مورد استفاده ،باید مستندسازی شود .همچنین روا اجرایی و برنامه
بازرسی برای اطمینان از انطباق آنها با مشخصات فنی نی باید توسط تولیدکننده مستند شود.
الف 4-4-آزمون محصول و ارزیابی

تولیدکننده باید رواهای اجرایی را برقرار کند تا تضمین نماید که کلیه مقادیر بیان شده از تمام مشخصههای
ضروری حفس شدهاند .مشخصههای ضروری و رواهای کنترل به شرح زیر میباشند:
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الف -ترکیب شیمیایی مذاب با ارجاع به این استاندارد؛
ب -رواداریهای ابعادی و شکل مطابق با زیربند 2-7؛
ج -دیبهای سطقی و درونی مطابق با زیربند .3-7
الف 5-4-محصوالت نامنطبق

1

تولیدکننده باید رواهای اجرایی مکتوب داشته باشد که نقوه برخورد با مقصوالت نامنطبق را معین کند .تولید
هرگونه مقصول نامنطبق باید در زمان وقوع ،ثبت و این نتایج طی دوره زمانی مشخص شده در رواهای
اجرایی تولیدکننده ،نگهداری شوند.

1- Non-Conforming Products
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