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Measuring edge taper and crown of flatrolled electrical steel coils- test method

ICS: 77.140.50

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزهاا مختیف در کمیسیوناا فنی مرکب از کاررناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات عیمی،
پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میرود وکورشی امگام با مصادح میی و با توجه به رترایط تودیتد  ،فنتاور و
تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکننتدگان ،مصتر کننتدگان ،صتادرکنندگان و وارد
کنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دودتی و غیر دودتی حاصل میرود  .پیش نویس استاندارداا میتی ایتران
برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میرتود و پتس از دریافتت نظراتا و پیشتنهاداا در
کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر میرود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عالقه مند و ذ صالح نیز با رعایتت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متیکننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصتورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متیرتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی میروند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
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1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت میکند  .در تدوین استاندارداا میی ایتران ضتمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصر کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور  ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجهبند آن را
اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی  ،آزمایشگاهاا و مراکز
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز ررایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آناا اعطا و بر عمیکرد آناا
نظارت میکند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیار فیزات گرانبها و انجام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد " اندازه گیر قسمت مخروطی رده و تحدب در کال اا فوالد ادکتریکی تخت نوردیده  -روش
آزمون " که پیش نویس آن در کمیسیوناا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است
و در یکازار و نوزدامین اجالس کمیته میی استاندارد مکانیک و فیزرناسی مور  29/19/91مورد تصویب قرار
گرفته است  ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران  ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر میرود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد .
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
ASTM A971:2010, Standard test method for measuring edge taper and crown of flat-rolled
electrical steel coils

مقدمه
کال اا اصیی فوالد ادکتریکی تخت نوردیده معموال برا تبدیل به کال اا باریکتر بریده میرود ،این
کال اا معموال سورا کار رده یا برا تبدیل به ورقهاایی با ارکال مختیف برش داده میروند .سپس برا
ساخت استه مغناطیسی وساییی از قبیل موتوراا ادکتریکی و ترانسفورماتوراا به صورت یکنواخت بر رو ام
انبارته میروند .قرار گرفتن تعداد زیاد از ورقهاا رو ام مخروطی ردن را افزایش داده و این باعث بروز
مشکالتی در مونتاژ و ایجاد ظاار نامناسب میگردد .عدم یکنواختی طودی توده در موتوراا باعث ایجاد سرو صدا
و ناباالنسی میگردد .وقتی ورقهاا قرار گرفته رده در ترانسفورماتوراا مخروطی رکل بارد باعث بوجود آمدن
فاصیه اوایی درون استه خوااد رد که این موجب افزایش نوفه ،افزایش جریان تحریک و باال رفتن تیفات استه
میرود.

1

اندازه گیري قسمت مخروطی شده و تحدب در کالفهاي فوالد الکتريکی تخت نورديده
 روش آزمونهشدار -افرادي که از اين استاندارد استفاده میکنند ،بهتر است با روش کارهاي معمول آزمايشگاهی آشنا باشند .اين
استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمیکند .در صورت وجود چنین مواردي ،مسئولیت برقراري
ايمنی ،سالمتی و تعیین قوانین حدود کاربردي قبل از استفاده به عهده کاربر میباشد.

2

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوین این استاندارد تعیین روری برا اندازهگیر قسمت مخروطی رده و تحدب در راستا پهنا
کال اا فوالد ادکتریکی تخت نوردیده به صورت تودید رده در کارخانه فوالد میبارد.
این استاندارد برا کال اایی که قسمت مخروطی رده و تحدب آن به صورت یکنواخت در سرتاسر پهنا
کال امتداد یافته کاربرد دارته و برا کال اا مختیفی که به یکدیگر جوش داده رده اند تا یک کال با
پهنا بیشتر را بوجود آورند کاربرد ندارد .اگر چه با استفاده از دبه زنی ممکن است این ناسازگاریها اصالح
گردد.
1

مراجع الزامی

مدارک ادزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است .
بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد  ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست  .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است  ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد ادزامی است :
2-1 ASTM A340: Terminology of Symbols and Definitions Relating to Magnetic Testing
2-2 ASTM A677: Specification for Nonoriented Electrical Steel Fully Processed Types
2-3 ASTM A683: Specification for Nonoriented Electrical Steel, Semi- processed Types
2-4 ASTM A726: Specification for Cold-Rolled Magnetic Lamination Quality Steel,
Semiprocessed Types
2-5 ASTM A840 : Specification for Fully Processed Magnetic Lamination steel
2-6 ASTM A876: Specification for Flat-Rolled, Grain-Oriented, Silicon-Iron, Electrical Steel,
Fully Processed Types

