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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 به را ی( ایراناستانداردهای ملی )رسم نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

نظران مراکز و مؤسسات صاحب ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمانهای مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کنندگان، صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف ۀی است که از مشارکت آگاهانه و منصفانفناوری و تجار

نویس شود. پیشدولتی حاصل میهای دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شود و پس از دریافت های مربوط ارسال میمیسیوننفع و اعضای کاستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و  ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کنند عیین شده تهیه مینیز با رعایت ضوابط ت صالحذیمند و های عالقهکه مؤسسات و سازمان نویس استانداردهاییپیش

شود. بدین ترتیب، چاپ و منتشر می ملی ایران صورت تصویب، به عنوان استاندارد بررسی و در ،درکمیته ملی طرح

ملی استاندارد مربوط  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شودتشکیل میایران تاندارد اس در سازمان ملیکه 

و  2(IEC) المللی الکتروتکنیککمیسیون بین ،ISO(3( المللی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

در کشور  CAC(9( کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهسازمان بین

های خاص کشور، از آخرین کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندیفعالیت می

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینپیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت ی شده در قانون، برای حمایت از مصرفبینتواند با رعایت موازین پیشسازمان ملی استاندارد ایران می

محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

د، اجباری استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندار

المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و تواند به منظور حفظ بازارهای بین. سازمان میکند

ها و مؤسسات فعال در کنندگان از خدمات سازمانبه استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری درجه

ها و محیطی، آزمایشگاهمدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستمگواهی  ممیزی و صدورمشاوره، آموزش، بازرسی،  ۀزمین

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام گونه سازماناستاندارد این سازمان ملیوسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

ها ها اعطا و بر عملکرد آنامۀ تأیید صالحیت به آنکند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینتأیید صالحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی  کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 
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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  دبیر:
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 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد
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 ابراهیم، الهام
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 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

  

 احمدیان، حمیدرضا

 سازه( -)کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 طرح و ساخت رابینت شرک

  

 ارباب، مجتبی

 (مهندسی پلیمر)کارشناسی ارشد 

 شرکت آزمون دانا پالستیک

  

 اکبری، عباس

 )کارشناسی متالورژی(

 تهران شهرداری مصالح مقاومت و ژئوتکنیک مطالعات مرکز

  

 انتظاری، صابر

 محیط زیست( -)کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 ب کشورآب و فاضالمهندسی شرکت 

  

 ایالتی خامنه، جمشید

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 شرکت آب و فاضالب استان تهران

  

 بامداد فرخ، کامران

 )کارشناسی ارشد بیومواد(

 شرکت مهندسی فرایندکاو

  

 بره، راضیه

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(

 شرکت صنایع بسپاران آالشت

  

 بصیری، امیرعباس

 مهندسی الکترونیک()کارشناسی 

 شرکت سنتام
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:

 یلی، احمدپهلوان

 )دکتری مهندسی عمران(

 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

  

 راد، روح ا...جمشیدی

 )کارشناسی ارشد شیمی فیزیک(

 شرکت فاضالب تهران

  

 حیاتی، مهدی

 ران()کارشناسی مهندسی عم

 شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

  

 رضوی نظری، مهدی

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 شرکت آب صنعت تهران

  

 سفیدی، اللهسنگ

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

  

 ی فر، حسینعطائ

 )کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط(

 الب کشورآب و فاضمهندسی شرکت 

  

 غلمانی، سید وحید

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 شرکت آب و فاضالب استان یزد

  

 قشقایی، محمدمهدی

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

  

 سید علیرضا مجتبوی،

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 سازمان ملی استاندارد

  

 مینمرادی معین، ا

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 شرکت ذوب ریزان همدان

  

 مطلوب، خشایار

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 شرکت بازرسی کاوشیار پژوهان

  

 امانمعزی، محمد

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 کل استاندارد استان تهران اداره

  

 میرزاییان، نوراله

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 رسی کاوشیار پژوهانشرکت باز

  

 هاشمی مطلق، قدرت اهلل

 )دکتری مهندسی پلیمر(

 هیات علمی دانشگاه تهران
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  شیمی کاربردی( )کارشناسی

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد
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 گفتارشیپ

بندی، : تعاریف، رده3قسمت  -روبرای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیادهگیر رو و آبهای آدمدریچه» استاندارد

برمبنـای   مربـوط  یهاونیسیدرکم آن سینوشیپ که« های آزموناصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش

 عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بنـد بهای المللی/منطقهپذیرش استانداردهای بین

 حمل و نقل استاندارد یمل تۀیکم یهاجالس چهل و هفتمین درتهیه و تدون شده،  9، استاندارد ملی شماره 9

 مقـررات مؤسسـۀ   و نیقـوان  اصـالح  قانون 1 مادۀ کی بند استناد به نکیا شد. بیتصو 39/33/3159 مورخ

 د.شویمنتشر م رانیا یمل داستاندار عنوانبه ،3193 ماهبهمن مصوب ران،یا یصنعت قاتیتحق و استاندارد

 ریگرو و آبآدم یهاچهیدر، 3153: سال 35599 با انتشار سری این استاندارد، استاندارد ملی ایران به شماره

 شود.، باطل میروادهیوپ هینقل لیتردد وسا ینواح یبرا

سـاختار و شـیوۀ    -ایـران )استانداردهای ملی  9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 

 نۀیزم در یجهان و یمل یها شرفتیپ و تحوالت با یهماهنگ و یهمگام حفظ یبراشوند. نگارش( تدوین می

 که یشنهادیپ هر و شد دنخواه نظر دیتجد لزوم صورت در رانیا یمل یخدمات، استانداردها و علوم ع،یصنا

 توجـه  مـورد  ،مربـوط  یفن ونیسیکم در نظر دیتجد گامهن شود، ارائه ن استانداردهایا لیتکم یا اصالح یبرا

 .کرد استفاده ملی ایران استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید .تگرف خواهد قرار

تهیه و تدوین شده « ترجمۀ تغییریافته»زیر به روش  المللیاستاندارد بینپذیرش  این استاندارد ملی برمبنای

ی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه بـه مقتضـیات کشـور    و شامل ترجمه تخصص

 است: 

BS EN 124-1: 2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part1: 

Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test 

methods 
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 مقدمه

های این است و سایر قسمت 35599این استاندارد قسمت اول از مجموعه استانداردهای ملی ایران شمارۀ 

 استاندارد به شرح زیر است: 

 شده از چدن؛ ساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -2قسمت 

 آلومینیم؛ اژهای آلیشده از فوالد یا ساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -1قسمت 

 ؛ با فوالد شده از بتن مسلحساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -5قسمت 

 ؛ یشده از مواد کامپوزیتساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -9قسمت 

( یا پلی)وینیل کلرید( PEاتیلن )(، پلیPPپروپیلن )شده از پلیساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -9قسمت 

 (. PVC-Uصلب )
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  -روگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیادهرو و آبهای آدمدریچه

 های آزمونبندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش: تعاریف، رده1قسمت 

 
 و دامنه کاربردهدف  1

با قطر  1خالیدارای دهانه تو 2گیرو آب 3روهای آدمدریچههای ویژگیتعیین  هدف از تدوین این استاندارد،

نصب در نواحی با  منظورهای بازدید بهروها و اتاقکگیرها، آدمکمتر برای پوشاندن آبو  mm 3888اسمی 

بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و تعاریف، ردهاین استاندارد،  است. 9رویا پیاده/و 5تردد وسایل نقلیه

 کند: استانداردهای زیر، مشخص می طبقشده ساخته گیررو و آبهای آدمدریچهرا برای  های آزمونروش

 شده از چدن؛ ساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-2استاندارد ملی ایران شماره  ــ

آلیاژهای شده از فوالد یا ساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-1استاندارد ملی ایران شماره  ــ

 آلومینیم؛ 

 ؛ با فوالد شده از بتن مسلحساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-5دارد ملی ایران شماره استان ــ

 ؛ یشده از مواد کامپوزیتساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-9استاندارد ملی ایران شماره  ــ

(، PPپروپیلن )شده از پلیساخته یرگرو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-9استاندارد ملی ایران شماره  ــ

   (. PVC-U( یا پلی)وینیل کلرید( صلب )PEاتیلن )پلی

      ،35599-1، 35599-2استانداردهای ملی ایران شماره فقط در ترکیب با حداقل یکی از این استاندارد 

عنوان جزئی هب 35599-3کاربرد دارد و استاندارد ملی ایران شماره  35599-9و  9-35599، 5-35599

 شود. در نظر گرفته میهر یک از این استانداردها  بایکپارچه 

 این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد: 

 ؛EN 1433 طبقساختۀ زهکش های پیشعنوان بخشی از کانالبه 9ها/درپوش9های مشبکقسمت ــ

  ؛ وشوندها( مشخص میسمت)تمام ق EN 1253 طبقها که گیرهای کف و سقف در ساختمانآب ــ

 .4های سطحیحوضچه ــ

 

                                                 
1- Manhole top 

2- Gully top 

3- Clear opening 

4- Vehicular area 

5- Pedestrian area 

6- Grating 

7- Cover 

8- Surface box 
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 مراجع الزامی 2

. ها ارجاع داده شـده اسـت  صورت الزامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

  .شوندمین استاندارد محسوب یاز ا یجزئ ضوابطب آن ین ترتیبد

برای آن  یبعد یدنظرهایتجد و هاهیاصالح ارجاع داده شده باشد، خ انتشاریتار ذکر با مرجعیکه به یدرصورت

 شـده اسـت،  داده ارجـاع   هـا انتشار به آنخ یتار که بدون ذکر مراجعی مورد در .آور نیستاین استاندارد الزام

  است. آوربرای این استاندارد الزام یبعد یهاهینظر و اصالح دین تجدیهمواره آخر

  است: ین استاندارد الزامیاکاربرد  یبرا ریاستفاده از مراجع ز

ر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و گیرو و آبهای آدمدریچه، 35599-2استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 شده از چدن ساخته گیررو و آبهای آدمدریچه :2قسمت  -روپیاده

ر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و گیبرو و آهای آدمدریچه، 35599-1استاندارد ملی ایران شماره  2-2

 آلومینیم  آلیاژهای شده از فوالد یا ساخته گیررو و آبهای آدمدریچه :1قسمت  -روپیاده

ر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و گیرو و آبهای آدمدریچه، 35599-5استاندارد ملی ایران شماره  2-3

 شده از بتن مسلح با فوالدساخته گیررو و آبهای آدمدریچه :5قسمت  -روپیاده

ر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و گیرو و آبهای آدمدریچه، 35599-9استاندارد ملی ایران شماره  2-7

 شده از مواد کامپوزیت  ساخته گیررو و آبهای آدمدریچه :9قسمت  -روپیاده

ر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و گیرو و آبهای آدمدریچه، 35599-9استاندارد ملی ایران شماره  2-5

( یا PEاتیلن )(، پلیPPپروپیلن )شده از پلیساخته گیررو و آبهای آدمدریچه :9قسمت  -روپیاده

 ( PVC-Uپلی)وینیل کلرید( صلب )

2-6 ISO 868, Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a 

durometer (Shore hardness) 

سـنج  تعیـین سـختی فرورفتگـی بـا سـختی      -ها و ابونیتپالستیک، 3151: سال 3551استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ISO 868:2003، با استفاده از استاندارد روش آزمون -)سختی شور(

2-7 ISO 7500-1:2004, Metallic materials - Calibration and verification of static uniaxial 

testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Calibration and

 verification of the force-measuring system  

محوری ی آزمون تکهاکالیبراسیون و تصدیق ماشین -فلزیمواد  ،3159: سال 4994-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

بـا اسـتفاده از    ،گیـری نیـرو  لیبراسیون و تصدیق سامانه انـدازه کا -فشار -آزمون کششهای ماشین -3قسمت  -ایستا

  تدوین شده است. ISO 7500-1:2015 استاندارد

2-8 EN 206, Concrete - Specification, performance, production and conformity  

2-9 EN 13036-4, Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method 

for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test  
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  هانوشتکوته، نمادها و اصطالحات و تعاریف 3

 فیاصطالحات و تعار 3-1

 رود. ار میکتعاریف زیر به بادر این استاندارد، اصطالحات 

3-1-1  

 روآدم
manhole  

دهی تاسیسات منظور اتصالای، با درپوش برداشتنی، که روی شبکه زهکشی یا فاضالب ساخته شده و بهسازه

. شودزهکشی یا فاضالب و/یا تغییر جهت، شیب، ارتفاع یا قطر مسیرهای زهکشی یا فاضالب استفاده می

میسر کرده و هیزات را به خطوط لوله برای بازرسی و نگهداری چنین این سازه، دسترسی انسان و تجهم

 .کندامکان تهویه و هوادهی را فراهم می

3-1-2  

 اتاقک بازدید
inspection chamber  

دهی تاسیسات زهکشی یا فاضالب و/یا تغییر جهت، منظور اتصالنوعی از اتصاالت زهکشی یا فاضالب که به

شود که در سطح زمین با میله ورودی پایان هکشی یا فاضالب استفاده میشیب، ارتفاع یا قطر مسیرهای ز

های های بازدید دسترسی به خطوط لوله را برای تجهیزات بازرسی )ازقبیل دوربیناتاقک .یابدمی

 کنند.کنند، ولی امکان دسترسی برای انسان را فراهم نمیویدئومتری(، تمیزکاری و آزمون میسر می

3-1-3  

 گیرآب
gully 

  های سطحی است.آوری آبمنظور تخلیه به شبکه جمعای مونتاژشده برای دریافت آب سطحی بهسامانه

3-1-7  

 گیردریچه آب
gully top 

  گیر شامل قاب و قسمت مشبک، همراه با درپوش یا بدون آن است.بخش باالیی آب

3-1-5  

 رودریچه آدم
manhole top 

  است. قسمت مشبکیا و/ک بازدید شامل قاب و درپوش رو یا اتاقبخش باالیی آدم

3-1-1  

 قاب
frame 

   گاه قسمت مشبک و/یا درپوش است.گیر که تکیهرو یا آببخشی از دریچه آدم
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3-1-4  

 عمق قاب
frame depth  

  فاصله بین سطح باالیی و پایینیِ قاب است.

