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  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996و طی نامه شماره  سازمان ملی استاندارد ایران تغییر

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  نایرا ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 یقکانون  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  زمان ملی استانداردسا

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  د تولی محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از گانکنند استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  کاربرد تحقیقات  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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

 

 آن نکویس پکیش  ککه  "اکا ویژگکی  -سیلیسکی  بکرا  کاربرداکا  عمکومی     -اا  آلیکاژ مکس  سی  " استاندارد

 افتصکد و اشکتاد و دومکی     در و شده تدوی  و تهیه شرکت زرگستر روبیناتوسط  مربو  اا درکمیسیون

 به این  ، است گرفته قرار تصویب مورد 93/3/21  مور  مکانی  و فلزشناسی استاندارد ملی کمیتۀ اجحس

 مصکوب  ایکران،  صکنعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد

 شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم 

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااکد  قرار توجه مورد ربو م فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

 د.کر استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی أمنبع و م
 

ASTM B 99:2011, Standard Specification for Copper-Silicon Alloy Wire for General 

Applications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 هاويژگی -سیلیسیم براي کاربردهاي عمومی -هاي آلیاژ مسسیم

 و دامنه کاربرد هدف   4

UNSبا شماره  سیلیسی  -آلیاژ مساز جنس اایی سی الزامات   تعیی استاندارداد  از تدوی  ای  
برابر با  1

C65100 و C65500 مربع باشند.  مستطی  یا شک  دایره،اا ممک  است دارا  مقطعی بهسی  باشد. ای می 

 اایی با مصار  عمومی کاربرد دارد.سی ای  استاندارد برا  

 شوند، کاربرد ندارد.انتقا  جریان الکتریکی استفاده می اا کاب  اایی که درای  استاندارد برا  سی 

 مراجع الزامی        2

اا ارجاع داده شده است. حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن مدارک الزامی زیر

 شوند.بدی  ترتیب آن مقررات جزیی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می

اا و تجدید نظراا  بعد  آن که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیهدر صورتی

اا ارجاع داده   استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنمورد نظر ای

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنیهشده است، امواره آخری  تجدید نظر و اصحح

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 1گیر  مقدار آا  به روش فتومتر  با اندازه – مس و آلیاژاا  مس، 6621استاندارد ملی ایران شماره  2-4

 ک فنانترولی  19و 

 ااتخمی  اندازه متوسط دانه -، مس و آلیاژاا  آن3913استاندارد ملی ایران شماره  2-2

 روش آزمون کشش در دما  محیط -مواد فلز ، 19939استاندارد ملی ایران شماره  2-9

2-4 ASTM B 250, Standard Specification for General Requirements for Wrought Copper 

Alloy Wire 

2-5 ASTM E 62, Standard Test Methods for Chemical Analysis of Copper and Copper Alloys 

(Photometric Methods) 

2-6 ASTM E 478, Standard Test Methods for Chemical Analysis of Copper Alloys 

 الزامات کلی        9

 ، به عنوان بخشی از ای  استاندارد استند: ASTM B 250بنداا  زیر از استاندارد   9-4

 اصطححات و تعاریف؛  9-4-4

 مواد و ساخت؛ 9-4-2

                                                 
1- Unified Numbering System 
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 کیفیت ساخت، پرداخت و ظاار؛ 9-4-9

 بردار ؛نمونه 9-4-1

 اا  مجدد؛اا و آزمونتعداد آزمون 9-4-5

   آزمونه؛سازآماده 9-4-6

 اا  انجام آزمون؛روش 9-4-9

 دار بودن حدود عدد ؛معنی 9-4-8

 بازرسی؛ 9-4-7

 مردود کردن و تجدید نظر؛ 9-4-41

 نامه؛گواای 9-4-44

 ؛1گزارش آزمون کارخانه 9-4-42

 گیار  بسته؛بند  و نشانهبسته 9-4-49

 الزامات تکمیلی.  9-4-41

شود، مشااده می 1-3استاندارد، بند  با عنوان شبیه به ارجاع بند  عحوه بر ای  انگامی که در ای   9-2

 کند.را تکمی  می ASTM B 250شام  الزامات اضافی دیگر  است که الزامات داده شده در استاندارد 

