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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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 ارداستاندتدوین  یون فنیسیکم

های دریچه: 5قسمت  -روگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیادهرو و آبهای آدمدریچه»

 «مواد کامپوزیتیشده از گیر ساختهرو و آبآدم

 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 معصومی، محسن

 )دکتری مهندسی پلیمر(

 ISIRI/TC 138رئیس کمیته فنی متناظر 

  

  دبیر:

 ماهرومقدم، خالقی

 )دکتری شیمی آلی(

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

  

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:

 ابراهیم، الهام

 )کارشناسی شیمی کاربردی(

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

  

 احمدیان، حمیدرضا

 سازه( -)کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 رابینطرح و ساخت شرکت 

  

 ارباب، مجتبی

 (مهندسی پلیمر)کارشناسی ارشد 

 شرکت آزمون دانا پالستیک

  

 اسرافیلی، امین

 عمران(مهندسی  ریدکت)

 شرکت رادیس

  

 اکبری، عباس

 )کارشناسی متالورژی(

 تهران شهرداری مصالح مقاومت و ژئوتکنیک مطالعات مرکز

  

 اکرمی، محمد

 آب(-نمهندسی عمرا کارشناسی ارشد)

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

  

 انتظاری، صابر

 محیط زیست( -)کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 آب و فاضالب کشور مهندسیشرکت 

  

 ایالتی خامنه، جمشید

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 شرکت آب و فاضالب استان تهران

  

 بامداد فرخ، کامران

 )کارشناسی ارشد بیومواد(

 مهندسی فرایندکاوشرکت 
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:

 بره، راضیه

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(

 شرکت صنایع بسپاران آالشت

  

 بصیری، امیر عباس

 )کارشناسی مهندسی الکترونیک(

 شرکت سنتام

  

 وار، جعفرپروانه

 )کارشناسی مدیریت بازرگانی(

 اوه بدرشرکت چدن ک

  

 یلی، احمدپهلوان

 )دکتری مهندسی عمران(

 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

  

 راد، روح ا...جمشیدی

 )کارشناسی ارشد شیمی فیزیک(

 شرکت فاضالب تهران

  

 پرست، محمدرضاحق

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 شرکت صنعتی شوفاژکار

  

 حیاتی، مهدی

 ()کارشناسی مهندسی عمران

 شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

  

 خاشعی، حمید رضا

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 خادمی، فرهاد

 )دکتری شیمی(

 شرکت آب صنعت تهران

  

 راکب، محمد مهدی

 )کارشناسی مهندسی صنایع(

 شرکت چدن کاوه بدر

  

 رضوی نظری، مهدی

 یمی()کارشناسی ارشد ش

 شرکت آب صنعت تهران

  

 ستایش، امیر

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 شرکت فراپاکس شیراز

  

 سفیدی، اللهسنگ

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

  

 ی فر، حسینعطائ

 مهندسی بهداشت محیط( کارشناسی ارشد)

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:

 غلمانی، سید وحید

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 شرکت آب و فاضالب استان یزد

  

 قشقایی، محمدمهدی

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

  

 مجتبوی، سید علیرضا

 (مواد)کارشناسی مهندسی 

 ازمان ملی استاندارد ایرانس

  

 امانمعزی، محمد

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 کل استاندارد استان تهران اداره

  

 میرزائیان، نوراله

 (پلیمرمهندسی ارشد )کارشناسی 

 شرکت بازرسی کاوشیار پژوهان

  

 نورا، نفری

 (موادمهندسی ارشد )کارشناسی 

 مرکز پژوهش متالورژی رازی

  

 مطلق، قدرت الههاشمی 

 (پلیمر)دکتری مهندسی 

 شرکت آزمون دانا پالستیک

  

 هنرخواه، رضا

 )دکتری مهندسی مکانیک(

 شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

  

 یزدان دوست، شهرام

 (کارشناسی ارشد ژئوتکنیک)

 مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران

  

 ویراستار:
 

 امابراهیم، اله

 )کارشناسی شیمی کاربردی(

 سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد
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 گفتارشیپ

