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 به نام خدا

 آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

، 3159قانون تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد، ابعاله شعده در د  معاه        9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

 .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را به عهده دارد. وظیفۀ تعیین، تدوین به

نظعران مراکعو و مسسسعا     صعاحب  ،ها  فنی مرکب از کارشناسان سعازمان  ها  مختلف در کمیسیوناستاندارد در حوزهتدوین 

شود و کوششی همگاا با مصالح ملی و با توجه به شعرایط تولیعد ،   علمی، پژوهشی، تولید  و اقتصاد  آگاه و مرتبط انجاا می

کننعدگان،  صعاحبان حعو و نفعع، شعامل تولیدکننعدگان، مصعر        ۀانفناور  و تجار  اسعت کعه از مشعارکت آگاهانعه و منصعف     

نعوی    شعود. پعی    دولتعی حاصعل معی   ها  دولتی و غیر کنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

  از دریافعت  شعود و پع   ها  مربوط ارسعا  معی   کمیسیون نفع و اعضا ملی ایران برا  نظرخواهی به مراجع ذ  استانداردها 

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چعا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویبۀ نظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننعد   نیو با رعایت ضعوابط تعیعین شعده تهیعه معی      صالحذ مند و  ها  عالقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شعود. بعدین ترتیعب،     چعا  و منتشعر معی    بررسعی و درصعور  تصعویب، بعه عنعوان اسعتانداردملی ایعران        ،درکمیته ملی طرح

ملعی اسعتاندارد مربعوط    ۀ تدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شمامقررا  شود که بر اساس ملی تلقی می استانداردهایی

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیه ک

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضا  اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
 2(IEC) المللی الکتروتکنیعک  کمیسیون بین ،3

(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC)کمیسیون کعدک  غعیایی   5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشعور   9

هعا  خعاک کشعور، از آخعرین      ملی ایران ضمن تععوجه بعه شعرایط کلعی و نیازمنعد       کند. در تدوین استانداردها  فعالیت می

 شود. گیر  می المللی بهره ها  علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردها  بین پیشرفت

کنندگان، حفع  سعالمت    بینی شده در قانون، برا  حمایت از مصر  عایت موازین پی تواند با ر سازمان ملی استاندارد ایران می

مویاعی و اقتصعاد ، اجعرا  بعضعی از      و ایمنی فرد  و عمومی، حصو  اطمینعان از کیفیعت موصعوو  و مالحظعا  زیسعت     

 شورا  ععالی اسعتاندارد، اجبعار     یا اقالا وارداتی، با تصویب استانداردها  ملی ایران را برا  موصوو  تولید  داخل کشور و/

المللعی بعرا  موصعوو  کشعور، اجعرا  اسعتاندارد کاوهعا  صعادراتی و          تواند به منظور حف  بازارهعا  بعین  . سازمان میکند

ها و مسسسعا  فععا  در    کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برا  اطمینان کند بند  آن را اجبار  درجه

هعا و   مویای، آزمایشعگاه  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست ها سیستم گواهی وره، آموزش، بازرسی، ممیو  و صدورمشا ۀزمین

ها و مسسسا  را بر اسعاس ضعوابط نظعاا     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هعا  ها اعاا و بر عملکعرد آن ز شرایط وزا، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنکند و در صور  احرا تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجاا توقیقعا  کعاربرد     المللی نظار  میکند. ترویج دستگاه بین

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  برا  ارتقا  ساح استانداردها 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

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

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فني تدوين استاندارد
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 «آزمون

 

 :سمت و/ يا محل اشتغال رئیس : 

 زمانی نژاد، امیر

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 ایران سازمان ملی استاندارد

  دبیر :

 باقو ، بهناا

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 انجمن تولیدکنندگان فوود ایران

  ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا: اعضاء

 ادیبی، احمد

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 شرکت ذوب آهن اصفهان

  

 بادیاب، مومد جواد

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت صنایع فوود کوهپایه

 

 بیا ، سروش 

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 شرکت صنعتی ماهکار فلو

  

 تدین، آرش

 )دکتر  مهندسی عمران( 

 شرکت مهندسی مشاوره مهان سازه

  

 حاجی نظر ، حسین

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 شرکت ذوب آهن اصفهان

 

 خداپرستی، کامران

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 کارشناس مستقل

  

 خوائلی، آتوسا

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 گر  ایران انجمن ریخته

  

 رحیمی، کریم

 مهندسی معدن( کارشناسی)

 فوود ناب تبریوشرکت 

  

 زکائی، منصور

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 شرکت فوود سراب



 :سمت و/ يا محل اشتغال ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا: اعضاء

 شفیعی، حمید

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت فوود  اصفهان

  

 عامل فرزاد، حسین

 (متالورژ )دکتر  مهندسی 

 ایران سازمان ملی استاندارد

  