3-1-8  

 قسمت مشبک
grating 

رو را گیر یا آدمبه داخل آبگیر که عبور آب از میان خود رو یا آبریچه آدم)های( متحرک یا دهانه د بخش

  سازد.امکان پذیر می

3-1-9  
 درپوش

cover 

  پوشاند.گیر را میرو یا آبگیر که دهانه آدمرو یا آب)های( متحرک دریچه آدم بخش

3-1-11  

 جزء اصلی
element 

  گیر است.و یا آبرقاب یا درپوش یا قسمت مشبک دریچه آدم

 شوند.جزء اصلی محسوب نمی ،کننده و سایر لوازم فرعیها، لوازم قفللوال -یادآوری

3-1-11  

 منفذ تهویه
vent 

 رو ایجاد شده است.درون درپوش دریچه آدم منظور تهویهمنفذ )منافذی( که به

3-1-12  
 گیرسبد آشغال

dirt bucket 

 کند.اک و آشغال را جمع میگیر که خاز دریچه آب جداشدنیجزء 

3-1-13  

 گیرتشتک آشغال
dirt pan 

 کند.رو که خاک و آشغال را جمع میاز دریچه آدم جداشدنیجزء 

3-1-17  
 گاهنشیمن

seating 

 گیرد.روی آن قرار می سطحی از قاب که قسمت مشبک یا درپوش
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3-1-15  

 عمق جاسازی
A 

depth of insertion  

 گاه است.ب و کف درپوش یا قسمت مشبک که در مجاورت نشیمنفاصله بین باالی قا

  شود.( بیان میmmمتر )نشان داده شده است. عمق جاسازی برحسب میلی 3هایی از عمق جاسازی در شکل مثال -یادآوری

 
 هایی از تعیین عمق جاسازیمثال -1 شکل

3-1-11  

 لقی کل

 Ʃ a 

total clearance  

  انفرادی بین اجزای اصلیِ مجاور از قاب و قسمت مشبک/درپوش است.های مجموع حداکثر لقی

 نشان داده شده است.  2شکل در های الف، ب و پ هایی از لقی کل در قسمتمثال -1 یادآوری

  شود.( بیان میmmمتر )لقی کل برحسب میلی -2 یادآوری
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 راهنما:

la  لقی چپ  

ca  لقی میانی  

ra  لقی راست  

 هایی از تعیین لقی کلمثال -2 شکل

3-1-14  

 در قاب کننده بارناحیه تحمل
Ab 

frame bearing area 

 گیرد.گاهی قرار میسطح زیرین قاب که روی سازه تکیه

 شود.( بیان می2mmمتر مربع )کننده بار برحسب میلیناحیه تحمل -یادآوری

3-1-18  
 دهانه توخالی

CO 

clear opening  

  ( ایجاد شود.35-3-1تواند در ناحیه توخالیِ قاب )بند ای که میدایرهترین قطر بزرگ

 نشان داده شده است.  1های الف تا ج شکل هایی از دهانه توخالی در قسمتمثال -1 یادآوری

 شود.( بیان میmmمتر )دهانه توخالی برحسب میلی -2 یادآوری
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 راهنما:

 شدهثابت هایمیله  1

 دهانه توخالیاز هایی مثال -3 شکل

3-1-19  

 ناحیه توخالی
CA 

clear area  

   های قاب که مسدود نشده است.گاهای بین نشیمنناحیه

نشان داده شده است.  5های الف تا پ شکل دار در قسمتهایی از ناحیه توخالی به صورت نواحی سایهمثال -1 یادآوری

های داشتن تشتکزهکش آب، نواحی برای نگه)مانند نواحی  3حال کار درهای قاب با نواحی گاهکه ناحیۀ نشیمندرصورتی

برای ( قطع شود، دارندهنگه محکم کننده وهای قفلروها و فضاهای لوالها، و سامانهگیر یا وسایل دسترسی به آدمآشغال

در الی بیشتری وجود داشته باشد، شوند. اگر موارد احتمدر حال کار در نظر گرفته نمی محاسبه جرم بر واحد سطح، این نواحیِ

 . استتری الزم نواحی توخالی بزرگصورت امکان 

   شود.( بیان می2mmمتر مربع )ناحیه توخالی برحسب میلی -2 یادآوری

 

                                                 
1- Functional areas 
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 هایی از ناحیه توخالیمثال -7 شکل 

3-1-21  

 ناحیه عبور آب
waterway area 

در حاشیه جدول گیر و های آبوی سطح باالیی دریچهر های سطحیورود آبمؤثر کل دهانه)های(  ناحیۀ

 . است 3 روهاپیاده

   شود.( بیان می2mmمتر مربع )ناحیه عبور آب برحسب میلی -یادآوری

3-1-21  

 دارندهاجزای نگه
securing feature 

آیند تولید در )های( مشبک وجود دارند، یا حین فر)ها(/قسمتصورت یکپارچه با قاب یا درپوشاجزایی که به

شده را تحت شرایط تردد در مکان )های( مشبکِ نصب)ها(/قسمتشوند؛ تا درپوشمحل کارخانه نصب می

 ،)های( مشبک)ها(/قسمتدرپوش موردبیدارنده از جابجایی خود سالم نگه دارند. عالوه بر این، اجزای نگه

 د. نکنجلوگیری می ،هاآن نشدپرتابها به سمت باال و به خارج مانند حرکت اتفاقی آن

   .و غیره 2فنری هایمیلهها، ها، مهرهپیچ مثال:

3-1-22  
 جرم بر واحد سطح

mass per unit area 

جرم کل درپوش یا قسمت مشبک )برحسب کیلوگرم( تقسیم بر مساحت ناحیه توخالی )برحسب متر مربع( 

 است.  

   شود.بیان می 2kg/mجرم بر واحد سطح برحسب  -یادآوری

                                                 
1- Kerb 

2- Spring bars 
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3-1-23  

 گیرقسمت ضربه
cushioning insert  

سازی پایداری و عدم تولید صدا حین منظور فراهمجزئی کمکی درون قاب، قسمت مشبک یا درپوش به

 برداری است. بهره

3-1-27  
 نیروی آزمون

FT 

test load  

  .است ظرفیت باربری آزمونگیر برای آب یارو های آدمنیروی وارد بر دریچه

  شود.( بیان میkN) کیلونیوتنبرحسب  نیروی آزمون -یادآوری

3-1-25  
 مینیروی مانایی دائ

FP 

permanent set load  

  (. TF= 2/3  PFمی است )گیر برای تعیین مانایی دائرو یا آبهای آدمنیروی وارد بر دریچه

3-1-21  
 نیروی تغییرشکل

FD 

deflection load  

  (. TF= 1/3  DFگیر برای تعیین تغییرشکل تحت نیرو است )رو یا آبهای آدمهنیروی وارد بر دریچ

3-1-24  
 رونواحی پیاده

pedestrain area  

منظور تحویل، درنظر گرفته شده است و فقط گاهی اوقات برای تردد وسایل نقلیه به هاپیادهنواحی که برای 

  شود. تمیزکاری یا در شرایط اضطراری باز می

3-1-28  

 روهای پیادهخیابان
pedestrain street  

رو حین برای مثال، نواحی پیاده)ها ممنوع است های زمانی خاص، تردد وسایل نقلیه در آننواحی که در بازه

  ساعات کاری و نواحی تردد وسایل نقلیه خارج از این ساعات(.  
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3-1-29  

 کنندهجزء قفل
locking accessory  

نظور جلوگیری از برداشتن، بازکردن یا جداسازی غیرمجاز درپوش/قسمت مشبک اضافه مجزئی که به

  شود.می

  نمادها 3-2

A   عمق جاسازی 

bA   کننده بار در قابناحیه تحمل 

TF نیروی آزمون 

PF مینیروی مانایی دائ 

DF نیروی تغییرشکل 

bP شونده در قابفشار تحمل 

aƩ لقی کل 

nAƩ ل الگوی برجستهمساحت سطح ک 

T2AƩ ای کلمساحت سطح نقشه 

T1AƩ سطح باالیی الگوی برجسته 

  هانوشتکوته 3-3

CA   ناحیه توخالی 

CO   دهانه توخالی 

USRV نخوردهصیقل ندگیمقدار مقاومت لغز 

 بندیرده 7

  بندیمبانی رده 7-1

بندی های زیر ردهگیر باید در یکی از گروهرو یا آبدمهای آ، دریچه5جدول  طبقبر اساس نیروهای آزمون 

 شوند: 

A 15، B 125، C 250، D 400، E 600 یا F 900. 

 بندی مربوط به کاربری مورد نظررده 7-2

رو یا های آدمدریچههای مختلف شود. برای ردهبندی و مکان نصب ارائه میبند، ارتباط بین ردهزیردر این 

 حلی مکان نصب باید در نظر گرفته شود. ، قوانین مگیرآب
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 طبقگروه  9های مختلف نصب به گیر به مکان نصب بستگی دارد. مکانرو یا آبرده مناسب دریچه آدم

راه نشان ها را در محیط یک بزرگمکان برخی از این گروه 9و  9های شوند. شکلفهرست زیر تقسیم می

است. مسؤولیت  داده شدهدرون پرانتز نشان  ،اده در هر گروهشده برای استفدهد. حداقل رده توصیهمی

شود رده باالتر انتخاب رده و مواد مناسب برای دریچه بر عهده طراح است. درصورت وجود تردید، توصیه می

 انتخاب شود.

  شود.سوارها استفاده میها و دوچرخه(: نواحی که فقط برای پیادهA 15)حداقل رده  3گروه  ــ

  رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو.(: نواحی پیادهB 125)حداقل رده  2وه گر ــ

(، 9ها )شکل شده در حاشیه جداول خیابانگیر، نصبهای آب(: برای دریچهC 250)حداقل رده  1گروه  ــ

تا  m 2/8 رو وتا ماشین m 9/8 شود، حداکثرگیری از لبه حاشیه جدول انجام میکه اندازهکه هنگامی

  یابند.رو امتداد میپیاده

 3آسفالتیهای رو(، شانههای پیادهها )شامل خیابانرو خیابان(: قسمت ماشینD 400)حداقل رده  5گروه  ــ

  ای.( و نواحی پارک خودرو، برای تمام انواع خودروهای جاده9)شکل 

  ها.ها و فرودگاهاز قبیل لنگرگاهکننده وسایل نقلیه سنگین (: نواحی تحملE 600)حداقل رده  9گروه  ــ

مانند  ،هستند کننده وسایل نقلیه سنگینطور ویژه تحملنواحی که به(: F 900)حداقل رده  9گروه  ــ

  ها.فرودگاه

ولیت کاربر برای اطمینان از نصب مسئ، 35599انطباق محصول با قسمت مرتبط استاندارد ملی ایران شماره  -1یادآوری 

 .کندرا سلب نمیر و مقادیر الزم برای کارایی اجزای اصلی آن )قاب و قسمت مشبک/درپوش( گیرو یا آبدمآ دریچهدرست 

 های زیر محدود شود: باید به محل های نصب برای قسمت مشبک مقعرمکان

 ؛ 1و  2، 3های گروه -

 ، فقط برای نواحی پارک خودرو. 5گروه  -

 .ارائه شده است جر پیوست های مربوط به نصب دتوصیه -2یادآوری 

                                                 
1- Hard shoulder 
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 راهنما:

 3گروه   1

 2گروه   2

 1گروه   3

 5گروه   4

  هاگروهمکان دهندۀ راه نشانای از مقطع عرضی بزرگنمونه -5 شکل

 
 راهنما:

 3گروه   1

 5گروه   4

a  روقسمت ماشین 

b   آسفالتیشانه 

 هاگروهمکان دهندۀ نشان آسفالتیای از جزئیات شانه نمونه -1 شکل

  مواد 5

  کلیات   5-1

 در استانداردهای زیر را برآورده کنند:  قیدشدهباید الزامات  گیررو یا آبهای آدمدریچهمواد مورد استفاده در 
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 شده از چدن، ساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-2استاندارد ملی ایران شماره ــ 

آلیاژهای شده از فوالد یا ساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-1شماره  استاندارد ملی ایرانــ 

 آلومینیم، 

 ، با فوالد شده از بتن مسلحساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-5استاندارد ملی ایران شماره ــ 

 ، یشده از مواد کامپوزیتساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-9استاندارد ملی ایران شماره ــ 

(، PPپروپیلن )شده از پلیساخته گیررو و آبهای آدمدریچهبرای  35599-9استاندارد ملی ایران شماره ــ 

   (. PVC-U( یا پلی)وینیل کلرید( صلب )PEاتیلن )پلی

باید کتروشیمیایی یا گالوانیک از خوردگی السازگار باشند؛ برای مثال، با یکدیگر تمام مواد مورد استفاده باید 

  پرهیز شود.

استاندارد  قیدشده در شده از مواد مختلفای اصلی ساختهحاصلِ ترکیب اجز ی کهگیررو و آبهای آدمدریچه

 منطبق برهستند، باید  35599-9یا  35599-9، 35599-5، 35599-1، 35599-2ملی ایران شماره 

الزامات مربوط در استاندارد ملی  منطبق بروده و اجزای اصلی باید ب 35599-3استاندارد ملی ایران شماره 

ردۀ محصول ترکیبی باید به باشند.  35599-9و  35599-9، 35599-5، 35599-1، 35599-2ایران شماره 

 هقسمت مربوط از استاندارد ملی ایران شمار طبقشده برای هر یک از اجزای اصلی سازنده تر تعیینردۀ پایین

 گذاری شود. آن نشانه طبقمحدود شده و ، 35599-9یا  9-35599، 5-35599، 1-35599، 2-35599

خشک و محیط  و تَربرای استفاده در شرایط باید حداقل این استاندارد  طبق گیررو و آبهای آدمدریچه

و برای شده، شرایط عادی برای فاضالب بهداشتی و فاضالب صنعتی تصفیهشیمیاییِ اندکی مهاجم، یعنی 

تر، ممکن است هایی با شرایط سخت. در محیطدنباشهای سطحی مناسب و آب ی طبیعیهااغلب خاک

  خوردگی ضروری باشد. حفاظت ازالزامات اضافی برای 

 3های درپوشپرکننده   5-2

 35599-1یا  35599-2استاندارد ملی ایران شماره  طبق روهای آدمدریچههای درپوش فقط برای پرکننده

  کاربرد دارند.

استاندارد ملی  پرشده به بازار تحویل شوند، مواد پرکننده باید الزامات قیدشده در صورتبهها اگر درپوش

  را برآورده کنند. 35599-1یا  35599-2ایران شماره 

داقل کارایی مواد پرنشده به بازار تحویل شده و عملیات پرکردن بعدا انجام شود، ح صورتبهها اگر درپوش

المللی مربوط را اطراف باشد و باید الزامات استانداردهای ملی و بین روسازی پرکننده باید مانند بتن یا مصالح

  برآورده کند.