9

اصطالحات و تعاريف

عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد  ،ASTM A340اصطالحات و تعاریف زیر نیز به کار
میرود:

9

2-9
تحدب

1

اختال ضخامت از دبه تا مرکزکال در راستا پهنا کال و به صورت عمود بر جهت نورد میبارد.
1-9
قسمت مخروطی شده

9

اختال ضخامت از دبه کال تا نقطها به فاصیه تقریبی  199 mmدورتر از آن در راستا پهنا کال و عمود
بر جهت نوردسبه رکل یک مراجعه نمایید میبارد.
9-9
گاما قسمت مخروطی شده (𝛄)

3

ریب قسمت مخروطی رده سعدد بدون بعد که بر حسب یک ده ازارم یکا بر یکا بیان میرود.
4-9
لبه زنی

2

برش طودی یک تسمه باریک از ار دبه کال اصیی در راستا نورد است که این برش سبب کااش ریب قسمت
مخروطی رده س𝛾 ورق باقیمانده بر رو کال اصیی میگردد.
7-9
تسمه گاما

3

تسمه بریده رده از کال اصیی سیا نمونه از کال اصیی در راستا پهنا کال با عرضی بین  93 mmتا
 199 mmو طودی برابر با عرض کال به منظور اندازه گیر قسمت مخروطی رده و محدب رده.
6-9
کالفهاي اصلی

6

کال اایی با پهنا کامل تودید رده در کارخانهاا نورد سرد .کال اا بریده رده دارا پهنا کمتر نسبت
به کال اا اصیی استند.

1-Crown
2-Edge taper
3-Edge taper gamma
4- Edge trimming
5- Gamma strip
6- Master coils

3

7-9
نمونه از کالف اصلی

2

قطعه از کال اصیی با عرضی برابر با پهنا کال اصییسپهنا کامل که معموال به صورت دستی جهت نمونه
ساز برا انجام آزمون بریده میرود.
يادآوري -در حقیقت وجود اختال ضخامت در پهنا کال فوالد سرد نوردیده در جهت عمود بر راستا نورد باعث بوجود
آمدن قسمت مخروطی و تحدب در مرکز کال میگردد .این اختال ضخامتها با تغیرات ضخامت در طول کال و مواز با جهت
نورد یکسان نمیبارد.

قسمت مخروطی رده

برآمدگی

ضخامت دبه

پهنا کال
شکل -2نمونه اي از کالف با پهناي کامل و ضخامت کامل

4

اصول آزمون

برا تعیین قسمت مخروطی رده و تحدب ،یک تسمه گاما از ابتدا و انتها کال بردارته میرود .قرائتاا
ضخامت بهوسییه یک میکرومتر یا وسایل اندازه گیر دیگر ،تنها در راستا یک خط که عمود بر جهت نورد
بوده در نقاطی به فاصیه  69 mm ،33 mm ،19 mmو  111 mmاز ار دبه ،برا تعیین قسمت مخروطی و در
مرکز برا تعیین تحدب اندازهگیر میرود .اندازهاا قرائت رده ثبت گردیده و اختال بین آناا محاسبه
میگردد .اگر قسمت مخروطی رده بزرگتر از مقدار تعیین رده بارد .میتوان با دبه زنی محدودیتها مورد
توافق بین تودید کننده و سفارش دانده را برآورده نمود.

1- Mastrer coil coupon

2

7

شرح تمسه گاما و تجهیزات مورد نیاز

 2-7یک نمونه از ابتدا و انتها کال اصیی بریده میرود .از یک قیچی با ررایط کار مناسب برا برش
تسمه گاما از نمونه استفاده میگردد .رو قیچی میتوان یک دبه راانما یا ار وسییه دیگر که به کمک آن
برش تسمه را عمود بر دبهاا کال درآورد ،نصب نمود .انحرا از حادت عمود نباید بیش از یک درجه بارد
سبه رکل  9مراجعه نمایید .
 1-7وساییی برا تعیین محل و نشانه گیار نقاط اندازه گیر بر رو تسمه گاما باید فراام گردد .یک
رابیون 1میتواند سرعت تعیین محل و نشانه گیار نقاط اندازه گیر از ار دبه را افزایش داد .محل نقطه
مرکز را میتوان با یک خط کش تعیین نمود .ابعاد نشانه گیار باید حداکثر  9/31 mmبارد سرکل  3را
مشااده نمایید  .به طور جایگزین میتوان دستگاای ساخت که محل نه نقطه رو تسمه گاما را به صورت
خودکار مشخص نموده ضخامت را در نقاط اندازه گیر و دادهاا را ثبت و ارائه نماید .اگر ضخامت به صورت
پیوسته و متوادی در سرتا سر طول تسمه سپروفیل ضخامت اندازه گیر میرود آنگاه باید ضخامت نه نقطه
مشخص رده را از رو اطالعات ثبت رده قرائت نمود.
 9-7یک میکرومتر یا دیگر ابزار اندازه گیر ضخامت باید فراام گردد که رعاع تحدب فکها میکرومتر نباید
کمتر از  1/6 mmبارد .عمییات اندازه گیر مجاز است به صورت دستی یا به صورت خودکار به عنوان بخشی از
سیستم قید بند  ،9وسایل اندازهگیر و ابزاراا اکتساب دادهاا بارد .تکرار پییر ابزار اندازهگیر ضخامت
باید 𝜇 9/32بارد سرو بیوک سنجش دقیق .
يادآوري -زبر سطح ورق فوالد میتواند رو تکرار پییر تاثیر گیار بارد