 عباسی، عبداله

 مدیریت(   کارشناسی)

 نورد یاوران زنجانشرکت 

  

 عبدالهی، وحید

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 مجتمع فوود صنعت بناب

  

 عبد ، جواد

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 مجتمع فوود صنعت بناب

  

 فارسی، ابوالقاسم

 مهندسی مکانیک( کارشناسی)

 فلو  یاسانها   شرکت سازه

  

 قربانی، میثم

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 شرکت صنایع نورد گرا فلو

  

 کریمی، بهمن

 مدیریت(کارشناسی )

 شرکت ذوب آهن بوئین زهرا

  

 کریمی، مومدرضا

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 شرکت ذوب آهن اصفهان

  

 گازرانی، راوح

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت گاا اراک

  

 مجید زمانی، سید سهیل

 )دکتر  مهندسی سازه(

 مرکو توقیقا  راه، مسکن و شهرساز 

  

 ملکیان، غالمرضا

 (متالورژ )کارشناسی مهندسی 

 شرکت فوود اصفها ن

  

 مهرابی، علیرضا

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت ذوب آهن اصفهان

  

 موسو ، سید مهد 

 مهندسی تبدیل انرژ ( کارشناسی ارشد)

 گروه صنعتی شکفته
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 :سمت و/ يا محل اشتغال ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا: اعضاء

 نادعلی، علیرضا

 مهندسی صنایع( کارشناسی)

 شرکت صبا فوود

  

 نایبی، زکریا

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت فوود ناب تبریو

  

 وطن دوست فر، حمید

 مدیریت صنعتی( کارشناسی)

 شرکت آریان فوود

  

 ووشجرد  فراهانی، ساسان

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 مرکو پژوه  متالورژ  راز 

  

 هاد  هدایتی،

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 شرکت صنایع فوود کوهپایه

  

  ويراستار:

 اقبالی، فریده  

 (متالورژ )کارشناسی ارشد مهندسی 

 اداره کل استاندارد استان هرموگان
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 پیش گفتار

  ها و روش ها یژگیو - با  مساو  ها ی: نبش3قسمت  -سازه ا  دهیگرا نورد  فوود  ها ینبش»استاندارد 

تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادها  دریافتی و بررسی و تأییعد   3145بار در سا   که نخستین« آزمون

اجالسعیه   نصد و هفتعاد و یکمعی  یکبار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در  نخستین ها  مربوط برا   کمیسیون

تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  84/32/3588کمیتۀ ملی استاندارد فلوشناسی مورخ 

تاندارد ملی ایعران منتشعر   ، به عنوان اس3159تقویت و توسعه نظاا استاندارد، اباله شده در د  ماه قانون  9

 شود. می

سعاختار و شعیوۀ    -)استانداردها  ملی ایعران  9استانداردها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ها  ملی و جهعانی در زمینعه    شوند. برا  حف  همگامی و هماهنگی با تووو  و پیشرفت نگارش( تدوین می

صور  لووا تجدیدنظر خواهد شعد و هعر پیشعنهاد  کعه     در لی ایران صنایع، علوا وخدما ، استانداردها  م

برا  اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگاا تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قعرار  

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردها  ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 .شود می3145سا  : 31594-3جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ  این استاندارد

 منابع و مآخی  که برا  تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: 

1- EN 10056-1: 2017, Structural Steel Equal and Unequal Leg Angles — Part 1: 

Dimensions. 

2- EN 10056-2: 1993, Structural Steel Equal and Unequal Leg Angles — Part 2: Tolerances 

on Shape and dimensions. 
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 -: نبشي های بال مساوی1قسمت  -سازه ای نبشي های فوالدی گرم نورديده

 های آزمون ها و روش ويژگي

 هدف و دامنه کاربرد 1

  با  مساو دهیگرا نورد  فوود  ها یآزمون نبش  ها ها و روش یژگیو تعیین ،استاندارد نیا نیهد  از تدو

 است.  ا با مصار  سازه گرد  لبه

  نجاز   ها یگوشه قائم و نبش  فوود  ها ینبش ، با  نامساو  فوود  ها ینبشبرا  استاندارد  نیا

 .کاربرد نداردزنگ نون   فوودها

 .باشد یم  با  مساو دهیگرا نورد  فوود یاستاندارد به مفهوا نبش نیدر متن ا یعبار  نبش -یادآوري

 مراجع الزامي 2

هعا ارجعاد داده شعده     صعور  الوامعی بعه آن     در مراجع زیر ضوابای وجود دارد که در متن این اسعتاندارد بعه  

 شوند.  ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد موسوب می است.بدین

هعا و تجدیعدنظرها  بععد  آن     به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاد داده شده باشد، اصعالحیه  که  در صورتی

ها ارجاد داده شده است،  در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیست برا  این استاندارد الواا

 .ر استآو ها  بعد  برا  این استاندارد الواا همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد الوامی است:

صعفوا    سعاوی  شعرایط  بعرا   توویعل  ، الوامعا  3149: سا   5982 -3ستاندارد ملی ایران شمارۀ ا 2-1

 عمومی او : الواما  قسمت –فوود  نوردیده گرا مقاطع و عریض موصوو 

صعفوا    سعاوی  شعرایط  بعرا   توویعل  ا ، الوامع 3144: سا  5982 -1استاندارد ملی ایران شمارۀ  2-2

 سوا: مقاطع قسمت – فوود  نوردیده گرا مقاطع و عریض موصوو 

 آزمون کش  در دما  اتاق –، مواد فلو 3159: سا  38292-3استاندارد ملی ایران شمارۀ  2-6

بعه   گیر  عناصر اندازه – فوودها  کربنی و کم آلیاژ، 3155سا   :38595استاندارد ملی ایران شمارۀ  2-0

 روش آزمون -سنجی نشر اتمی جرقه روش طیف

2-5  EN 10025-1, Hot rolled products of structural steels -Part 1: General technical 

delivery conditions 

 عمعومی  شعرایط   :3 قسمت – نوردیده گرا ا  سازه ، فوودها 3158: سا  35292-3استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوری

 است. شده تدوین  EN 10025-1:2004از استاندارد  استفاده توویل، با فنی
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2-6 EN 10025-2, Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical delivery 

conditions for non-alloy structural steels 

 فنعی  شعرایط   :2 قسعمت   – نوردیعده  گرا ا  سازه ، فوودها 3588: سا  35292-2استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوری

  است. شده تدوین  EN 10025-2:2019از استاندارد  استفاده غیرآلیاژ ، با ا  سازه فوودها  توویل

2-7 EN 10025-3, Hot rolled products of structural steels — Part 3: Technical delivery 

conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels 

 توویل فنی : شرایط1قسمت  – نوردیده گرا ا  سازه ، فوودها 3588: سا  35292-1استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوری

 است. شده تدوین  EN 10025-3:2019از استاندارد  استفاده ریودانه، با پییر نرماله جوش ا  سازه فوودها 

2-8 EN 10025-4, Hot rolled products of structural steels — Part 4: Technical delivery 

conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels 

 فنعی  : شعرایط  5قسعمت  – نوردیعده  گعرا  ا  سعازه  ا  ، فووده3588: سا  35292-5استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوری

 شعده  تعدوین   EN 10025-4:2019از اسعتاندارد   اسعتفاده  ترمومکانیکی، با نورد پییر جوش دانه ریو ا  سازه فوودها  لتووی

 است.

2-9 EN 10025-5, Hot rolled products of structural steels — Part 5: Technical delivery 

conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance 

 توویل فنی : شرایط9قسمت  – نوردیده گرا ا  سازه ، فوودها 3588: سا  35292-9استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوری

 است. شده تدوین  EN 10025-5:2019از استاندارد  استفاده یافته، با بهبود اتمسفر  خوردگی به مقاومت با ا  سازه فوودها 

2-10 EN 10025-6, Hot rolled products of structural steels — Part 6: Technical delivery 

conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and 

tempered condition 

 فنعی  : شعرایط 9قسعمت   – نوردیعده  گعرا  ا  سعازه  ، فوودهعا  3588: سا  35292-9استاندارد ملی ایران شمارۀ  -يادآوری

           از اسعتاندارد  اسعتفاده  شعده ، بعا   بازگشعت  و کعوئن   شعرایط  در بعاو  تسعلیم  اسعتوکاا  بعا  سازه ا  تخت فوودها  موصوو 

EN 10025-6:2019  است. شده تدوین 

2-11 EN 100791, Definition of steel products  
2-12 EN 1011-2: Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: 

Arc welding of ferritic steels 

2-13 ISO 14284, Steel and iron— Sampling and preparation of samples for the determination 

of chemical composition 

  ها برا نمونه  و آماده ساز  بردارنمونه  -فوود و چدن، 3149: سا  5199استاندارد ملی ایران به شماره  -يادآوری

 ، تدوین شده است.ISO 14284:1996با استفاده از استاندارد  یی،ایمیش با یترک  ریگ اندازه

 :3 سمتق – چارپی آونگی ضربه آزمون  –فلو  مواد، 3159: سا   959 -3استاندارد ملی ایران شمارۀ  2-10

 آزمون روش

                                                 

 جهت  ISO 6929:2013 منبع  با شده تدوین بند ، طبقه و تعاریف فوود ، با عنوان: موصوو 3159 سا 33489 شماره  ایران ملی استاندارد 3

 .است موجود بردار  بهره
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 اصطالحات و تعاريف 6

 زیر، اصاالحا  و تعاریف EN 10079ارائه شده در استاندارد تعاریف  واصاالحا   عالوه بر در این استاندارد