 اطالعات ارائه شده توسط خريدار        1

ی  استاندارد، باید حاو  اا  خرید برا  محصوالت عرضه شده تحت پوشش اقرارداداا یا سفارش 1-4

 اطحعات زیر باشند:

 شماره ای  استاندارد ملی و سا  انتشار آن؛  1-4-4

 آلیاژ مس؛ UNSشماره   1-4-2

 شناسه نوع عملیات حرارتی؛  1-4-9

 بعاد، قطر، فاصله بی  وجوه مواز ، عرض، ضخامت و غیره؛ا  1-4-1

 ؛و غیره 9نحوه عرضه، کح ، قرقره  1-4-5

 وزن ک  برا  ار اندازه.  1-4-6

 در قرارداد یا سفارش خرید مشخص شوند:در صورت نیاز،  شودتوصیه میموارد زیر اختیار  بوده و    1-2

                                                 
1- Mill test report 

2- Reel 
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 شناسایی ذوب یا جزئیات ردیابی؛  1-2-4

 نامه؛گواای  1-2-2

 گزارش آزمون کارخانه؛  1-2-9

 گیار  بسته ویژه.بند  و نشانهبسته 1-2-1

 شیمیايی ترکیب        5

مشخص شده در سفارش خرید، باید  UNSگیار  ترکیب شیمیایی ار ی  از آلیاژاا  مس با شناسه  5-4

 باشد. 1مطاب  الزامات تعیی  شده در جدو  

اا  ترکیب اا  ترکیب شیمیایی به معنی عدم وجود عناصر دیگر نیست. محدودهای  محدوده 5-4-4

کننده و اا ممک  است در صورت نیاز، با تواف  بی  عرضهآنالیز آن شیمیایی برا  عناصر ذکر نشده و نیز

 خریدار تعیی  شود.

 است. 199گیر  شده و % برا  مقادیر مس، اختح  بی  مجموع عناصر اندازه "ماندهباقی"منظور از   5-2

مورد فارش، مشخص شده در س UNS، برا  آلیاژ با شماره 1موجود در جدو  انگامی که تمام عناصر   5-9

 باشد. 3/22 اا باید حداق  %آن گیرند، مجموعمی آنالیز قرار

 الزامات ترکیب شیمیايی -4جدول 

 UNSشماره 

 آلیاژ مس

 % حداکثر، ترکیب شیمیايی،

 )شامل کبالت( نیکل سیلیسیم منگنز روي آهن سرب مس )شامل نقره(

C65100 3/9-9/9 3/9 3/1 3/9 93/9 ماندهباقی - 

C65500 6/9 3/9-3/3 39/9-3/1 3/1 3/9 93/9 ماندهباقی 

 شرايط عملیات حرارتی        6

داده شده  9حرارتی استاندارد برا  محصوالت تحت پوشش ای  استاندارد در جدو   شرایط عملیات 6-4

 است.

خت( )تمام س H04قطر یا فاصله بی  سطو  مواز  برا  محصوالتی که با شرایط عملیات حرارتی  6-4-4

 یا کمتر است. mm 19شوند، عموماً تولید می

)فنر( تولید   H08قطر یا فاصله بی  سطو  مواز  برا  محصوالتی که با شرایط عملیات حرارتی  6-4-2

 یا کمتر است. mm 6شوند، عموماً می

 اندازه دانه در شرايط تابکاري شده        9

 رد برا  تمام محصوالت در شرایط تابکار  شده باشد.عنوان الزام استانداباید بهاندازه دانه   9-4
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           )تابکار  شده( نباید از O61اا  در شرایط عملیات حرارتی اندازه دانه استاندارد برا  سی  9-2

mm 929/9 طور کام  تبلور مجدد یافته باشد.تجاوز کند. در عی  حا  سی  باید به 

دست آمده از دو دازه دانه باید با در نظر گرفت  اندازه دانه میانگی  بهپییرش یا مردود کردن بر اساس ان 9-9

برداشته شده باشد. انگامی که ای   1اا باید از ی  قسمت نمونهآزمونه انجام شود. ار ی  از ای  آزمونه