 4-7باید یک برگه اطالعات یا چاپ کامپیوتر باید برا ثبت ضخامتها خوانده رده و محاسبه گاماس γبرا
تسمهگاما فراام گردد.

جهت نورد
س 93 mmتا (199 mm

پهنا کال

29±1درجه

شکل -1نمونه تسمه گاما

1-Template
2-System of fixture

3

نوار گاما

19 mm

خط مواز با دبه اا بریده رده

33 mm
69 mm
119 mm
نصف پهناي کالف
يادآوري -نقاط اندازه گیر دبه مقابل تسمه گاما تصویر آینه دبه نشان داده رده میبارد.

شکل -9نقاط اندازه گیري مشخص شده بر روي تسمه گاما

6

روش انجام آزمون

داده را برا امه نه نقطه مشخص رده قبیی اندازهگیر و ثبت کنید.
7

محاسبات

 2-7ریب قسمت مخروطی رده س γاز رابطه س 1محاسبه میگردد.
س1

 X W  Y  104
W

 

که در آن:
𝛾  :ریب قسمت مخروطی رده
 : X Wضخامت در فاصیه  Wاز  Yبر حسب میییمتر
 : Yضخامت در فاصیه  19 mmاز دبه بر حسب میییمتر
ضخامت در راستا افزایش پهنا س Wبه فاصیه  39 mm ، 93 mmو  199 mmاز نقطه  Yکه در فاصیه 19 mm
از دبه قرار دارد اندازه گیر رده است .این نقاط به ترتیب با  X2 ، X1و  X4برچسب گیار میروند.

6

شکل -4ابعاد قسمت مخروطی شده /تحدب

 1-7تحدب از رابطه س 9محاسبه میگردد:
 = XC – Yتحدب
س9
که در آن:
 :Yمیانگین ضخامتها نقاطی به فاصیه  19 mmاز ار دو دبه در راستا پهنا بر حسب میییمتر
 :XCضخامت در مرکز بر حسب میییمتر
تحدب در مرکز تسمه گاما اندازه گیر میرود و در واقع ضخیم ترین نقطه در سرتاسر طول تسمه میبارد.
تحدب به روش یکسان قسمت مخروطی رده اندازه گیر میرود بجز اینکه  WCفاصیه بین نقاط  XCو Y
میبارد.
 9-7قسمت مخروطی رده از رابطه س 3محاسبه میگردد
 =X4 – Yقسمت مخروطی رده
س3
که در آن:
 : X4ضخامت در فاصیه  119 mmاز دبه تسمه گاما بر حسب میییمتر
 :Yضخامت در فاصیه  19 mmاز دبه تسمه گاما بر حسب میییمتر
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تفسیر نتايج

اگرریب قسمت مخروطی رده س γبیش از حدود مورد توافق بارد معموال با دبه زنی به مقدار کافی اصالح
می رود تا کال به ویژگی مورد نظر برسد مقدار برش را باید جداگانه برا ار دبه در نظر گرفت .بعد از برش
دوباره میتوان امین روش را ادامه داد.
3

دقت و انحراف

این روش آزمون اگر چه به وسییه چندین کارخانه فوالد و مشتریان آنها دنبال میرود ،موضوع مقایسه نمونهاا
مشابه در چندین آزمایشگاه سبا آزموناا مشارکتی انوز انجام نشده است .اگر چه این امر مستیزم این است
که یک ابزار اندازهگیر کامپیوتر سازگار با این روش آزمون حداقل در سه آزمایشگاه و آزمایشگاهاا تامین
کننده استفاده گردد .در زمان آماده ساز این روش آزمون امبستگی موجود بین سه وسییه اندازه گیر با
3

 3 μبرا چندین نمونه از ورقاا فوالد بدست میآید .با این وجود ایچ بیانی از دقت و انحرا در
روادار
زمان تدوین این استاندارد وجود ندارد.
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