 رود: کار می به نیو

3-1  

 نبشي بال مساوی 

equal leg angle  

ا  با مقاطع عرضی معین است که از دو با  مساو  عمود بر  موصو  فوود  گرا نوردیده ،نبشی با  مساو 

 شود. تشکیل می 3هم، ماابو شکل 

 
 راهنما:

rroot  بشین گوشه داخلی  انوناشعاد 

rtoe بشین لبه  انونا شعاد 

 ، ممکن است گوشه خارجی و لبه بیرونی با ، گرد شده باشد.L300و  L250ها  نود  در نبشی -يادآوری

 مقطع نبشي بال مساوی گرم نورديده -1شکل 

3-2  

 نبشي   هنمر

leg angle number

عدد است که عدد او  و دوا آن معر  پهنا  با  و عدد سوا ضخامت با  نبشی بر  1نبشی متشکل از  ۀنمر

بعوده و ضعخامت    mm  18،یک ها  آن هر نبشی که پهنا  با  ۀعنوان مثا  نمر باشد. به متر می حسب میلی

 شود: صور  زیر نشان داده می است به mm  1آن نیو

 118 18 =نبشی ۀنمر
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6-6  

 بسته 

bundle 

( کعه ماعابو بعا    مراجععه شعود   5بعه بنعد   ) شناسهها  نبشی دارا  یک  بسته عبار  است از مجموعه شاخه

 .شود می ارائهصور  یک مجموعه واحد  بوده و بهشناسه ها  مربوط به آن  ویژگی

6-0  

 محموله

consignment 

 .است چند بسته یکسان یا متفاو  )از نظر نمره نبشی(موموله عبار  از مجموعه یک یا 

6-5  

 دسته

batch 

 آمده باشد. دست هیک ذوب ب که از اندازهموصووتی هم از مجموعه  است عبار 

6-3  

 بهر 

lot 

 دست آمده باشد. هها  مخلوط ب  عبار  است از مجموعه موصووتی که از ذوب

6-7  

 نمونه

sample 

 .است شده از موصو  نمونه برداشتهعبار  از 

6-1  

 نهآزمو

test piece 

 .گیرد توت آزمون قرار می ،ساز  قسمتی از نمونه که پ  از آماده
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  گذاری سهشنا 0

 شود:  زیر تشکیل می ها  قسمتاز  ،یک نبشی فوود  گرا نوردیده با  مساو شناسه 

  ؛این استاندارد ملی ۀشمار -3

  ؛برا  نشان دادن نبشی Lحر   -2

 ؛نمره نبشی -1

 ؛استاندارد مرتبط با فوود نبشی ۀشمار -9

  .فوود نبشی ردهشماره یا  -9

 )شعماره فعوود   S235JRاز فعوود رده   ،mm 9، ضعخامت بعا    mm 98نبشی فوود  با  مساو  با پهنا  بعا   شناسه  مثال:

 باشد:   به شرح زیر می، 35292-2 ( ماابو با استاندارد ملی ایران1.0038

INSO 13968-1- L 70 × 70 × 7 – INSO 14262-2- S235JR 

 یا 

INSO 13968-1- L 70 × 70 × 7– INSO 14262-2 -1.0038 

 وجود دارد. ،درج در پالک یا برچسب رو  بستهدر زمان نبشی  ملی حی  شماره استانداردامکان  -يادآوری

 ها  ويژگي 5

 های فیزيکي ويژگي  5-1

 ابعاد   5-1-1

مقعادیر هعر یعک از     .هعا مشعخش شعده اسعت     موورها  ایستایی نبشعی ها و  مفاهیم ابعاد، اندازه 3در شکل 

 باشد. 3باید ماابو با جدو   متغیرها  میکور

حا   د، با اینناسمی منتشر شده باش مقادیرا ، ابعاد و وزن ممکن است کمی متفاو  از  در تولید مقاطع سازه

 باید در مودوده مجاز باقی بمانند.

 ها  گرد را توت تأثیر قرار دهد. و لبه 3مکن است اندکی شعاد داخلیبروز سای  در غلتک نورد نیو م

 باشد.  m 32تا   m 1بین  3-1-3-9حداقل طو  هر شاخه باید با احتساب روادار  مجاز در زیربند 

 وزن  5-1-2

 آورده شده است. 3ها در جدو   مشخصا  وزنی نبشی

                                                 

1  - Fillet 
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 ها رواداری 5-1-6

 رواداری طول  5-1-6-1

 باشد.  2شده در جدو   ئهروادار  طو  نبشی باید ماابو مقادیر ارا

 مقادير رواداری طول نبشي بر اساس نوع برش  -2جدول 

 وضعیت برش
 رواداری 

mm 

  ± 98 3در برش عاد   

 2درجایی که حداقل طو  مورد نیاز است
388+ 

8- 

1- Nominal Cutting 

2- Fine Cutting 

 در صور  عدا ذکر روادار  در درخواست خرید، حو انتخاب یکی از دو روادار  )نود برش( با تولیدکننده است. -يادآوری