 

                                                 
1- Cover fillings 
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 با بتن ترکیبیهای قاب   5-3

   بتن باید حداقلاین استاندارد با بتن ساخته شود، مقاومت فشاری  طبقاگر قاب از ترکیب هر یک از مواد 

C 35/45 طبق EN 206  .باشد 

 .نشانگر مقاومت مکعبی بتن است C 45ای و نشانگر مقاومت استوانه C 35 -یادآوری

 الزامات طراحی 1

  هامنافذ تهویه درپوش 1-1

ای دارای منافذ تهویه، حداقل هها طراحی شوند. برای درپوشتوانند با منافذ تهویه یا بدون آنها میدرپوش

   باشد. 2جدول  منطبق برها باید و ابعاد آن 3الزامات جدول  منطبق برمساحت ناحیه تهویه باید 

 حداقل مساحت ناحیه تهویه – 1جدول 

 قطر دهانه توخالی
CO 

 حداقل مساحت ناحیه تهویه 
2cm 

≤ mm 988  % 9 الی ای با قطری معادل با دهانه توخمساحت دایره 

> mm 988  358 

 هاابعاد منافذ تهویه درپوش – 2جدول 

 هاقطر سوراخ هاشکاف ابعاد رده
mm mm 

  عرض طول

A 15  وB 125  ≤ 398  34  14تا  34 29تا 

C 250  تاF 900  ≤ 398  34  14تا  18 12تا 

  رو برای ورود انسانهای آدمدهانه توخالی دریچه 1-2

 رو باید توسط تولیدکننده اظهار شود. های آدمانه توخالی دریچهده

ممکن است باتوجه به قوانین محلی مکان نصب، دهانه  باشد. mm 988( باید حداقل COدهانه توخالی )

 تر الزم باشد. لی با ابعاد بزرگتوخا

قطر درپوش  988حداقل  COتامین  براساسقطر درپوش  .است( 1)قسمت الف شکل  COقطر درپوش متفاوت از  -یادآوری

 شود. می محاسبه

   عمق جاسازی 1-3

 طبقهایی که جز آن، بF 900 و D 400 ،E 600های گیر ردهرو و آبآدم های( دریچهAعمق جاسازیِ )

 مراجعه 39-3-1زیربند به باشد ) mm 98اند، باید حداقل داشته شدهمحکم نگه 9-9زیربند  قسمت الف

  شود(.
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 لقی  1-7

  لقی کل  1-7-1

این لقی تعریف شده است.  39-3-1در زیربند  گیررو و آبآدم هایلقی بین اجزای اصلی مختلف دریچه

سازی این منظور محدوددر قاب خود شود. به تواند منجر به جابجایی افقی درپوش یا قسمت مشبکمی

Ʃجابجایی، لقی کل ) a الزامات زیر باشد: منطبق بر( باید  

 های مشبک دارای یک یا دو جزء: ها یا قسمتبرای درپوش -فال

mm 588 ≥ CO: mm 9 ≥ Ʃ برای - a ، 

mm 588 < CO :mm 5 ≥ Ʃبرای  - a ؛ 

اند، هر داشته شدههای مشبک دارای سه جزء یا بیشتر که در قاب محکم نگهها یا قسمتبرای درپوش -ب

  باشد؛ mm 9( باید حداکثر la ،ca ،raها )یک از لقی

اند، لقی های مشبک دارای سه جزء یا بیشتر که در قاب محکم نگه داشته نشدهها یا قسمتبرای درپوش -پ

  باشد. mm 39( ناشی از جابجاییِ تمام اجزاء نباید بیش از aƩکلِ )

  لقی حول محور لوالها  1-7-2

رخ باشـند، نـیم   3رخ شـعاعی ای با نیمشده دارای لبهدر سمت لوال دارلوال های مشبکِها یا قسمتدرپوش اگر

( نتوانـد  9شـکل   در شـده دادهنشـان )mm 28  ×mm 398  ×mm 398 به ابعاد 2سنجهباشد که  طوریباید 

 وارد فاصله بین قاب مجاور و لبه انحنادارِ درپوش یا قسمت مشبک شود.  mm 31بیش از 

رخ متری آن موازی بـا لبـه دارای نـیم   میلی 398صورت عمودی طوری نگه داشته شود که لبه باید به سنجه

شـود. رواداری   1شده در جدول عالوه بر این، فاصله نباید بیش از حداکثر ابعاد شکاف داده شعاعی قرار گیرد.

 باشد.  mm 3با حداکثر شعاع  mm 2/8± باید سنجه

 باشد.  1شده در جدول ابعاد داده نباید بیش از های مشبکها یا قسمتدرپوشهای بین دو لوالی ابعاد شکاف

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Radial profiled edge 

2- Gauge 
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 مترابعاد بر حسب میلی

 راهنما:

 قاب  1

 سنجه  2

 درپوش یا قسمت مشبک  3

 هسنج -4 شکل

  ها  گاهسازگاری نشیمن 1-5

ها آن های مربوط بهگاهباید طوری باشند که از سازگاری با نشیمن هادر تمام رده گیررو و آبهای آدمدریچه

 وسیلۀ مونتاژ درپوش/قسمت مشبک با قاب ارزیابی شود. این امر باید بهاطمینان حاصل شود. 

باید به روشی طراحی/تولید شوند که از پایداری و  F 900 تا D 400های ها برای ردهگاهعالوه بر این، نشیمن

درتماس با هم، جاسازی کاری سطوح حاصل شود. ماشینبرداری اطمینان عدم ایجاد صدا حین بهره

تواند برای دستیابی به پایداری و عدم میمناسب  هایروش سایرای یا ، طراحی تعلیقیِ سه نقطهگیرهاضربه

، تغییر افزایشی ارتفاع درپوش/قسمت 9-5-4زیربند  طبقپس از انجام آزمون  .ایجاد صدا استفاده شود

در هر نقطه از  mm 29با حداکثر مقدار « 9/8× ی عمق جاساز»مشبک در لبه باالیی قاب نباید بیش از 

 پیرامون باشد. 

    قسمت مشبک درون قاب/درپوش داشتننگهمحکم  1-1

الزامات تردد مربوط به  منطبق برداشته شود که درپوش/قسمت مشبک باید طوری درون قاب خود محکم نگه

  اشد.( ب2-5شده در زیربند مکان نصب مورد نظر )تعریف
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  شود(: مراجعهنیز  3-جدول ثبه های زیر انجام شود )دستیابی به این هدف باید با یکی از روش

 دارنده؛ اجزای نگه -الف

 جرم بر واحد سطح کافی؛  -ب

  ها.سایر روش -پ

با استفاده از ابزار متـداول  های مشبک ها یا قسمتدرپوش بازکردنباید طوری طراحی شوند که  هااین روش

هـای محکـم   . برای روشباشدکننده اضافی در نظر گرفته طراح، سامانه قفلکه پذیر باشد؛ بجز مواردیامکان

هسـتند، مقاومـت بـه خـوردگی بایـد حـداقل معـادل بـا قـاب یـا            های الف و پقسمت طبقداشتن که نگه

 اشد. ب 35599-1یا  35599-2استاندارد ملی ایران شماره  طبقدرپوش/قسمت مشبک یا مواد 

آزمـون شـود. روش    9-5-4زیربنـد   طبـق ها بایـد  های مشبک درون قابها/قسمتداشتن درپوشمحکم نگه

 داشتن و جزئیات طراحی باید اظهار شود. محکم نگه

هـای محکـم   اسـت، روش  الزامـی ای مشبک مقررات ویژه )های( قسمت /)ها( درپوش در محل استفاده از اگر

  این مقررات باشد. بر منطبقها باید آن داشتننگه

 یقسـمت مشـبک، ممکـن اسـت اجـزا     /برداشتن یا جداسازی غیرمجاز درپـوش برای مقاصدی از قبیل جلوگیری از  -یادآوری

در ایـن حالـت،    اسـت.  کاربر نهاییکننده مناسب با ولیت انتخاب جزء قفل. مسئمی شوداالز کاربر نهاییتوسط کننده اضافه قفل

  ولیت تولیدکننده نیست.مسئ حدودننده در کوسیله قفلبودن مناسب

    های مشبکها و قسمتدرپوش باز و بستنحوه  1-4

های بینیوسیلۀ ابزار متعارف، باید پیشهای مشبک بهها و قسمتمؤثر و بازکردن درپوش 3آزادسازیمنظور به

 گیـر رو و/یـا آب هـای آدم تواند در طراحی دریچـه الزم انجام شود. استفاده از اجزا و/یا وسایل باالبر اضافی می

  شود. گنجانده

 .ارائه نشده استاین استاندارد  دراضافی  وسایل یاطراحی و کارایی این اجزا  -یادآوری

    های مشبکقسمت شکافابعاد  1-8

  ناحیه عبور آب 1-8-1

هـا  ظرفیت هیدرولیکی انتخاب شده و شکاف باتوجه بهشبک باید های قسمت مها، ابعاد شکافبرای تمام رده

مسـاحت   18طور یکنواخت در ناحیه توخالی توزیع شوند. مساحت ناحیه عبـور آب نبایـد کمتـر از %    باید به

   شود. تامینتولیدکننده  توسطناحیه توخالی بوده و باید 

  ابعاد شکاف 1-8-2

، F 900 تـا  C 250های برای رده هاباشند. ابعاد شکاف 1جدول  مطابق باباید  کمشب قسمتهای ابعاد شکاف

  ها نسبت به جهت تردد باشند.، باید تابع آرایش محور طولیِ شکاف4و شکل  1جدول  طبق

                                                 
1- Loosening 



 1398 سال :17941-1مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 
 

 34 

  شود.ئه نمیدر این استاندارد ارا روو حاشیه پیاده 3های حاشیه ساختمانهای دریچهابعاد ناحیه عبور آب و دهانه -یادآوری

 
 راهنما:

 3آرایش موقعیت   1

 2آرایش موقعیت   2

 جهت تردد  3

 در قسمت مشبک هاشکافآرایش  -8شکل 

 هاشکافابعاد  -3جدول 

 طول الف عرض رده هادهانه

  mm mm 

های شکاف

 مستقیم

 طبقیابی آرایش

 4شکل 

 B 125و  A 15 2موقعیت و 3موقعیت 
 بدون محدودیت 34تا  4

 398 ≥ 29تا  34 <

 398 ≥ 12تا  F 900  39تا  C 250 3موقعیت 

 2موقعیت 
C 250 39  بدون محدودیت 52تا 

D 400  تاF 900  34  بدون محدودیت 52تا 

در  هاشکاف

 هاسایر شکل

 C 250های و برای رده mm 29از  بیشنباید  B 125و  A 15های برای رده هادر سایر شکلها عرض شکاف

نتواند وارد  mm 398 با طول سنجهها باید طوری طراحی شوند که باشد. آن mm 52از  بیشنباید  F 900تا 

متری آن میلی 398صورت عمودی طوری نگه داشته شود که لبه باید به سنجهشکاف شود. برای این منظور، 

 موازی با سطح قسمت مشبک قرار گیرد.
 . مجاز است mm 9شکاف به  کاهش عرضرو، پیادههای یا خیابانو/در نواحی  الف

دهانه قسمت  )متصل بهدر مجاورت سمت لوالدار قسمت مشبک  طور مستقیمبههایی که برای شکافمقادیر حداقل عرض این جدول  -یادآوری

 (. مراجعه شود 2-5-9زیربند به کاربرد ندارد ) ( قرار دارند،مشبک

                                                 
1- Side entry 
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  گیرالتشتک و سبد آشغ 1-9

شـدن تشـتک یـا    که پس از پرها باید طوری باشد گیر، طراحی آندرصورت استفاده از تشتک یا سبد آشغال

  .یابدسبد، اطمینان حاصل شود که زهکشی و تهویه ادامه می

    استقرار درپوش و قسمت مشبک 1-11

گیرد، این امر باید سبت به قاب قرار میشده نکه درپوش یا قسمت مشبک در محلی از پیش تعییندرصورتی

  از طریق طراحی مناسب تضمین شود.

 های مشبک ها و قسمتدرپوشبودن تخت 1-11

، که سطح در تماس با تـردد اسـت، بایـد    F 900 تا D 400های سطح باالیی درپوش یا قسمت مشبک در رده

 mm 9کـه رواداری بـیش از   شرطیتوخالی تخت باشد؛ به تخت باشد. سطح باید با رواداری یک درصدِ دهانه

  نشود.

  های مشبکتقعر قسمت 1-12

 شوند. است، مقعر نامیده می mm 9از  بیشها گیری که گودی سطح آنهای آبدریچه

  شرایط سطح 1-13

 باشد.  5-9ند زیرب طبق، شرایط سطح باید 31-5-4زیربند  طبقپس از انجام آزمون 

 کـاربر نهـایی  های انتشار مجـاز مـواد سـمی،    دار مجاز یا محدودیتمیخهایی مشخص از قبیل تایرهای گلدر محیط -یادآوری

 .  ها در مکان نصب اطمینان حاصل کندکارایی دریچههای مناسب اضافی را در نظر بگیرد؛ تا از تواند انجام آزمونمی

 با ویژگی درزگیریرو آدمهای دریچه 1-17

توانند با ویژگی درزگیری طوری طراحی شوند که درمقابل فشـار رو  این استاندارد می طبقرو های آدمدریچه

به باالی اتفاقی آب مقاوم باشند. دراین حالت، الزامات اضافه باید در مورد قاب درنظر گرفته شود تا از محکم 

 مهارشدن آن اطمینان حاصل شود. 