رو و های آدمدریچه: 9قسمت  -رونقلیه و پیاده گیر برای نواحی تردد وسایلرو و آبآدمهای دریچه»استاندارد

هـای مربـوط بـر مبنـای پـذیرش      نـویس آن در کمیسـیون  که پـیش « مواد کامپوزیتیشده از گیر ساختهآب

، 9عنوان استاندارد ملی ایـران بـه روش اشـاره شـده در مـورد پ، بنـد       بهای المللی/منطقهاستانداردهای بین

در پنجاه و دومین اجالسیه کمیتۀ ملی اسـتاندارد حمـل و نقـل    و تدوین شده،  تهیه 9استاندارد ملی شماره 

قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسسـۀ       1تصویب شد. اینک به استناد بند یک مـادۀ   89/81/3154مورخ

 د.شوعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می، به3193ماه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن 

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

 شود.، باطل میروادهیوپ هینقل لیتردد وسا ینواح یبرا

ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ملی و جهانی در زمینه  هایتحوالت و پیشرفت با حفظ همگامی و هماهنگی برای شوند.تدوین مینگارش( 

که  د شد و هر پیشنهادینلزوم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملی صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای

قرار  توجهربوط موردنظر در کمیسیون فنی ماین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمیلبرای اصالح و 

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

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

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

 است:

BS EN 124-5: 2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas- Part 5: 

Gully tops and manhole tops made of composite materials 
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 مقدمه

های این است و سایر قسمت 35599ان شمارۀ از مجموعه استانداردهای ملی ایر پنجم این استاندارد قسمت

 :استاستاندارد به شرح زیر 

 ؛ های آزمونبندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روشتعاریف، رده -3قسمت 

 ؛ چدنشده از ساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -2قسمت 

 ؛ آلومینیمی شده از فوالد یا آلیاژهاساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -1قسمت 

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

پروپیلن شده از پلیساخته گیررو و آبهای آدمدریچهشده از ساخته گیررو و آبهای آدمدریچه -9قسمت 

(PPپلی ،)( اتیلنPE( صلب )( یا پلی)وینیل کلریدPVC-U) . 
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: 5قسمت  -روگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیادهرو و آبهای آدمدریچه

 مواد کامپوزیتیشده از گیر ساختهرو و آبهای آدمدریچه

 
 و دامنه کاربرد هدف 6

 1مواد کامپوزیتیشده از ساخته 2گیرو آب 3روهای آدمهای دریچهتعیین ویژگی هدف از تدوین این استاندارد،

C1 ،C2  وC3  تولید  5واحداست که ساختاری  طور مناسببه شدهفرایندهای خودکارِ کنترلبا استفاده از

 با قطر اسمی 9دارای دهانه توخالی ها. دریچهندهم چسبیده نیستحاوی چند قطعه به یعنی ؛کنندمی

 mm 3888  نصب در نواحی با تردد  منظورهای بازدید بهروها و اتاقکگیرها، آدمبرای پوشاندن آبو کمتر

 . هستند9روو/یا پیاده 9سایل نقلیهو

 : منظور استفاده در موارد زیر کاربرد داردبه گیررو و آبهای آدمدریچهاین استاندارد برای 

 (، A 15)حداقل رده  شودسوارها استفاده میها و دوچرخهنواحی که فقط برای پیاده ــ

 ،(B 125قل رده )حدا رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرونواحی پیاده ــ

 شود، حداکثرگیری از لبه حاشیه جدول انجام میکه اندازه، که هنگامیهانواحی حاشیه جداول خیابان ــ

m 9/8 رو وتا ماشین m 2/8 حداقل رده  یابندرو امتداد میتا پیاده(C 250 ،) 

 رد دارد:منظور استفاده در مورد زیر کارببهرو های آدمدریچهبرای عالوه بر این،  و

و نواحی پارک خودرو، برای  4آسفالتیهای رو(، شانههای پیادهها )شامل خیابانرو خیابانقسمت ماشین ــ

 . (D 400)حداقل رده  ایتمام انواع خودروهای جاده

. کاربرد دارد 35599-3استاندارد ملی ایران شماره تنهایی کاربرد نداشته و فقط در ترکیب با این استاندارد به