 . شود قید ،مدارک سفارشنه توافقی در خصوک نود برش باید در هرگو

 رواداری پهنای بال  5-1-6-2

 باشد. 1شده در جدو   ئهارا مقادیرروادار  پهنا  با  باید ماابو 

 مقادير رواداری پهنای بال  -6جدول 

 

 a (a = b)پهنای بال، 

 اندازه اسمي

mm 

 رواداری

mm 

98 ≥ a 8/3 ± 

388 ≥ a >98 8/2 ± 

 398 ≥ a >388 8/1 ± 

288 ≥ a >398 8/5 ± 

288a > 
8/9 + 

8/5 - 
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 رواداری ضخامت   5-1-6-6

 باشد. 5شده در جدو   ارائه مقادیرروادار  ضخامت با  باید ماابو 

  مقادير رواداری ضخامت مقطع نبشي -0جدول 

 

 tضخامت مقطع، 

 اندازه اسمي

mm 

 رواداری

mm 

9 ≥ t 9/8 ± 

38 ≥ t > 9  99/8 ± 

39 ≥ t > 38  88/3 ± 

39t > 28/3 ± 

 

(1) گونیايي رواداری انحراف بال 5-1-6-0

 بیشتر باشد. 9شده در جدو   ارائهنباید از مقادیر  ،ها  نبشی قائم با  زاویهمیوان انورا  از 

  kقائم،  زاويهمقادير رواداری انحراف از  -5جدول 

 

 aپهنای بال، 

mm 

k 

mm 

388 ≥ a 8/3 

398 ≥ a >388 9/3 

288 ≥ a >398 8/2 

 288a > 8/1 

                                                 

1- Squareness 
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1رواداری ناراستي 5-1-6-5
) خمیدگي( طول نبشي

شعود   نشان داده معی   qصور  میوان ناراستی که با پارامتر نبشی باید در امتداد طو ، راست باشد، در غیر این

  بیشتر شود. 9در جدو   ارائه شدهنباید از مقادیر 

 مقادير رواداری ناراستي طول نبشي  -3جدول 

 

  کاملرواداری يک شاخه 

mm 

 خورده  رواداری شاخه برش

mm 

 پهنای بال
a 

 رواداری
 q 

 پهنای بال
 a 

طول مورد 

 سنجش
 qرواداری 

398 ≥ a L
*  %5/8 398 ≥ a 3988 9 

288 ≥ a >398 L  %2/8 288 ≥ a >398 2888 1 

288a > L  %3/8 288a > 1888 1 

*        
L   باشد. می ،کاملطو  یک شاخه نبشی 

 رواداری وزن 5-1-6-3

ها  با  نبشی برا و  9 % ، نباید ازmm 5ها  با ضخامت کمتر و مساو   میوان انورا  از وزن اسمی نبشی

 بیشتر شود.  5 % ، نباید ازmm  5 ضخامت باو 

  اختال  بعین وزن واقععی و وزن مواسعباتی اسعت. وزن مواسعباتی بایعد بعر مبنعا  چگعالی          ،انورا  از وزن اسمی -يادآوری

kg/m
 مواسبه شود. 9498 3

 های شیمیايي و کربن معادل ويژگي 5-2

ایعن  در دامنعه کعاربرد    هعا   حداکثر مجاز کربن مععاد  نبشعی  ضماا نموصو  و میاب به ا ترکیب شیمیایی

 EN 10025-5تعا   EN 10025-2شعده در اسعتانداردها     ارائهها  فوود  باید ماابو با یکی از رده ،استاندارد

نیعو  را  EN 10028-2و EN 10273 ، EN 10225شعده در اسعتانداردها     ارائعه هعا  فعوود    باشد. سعایر رده 

بایعد  این مقعادیر  صور   در اینکرد، که تولید این مقاطع استفاده در بردها و مصار  خاک، رکا توان برا  می

یکی از رده هعا  فعوود   قرار گیرد. موصوو  منابو با  خریدارتولید کننده و ، مورد توافو سفارش در زمان

، صرفاً برا  مصار  خاک بوده و قابلیعت   EN 10028-2و EN 10273 ، EN 10225مندرج در استانداردها  

 عرضه عمومی نخواهند داشت. 