 توانند ویژگی درزگیری را طوری داشته باشندکه موارد زیر متوقف یا محدود شوند: های فوق میچهدری

 رو )بدون فشار(؛ یا خروج بو از دریچه آدم -الف

 های سطحی ثقلی )آب باران(. ورود آب -ب

 است. در این استاندارد ارائه نشده  های درزگیریویژگیطراحی و کارایی 

 در قاب بارکننده ناحیه تحمل 1-15

پایداری تحت شرایط کاری، باید طـوری طراحـی    مشارکت درمنظور تامین در قاب، به بارکننده ناحیه تحمل

شـونده  فشار تحمـل  نشود. 2N/mm 9/9( بیش از TFنیروی آزمون ) براساس( bPشونده )شود که فشار تحمل

(bP باید )محاسبه شود:  3معادله  طبق 
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(3) 
b

T

b
A

F
P  

 که در آن: 

bA   2برحسب  در قاب بارکننده ناحیه تحملمساحتmm  .است 

  .شودبار شامل مساحت مربوط به لقی نمی کنندهمساحت ناحیه تحمل -1 یادآوری

  شود.بیان می 2N/mmبرحسب  (bPشونده )فشار تحمل -2یادآوری 

 قاب عمق 1-11

باشـد.   mm 388بایـد حـداقل    F 900 و D 400 ،E 600های گیر برای ردهرو یا آبهای آدمهعمق قاب دریچ

عمـق  را تامین کند،  تمهیدات مهاریقاب از چدن یا فوالد ساخته شده باشد و  کهشرطیبه D 400برای رده 

 کاهش داده شود.  mm 99 به تواندمی

 شبک لوالدارقسمت م/زاویه بازشو برای درپوش 1-14

کـه  نسبت به افـق باشـد؛ بجـز مـواردی     º388زاویه بازشو برای درپوش یا قسمت مشبک لوالدار باید حداقل 

  های اضافی تامین شده باشد.گاهتوقف

بـرداری  تواند در شرایط بهـره شدن اتفاقیِ درپوش یا قسمت مشبک، تمهیدات اضافی میمنظور جلوگیری از بستهبه -یادآوری

  .گرفته شوددرنظر 

 های پرشدهدرپوش 1-18

استاندارد ملی ایـران شـماره     منطبق برشده برای بعدا پرشدن، باید های طراحیهای پرشده و درپوشدرپوش

 35599-1شده از چدن یا استاندارد ملـی ایـران شـماره    گیر ساختهرو یا آبهای آدمبرای دریچه 2-35599

آلـومینیم باشـند. تولیدکننـده بایـد     آلیاژهـای  یـا   شـده از فـوالد  گیـر سـاخته  یـا آب  روهای آدمبرای دریچه

که عملیات پرکـردن در کارخانـه تولیدکننـده    های الزم برای پرکردن را فراهم کند؛ بجز مواردیدستورالعمل

 انجام شده باشد. 

 الزامات کارایی 4

 وضعیت ظاهری 4-1

ها حین ای باشند که ممکن است بر کارایی آنباید عاری از نواقص قابل مشاهده یرگرو یا آبهای آدمدریچه

 استفاده تاثیر منفی گذارند. 

     فیت باربریظر 4-2

تـر  مساوی یا بزرگ (COگیر با دهانه توخالی )رو یا آبهای آدم، دریچه1-4زیربند  طبقپس از انجام آزمون 

مقاومت کنند.  5جدول  طبق( TFماده، باید درمقابل نیروی آزمون ) نوعه مستقل از ، برای هر ردmm 298 از

ضـرب یکـی از   حاصـل »باشد، نیروی آزمون بایـد از   mm 298از تر ( کوچکCOکه دهانه توخالی )درصورتی

 ضرب یکی از مقـادیر حاصل»تر از بدست آید؛ ولی درهیچ حالتی نباید کوچک «250CO/در  5مقادیر جدول 

  باشد. « 9/8در  5جدول 
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    ،35599-2استاندارد ملی ایـران شـماره    طبق شده از موادهای ساختههای مشبک و قابها/قسمتدرپوش

نباید دچـار تـرک یـا    نمایی، و هنگام مشاهده بدون بزرگحین آزمون  ،35599-9یا  9-35599، 1-35599

بایـد   35599-5اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره      2-2-9، الزامات زیربنـد  با فوالد برای بتن مسلحتورق شوند. 

 برآورده شود. 

 صورت ردۀ متناظر اظهار شود. به 5جدول  طبق ظرفیت باربری

 نیروی آزمون -7جدول 
 A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 رده

TF ( برحسبkN) 39 329 298 588 988 588 

 شده را اظهار کند. آزمون تحملنیروی  تواند، تولیدکننده میبر نهاییکاردرصورت درخواست توسط ، A برای ردۀ -یادآوری

 میمانایی دائ 4-3

)که برابر  PFمیِ درپوش یا قسمت مشبک پس از اِعمال نیروی ، مانایی دائ2-4بند  طبقآزمون  پس از انجام

با 
TF

3

 شود.  بیشتر 9شده در جدول دادهنباید از مقادیر  ،است( 2

   ،35599-2اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره      طبقشده از مواد های ساختههای مشبک و قابها/قسمتدرپوش

نمایی، نباید دچـار تـرک یـا    ، حین آزمون و هنگام مشاهده بدون بزرگ35599-9یا  9-35599، 1-35599

بایـد   35599-5دارد ملـی ایـران شـماره    اسـتان  2-2-9، الزامات زیربنـد  با فوالد تورق شوند. برای بتن مسلح

 برآورده شود.

 می مجازنایی دائما -5جدول 

 مانایی دائمی مجاز رده

 Mm 

A 15  وB 125  
100

CO الف 

C 250  تاF 900  
300

CO ب 

 قسمت الف یا قسمت پ طبقکه هنگامی

 شودداشته نگهمحکم  9-9بند زیر

500

CO پ 

 قسمت ب طبقکه هنگامی

 شودداشته نگهمحکم  9-9بند زیر 
 است.  mm 9/9 بوده و حداکثر آن mm 598  > CO ،/50CO برای الف

 است.  mm 3 حداکثر، mm 188  > COبرای  ب
  است. mm 3حداکثر ، mm 988  > COبرای  پ

  لغزندگیمقاومت به  4-7

  کلیات      4-7-1

گیر باید در ناحیه کاربرد خود مقاوم به لغزندگی باشند. دستیابی بـه ایـن هـدف    رو و آبهای آدمتمام دریچه

 پذیر است: تحت شرایط زیر امکان
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       هـا و/یـا زیربنـد   بـرای درپـوش   2-5-9زیربنـد   قسمت الف یـا ب  طبقالزامات طراحی کردن با برآورده -الف

 ها، یا برای قاب 5-5-9های مشبک و زیربند ای قسمتبر 9-5-1

 ها. برای قاب 5-5-9ها و زیربند برای درپوش 2-5-9زیربند  قسمت پ طبقمون با انجام آز -ب

  ها   مقاومت به لغزندگی برای درپوش   4-7-2

 حداقل یکی از الزامات زیر باشد:  طبقها باید سطح باالیی درپوش

  ؛سطح باالیی درپوش صاف و صیقلی نشده باشد کهشرطیبه، شده باشدساخته از بتن -الف

الزم اضـافی   مقـررات ممکن است  با بتن درپوش پرشدهیا برای جلوگیری از لغزندگی احتمالی روی درپوش بتنی  -1یادآوری 

 های آهکی است. دانهکه مخلوط بتن حاوی سنگهنگامی مانندباشد؛ 

کـه  باشـد؛ طـوری   2سطحی با بافت زبریا  برجسته مشخص با الگوی 3باید سطحی ساختمند سطح باالیی -ب

 الزامات ابعادی زیر باشد:  منطبق برو  کردهپذیر امکانرا زهکشی/پخش آزاد آب به ناحیه اطراف 

، A 15هـای  ارتفاع الگوی برجسته درپوش برای رده، 1ای کلگیری نسبت به سطح نقشههنگام اندازه ــ

B 125 و C 250   بایـدmm 2   تـاmm 9  هـای  و بـرای ردهD 400 ،E 600 و F 900   بایـدmm 1  تـا   

mm 4  .باشد 

رو آدمدرپـوش  ای کـل  مساحت سـطح نقشـه  روی  طور یکنواختتا حد امکان بهالگوی برجسته باید ــ 

 شود. توزیع 

مسـاحت سـطح    98 ز %بیشـتر ا و  38( نبایـد کمتـر از %   nAƩمساحت سطح کل الگـوی برجسـته )  ــ 

 باشد. ( T2AƩکل )ای نقشه

 تعیین شود.  5( باید مطابق با شکل nAمساحت سطح هر الگوی برجستۀ منفرد )ــ 

عنوان بخشـی از الگـوی برجسـته    الزامات ارتفاع قرار دارند به حدود هایی از نشان تجاری شرکت که دربخش

  .پذیر کنندامکان و باید زهکشی/پخش آزاد آب را شونددرنظر گرفته می

پیوسـت   طبقپس از انجام آزمون های الف و/یا ب، درصورت عدم انطباق سطح درپوش با الزامات قسمت -پ

 باشد.  19نباید کمتر از  USRV، پ

 .ارائه شده است چتوضیحات درخصوص استفاده از آزمون پاندول در پیوست  -2یادآوری 

                                                 
1- Structured  

2- Coarsed texture  

3- Total plan surface  
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  راهنما:

nA   1سته منفرد با ارتفاع مساحت سطح یک الگوی برجh  که نسبت به

 گیری شده استرو اندازهای کل دریچه آدمسطح نقشه
T1A   سطح باالیی الگوی برجسته 

T2A   روای کل دریچه آدممساحت سطح نقشه 

2h    ارتفاع الگوی برجسته Y   شده در گیریطول الگوی برجسته اندازهnA 

1h   حداقل ارتفاع الگوی برجسته  X   شده در گیریعرض الگوی برجسته اندازهnA 

 مثالی از تعیین الگوی برجسته  -2شکل 

  های مشبک   مقاومت به لغزندگی برای قسمت   4-7-3

مطلوب  لغزندگیباشد، مقاومت آن در مقابل  2-4-9زیربند  طبقکه قسمت مشبک با ابعاد شکاف درصورتی

       و A 15 ،B 125های ارتفاع آن برای رده ،بک دارای الگوی برجسته باشدقسمت مشاگر شود. فرض می

C 250  بایدmm 2  تاmm 9 های و برای ردهD 400 ،E 600 و F 900  بایدmm 1  تاmm 4  .باشد  

  ها   مقاومت به لغزندگی برای قاب   4-7-7

 طبقها باشد، الزامات مربوط به درپوش mm 58از  اگر عرض افقیِ قابل مشاهدۀ قاب یا اجزای آن بیش

 باید برای این نوع قاب نیز اِعمال شود.  2-5-9زیربند 

  ایمنی کودک    4-5

کنندۀ ایمنی کودک باید در تامین برداری، اجزا و/یا وسایلحل بهرهدرصورت الزام توسط قوانین خاص در م

 گیر گنجانده شوند. رو و/یا آبهای آدمطراحی دریچه

های زیـر فـراهم   شدن توسط کودکان باید با یکی از روشمقاومت درپوش یا قسمت مشبک درمقابل برداشته

 شود: 

 وزن درپوش یا قسمت مشبک؛  -الف

 داشتن؛ یاتمهیدات محکم نگه -ب

 کننده. وسیله قفل -پ
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بایـد طـوری طراحـی شـوند کـه       هـا آن ،کنندهوسایل قفل داشتن یادرصورت استفاده از تمهیدات محکم نگه

 درپوش یا قسمت مشبک به آسانی توسط اشیاء دردسترسِ کودکان باز نشود. 

  انجام آزمون 8

 کلیات  8-1

کـه  طـوری بـرداری خـود آزمـون شـود؛     صورت واحدی کامل در شـرایط بهـره  گیر باید بهرو و آبدریچه آدم

 باید طوری باشـد قاب گاهی شرایط تکیه درون قاب قرار داده شود وصورت مناسب درپوش/قسمت مشبک به

 باشد. هنگام نصب  واقعی گاهیتکیه شرایط مشابهکه 

 طبق، باید شده برای بعدا پرشدنهای طراحیهای پرشده یا درپوشگیر حاوی درپوشرو و آبهای آدمدریچه

 آزمون شوند.  3-و ب 3-بندهای الف

نمایی بازرسـی شـوند. محصـول بایـد     محصوالت باید به صورت چشمی و بدون بزرگ پس از هر آزمون، تمام

  آور دارند.عاری از هرگونه نواقصی باشد که بر کارایی آن اثری زیان

اسـتاندارد   منطبق برشده از مواد مختلفِ حاصلِ ترکیب اجزای اصلی ساخته ی کهگیررو و آبهای آدمدریچه

صــورت بایــد بــههســتند،  35599-9یــا  35599-9، 35599-5، 35599-1، 35599-2ملـی ایــران شــماره  

 آزمون شوند.  3-9زیربند  طبقواحدهای کامل 

 نمایی بازرسی شوند. صورت چشمی و بدون بزرگشده باید بهتمام محصوالت آزمون

، کاربر نهـایی ت توسط و آب گیر شامل دو یا چند درپوش/قسمت مشبک، درصورت درخواس روهای آدمبرای دریچه -یادآوری

 شود(. مراجعه چو پیوست  2-5-در زیربند الف توجهقسمت به های اضافی انجام دهد )تواند آزمونتولیدکننده می

  شود( مراجعه 1-9زیربند به )می مانایی دائ 8-2

برابـر بـا   )کـه   PFپس از اِعمال نیـروی   الفپیوست  طبقمیِ درپوش یا قسمت مشبک باید مانایی دائ
TF

3

2 

می باید با درسـتیِ  تعیین شود. مانایی دائ 3بارگذاریشده است( بدون پیشداده 2-9نیز در زیربند  TFبوده و 

mm 3/8 وضعیت ظاهری آزمونه بعد از انجام آزمون باید گزارش شود. گیری شود. اندازه 

  شود( مراجعه 2-9زیربند به ) ظرفیت باربری 8-3

 ظرفیـت بـاربری  گیر باید تحت آزمون رو و آبهای آدم، تمام دریچه2-4زیربند  طبقبالفاصله پس از آزمون 

  قرار گیرند.  2-9زیربند  منطبق بر( TFتحت نیروهای آزمون ) بپیوست  طبق

  تصدیق الزامات طراحی    8-7

  شود( مراجعه 3-9ربند زیبه )منافذ تهویه    8-7-1

                                                 
1- Pre-loading 



 1398 سال :17941-1مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 
 

 29 

بـا درسـتیِ   شوند. مساحت ناحیه تهویـه بایـد    گیریاندازه mm 3با درستیِ های تهویه باید ها و سوراخشکاف
2mm 388 ترین رقم گرد شود. سمت نزدیکگیری و بهاندازه 

  شود( مراجعه 2-9زیربند به )دهانه توخالی    8-7-2

 ترین رقم گرد شود. سمت نزدیکگیری و بهاندازه mm 3( باید با درستیِ COابعاد دهانه توخالی )

  شود( مراجعه 1-9زیربند به )عمق جاسازی    8-7-3

 ترین رقم گرد شود. سمت نزدیکگیری و بهاندازه mm 9/8باید با درستیِ  bو  a( و مقادیر Aعمق جاسازی )

  شود( مراجعه 5-9ربند زیبه )لقی    8-7-7

( بایـد محاسـبه   aƩگیری و لقی کل )اندازه mm 9/8با درستیِ  ای بین درپوش یا قسمت مشبک و قابهلقی

 کنترل شود.  mm 28  ×mm 398  ×mm 398به ابعاد  سنجهشود. لقی حول لوال باید با استفاده از 

  شود( مراجعه 9-9زیربند به ) هاگاهسازگاری نشیمن   8-7-5

 کننده بازرسی شود. ه مشخصات فنی تولیدبرگ مطابق باگاه باید سازگاری نشیمن

 آزمون شوند.  تپیوست  طبقباید  F 900تا  D 400های ردهگیر رو و آبهای آدمعالوه بر این، دریچه

  شود( مارجعه 9-9زیربند به )داشتن درپوش و/یا قسمت مشبک درون قاب خود محکم نگه   8-7-1

 ثپیوسـت   طبقها باید درون قاب F 900تا  C 250های های مشبک ردهها/قسمتداشتن درپوشمحکم نگه

 آزمون شود. 