هایی همراه با قاب مواد کامپوزیتیشده از ساخته 38/قسمت مشبک5درپوش استفاده از راهنمایچنین، هم

 شود. ارائه میدر این استاندارد 35599-9و 35599-35599،5-35599،1-2استاندارد ملی ایران شماره  طبق

 این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد: 

 

                                                 
1- Manhole top 

2- Gully top 

3- Composite materials 

4- Single structure 

5- Clear opening 

6- Vehicular area 

7- Pedestrian area 

8- Hard shoulder 

9- Cover 

10- Grating 
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 ؛3گذاری دستیگیر تولیدشده به روش الیهبرو و آهای آدمدریچه ــ

 ؛EN 1433طبقساختۀ زهکش های پیشعنوان بخشی از کانالها بههای مشبک/درپوشقسمت ــ

 و ؛شوندها( مشخص می)تمام قسمت EN 1253طبقها که گیرهای کف و سقف در ساختمانآب ــ

 .2های سطحیحوضچه ــ

 مراجع الزامی  2

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

 .شوندمین استاندارد محسوب یاز ا یجزئ ضوابطب آن ین ترتیبد

بـرای  آن  یبعـد  یدنظرهایتجد و هاهیاصالح خ انتشارارجاع داده شده باشد،یباذکرتار مرجعیکه به یدرصورت

 شـده اسـت،  داده ارجـاع   هـا انتشـار بـه آن  خ یکه بدون ذکرتار مراجعی درمورد .نیستآور این استاندارد الزام

 است. آوربرای این استاندارد الزام یبعد یهاهیدنظر و اصالحین تجدیهمواره آخر

 است: ین استاندارد الزامیاکاربرد  یر برایاستفاده از مراجع ز

 -تعیین خواص کششی -هاالستیکپ، 3151: سال 9923-2استاندارد ملی ایران شماره  2-6

 رانیگیری و روزنقالبهای : شرایط آزمون برای پالستیک2قسمت  

 تعیین جذب آب -هاپالستیک، 3145: سال 533استاندارد ملی ایران شماره  2-2

در مایعات  وریتعیین اثرات غوطه -هاپالستیک، 3152: سال 9252استاندارد ملی ایران شماره  2-9

 های آزمونروش -شیمیایی

: 3قسمت  -ها و اجزای ساختمانیفرآورده، 3159: سال 4255-3استاندارد ملی ایران شماره  2-7

 بندی واکنش در برابر آتشطبقه

های قرار دادن درمعرض روش -هاپالستیک، 3155: سال 32921-2استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 س زنونهای قو: المپ2قسمت  -منابع نوری آزمایشگاهی

د وسایل نقلیه و گیر برای نواحی تردرو و آبهای آدمدریچه، 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 های آزمونبندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روشتعاریف، رده:3قسمت  -روپیاده

احی تردد وسایل نقلیه و ر برای نوگیرو و آبهای آدمدریچه، 35599-2استاندارد ملی ایران شماره  2-4

 چدنشده از ساخته گیررو و آبهای آدم:دریچه2قسمت  -روپیاده

یه و گیر برای نواحی تردد وسایل نقلرو و آبهای آدمدریچه، 35599-1استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 ینیمآلومشده از فوالد یا آلیاژهای ساخته گیررو و آبهای آدم:دریچه1قسمت  -روپیاده

                                                 
1- Hand lay-up 

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

 شده از بتن مسلح با فوالدساخته گیررو و آبهای آدم:دریچه5قسمت  -روپیاده

وسایل نقلیه و ر برای نواحی تردد گیرو و آبهای آدمدریچه، 35599-9استاندارد ملی ایران شماره  2-61

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

 ( PVC-Uپلی)وینیل کلرید( صلب )

2-11 ISO 1268-7, Fibre-reinforced plastics - Methods of producing test plates - Part 7: 

Resin transfer moulding 

هـای تولیـد صـفحات    روش -شده با الیـاف ی تقویتهاپالستیک، 3149: سال 33945-9استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ISO 1268-7:2001، با استفاده از استاندارد گیری انتقال رزینقالب -9قسمت  -آزمون