                                                 

1- Straightness tolerance 
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 ها کاربرد ندارد. برا  نبشی،  EN 10025-2 شده در استاندارد ئهارا E360و  S185، E295 ،E335فوود ها  رده -يادآوری 

 های مکانیکي ويژگي 5-6

شعده   ها  فوود ارائه باید ماابو با یکی از رده ،این استاندارد در دامنه کاربردها   ها  مکانیکی نبشی ویژگی

هایی که ممکعن اسعت ماعابو بعا      نبشیباشد. در خصوک   EN 10025-5تا  EN 10025-2در استانداردها  

 ،ها  مکانیکی این مقاطع تولید شوند، ویژگی  EN 10028-2وEN 10273 ، EN 10225یکی از استانداردها  

،  در زمعان سعفارش  هعا،   این ویژگعی صور  باید  باید ماابو با الواما  مندرج در همان استاندارد باشد. در این

هعا  فعوود منعدرج در     بعا یکعی از رده  رد. موصعوو  منابعو   قعرار گیع   خریعدار تولیدکننعده و  مورد توافو 

، صرفاً برا  مصعار  خعاک بعوده و قابلیعت عرضعه      EN 10028-2و EN 10273 ، EN 10225استانداردها  

 عمومی نخواهند داشت. 

 پذيری های جوش ويژگي 5-0

 .باشد  EN 10025-5تا  EN 10025-1  ها استانداردباید ماابو  پییر ، جوش کلی الواما 

 شود: میایجاد  زیر عوامل ترکیب با سرد ترک است. موتمل سرد ترک استوکاا، میوان و موصو  ضخامت افوای  با- يادآوری

 ؛جوش فلو در نفوذپییر هیدرژن مقدار -

 ؛حرار  از متأثر مناقه ترد ساختار -

 .شده جوشکار  اتصا  در توجه قابل کششی تن  تمرکو -

 مذاب روی در وری غوطه روش به گرم گالوانیزه پوشش برای بودن مناسب 5-5

مورد توافو قرار گیرد. در  سفارش و استعالا زمان دردر صور  نیاز به پوش  گالوانیوه گرا، این موضود باید 

 .باید برآورده شود EN 10025-5 تا EN 10025-1 ها استانداردمجموعه این صور  الواما  

 های کیفیت ظاهری   ويژگي 5-3

مجموععه  ماعابو بعا    بایعد  ،جوشعکار   یا/ و سنگ زنی با ساوی عیوب رفع و مجاز ساوی ها  ناپیوستگی

 .( باشد1و3ها   )قسمت 5982ملی ایران شمارۀ  ها استاندارد

بعا روش نعورد نبشعی     ها که کیفیت آنا   گونه هد بنها  تولید  باید دارا  ساوی صا  باش نبشیهمچنین 

تعاخوردگی رو    و ها  غیرفلو  ماابقت داشته و عار  از عیوب مضر از جمله ترک، پوسته، پارگی، ناخالصی

کعه رو  سعاوح    ها نباید تورق )ویه ویه شدن( وجود داشته باشعد. در صعورتی   ساح بوده و در انتها  شاخه

، مشروط بر ها  دیگر از بین برد زنی یا روش ش سنگرو ها را به توان آن ی مشاهده شود، میئعیوب جو ،نبشی

کمتعر نشعود. ضعمناً     داردناسعتا  نالواا شعده در ایع   ها   زده از حد روادار  ها  سنگ ضخامت قسمت که این

صعا  و   کامالً ،پرداخت شود و مرز بین قسمت اصالحی و ساح نورد شده ها  اصالح شده باید کامالً قسمت

 هموار باشد.
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 های آزمون   روش 3

 تعیین ترکیب شیمیايي  3-1

یا یکی از اسعتانداردها    38595 شمارۀ استاندارد ملی ایران ماابوروش تعیین درصد عناصر باید      3-1-1

 انجاا شود. ،د شیمی تر(نن) ما معتبر که نتایج آن با نتایج استاندارد میکور ماابقت دارد

 استاندارد ماابوباید  ،بردار  جهت انجاا این آزمون مونهن ی تر،در صور  استفاده از روش شیم 3-1-2 

ASTM E1806  یا استانداردISO 14284  .انجاا شود 

 آزمون کشش   3-2

 انجاا شود. 38292-3 ۀشماراستاندارد ملی ایران  باید ماابو با آزمون کش   3-2-1

بردار   نمونه ،9از هر دسته یا بهر به مقدار مورد لووا ماابو بند  :آزمون کش   مقدار نمونه  3-2-2

 .شود انجاا میآزمون کش   برا 

ماابو استاندارد ملی ایران ها  آزمون  مول و موقعیت نمونه :ها  آزمون مول و موقعیت نمونه  3-2-6

 شود.  انتخاب می 35292-3 ۀشمار

 آزمون ضربه 3-6

 شود.  انجاا 959-3 ۀاستاندارد ملی ایران شمارباید ماابو با آزمون ضربه  3-6-1

 برا بردار   نمونه ،9از هر دسته یا بهر به مقدار مورد لووا ماابو بند مقدار نمونه آزمون ضربه:  3-6-2

 .شود انجاا میآزمون ضربه 

استاندارد ملی ایعران   با ماابوها  آزمون  مول و موقعیت نمونه :ها  آزمون مول و موقعیت نمونه -3-6-6