  استفاده از مواد و مقـادیر اظهارشـده طبـق زیربنـد    ، کارکردباید باتوجه به  اظهارشده داشتنِروش محکم نگه

 صورت چشمی بازرسی شود.به ،متناظر با جزئیات طراحی 9-2-ث

کـردن درپوش/قسـمت   وزنحاصـل شـود،    9-9زیربنـد   در وسیلۀ قسمت ببه داشتنمحکم نگهکه درصورتی

درسـتی       توخالی بـا  ناحیه وزن شده و مساحت  3 درستیِ %قسمت مشبک باید با /درپوشمشبک کافی است. 
2mm 388  .محاسبه شود 

  شود( مراجعه 9-9زیربند به )های مشبک ها و قسمتدرپوش باز و بستوه نح   8-7-4

 طبـق ردن و بـازکردن  آزادکـ به وسـیلۀ   ،از نظر فیزیکیباید مشبک  هاییا قسمت هادرپوش باز و بستنحوه 

 د. آزمون شو ،های تولیدکنندهدستورالعمل

  شود( مراجعه 4-9زیربند به )ابعاد شکاف    8-7-8

صورت چشمی بازرسی شود. مساحت سطح عبـور آب بایـد   ها در ناحیه توخالی باید بهتوزیع یکنواخت شکاف

 ترین رقم گرد شود. سمت نزدیکگیری و بهاندازه 2mm 388با درستیِ 
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سـایر  ترین رقم گرد شود. ابعـاد  سمت نزدیکگیری و بهاندازه mm 3های مستقیم باید با درستیِ ابعاد شکاف

 کنترل شود.  mm 28  ×mm 398  ×mm 398به ابعاد  سنجهها باید با شکاف

  شود( مراجعه 5-9زیربند به )گیر ها یا سبدهای آشغالتشتک   8-7-9

صورت چشمی بازرسی شده تا از امکان زهکشی گیر باید بهآشغالکامل سبد /تشتکبا گیر رو یا آبدریچه آدم

  ویه اطمینان حاصل شود.و ته

  شود( مراجعه 38-9زیربند به )های مشبک ها و قسمتاستقرار درپوش   8-7-11

صـورت چشـمی بازرسـی    ، درصورت لزوم، باید بـه 38-9زیربند  طبقهای مشبک ها و قسمتاستقرار درپوش

ا قسمت مشبک در قاب است، بایـد از نظـر   یابی ویژه درپوش یکننده آرایششود. طراحی مناسبی که تضمین

 . کارایی بررسی شود

  شود( مراجعه 33-9زیربند به )بودن درپوش یا قسمت مشبک تخت   8-7-11

  گیری شود. اندازه mm 9/8بودن باید با درستیِ تخت

  شود( مراجعه 32-9زیربند به )های مشبک تقعر قسمت  8-7-12

 گیری شود.  اندازه mm 9/8حداکثر عمق باید با درستیِ 

  شود( مراجعه 5-9زیربند به )مقاومت به لغزندگی   8-7-13

 صورت زیر تعیین شود: مقاومت به لغزندگی برای سطح باالیی درپوش/قسمت مشبک و قاب باید به

اظهـارات   طبـق باشد، درپوش/قسمت مشبک باید  2-5-9بند زیر در قسمت الف طبقکه بتن در حالتی -الف

 طبـق و  صاف و صیقلی نشده باشد آنسطح باالیی  بازرسی شود تا اطمینان حاصل شود کهتولیدکننده 

 برای مواد مرتبط باشد.  35599-5الزامات استاندارد ملی ایران شماره 

یـا  برای جلوگیری از لغزندگی احتمالی روی درپوش بتنی ، های آهکی استدانهکه مخلوط بتن حاوی سنگهنگامی -یادآوری

 .الزم باشداضافی  مقرراتدرپوش بتنی پرشده ممکن است 

وجـود دارد، ارتفـاع الگـوی     2-5-9زیربنـد   در قسمت ب مطابق باکه الگوی برجسته مشخصی درحالتی -ب

وی برجسته از درپوش و قاب گیری شود. مساحت سطح کل الگاندازه mm 9/8برجسته باید با با درستیِ 

گیری ابعـاد سـطح   وسیلۀ اندازهوسیلۀ ارجاع به نقشه و سپس کنترل توسط بازرسی چشمی یا بهباید به

تعیین شود. درصدِ مساحت سطح کل الگوی برجسـته بایـد    2mm 388باالییِ الگوی برجسته با درستیِ 

 محاسبه شود. 

 طبق، شرایط سطحی باید نباشد 2-5-9زیربند  در ف یا بهای القسمت منطبق برکه محصول درحالتی -پ

 گیری شود.اندازه پپیوست 
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  شود( مراجعه 39-9زیربند به )کننده بار در قاب ناحیه تحمل  8-7-17

 کننده بار باید محاسبه شود. ناحیه تحمل

  ود(ش مراجعه 39-9زیربند به )عمق قاب   8-7-15

 ترین رقم گرد شود. گیری شده و به سمت نزدیکاندازه mm 3عمق قاب کامل باید با درستیِ 

  شود( مراجعه 39-9زیربند به )زاویه بازشو   8-7-11

 گیری شود. اندازه º9زاویه بازشو باید با درستیِ 

  ایمنی کودک    8-5

و آزمون شـده   ثپیوست  طبقشدن توسط کودکان باید شبک درمقابل برداشتهمقاومت درپوش یا قسمت م

 صورت زیر اظهار شود: به

 جرم کافی، یا ــ

 کشیدن کافی. نیروی بیرون ــ

  (AVCP) 1ارزیابی و تصدیق ثبات کارایی 9

 هـا، ورد استفاده در ساخت آنگیر، برحسب نوع مواد مرو یا آبهای آدمدریچه ارزیابی و تصدیق ثبات کارایی

انجـام   35599-9یـا   35599-9، 35599-5، 35599-1، 35599-2استاندارد ملی ایـران شـماره    طبقباید 

 شود. 

                                                 
1- Assessment and verification of constancy of performance 
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 الفپیوست 

 (الزامی)

 میآزمون مانایی دائ

 های آزموننمونه 1-الف

برداری آزمون شود. واحد تحت آزمون هرهصورت واحدی کامل با همان شرایطِ بگیر باید بهرو و آبدریچه آدم

چنین، واحد بایـد  های اِعمال نیرو قرار نگرفته باشد. همیک از آزمونباید واحدی جدید بوده و قبال تحت هیچ

  انتخاب شود. تصادفیصورت به

 (PFنیروی آزمون مانایی دائمی ) 2-الف

ی آزمون برابر با های توخالی در هر رده، نیروبرای تمام دهانه
TP FF

3

2
  که(TF  داده شـده   2-9در زیربند

   روی یک واحد اِعمال شود.پیاپی صورت دفعه به 9( باید است

 وسایل آزمون 3-الف

 آزمون دستگاه   1-3-الف

عمـال نیرویـی را داشـته باشـد کـه      دستگاه آزمون، که ترجیحا پرس آزمون هیدرولیکی است، باید توانـایی اِ 

تر از نیـروی  بزرگ 38 % و حداقل D 400تا  A 15 هایبرای رده (TF) تر از نیروی آزمونبزرگ 29 % حداقل

  باشد. F 900و  E 600های  آزمون برای رده

 باشد.  ISO 7500-1در  1رده  منطبق بردستگاه آزمون باید 

واحـد تحـت   در  کنندۀ بارتحملتر از ناحیه دستگاه آزمون باید بزرگبه غیر از واحدهای چندتایی، ابعاد کف 

  آزمون باشد.

 آزمون هایبلوک   2-3-الف

  ارائه شده است. 3-الفهای آزمون در جدول ابعاد و شکل بلوک

 گیریوسایل اندازه   3-3-الف

   د.نباش  ±9کل %  درستیِاکثر و حد mm 83/8 حداقلپذیری دارای تفکیکگیری باید وسایل اندازه
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  های آزمونابعاد بلوک -1-الفجدول 
 مترابعاد برحسب میلی

 های آزمونابعاد بلوک گیررو یا آبشکل دریچه آدم دهانه توخالی

3888 ≥ CO > 188   

 
 

188 ≥ CO ≥ 288   

 

 

188 ≥ CO ≥ 288   

 
 

288 > CO 
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288 > CO 
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 روش انجام آزمون 7-الف

 ای شکلو دایره مستطیلهای مشبک ها/قسمتروش آزمون برای درپوش   1-7-الف

گاهی قاب روی کـف دسـتگاه آزمـون بایـد     نمونه آزمون باید در دستگاه آزمون قرار داده شود و شرایط تکیه

بدون  درپوش/قسمت مشبک ی آزمون،قسمت مشبک تحت نیرویا  طوری باشد که هنگام تغییرشکل درپوش

طور هآزمون باید بنمونه درپوش یا قسمت مشبک  رتماس با کف دستگاه آزمون نباشد.گاه باقی مانده و دتکیه

  .شده باشدعادی در قاب خود قرار داده 

طوری قرار داده شود که محور عمودی آن بر سطح  درپوش/قسمت مشبکبلوک آزمون باید در مرکز هندسی 

 (. مراجعه شود 3-شکل الفبه ها، پوش یا قسمت مشبک عمود باشد )مثالدر

 
 راهنما:

 درپوش/قسمت مشبک  1

 بلوک آزمون  2

 ای شکلو دایره مستطیلمشبک  درپوش/قسمتبا  گیررو و آبهای آدمنقاط آزمون برای دریچه -1-شکل الف

 عـدم یکنـواختی  آزمـون توزیـع شـده و هرگونـه      صورت یکنواخت روی کل سطح بلوکنیروی آزمون باید به

چـوب نـرم، فیبـر تختـه، نمـد یـا سـایر مـواد مشـابه( بـین            ماننـد ) مناسـب  الیـه میـانی   قراردادنِ وسیلۀبه

تر از بلوک آزمـون باشـد.   قسمت مشبک و بلوک آزمون جبران شود. ابعاد این الیه میانی نباید بزرگ/درپوش

 نیـروی کننده تحملتواند بین کف دستگاه آزمون و ناحیه ولیدکننده، میالیه میانی مشابه، به تشخیص تیک 

  قرار داده شود. نمونۀ آزمون

گیر با سطح غیر تخت، وجه تماس بلوک آزمون باید طوری شـکل داده  رو یا آبهای آدمهنگام آزمون دریچه

و  5-9 زیربنـد ه در شـد شود که با درپوش یا قسمت مشبک تطبیـق یابـد. بـرای الگوهـای برجسـته تعریـف      

  وجه تماس بلوک آزمون الزم نیست. ایجاد تغییرشکل درهای کم از سطح تخت، انحراف

 مکـان گیـر در همـان   رو یـا قسـمت مشـبک آب   می باید روی سمت باالیی درپوش آدمگیری مانایی دائاندازه

محـاط  در داخـل درپـوش   بتوان ترین بُعدی که از نقطه مرکزی اِعمال نیرو و در طوالنی اِعمال نیروی آزمون

بـه  داده شوند )گیری باید تا حد امکان نزدیک به نقطه مرکزی اِعمال نیرو قرار وسایل اندازه. انجام شود کرد،

گیری باید تا حـد امکـان بـه لبـه درپـوش      گاه وسیله اندازه( و نشیمنمراجعه شود 1-و الف 3-های الفشکل

 قسمت مشـبک /. اگر بلوک آزمون میان دو درپوشتر نشودنزدیک نسبت به لبه mm 38نزدیک باشد ولی از 

1 

2 

2 
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قسمت مشبک تا حـد امکـان نزدیـک بـه نقطـه      /می باید روی هر دو درپوشمجاور قرار داده شود، مانایی دائ

  گیری شود.مرکزی اِعمال نیرو اندازه

 
  راهنما:

 گیریگاه وسیله اندازهتکیه   5 قاب    1

 گیریوسیله اندازه   6  درپوش یا قسمت مشبک   2

 گیریگاه وسیله اندازهگاه تکیهنشیمن   7 مرکز هندسی    3

   کف دستگاه آزمون   4

 میگیری مانایی دائاندازه -2-شکل الف

باید بارگذاری، خوانش اولیه در مرکز هندسی درپوش یا قسمت مشبک از اِعمال اولین نیرو، بدون پیش پیش

  انجام شود.

تا دو سوم نیروی آزمون )  kN/s 9تا  kN/s 3 ید با نرخنیرو با
TP FF

3

2
 شـود؛ کـه   ( اِعمالTF  در زیربنـد  

 قابل توجه ۀبدون وقف برداشته شود. این عمل پنج بار نمونه آزمونسپس نیروی وارد بر  داده شده است. 9-2

شکل  طبقمی سرانجام مانایی دائ انجام شود.اید بباید تکرار شود. پس از آن، خوانش نهایی در مرکز هندسی 

از اولـین بارگـذاری و پـس از پنجمـین بارگـذاری       پیششده گیریعنوان اختالف بین مقادیر اندازه، به2-الف

  تعیین شود.