2-12 ISO 1268-8, Fibre-reinforced plastics - Methods of producing test plates - Part 8: 

Compression moulding ofSMC and BMC 

هـای تولیـد صـفحات    روش -شده با الیـاف ی تقویتهاپالستیک، 3158: سال 33945-4استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 ست.تدوین شده ا ISO 1268-8:2004، با استفاده از استاندارد BMCو  SMCفشاری گیری قالب-4قسمت  -آزمون

2-13 ISO 2878, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Antistatic and conductive products - 

Determination ofelectrical resistance 

محصوالت هادی و ضد الکتریسـیته   -الستیک، ولکانیده یا گرمانرم، 3152: سال 38999استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ISO 2878:2011، با استفاده از استاندارد اومت الکتریکیتعیین مق -ساکن

2-14 ISO 3127, Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - 

Round-the-clock method  

تعیین مقاومت درمقابل  -یکی گرمانرمهای پالستلوله -هاپالستیک، 3149: سال 33514استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. EN744:1995، با استفاده از استاندارد روش آزمون -گردضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت

2-15 ISO 4892-3:2013, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: 

Fluorescent UVlamps  

هـای قـرار دادن درمعـرض منـابع نـوری      روش -هـا پالسـتیک ، 3159: سـال  32921-1اندارد ملی ایران شماره است -یادآوری

 تدوین شده است. ISO 4892-3:2016، با استفاده از استاندارد فلورسنت فرابنفشهای : المپ1قسمت  -آزمایشگاهی

2-16 EN 59, Glass reinforced plastics - Measurement of hardness by means of a Barcol 

impressor 

تعیین سختی فرورفتگی  -شده با الیاف شیشهی تقویتهاپالستیک، 3159: سال 22195استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. EN59:2016، با استفاده از استاندارد وسیله آزمونگر سختی بارکولبه

2-17 EN 13823, Reaction to fire tests for building products - Building products excluding 

floorings exposed to thethermal attack by a single burning item 

روش  -های ساختمانیواکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده، 3149: سال 33923استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

، بـا اسـتفاده از اسـتاندارد    (SBIها درمعرض تهاجم گرمایی عامل مشتعل منفرد )جز کفپوشهای ساختمانی بهفرآورده -آزمون

EN13823:2002 .تدوین شده است 
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 اصطالحات و تعاریف 9

، 35599-3تاندارد ملـی ایـران شـماره    در اسـ  شـده ارائـه اصـطالحات و تعـاریف   عالوه بـر  در این استاندارد، 

 ود. رکار میبهزیر ریف ابا تع اتاصطالح

9-6 
 کامپوزیتی ماده

composite material 

متفـاوت(   طور قابل توجهیکی یا شیمیایی به، که در آن دو یا چند مادۀ سازنده )با خواص فیزترکیبیای ادهم

تنهـایی  یک از اجـزای سـازنده بـه   را تولید کنند که در هیچ عملکردیشوند تا خواص ساختاری یا ترکیب می

 وجود ندارد. 

 مواد 7

 کلیات 7-6

شده درون ماتریس رزیـن ترموسـت   کننده احاطهاین استاندارد باید حاوی الیاف تقویت طبقمواد کامپوزیتی 

شده با استفاده از فرایندهای خودکارِ کنترلها باید گیری شوند. آنقالب واحدصورت ساختاری باشند و باید به

هـم چسـبیده   که حاوی چنـد قطعـه بـه    شودتولید  واحدساختاری که که تولید شوند؛ طوریطور مناسب به

 .نباشد

یا الیاف کربن باشـند. اسـتفاده از الیـاف     Sیا  E ،ECR ،Rکننده باید از جنس الیاف شیشه نوع الیاف تقویت

اسـتر، اپوکسـی،   اسـتر، متـاکریالت، وینیـل   آرامید مجاز نیست. رزین ماتریس باید براساس سامانه رزین پلـی 

های هیبریدی رزین که حاوی مخلوطی از چند رزین است، مجاز است. فقط یورتان باشد. سامانهیک یا پلیفنل