 شود.  انتخاب می 35292-3 ۀشمار

 سنجش ابعاد و وزن  3-0

ها  مورد نظر،  ، ابتدا از نظر ابعاد و اندازهشده استانتخاب  9در بند  ارائه شدهالواما   ماابوکه  ه هایینآزمو

ارزیعابی   3ها  مربعوط در جعدو     گیر  شده و با مقادیر ابعاد و روادار  سنج  دقیو اندازه ابوارها توسط 

 شود. می

مقدار اختال   و شده جینس نوز ،ترازو  صویح با دقت یک گرا با  برا  یک مقدار دقیو طو  سپ  نمونه

 آید: دست می هب ،گیر  بو راباه زیر جهت ارزیابی و تصمیمااماسمی  نوزیا انورا  از 

= درصد انورا  وزن 1001
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 W1   برحسب کیلوگرا؛ قاعه آزمون،وزن 

W     ؛3وزن یک متر ماابو جدو 

 L1     ؛ واست (متر 1/8برحسب متر )حداقل  ،آزمونقاعه طو 

 :برا  بسته -ب 

 W   برحسب کیلوگرا؛ ،وزن بسته 

 W    ؛3وزن یک متر ماابو جدو 

 L1  است برحسب متر ،ها در بسته مجمود طو  شاخه. 

 باشد. 9-1-3-9بند زیردر  ارائه شدهدست آمده باید در حد مقادیر روادار  وزن  هدرصد انورا  وزن ب

 نمونه برداری  7

  .برا  تعیین ترکیب شیمیایی، از هر ذوب باید یک نمونه برداشته شود

 : نجاا شودابه شرح زیر  نمونه بردار  ، باید ها  مکانیکی برا  تعیین ویژگی

  از آن؛ کسر تن یا  98هر 

  واحد طو  بی  از  جراتن یا کسر  از آن برا  مقاطع سنگین با  48هرkg/m 288 ؛ 

  تن بیشتر شود. 288ها از  ذوب جرایا کسر  از آن برا  تماا مقاطع اگر  تن 48هر 

 نمونه ها  زیر باید از یک نمونه موصو  از هر واحد آزمون برداشته شود:

 یک نمونه برا  آزمون کش ؛ -

 ضربه. هعدد  آزمون 9یک نمونه برا  مجموعه  -

 شود.  یک نمونه برداشته می ،تن یا کسر  از آن 28همچنین برا  سنج  ابعاد و وزن از هر 

متعر   میلعی  188 ،زنمتر و برا  سنج  ابعاد و و میلی 988ها  مکانیکی  حداقل طو  مورد نیاز برا  انجاا آزمون -1يادآوری 

   باشد. می

 ا  انجاا شود بردار  جداگانه هر ذوب نیو باید نمونه به ازا  ،ها  تولید  با تغییر نمره نبشی -2يادآوری 

نوو  اعما  نماید که ضعمن تضعمین    ها  خود را به رحا  تولید کننده باید سیستم کنتر  کیفیت و بازرسیه به -6يادآوری 

هعا    ها  برداشته شده با هر روش دیگر را با نتایج مورد قبعو  نمونعه   تاابو نتایج نمونه ،مشخصا  مندرج در گواهینامه صادره

 تضمین نماید. ،برداشته شده ماابو این بند
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 بازرسي   1

ها، وزن و شکل ظاهر (، ترکیب شیمیایی، خواک مکعانیکی )تعن  تسعلیم،     مشخصا  فیویکی )ابعاد، اندازه

بایعد بعا توجعه بعه      ،پعییر  و کیفیعت و شعکل ظعاهر      ضربه(، جوش و کششی، ازدیاد طو  نسبی استوکاا

 باشد. 9بند  تبط ماابو باها  مر روادار 

 ود:شگیر  یا اقداا  زیر تصمیم صور  د فوق، باید بهدر صور  عدا تاابو هر یک از موار

 :ها  فیویکی ویژگی -الف

 شود استاندارد می با این موصو باعث عدا اناباق ها،  عدا تابیو ابعاد و اندازه. 

 ماابو بازرسی مجدد  ،ماابقت نداشته باشد 3جدو   قادیرکه نتایج وزن نمونه مورد آزمون با م در صورتی

 .شود  انجاا می 2-5بند زیر با

    باععث ععدا انابعاق    ( 9-9و  1-3-9بنعدها   زیرعدا تابیو شکل ظاهر  )با توجه به معوارد منعدرج در

  شود. موصو  با این استاندارد می

 :(تشکیل دهنده)عناصر  یها  شیمیای ویژگی –ب

  شود باعث عدا اناباق موصو  با این استاندارد میموصو   دهنده تشکیلعدا تابیو عناصر. 