 های مشبک مثلثی شکلها/قسمتروش آزمون برای درپوش   2-7-الف

های زیر ، بجز تفاوتشکلبا درپوش/قسمت مشبک مثلثی گیررو یا آبهای آدمروش انجام آزمون برای دریچه

 1-شـکل الـف  به مثال، برای است ) 3-5-مانند روش ذکرشده در زیربند الف استقرار بلوک آزمون، باتوجه به

  .(شود مراجعه

طـری  در لبـه ق بلوک آزمون باید مرکز ، شکلهای شامل دو یا چند درپوش/قسمت مشبک مثلثیدریچه برای

که محور عمودی آن بر سطح عمود بوده  (شود مراجعه 1-الفشکل به قرار داده شود ) بین دو درپوش طوری

های یکسان از درپوش/قسـمت  جفتشامل  هادریچه کهدرصورتیها باشد. لبه قطری بین درپوش منطبق برو 
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ای درپوش/قسـمت  هـ جفتاگر . آزمون شود مشبک باشند، فقط یک جفت درپوش/قسمت مشبک الزم است

 .از هر طرح غیر یکسان باید آزمون شودیک جفت  حداقلمشبک یکسان نباشند، 

 
 راهنما:

 درپوش/قسمت مشبک  1

 بلوک آزمون  2

 شکلمثلثیمشبک  درپوش/قسمتدو یا چند  شامل گیررو و آبهای آدمبرای دریچهآزمون  هطنق -3-شکل الف

هـا در  ایـن آزمـون   تواند انجـام شـود.  های اضافی می، آزمونکاربر نهاییتوسط  واستدرخدر موارد خاص، درصورت  -یادآوری

و تولیدکننده شود. بـرای اطالعـات بیشـتر بـه      کاربر نهاییتواند مشمول توافق اضافی بین شمول این استاندارد نیست، ولی می

 مراجعه شود.  چپیوست 

 گزارش آزمون 5-الف

بایـد  « خوانش پس از اِعمـال پنجمـین نیـرو   »و « خوانش اولیه»ثبت شوند. اختالف بین  ها بایدتمام خوانش

گـزارش تهیـه   بر طبـق آن  ها با الزامات این استاندارد باید انجام شده و تعیین شود. مقایسه بین این اختالف

 وضعیت ظاهری آزمونه بعد از انجام آزمون باید گزارش شود. شود.

 

 

1 

2 



 1398 سال :17941-1مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 
 

 15 

 بپیوست 

 (الزامی)

 ظرفیت باربریمون آز

 های آزموننمونه 1-ب

 برداری آزمون شود. ایـن آزمـون بایـد   صورت واحدی کامل با همان شرایطِ بهرهگیر باید بهرو و آبدریچه آدم

  می روی همان نمونه انجام شود.بالفاصله پس از آزمون مانایی دائ

 (TFنیروی آزمون ) 2-ب

اِعمـال   2-9زیربنـد   مطـابق بـا  باید ( TFهای توخالی و تمام مواد در هر رده، نیروی آزمون )هبرای تمام دهان

  شود.

 روش انجام آزمون 3-ب

باشد. بالفاصله  الفپیوست  منطبق برگیری و اِعمال نیرو باید های آزمون، وسایل اندازهدستگاه آزمون، بلوک

 الفشده در پیوست دادهنرخ همان باید با  ، نیروالفو پیوست  2-4 بندزیر طبقمی مانایی دائپس از آزمون 

s (2( برسد. نیروی آزمون باید به مدت TFتا به نیروی آزمون ) شوداِعمال 

030.حفظ شود )   

 گزارش آزمون 7-ب

 ن گزارش تهیه شود.گیر پس از برداشتن نیروی آزمورو یا آباز وضعیت دریچه آدمباید 
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 پپیوست 

 (الزامی)

 روهای آدم( درپوشUSRV) دهنشلغزندگی صیقلبه مقاومت مقدار آزمون برای تعیین 

 کلیات  1-پ

منظـور ارزیـابی خـواص    دستگاه آزمون اصـطکاک پانـدولی بـه    وسیلۀبهروی آزمونه باید  USRVگیری اندازه

شده از ستگاه آزمون اصطکاک پاندولی شامل لغزنده دارای حالت فنری ساختهاصطکاکی آزمونه انجام شود. د

(. حین نوسان پاندول، نیـروی اصـطکاکی بـین    3-پالستیک استاندارد متصل به انتهای پاندول است )شکل 

   شود.گیری میکاهش در طول نوسان با استفاده از صفحه مدرج کالیبره اندازه وسیلۀبهلغزنده و سطح آزمونه 

 
 راهنما:

 پیچ ترازکننده  6 ( mm 329)طول لغزش  Cصفحه مدرج   1

 آزمونه  7 ( mm 99)طول لغزش  Fصفحه مدرج   2

 دارتراز حباب  8 عقربه نشانگر  3

 پیچ تنظیم عمودی  9 پاندول  4

  لغزنده الستیکی  5

 پاندولی دستگاه آزمون اصطکاک -1-پشکل 
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 ونوسایل آزم  2-پ

 باید شامل موارد زیر باشد: آزمون  وسایل

 ؛ EN 13036-4 طبق اصطکاک پاندولیدستگاه آزمون  ــ

  .آشامیدنی آب ــ

 اصطکاک پاندولی آزمون کالیبرسیوان دستگاه  3-پ

 با مطابقباید  کالیبراسیونبار باید کالیبره شود. انجام دستگاه آزمون اصطکاک پاندولی حداقل سالی یک

13036-4 EN انجام شود. شدهو توسط یک سازمان تایید صالحیت  

 های آزمونانتخاب نمونه  7-پ

رو در محل های آدماز انبار دریچه تصادفیصورت که به باشد یهایها یا قابدرپوش باید های آزموننمونه

عاری از خوردگی نشده و استفادههنوز موقت، عاری از هرگونه پوششِ  کهها هنمونشوند. کارخانه انتخاب می

 باید برای هر طراحیِ الگوی سطح و هر یک از مواد تولید آزمون شوند.  هستند

  کار رود.این روش اجرایی باید به بعدا اصالح شد نیزالگوی سطح  اگر

 روش انجام آزمون  5-پ

 تگاه آزمون پاندولی  گذاری و تثبیت شرایط دسصحه   1-5-پ

 قیدشـده در  دستگاه پاندولی گذاری کاراییبرای صحهروش اجرایی  طبقدستگاه آزمون پاندولی باید شرایط 

EN 13036-4 گذاری خارج از محدوده سطح استاندارد باشـد، لغزنـده اسـتفاده    نتایج صحه اگرشود.  بررسی

  تثبیت شرایط شود. EN 13036-4 طبقشده باید 

گذاری هنوز خارج از محدوده سطح استاندارد باشد، دستگاه باید بررسی نتایج صحه اگربیت شرایط، پس از تث

  شده و درصورت نیاز دوباره کالیبره شود.

دقیقه قبل از آغاز آزمون تثبیت شرایط شود. دستگاه آزمـون،   18 حداقل مدتدستگاه آزمون پاندولی باید به

 نگه داشته شوند. C˚(9 ± 28)م مدت آزمون در دمای آزمونه، لغزنده و آب باید در تما

   USRVروش آزمون برای تعیین    2-5-پ

 تهیه نمونه   1-2-5-پ

 نمونهها باید قبل از انجام آزمون از گری و ...(، گرد و غبار و سایر آلودگینواقص ریخته مانندسطحی ) نواقص

   شوند. حذف
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 مکان نواحی آزمون   2-2-5-پ

تغییـر   اگـر انجام شـود.   2-پشکل  طبق m 9/8 × m 9/8 ای به ابعادن آزمون باید روی صفحهدرصورت امکا

  منظور درنظر گرفتن این امر باید انجام شود.های اضافه به، آزمونمشهود باشد الگوی سطح در سراسر سطح

 
 راهنما:

 آزمون  3مکان شماره   1

 آزمون 2ان شماره مک  2

 آزمون 1مکان شماره   3

 های آزمونمکان -2-شکل پ

انجام شود. دو مکان باید مـوازی بـا محورهـای اصـلیِ      2-پشکل  در شدهدادهنشانآزمون باید در سه مکان 

تر که ابعاد آزمونه کوچک. درصورتیگیردنسبت به محورهای اصلی قرار  º59درپوش بوده و یکی باید در زاویه 

  باشد، از الگوی آزمون مشابه باید استفاده شود. m 9/8 × m 9/8از 

 اندازی پاندولراه   3-2-5-پ

، پایـه  باشد. عالوه بـر ایـن   EN 13036-4 مطابق باگیری باید کردن آن و روش اندازهاندازی پاندول، صفرراه

طـوری سـنگین شـود کـه از      kg 38 و کمتر از kg 9 ای مناسب به وزن بیشتر ازدستگاه پاندولی باید با ماده

  حین آزمون جلوگیری شود. حرکتهرگونه 

 برخوردبررسی فاصلۀ    7-2-5-پ

در تمـاس بـا مـواد     ۀپانـدول )یعنـی، لغزنـد    برخوردباشد که فاصله  طوریدرپوش  سطح الگوی کهدرصورتی

توانـد  مـی  mm 329برسـد، طـولی کمتـر از     mm 329 به( نتواند برخورددرپوش در آغاز و در انتهای فاصله 

، بایـد  آمـده پـس از آزمـون   دستهواقعی باید ثبت شده و مقادیر ب برخوردانتخاب شود. در این حالت، فاصله 

آزمون تعیین شود. چنین  اصالح شوند. ضریب تصحیح باید باتوجه به مواد استانداردِ وسیلۀ ضریب تصحیحبه

      یکسـان بـا آزمونـه و هـم بـا اسـتفاده از فاصـله اسـتاندارد         برخوردم با استفاده از فاصله مواد مرجعی باید ه

mm 329 .تحت آزمون قرار گیرند. ضریب تصحیح باید نسبت دو نتیجه باشد  
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 گیری مقدار هر آزمونهاندازه   5-2-5-پ

حین نوسان، لغزنده الستیکی در سراسر عرض  ارتفاع بازوی پاندول باید بررسی شده و طوری تنظیم شود که

سـطوح   ،شده برای روبش باشد. سپس بالفاصله قبل از هر نوسانِ پانـدول خود در تماس با کل طول مشخص

کـردن  د. حین خیسنخیس شوبا آب فراوان فقط در مرکز مکان آزمون باید  باالیی آزمونه و لغزنده الستیکی

  شده خود خارج نشود.محل تنظیم سطوح، باید دقت کرد تا لغزنده از

پاندول و عقربه نشانگر باید از موقعیت افقی رها شده و بازوی پاندول هنگام برگشت قبل از تماس مجـدد بـا   

عنـوان مقـدار آزمـون پانـدولی ثبـت شـود. ایـن        آزمونه گرفته شود. موقعیت عقربه روی صفحه مدرج باید به

تکرار شـده و هـر دفعـه عملیـات      2-پشده در شکل کان نشان دادهعملیات باید پنج بار در هر یک از سه م

 باید ثبت شود. برای هر مکان آزمون، سه خوانش آخر از پنج خوانش سازی آزمونه انجام شود.خیس

این ( باید تعیین شود. 2-پشکل  طبقمقدار میانگین سه خوانش آخر از پنج خوانش برای هر مکان آزمون )

میانگین دو خوانشی که کمترین مقدار مقدار لغزندگی برای هر مکان در نظر گرفته شود. عنوان مقدار باید به

  را دارند باید محاسبه شود. لغزندگی
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 تپیوست 

 (الزامی)

 شیبآزمون 

 کلیات 1-ت

  وسیلۀ آزمون شیب آزمون شود.باید به 9-9 زیربند طبقهای مشبک و/یا قسمت هارفتار پایدار درپوش

 روش انجام آزمون 2-ت

 9-تـا  ت  2-شکل ت طبق، یک بلوک آزمون باید در نقاط آزمون، برحسب کاربرد، درپوش و قابهای در لبه

 چنـین، هم است.( 3-جدول الف طبقترین بلوک آزمون )کوچک mm 99 ،این بلوک آزمونقطر اِعمال شود. 

Shore A  (9 ± 98 )و سـختی   mm 38ضـخامت   ،mm 99ر مجهز به ورق الستیکی با قطاین بلوک آزمون 

مرکز محور بلوک آزمون، در فاصـله بـین   در قسمت زیرین است. 3551استاندارد ملی ایران شماره  منطبق بر

 درپوش/قسمت مشبک و قاب قرار داده شود. 

  kN/s 9تـا   kN/s 3دفعـه بـا نـرخ     1یابد، باید افزایش می kN 98تا  kN 8تدریج از به که kFنیروی آزمون 

 اِعمال شود. 