 هستند باید استفاده شوند.  UVموادی که دارای تاییدیه مقاوم به 

 . نیستکنند، مجاز رو مشارکت میگنجاندن اجزای فلزی که در کارایی ساختاری دریچه آدم

. این مواد استعنوان بخشی از آن اضافه شوند، مجاز گیری و بهانند درون فرایند قالبتوافزودن موادی که می

ت بـه لغزنـدگی باشـند.    مـ توانند شامل مواد بهبوددهنده خواص سطحی مانند مقاومت ویژه سطح یا مقاومی

ـ  می و نشانگر فلزیغالف باالبر ،مانند کلید فلزیاجزایی  ولـی   ده شـوند توانند درون ساختار کامپوزیـت گنجان

 خشی از طراحی ساختار باشند. نباید ب

 شوند.  زنیسابکاری، برش و کاری، متهپس از تولید نباید ماشین گیررو و آبهای آدمدریچه

کـردن  وسیله برآوردهشود. انطباق با مقادیر کارایی مواد بهمشخصات رزین ماتریس و الیاف در این استاندارد داده نمی-یادآوری

 شود.تضمین می 9و  5بندهای  طبقها ات آزمونالزام

شـده از  در ترکیب با اجزای ساخته تواندمی 2-5زیربند شده در شده از مواد مشخصهر یک از اجزای ساخته

استفاده شـود.   35599-9یا  35599-5، 35599-1، 35599-2مواد قیدشده در استاندارد ملی ایران شماره 

 1الزامات طراحی، کارایی و آزمون مربـوط در جـدول    طبقگیر باید رو یا آبآدمهای ها، دریچهدر این حالت

 باشند. 
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 ،35599-1، 35599-2الزامات مربوط به مواد در استاندارد ملـی ایـران شـماره     طبقعالوه بر این، اجزا باید 

 ۀگذاری شوند. ردنهنوع مواد نشا براساس. هر یک از اجزا باید باشند ، برحسب کاربرد،35599-9یا  5-35599

قسمت مربـوط از   طبقشده برای هر جزء سازنده تعیین ترِردۀ پاییناظهارشده برای محصول ترکیبی باید به 

 محدود شود.  35599استاندارد ملی ایران شماره 

رو یـا  آدمباشـد، دریچـه    D 400و ردۀفـوالد   بـوده و قـاب از جـنس    C 250 و ردۀ مواد کامپوزیتیاگر درپوش از جنس  مثال:

رده برابـر بـا   شود، ولی رده اظهارشده برای محصـول ترکیبـی،   گذاری مینشانه 35599-9گیر با استاندارد ملی ایران شماره آب

 است.  35599-9استاندارد ملی ایران شماره  طبق درپوش

 انواع مواد کامپوزیتی 7-2

 کلیات 7-2-6

مواد یا  C2، مواد کامپوزیتی C1 ه گروه مواد کامپوزیتیبسته به فرایند تولید، مواد کامپوزیتی باید به س

وسیله تولیدکننده فرموالسیون رزین ماتریس و طراحی معماری الیاف باید به. تقسیم شوند C3کامپوزیتی 

 تعیین شود.  گیررو و آبدریچه آدم

 C1مواد کامپوزیتی 7-2-2

کنندگی شوند تا تقویتصورت منظم چیده میبه باشندکه باید حاوی الیاف پیوسته بلند C1مواد کامپوزیتی 

تواند و می جهته باشدتواند هم دوجهته و هم سهلیف در ساختار ماکرو مشخص بهینه شود. ساختار ماکرو می

غیرساختاری برای کمک به ساخت اجزای سه بعدی ساختار باشد. کامپوزیت  3دهندهاجزای تشکیلحاوی 

ی مثال استحکام کششی، االیاف باشد و مقادیر کارایی مکانیکی، بر 98 تا % 58باید شامل کسر حجمی % 

 شدت وابسته به جهت باشد. رزین ماتریس نباید حاوی پرکننده باشد. باید به

 C2مواد کامپوزیتی 7-2-9

درون رزین حاوی الیاف پیوسته بلند ، 1یکپارچه واحدصورت محصول بوده و به2توپُرباید  C2مواد کامپوزیتی 