 :ها  مکانیکی ویژگی - 

 بازرسی  ،که نتایج آزمون مکانیکی نبشی با شرایط مندرج در این استاندارد ماابقت نداشته باشد در صورتی

 .شود انجاا می 3-5بند زیر ماابومجدد 

 :پییر  جوش - 

ن باععث ععدا انابعاق موصعو  بعا ایع      ( 5-9بند زیرپییر  )با توجه به موارد مندرج در  عدا تابیو جوش -

 . شود استاندارد می

 بازرسي مجدد  9

 های مکانیکي   بازرسي و آزمون مجدد ويژگي 9-1

هعا  مجعدد بعه     باید نمونه ،این استاندارد ماابقت نداشته باشدالواما  که نتایج آزمون مکانیکی با  در صورتی

کلیعه   چنانچه نتعایج  .شودها  وزا تکرار  وناز موصو  برداشته و آزم ،تعداد دو برابر مورد نیاز آزمون مربوط

گیعرد و در غیعر    دنظر قعرار نمعی  وراین استاندارد باشد نتایج آزمون اولیه مالواما  با ماابو  ها  مجدد آزمون

 .شود نتایج مردود تلقی می صور  این

 آزمون تکرار شود:باید در موارد زیر نیو  ،باودر شده ذکر جو موارد  به
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 ؛ونآزماحتما  وجود خاا در مراحل انجاا  -

 وجود عیوب ظاهر  در ساح نمونه؛ -

 کمتعر از  ،انع مبترین عالمت طو   فاصله بین مول گسیختگی و نودیک کش  ندر آزمو چنانچه -
3
1

طعو    

 اولیه بوده و ازدیاد طو  نسبی در حد استاندارد نباشد. ا نمب

 بازرسي مجدد وزن  9-2

از  قاععه آزمعون  ماابقعت نداشعته باشعد بایعد دو      3قادیر جعدو   با م قاعه آزمون، که نتایج وزن در صورتی

ایعن  الواما  با ماابو  ،مجدد ها  نتایج کلیه آزمون درصورتی که. شود سنجی نوزها  دیگر برداشته و  شاخه

 شود. صور  نتایج مردود تلقی می غیر ایندر  ؛گیرد نظر قرار نمی دورنتایج آزمون اولیه م ،استاندارد باشد

 بندی   بسته 14

صور  منظم توسط تسمه  یکسان بوده و بهشناسه باید از یک نود با  ،ها  نبشی آماده توویل هر یک از بسته

 بند  شوند. صور  موکم بسته به ،ها  مناسب یا مفتو 

 گذاری  نشانه 11

 گذاری شاخه نشانه 11-1

ک طور دائمی حک شعود، روش حع   ها  نبشی به د کننده باید بررو  هریک از شاخهناا یا نشان تجارتی تولی

 باشد.  تولیدکننده می ناا یا نشان تجارتی، به انتخاب

 گذاری بسته نشانه 11-2

طور مشعخش رو    هزیر ب اطالعا ها  شاخه باید دارا  حداقل یک پالک یا برچسب بادواا باشند که  بسته 

 ها درج شود: آن

 ؛ تولید و نشانی واحدناا   -الف

 )در صور  وجود(ناا و عالمت تجار    -ب 

 )در صور  اخی پروانه کاربرد عالمت استاندارد(؛عالمت استاندارد   -  

اسعتاندارد توسعط تولیدکننعده در    شیوه ارزیابی عالمت استاندارد باید بر اساس ضوابط اجرایی سازمان 

شعماره پیامعک اصعالت پروانعه اسعتاندارد      »)بعه طعور مثعا  عبعار       گیار  موصعو  درج شعود   نشانه

38883939»). 

 شماره این استاندارد ملی  -  
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 ؛شناسه  -ث 

 ذوب و ....(؛ شماره شناسایی )مانند شماره   -ج 

 شماره بسته؛   -چ 

 ؛وزن بسته برحسب کیلوگرا  -ح 

 طو  شاخه، بر حسب متر: -خ 

 ؛ یا3-1-3-9برا  طو  عاد ، با رعایت روادار  ها  مجاز بیان شده در زیربند  -3

 برا  طو  کوتاه، با ذکر حداقل طو .  -2

 گواهینامه فني  12

باشعد، صعادر    مشخصا  زیر که حداقل شامل باید گواهینامه فنی  ،قابل عرضه به بازار نبشیبرا  هر موموله 

 :شود

 مشخصات عمومي   12-1

 :باشد می مشخصا  عمومی شامل موارد زیر

 ؛تاریخ صدور -3

 ؛شماره گواهینامه -2

 ؛نبشی شناسه -1

 ؛شماره بسته -5

 ؛طو  شاخه -9

 ؛تعداد بسته -9

 .ها و وزن موموله وزن بسته -9

 مشخصات فني مرتبط با هر دسته يا بهر   12-2

 :باشد مشخصا  فنی شامل موارد ذیل می

 ؛تشکیل دهندهدرصد عناصر  -3

 .مشخصا  مکانیکی -2