 3-شـکل ت  طبـق ( بـین بـاالی قـاب و بـاالی درپـوش بایـد       khΔتحت تاثیر نیروی آزمون، ارتفـاع شـیب )  

 انجام شود.  ºC (38 ± 29)گیری شود. آزمون باید در دمای اندازه

 
 راهنما:

kF   نیروی آزمون شیب  

khΔ )ارتفاع شیب )حداکثر افزایش 

 گیری ارتفاع شیبآزمون برای اندازهدستگاه  -1-شکل ت
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 گیرهای آدم رو و آبهای مختلف دریچهبرای طراحیاِعمال نیروی آزمون  -1-تجدول  

 اِعمال نیروی آزمون طراحی

 .نداتوزیع شده 2-شکل ت طبقطور یکنواخت روی پیرامون در چهار نقطه که به شکلای/قسمت)های( مشبک دایره(درپوش)ها

 
 راهنما:

 نقطه آزمون   1

 شکلایهای مشبک دایرهها/قسمتدرپوش -2-شکل ت

کـه یـک نقطـۀ    انـد، طـوری  طور یکنواخت روی پیرامون توزیع شدهدر چهار نقطه که به /قسمت)های( مشبک با دستگیره(درپوش)ها

 باشد. 1-شکل ت طبقطور مستقیم در مجاورت دستگیره اِعمال نیرو باید به

 
 هنما:را

 نقطه آزمون   1

 دستگیره   2

 هادستگیره -3-شکل ت

 اجزای/قسمت)های( مشبک با (درپوش)ها

 رندهدامحکم نگه

کـه یـک نقطـۀ    انـد، طـوری  طور یکنواخت روی پیرامون توزیع شدهدر چهار نقطه که به

 5-شـکل ت  طبـق  دارنـده اجزای محکم نگهطور مستقیم در مجاورت اِعمال نیرو باید به

 د.باش

 
 راهنما:

 نقطه آزمون   1

  مهاری مناسب ناحیه تردد  2

 دارندهجزء محکم نگه -7-شکل ت
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 ادامه -گیر های آدم رو و آبهای مختلف دریچهبرای طراحیاِعمال نیروی آزمون  -1-تجدول 

 اِعمال نیروی آزمون طراحی

   .9-شکل ت طبق کلشمستطیل/قسمت)های( مشبک (درپوش)ها

 
 راهنما:

 نقطه آزمون   1

 شکلمستطیلهای مشبک ها/قسمتدرپوش -5-شکل ت

 .  9-شکل ت طبق شکلمثلثی/قسمت)های( مشبک (درپوش)ها

 
 راهنما:

 نقطه آزمون   1

 شکلهای مشبک مثلثیها/قسمتدرپوش -1-شکل ت

با عمق  مشبک /قسمت)های((درپوش)ها

 جاسازی ناپیوسته

یل طراحی درپوش/قسمت مشبک تغییرکند، نیروی آزمـون بایـد   دلاگر عمق جاسازی به

 در هر حداکثر عمق جاسازی و در هر حداقل عمق جاسازی باید اِعمال شود. 
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 ثپیوست 

 (الزامی)

 های مشبک درون قابها/قسمتداشتن درپوشآزمون محکم نگه

 کلیات 1-ت

هـای مشـبک درون قـابِ یـک دریچـه      ها/قسمتداشتن درپوشمحکم نگهارزیابی  ،هدف از انجام این آزمون

و هـای مشـبک   ها/قسـمت کشیدن بـه ایـن درپـوش   وسیلۀ اِعمال یک یا چند نیروی بیرونگیر بهرو یا آبآدم

 .استها گیری حرکت عمودی آناندازه

ی( مشبک، که ( درپوش)ها(/قسمت)هاhو جابجایی عمودی ) v,cFو  vFکشیدنِ برحسب کاربرد، نیروی بیرون

 گیری شده، باید اظهار شود. در آزمون اندازه

وسـیلۀ  نشان داده شده، باید به 3-تعریف شده و در جدول ث 9-9داشتن، که در زیربند های محکم نگهروش

 کشیدنِ عمودی آزمون شوند. آزمون بیرون

 . (مراجعه شود 9-5-4زیربند به ) کردن درپوش/قسمت مشبک کافی است، وزن9-9زیربند  در برای قسمت ب -یادآوری

 انجام شود.  تشده در پیوست آزمون باید پس از آزمون شیب توصیف
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 داشتن به آزمون)ها(محکم نگههای اختصاص روش -1-ثجدول 

 زیربند:  طبقداشتن محکم نگهروش 

 داشتن روش محکم نگه 9-9زیربند  ،قسمت الف

 های چندتایی یا روی درپوش اصلی(شها )روی تمام درپوها/مهرهپیچ 3

 های چندتایی یا روی درپوش اصلی(ها )روی تمام درپوشفنری یا سایر گیره هایمیله 2

 های چندتایی یا روی درپوش اصلی()روی تمام درپوش الفپیچ تنظیم دوطرفه 1

 داشتنهای محکم نگهسایر روش 5

 جرم بر واحد سطح 9-9زیربند  ،قسمت ب

 2kg/m 288مقدار جرم سطحی:  3

 2kg/m 298مقدار جرم سطحی:  2

 2kg/m 299مقدار جرم سطحی:  1

 2kg/m 188مقدار جرم سطحی:  5

 سایر مقادیر جرم سطحی 9

 هاسایر روش 9-9زیربند  ،قسمت پ

 دارهای دستگیرهدرپوش 3

 دار چندتاییهای دستگیرهدرپوش 2

 مثلثی )یا شکل دیگر( دوتاییشده های جفتدرپوش 1

 کاری شده یا نشده()ماشین بکشوییدار/های سطح شیبدرپوش 5

 هاسایر طراحی 9
 Turn buckle device الف

 Slide-out ب

 کشیدن عمودیبیرون روش انجام آزمون 2-ث

 سازی آزمون آماده   1-2-ث

وسـیلۀ نیروسـنج یـا دسـتگاه مشـابه، بـا       د برحسـب نیـوتن بـه   بای شدهکشیدن عمودیِ اعمالنیروهای بیرون

 گیری شود. تر از حداکثر نیرو، اندازهبزرگ 29و قابلیت اِعمال نیرویی حداقل %  N 38پذیری تفکیک

 گیری شود. اندازه º9±ای مناسب با درستی ( باید با وسیلهvF) کشیدننیروی بیرونجهت عمودی 

 های آزمون ثابت شود. شود قاب نمونهدالیل ایمنی، توصیه میبه

پـذیری  بـا تفکیـک   mm 18گیری باید دارای محدوده حداقل اندازهوسایل گیری حرکت عمودی، برای اندازه

 باشند.  ±9 % و حداکثر درستی کل mm 3/8حداقل 

شـده در مرکـز هندسـی    وسـیلۀ یـک کابـل ثابـت    صـورت عمـودی، بـه   ( بایـد بـه  vF)کشـیدن  نیروی بیـرون 

نشـان   3-هـا در شـکل ث  پوش/قسمت مشبک، روی هر درپوش/قسمت مشبک تکـی اِعمـال شـود. مثـال    در

 شده اند. داده
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 هایی از تعیین مرکز هندسی درپوش)ها(/قسمت)های( مشبکمثال -1-ثشکل 

 آزمون  چیدمان   2-2-ث

در مرکـز هندسـی   اشـته شـود بایـد    دمهاری مناسب که کابل/زنجیر/تسمه بتواند در آن محکم نگـه یک ابزار 

 ی مثال، پیچ شده یا جوش شود(. ادرپوش/قسمت مشبک نصب شود )بر

 باید طوری نصب شود که:  2-شکل ث مطابق باوسیله مهاری 

mm (5کابل/زنجیر/تسمه فاصله بین باالی درپوش و  ــ

0100 باشد؛ ) 

 شود.  محور طولی عمود بر تراز سطح درپوش ثابت ــ

 مترابعاد برحسب میلی

 
 راهنما:

h    جابجایی عمودی 

vF کشیدن عمودینیروی بیرون 

 کشیدن عمودیآزمون بیرون چیدمانمثالی از  -2-شکل ث
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داشـتن ابـزار مهـاری    های مشبک، مرکز هندسی برای محکم نگههای خاص یا برخی قسمتاگر برای درپوش

تواننـد  روی سطح باالیی و قسمت زیرین یا سایر وسایل کمکی مـی شده مناسب نباشد، واشرها/صفحات نصب

 برای بازسازی مرکز استفاده شوند تا امکان نصب ابزار مهاری را فراهم کنند. 

ای که بیشـترین تغییـر   اگر درپوش حین حرکت در جهت عمودی، در موقعیت افقی باقی نماند، تعیین نقطه

 باید انجام شود، ضروری است. گیری موقعیت را داشته و در آن اندازه

 ( hتعیین حداکثر جابجایی عمودی مجاز )   3-2-ث

بایـد   حداکثر مقـدار آن باشد؛ ولی  1-9زیربند  طبق (Aعمق جاسازی ) 98جابجایی عمودی نباید بیش از % 

mm 29  باشد. مقدار مناسبA  ،مقدار( باید تعیین شود.  حداقل)یا درصورت کاربرد 

 ( vFکشیدن )تعیین حداکثر نیروی بیرون   7-2-ث

 درپوش تکی     1-7-2-ث

شـکل   مطابق بـا تعیین شود. ناحیه توخالی باید  3-معادله ث طبقکشیدن عمودی باید حداکثر نیروی بیرون

 تعیین شود.  1-ث

2104,0 (3-ث) CAFv 

 که در آن: 

vF  برحسب  کشیدن عمودیرونحداکثر نیروی بیN  است؛ 

 CA  2برحسب ناحیه توخالیmm  است؛ 

هـا  تا ارزیابی باثباتی از ابعاد مختلف انـواع درپـوش   شوداستفاده می( CO( بجای دهانه توخالی )CAناحیه توخالی ) -یادآوری

 حاصل شود.  
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 تکیهایی از تعیین نواحی توخالی درپوش)ها(/قسمت)های( مشبک مثال -3-شکل ث

 درپوش چندتایی     2-7-2-ث

تعیـین شـود. حـداکثر     5-شـکل ث  طبقناحیه توخالی هر درپوش منفرد باید از روی یک نقشه یا در نمونه 

 محاسبه شده و بر هر درپوش منفرد اِعمال شود.  2-معادله ث طبقکشیدن عمودی باید نیروی بیرون

2 (2-ث)

, 104,0  ccv CAF 

 که در آن: 

v,cF  برحسب  کشیدن عمودی برای هر درپوش منفردحداکثر نیروی بیرونN  است؛ 

 cCA  2برحسب ناحیه توخالی هر درپوش منفردmm  است؛ 

هـا  تا ارزیابی باثباتی از ابعاد مختلف انـواع درپـوش   شوداستفاده می( CO( بجای دهانه توخالی )CAناحیه توخالی ) -یادآوری

 ود.حاصل ش

 
 هایی از تعیین نواحی توخالی درپوش)ها(/قسمت)های( مشبک چندتاییمثال -7-شکل ث
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 (  vFکشیدن عمودی )اِعمال نیروی بیرون   5-2-ث

ر تا زمان بلندشدن درپوش به مقدار حـداکث  kN/s 89/8تا  kN/s 83/8نیرو باید روی هر دریچه منفرد با نرخ 

mm 29 یا تا رسیدن به حداکثر نیروی بیرون( کشیدنv,cFمحاسبه )  اِعمـال   2-5-2-زیربنـد ث  طبـق شـده

( و جابجـایی  v,cFکشیدن )صورت متوالی انجام شود و فقط کمترین نیروی بیروندفعه به 1شود. آزمون باید 

 ( متناظر با آن باید در نظر گرفته و اظهار شود. hعمودی )

 قبل از آزمون نباید برداشته شوند. ها کنندهجفتآزاد،  3هایکنندهجفتبا  شکلهای مثلثیدر مورد درپوش

 (vFکشیدن )و نیروی بیرون (hگیری جابجایی عمودی )اندازه   1-2-ث

 2-شـکل ث  مطـابق بـا  شدن ( باید بین باالی قاب و باالترین نقطۀ درپوش در لحظه بلندh)جابجایی عمودی 

 گیری شود. اندازه

 گیری و گزارش شود. اندازه v,cFیا  vF(،  باید hپس از رسیدن به حداکثر جابجایی عمودی مجاز)

 اظهار نتایج    4-2-ث

ک درپوش/قسمت مشبک ( متناظر با آن که برای یh( و جابجایی عمودی )vFکشیدن )کمترین نیروی بیرون

 گیری شده است باید اظهار شود. اندازه 9-2-زیربند ث طبقتکی 

( بـرای هـر دریچـه منفـرد و جابجـایی      v,cFکشـیدن ) های چندتایی، کمترین نیروی بیـرون در مورد درپوش

 ( متناظر با آن باید اظهار شود.hعمودی )

 

 

                                                 
1- Coupling 
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 جپیوست 

 (دهندهآگاهی)

 های نصبتوصیه

 کلیات 1-ج

به انتخاب درست واحد و نصب خـوب بسـتگی دارد. ایـن امـر     گیر رو و آبهای آدماستفاده مناسب از دریچه

شده در شود که معیارهای فهرستراهی بحرانی است. توصیه میهای بزرگها در محیطویژه هنگام نصب آنبه

 کـل هـای  هزینه جوییصرفهقابل توجهی در  سهمتواند راه میزیر در نظر گرفته شود. نصب مناسب در بزرگ

هـایی بـا   داشته باشد. شرایط در مکان استفاده، ممکن است به دسـتورالعمل  گیررو و آبهای آدمدریچهعمر 

 جزئیات بیشتر نیاز داشته باشد. 

 مناسب گیرآدم رو و آبهایمکان نصب و انتخاب دریچه 2-ج

 است.  کاربر نهاییگیر با رو و آبهای آدمدریچهمن مسئولیت کلیدی برای مکان ای

گیر روی آن قـرار داده  رو یا آبگیر زیرزمینی که دریچه آدمآباتاقک یا شود که توصیه میدرصورت امکان، 

نظر شود، در مکانی کارگذاری شود که از نظر شرایط تردد حداقل دشواری را داشته باشد. با اینحال، صرفمی

مسئول در نظر گرفتن شرایط آینده عـالوه بـر شـرایط فعلـی اسـت. توصـیه        کاربر نهاییرگذاری، از مکان کا

هـای  توصـیه  طبقگیر را باتوجه به مکان نصب آن رو یا آباز دریچه آدمرده مناسبی  کاربر نهاییشود که می

 انتخاب کند.  چنین، اندازه دهانه توخالی مناسبی برای ورود ایمناین استاندارد انتخاب کند. هم

 سازی قبل از نصبآماده 3-ج

 د زیر بررسی شود: شود قبل از نصب، موارتوصیه می

 گیر درست باشد؛ گیر برای اتاقک یا آبرو یا آباندازه دریچه آدم ــ

 گیر باتوجه به مکان نصب آن مناسب باشد؛ رو یا آبرده دریچه آدم ــ

  تراز شود؛ طور مناسب همدر جهتی خاص ثابت شود و بهگیر رو یا آبدریچه آدم ــ

گذاری شده باشد که انطباق با این استاندارد را نشان دهد، و درصورت گیر طوری نشانهرو یا آبدریچه آدم ــ

 گذاری شده باشد؛ وسیلۀ شخص ثالث نیز نشانهکاربرد، با نشان انطباق صادرشده به

 ط تولیدکننده در دسترس باشد؛ شده توسراهنمای نصب ارائه ــ



 1398 سال :17941-1مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 
 

 55 

 تشکیل دهند.   3خوانهمای درپوش/قسمت مشبک و قاب، مجموعه ــ

 ایدهنـده بـه صـورت مجموعـه    هـای گـواهی  گیر به وسیلۀ تولیدکنندگان و سـازمان رو و آبهای آدمدریچه

درصـورت  . هـا بـه همـین صـورت نیـز نصـب شـوند       شود کـه آن معموال توصیه میشوند. آزمون میخوان هم

 ممکن است انجام شود. تغییر فقط یکی از اجزای اصلی درخواست توسط کاربر نهایی، 

 مهارت نصاب، آموزش و تجهیزات نصب 7-ج

دیـده و بـا اسـتفاده از    وسـیلۀ افـراد مـاهر و آمـوزش    گیر بـه رو و آبهای آدمشود که نصب دریچهتوصیه می

 تجهیزات مناسب انجام شود. 