ه در شوند، نتیجه آزمون باید حدود مشخص شدآزمون می 3913استاندارد ملی ایران شماره اا مطاب  آزمونه

 را تأمی  کند. 9-3بند 

 الزامات خواص مکانیکی        8

 الزامات استحکام کششی   8-4

مورد  19939استاندارد ملی ایران شماره محصوالت تحت پوشش ای  استاندارد انگامی که مطاب    8-4-4

 را تأمی  کنند. 9گیرند، باید الزامات کششی مشخص شده در جدو  آزمون قرار می

 الزامات مکانیکی -2جدول 

 شرايط عملیات حرارتی

 استحکام کششی
MPa 

حداقل ازدياد طول در 

mm 51 هاي با )براي سیم

 (mm 42قطر حداقل 

% 

 عنوان کد

 C65100برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره 

O61 29 969-339 تابکار  شده 

H00  99 323-239 اشت  سختی 

H01  13 213-313 چهارم سختی 

H02 19 313-633 نیمه سخت 

H04 سختa 369-699 3 

H08 فنرb   6 629حداق 

 C65500برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره 

O61 23 339-233 تابکار  شده 

H00  93 293-329 اشت  سختی 

H01  13 223-699 چهارم سختی 

H02 19 699-369 نیمه سخت 

H04 سختa 239-329 6 

H08 فنرb   2 299حداق 
a  شرایط عملیات حرارتی سخت(H04) تر از اا  بزرگمعموالً برا  اندازهmm 19 نیست. قاب  استفاده 
b  شرایط عملیات حرارتی فنر(H08) تر از اا  بزرگمعموالً برا  اندازهmm 6 نیست. قاب  استفاده 

 

                                                 
1- Sample portion 
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 الزامات عملکرد        7

 الزامات خمشی  7-4

، باید بتواند در مقاب  اندتولید شده مطاب  ای  استانداردکه  mm 6و شام  اا  دارا  اندازه تا سی  7-4-4

، مقاومت کنند. ر )یا فاصله بی  سطو  مواز ( سی حو  شعاعی برابر با قط 369تا رسیدن به زاویه خمش 

 ا  از ترک یا عیوب دیگر راوسیله چش  غیر مسلح، نباید نشانهپس از خمش، بررسی سطح خارجی سی  به

 آشکار کند.

کار  شده استند، نباید برا  آزمون خمش مورد استفاده قرار کار  یا جوشاایی که دارا  نواحی لحی آزمونه -يادآوري

 گیرند.

 ابعاد، جرم و تغییرات مجاز       41

 مراجعه کنید: ASTM B 250اا  مشخص شده زیر از استاندارد مربوطه و جدو  بندبه   41-4

 ا فاصله بین سطوح موازيقطر ي  41-4-4

 ؛1، جدو  C65100برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره  41-4-4-4

 ؛9، جدو  C65500برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره  41-4-4-2

 ضخامت  41-4-2

 ؛3، جدو  C65100برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره  41-4-2-4

 ؛2  ، جدوC65500برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره  41-4-2-2

 عرض  41-4-9

 ؛3، جدو  C65100برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره  41-4-9-4

 ؛6، جدو  C65500برابر با  UNSآلیاژ مس با شماره  41-4-9-2

 هاي انجام آزمونروش      44

 آنالیز شیمیايی  44-4

 مشخص شود. 3در صورت بروز اختح ، ترکیب شیمیایی ماده باید بر اساس جدو   44-4-4

گیر  عناصر تعیی  شده در قرارداد یا سفارش خرید، باید مورد روش)اا ( انجام آزمون برا  اندازه 44-4-2

 کننده و خریدار قرار گیرد.تواف  میان عرضه
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 گیري عناصر مختلفروش اندازه -9جدول 

 روش انجام آزمون مطابق استاندارد عنصر

 ASTM E 478 مس

 ASTM E 62 سیلیسی 

  ASTM E 478اتمی( )جیب سرب

 6621ملی ایران شماره  آا 

  ASTM E 478سنجی( تیتر) رو 

  ASTM E 478سنجی( نور) نیک 

 ASTM E 62 منگنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 