رو یـا  ها( درگیر در نصب دریچه آدمشود که کاربر نصب از شایستگی افراد و پیمانکاران )و افراد آنیه میتوص

 گیر، اطمینان حاصل کند. آب

رو یـا  هـای آدم تجهیزات مـورد اسـتفاده در نصـب دریچـه     اطمینان حاصل کند کهشود که نصاب توصیه می

 گیر: آب

  شوند؛داری مینگه طور مناسببه ــ

 گیر مناسب باشند؛ و رو یا آببرای نصب مناسب دریچه آدم ــ

 شوند. گیر نمیرو یا آبدیدن دریچه آدممنجر به آسیب ــ

 2شوندهمتراکمبسترسازی و مصالح  5-ج

های تولیدکننـده باشـد.   توصیه طبقمورد استفاده  شوندهمتراکمشود که تمام مصالح بسترسازی و توصیه می

 در زمان نصب مناسب باشند.  متداولکه تمام مصالح برای استفاده در دمای  شودتوصیه می

 یگاهشرایط اتاقک تکیه 1-ج

اتـاقکی کـه    اسـتواربودن شود که افراد اجرایی از شرایط گیر، توصیه میرو یا آبکردن دریچه آدمقبل از ثابت

بار تردد وسـایل نقلیـه    بتواندکه اتاقک از این ،ینچنشود، اطمینان حاصل کنند. همدریچه روی آن نصب می

توصیه  .اطمینان حاصل کنند، طور ایمن تحمل کندبه را گیررو یا آبوسیلۀ دریچه آدمبه شدهمنتقلیا پیاده 

رو یـا  دریچـه آدم قبـل از نصـب    ،گاهی اتاقـک موجـود  نوسازی سازه تکیهشود که تمام عملیات ترمیم یا می

 جام شود. جدید ان گیرآب

                                                 
1- Matching set 

1- Packing material 
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 گیرهای آدم رو یا آبکردن دریچهثابت 4-ج

طیف ساختار اتاقک اصلی و/یا شرایط محل و روش نصب مستلزم نوع خاصی از قاب و/یا کارگذاری قاب است. 

رو وجـود دارد.  هـای آدم هـای مشـبک و درپـوش   های اتکـا بـرای قسـمت   های قاب و روشوسیعی از طراحی

شود که افراد اجرایی از موارد زیـر اطمینـان حاصـل    گیر، توصیه میرو یا آبام نصب دریچه آدمبنابراین، هنگ

 کنند: 

 های تولیدکننده ثابت شود؛ توصیه طبقگیر رو یا آبدریچه آدم ــ

 مقررات محلی(؛  طبقمجاور وجود دارد ) شدهروسازی سطحباربری کافی از قاب روی اتاقک یا  ــ

 ناسب مهار شده و نقاط مهاری استواری داشته باشد )درصورت قیدشدن(؛ طور مقاب به ــ

 تراز شود؛ و مجاور هم شدهروسازیطور مناسب با سطح گیر بهرو یا آبسطح باالیی دریچه آدم ــ

گیر به طور استوار در مکان خود طوری ثابت و تکیه داده شود که حـین قـرار گـرفتن    رو یا آبدریچه آدم ــ

 بارگذاری تردد، حرکت نکند.  درمعرض

 بررسی تکمیلی بعد از نصب و تمیزکاری 8-ج

شود که نصاب تمام گیری درمعرض تردد، توصیه میرگیر و قبل از قرارو یا آبپس از تکمیل نصب دریچه آدم

رد طور کامل تمیـز کنـد و بـا بررسـی، از کـارک     گیر و محیط اطراف آن را بهرو یا آباجزای اصلی دریچه آدم

 آن اطمینان حاصل کند.  هایویژگیدرست تمام 

 طور خاص بررسی/بازرسی شوند: زیر به هایویژگیشود که توصیه می

 شده باشد؛ کافی برای تمام مصالح بسترسازی سپری  آوریعملزمان  ــ

 داشته شده باشد؛ قاب در مکان خود محکم نگه ــ

 دچار اختالل نخواهند شد؛ هستند و با تردد  درپوش یا قسمت مشبک داخل قاب خود با ثبات ــ

 ها درست عمل می کنند؛  ها و قفلهای اضافی، مانند دستگیرهتمام ویژگی ــ

 طور مناسب ثابت شده و درست عمل کند؛ و گیر در مکان خود بههر نوع قسمت ضربه ــ

 طبقکند درست عمل کند و میرو را در وضعیتِ باز قفل هر نوع ویژگی که قسمت مشبک یا درپوش آدم ــ

 های تولیدکننده باشد. دستورالعمل

 گیر درمعرض تردد، اصالح شود. رو یا آبقبل از قرارگرفتن دریچه آدم 3قاعدگیشود که هر گونه بیتوصیه می

 

 

                                                 
1- Abnormalitiies 
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 چپیوست 

 (دهندهآگاهی)

 لغزندگی رو شامل چند درپوش و آزمون مقاومت بههای آدمتوضیحات مربوط به آزمون دریچه

 7-توضیحات مربوط به زیربند الف 1-چ

 نـویس پیش، اظهار نظرهایی در مورد شکلشامل چند درپوش مثلثی گیرِرو و آبهای آدمبرای آزمون دریچه

EN 124 های مربوط به تردد سنگین، توصیه شـده بـود   ها برای درنظر گرفتن وضعیتدریافت شد؛ که در آن

زمان، در برخی از اظهار نظرها، توصیه شده بود که ها تغییر کند. همی آزمون برای این درپوشکه اِعمال نیرو

ل در صـورت قـانونی از قبـ   شده درمقایسه با روش استاندارد موجود، محصوالتی که بههای آزمون اصالحروش

هـای قابـل   گذاری روشهکند. در آن مرحله از تدوین استاندارد، توسعه و صح بازار موجود هستند را مستثنی

 قیدشـده در              شـکل هـای مثلثـی  پـذیر نبـود. بنـابراین، آزمـون درپـوش     کاربرد بـرای هـر دو وضـعیت امکـان    

EN 124:1994 زمـان، در مـورد تهیـه    شده در عمل، در ویرایش جدید استاندارد حفظ شد. همگذاریو صحه

شکل تصمیم گرفته شد تـا  شکل چندتایی و مثلثیهای مستطیلیک روش جدید آزمون برای آزمون درپوش

منتشر شود. تا زمـان انتشـار ایـن قسـمت، بـرای مـوارد خـاص و درصـورت          EN 124در قسمت مجزایی از 

ها تحت های اضافی برای کاربردهای خاص، این آزموندرخواست توسط خریدار/کاربر نهایی برای انجام آزمون

هـا، بـین خریـدار/کاربر    شود انجـام آزمـون  گیرند و توصیه می( قرار نمیهاپوشش این استاندارد )تمام قسمت

 نهایی و تولیدکننده توافق شود. 

 2-7-4توضیحات مربوط به زیربند  2-چ

هـای  منظور آزمون لغزندگی سطوح درپوشبه EN 13036-4 طبقآزمون پاندولی ، 3برای سطوح ریزساختمند

( USRVه )شدنمقدار مقاومت لغزندگی صیقلگیری برای اندازه mm 8/2 کمتر از 2شدهدارطرحرو با عمق آدم

 شود.  استفاده می

الگوی برجسته،  سطوح با هایی با مشخصات سطحی ناهمگن، مانندروش آزمون پاندولی برای سطوح درپوش

میانگین عمق  )که بیشتر از ها و شیارهاحاوی برآمدگی که شدهکاری، ساچمه5شده، ابزارکاری1شدهکاریکنده

mm 2/3  )تحقیقات بیشتری الزم است تا ، قابلیت کاربرد نامطمئنی دارد. هستند یا سطوح با بافت زبرباشند

 های قابل اطمینان حاصل شود. نتایج در ویرایش بعدی استاندارد گنجانده خواهد شد. گیریاندازه

                                                 
1- Microstructured  

2- Textured depth  

3- Dolly pointed  

4- Tooled  
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گیر با دهانه توخـالی کمتـر از   رو و آبآدم هایها( فقط دریچه)تمام قسمت EN 124با در نظر گرفتن اینکه 

mm 3888 وسـیلۀ توصـیف   گیرد، الزامات مقاومت به لغزندگی برای مشخصات سطح ناهمگن بـه را در بر می

قسمت ب(  طبقگیری درستی اندازه) mm 9/3ها یا موارد مشابه با ارتفاعی بیش از میخالگوی برجسته با گل

ماننـد سـطوح بـا الگـوی برجسـته،      ) 35599-3استاندارد ملی ایران شماره شده در ( تعریف31-5-4زیربند 

تحـت پوشـش    ،شـده وسیلۀ سطوح بتنی تعریف( یا بهشده و بتنکاریشده، ساچمهشده، ابزارکاریکاریکنده

 گیرد. قرار می

روی سـطوح  شده در اسـتاندارد و تجربـه در بسـیاری از کشـورها     با در نظر گرفتن رفتار پایدار مواد مشخص

دست آمده است، مقاومت به لغزندگی ایـن  سال( به 98که در دوره زمانی طوالنی )بیش از  3ساختمنددرشت

گیری ارتفاع ساختار و با استفاده از روش اظهارشده )الگوی برجسـته،  سطوح بدون انجام آزمون، ولی با اندازه

 شده در استاندارد، ارزیابی خواهد شد. صحداقل مقادیر مشخ باده( و مقایسه شنسطح زبر یا بتن صیقل

گیـری مقـدار مقاومـت بـه لغزنـدگی سـطوح       ای بـرای انـدازه  شـده گذاریباتوجه به اینکه روش آزمون صحه

رو توصیف و تعریف شده است تا مقاومـت بـه   ۀ درپوش آدمساختمند هنوز وجود ندارد، الگوی برجستدرشت

 لغزندگی را پوشش دهد. 

ده همراه بـا  نشصیقل بتنی این استاندارد و سطوح منطبق برگیر رو و آبهای آدمته دریچهبرای الگوی برجس

آمده در دوره زمانی طوالنی مقاومـت بـه لغزنـدگی را پوشـش     دسترفتار پایدار مواد مورد استفاده، تجربه به

 دهد. می

 

                                                 
1- Macrostructured  
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 حپیوست 

 (دهندهآگاهی)

 منبع استاندارد نسبت به استاندارد این شده درتغییرات اعمال

 شدههای اضافهبخش 1-ح

 : اضافه شده است این نمادها به زیربند، استفاده از نمادهای زیر در داخل متن: باتوجه به 2-1زیربند  -

A   عمق جاسازی 

bA   کننده بار در قابناحیه تحمل 

TF نیروی آزمون 

PF نیروی مانایی دایمی 

DF نیروی تغییرشکل 

aƩ لقی کل 

nAƩ مساحت سطح کل الگوی برجسته 

T2AƩ ای کلمساحت سطح نقشه 

T1AƩ سطح باالیی الگوی برجسته 

ها به زیربند اضافه شده نوشتهای زیر در داخل متن، این کوتهنوشت: باتوجه به استفاده از کوته1-1زیربند  -

 است: 

CA   ناحیه توخالی 

CO   دهانه توخالی 

برای آگاهی بیشتر کاربر شود، ای گزارش میباتوجه به اینکه در کشور  بیشتر مقاومت استوانه: 1-9زیربند  -

 اضافه شده است.  یادآورینهایی 

( فـرض  COاشتباه قطـر درپـوش همـان دهانـه توخـالی )     ها به: باتوجه به اینکه در اغلب پروژه2-9زیربند  -

 نهایی یادآوری اضافه شده است. شود، برای رفع ابهام و آگاهی بیشتر کاربر می

شود، برای کننده بار شامل مساحت مربوط به لقی نمی: باتوجه به اینکه مساحت ناحیه تحمل39-9زیربند  -

 اضافه شده است.  3رفع ابهام و آگاهی بیشتر کاربر نهایی یادآوری 

بعد از انجام آزمون باید گزارش  وضعیت ظاهری آزمونه»: برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی، جمله 2-4زیربند  -

 اضافه شده است. « شود.
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 اضافه شده است. « راهنما»: برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی، 3-، شکل الف3-5-زیربند الف -

 اضافه شده است. « راهنما»: برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی، 1-، شکل الف2-5-زیربند الف -

 اضافه شده است. « گزارش آزمون»، سرعنوان 9اندارد ملی ایران شماره : برای هماهنگی با است9-زیربند الف -

وضعیت ظاهری آزمونـه بعـد از انجـام آزمـون بایـد      »: برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی، جمله 9-زیربند الف -

 به انتهای زیربند اضافه شده است. « گزارش شود.

 اضافه شده است.  3-کاربر استاندارد، شکل پ: برای رفع ابهام و آگاهی بیشتر 3-، شکل پ3-زیربند پ -

 شدههای حذفبخش 2-ح

یـادآوری از  ، لـذا  دول مربوط به خود جدول استیادآوری زیر ج: با توجه به اینکه 1، جدول 2-4-9زیربند  -

 شده است.  زیر جدول حذف و در داخل جدول گنجانده

 شدههای جایگزینبخش 3-ح

رو و اتاقـک بازدیـد، عبـارت    شده برای آدماهنگی با سایر استانداردهای ملی تدوین: برای هم3-3-1زیربند  -

دهی تاسیسات زهکشی یا فاضالب و/یا تغییر جهت، شیب، ارتفاع یا قطر مسیرهای زهکشـی  منظور اتصالبه»

بازرسی و چنین این سازه، دسترسی انسان و تجهیزات را به خطوط لوله برای شود. همیا فاضالب استفاده می

 اضافه شده است. « کند.نگهداری میسر کرده و امکان تهویه و هوادهی را فراهم می

رو و اتاقـک بازدیـد، عبـارت    شده برای آدم: برای هماهنگی با سایر استانداردهای ملی تدوین2-3-1زیربند  -

ضالب و/یا تغییر جهت، دهی تاسیسات زهکشی یا فامنظور اتصالنوعی از اتصاالت زهکشی یا فاضالب که به»

شود که در سطح زمین با میلـه ورودی پایـان   شیب، ارتفاع یا قطر مسیرهای زهکشی یا فاضالب استفاده می

 اضافه شده است. « یابد.می

جـایگزین یـک   « هـا نوشـت کوتـه » و« نمادهـا » دو زیربند، سایر استانداردها: برای هماهنگی با 2-1زیربند  -

 شده است. « هانوشتنمادها و کوته»زیربند 

، متن مربوط به آن جایگزین ( برای ورود انسانCOدهانه توخالی ): باتوجه به اهمیت حداقل 2-9زیربند  -

 یادآوری شده و الزام پیدا کرده است.  
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