 یکامپوزیتماده توپُر . الیاف درون ساختار وجود داشته باشد 5راستاییای از همدرجهکه ؛ طوریباشند اتریسم

 الیاف باشد. رزین ماتریس نباید حاوی پرکننده باشد.  98تا %  18 % وزنیباید شامل کسر 

 C3مواد کامپوزیتی 7-2-7

این ماده حاوی . شودشده با الیاف شناخته میقویتگیری تعنوان آمیزه قالبمعموال به C3مواد کامپوزیتی 

کننده است. فرموالسیون ترکیب رزین ماتریس، ای و الیاف کوتاه تقویتهای ذرهرزین ماتریس، پرکننده

 . تعیین شود گیررو یا آبدریچه آدموسیله تولیدکننده ای و الیاف باید بههای ذرهپرکننده

                                                 
1- Former 

2- Solid 

3- Monolithic 

4- Alignment 
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 الزامات مواد کامپوزیتی 7-9

 کلیات 7-9-6

شده در زیر آزمون شوند. اگر باید از نظر خواص فهرستمواد کامپوزیتی قبل از معرفی محصول به بازار 

 ها باید تکرار شود. ترکیب مواد اولیه یا خود ماده اولیه تغییر کند، این آزمون

 سختی 7-9-2

 باشد.  19تر ازرگمساوی یا بز باید 3، میانگین سختی بارکولEN 59 طبقپس از انجام آزمون 

حاوی مواد سطحی د که نرو بریده شوآدمدریچه ای از ها باید از ناحیه، نمونهC2و  C1برای مواد کامپوزیتی 

 اضافی نباشد. 

رو بریده شوند که حاوی مواد سطحی اضافی ای از دریچه آدمها باید از ناحیه، نمونهC3برای مواد کامپوزیتی 

 تهیه شوند.  ISO 1268-8یا  ISO 1268-7 طبقنباشد یا باید 

 جذب آب 7-9-9

 گیر بایدرو یا آبهای آدم، مقدار جذب آب دریچه533استاندارد ملی ایران شماره  طبقپس از انجام آزمون 

 باشد.  1/8کمتر از % 

ران شماره استاندارد ملی ای 9باید الزامات مانایی دائمی در جدول  گیررو یا آبدریچه آدمدر انتهای آزمون، 

را برآورده کند. پس از 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  5و الزامات نیروی آزمون در جدول  3-35599

 ای از ایجاد ترک نباید مشاهده شود. آزمون، هیچ نشانه

ها قبل و بعد از توزین نمونهمقادیر حاصل از ، 533استاندارد ملی ایران شماره  3با تفاوت نسبت به روش 

 به سمت رقم بعدی گرد شود.  g3± وری در آب باید با دقتطهغو

 وسیله نقلیهمقاومت به سوخت  7-9-7

حجمی  98 %در) 9252استاندارد ملی ایران شماره  طبق صورت واحد کامل بایدگیربهرو یا آبدریچه آدم

( تثبیت شرایط 2 ± 21) ºC( در دمای 2 ± 394) hمدت یا گازوییل بههپتان(  -nحجمی  58تولوئن، % 

 باشد.  9/8پس از مقایسه با جرم اصلی، تغییر جرم نباید بیش از % . شود

استاندارد ملی ایران شماره  9باید الزامات مانایی دائمی در جدول  گیررو یا آبدریچه آدمدر انتهای آزمون، 

را برآورده کند. پس از 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  5و الزامات نیروی آزمون در جدول  3-35599

 ای از ایجاد ترک نباید مشاهده شود. آزمون، هیچ نشانه

به سمت رقم بعدی  g 3±ها قبل و بعد از تثبیت شرایط در سوخت باید با دقت مقادیر حاصل از توزین نمونه

 گرد شود. 

                                                 
1- Barcol 
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 مقاومت ویژه سطح 7-9-5

قابلیت پخش بار الکتریکی ایستا داشته باشد، مقدار  گیررو یا آباگر مالحظات ایمنی الزام کند که دریچه آدم

 باشد.  Ω 438  ×3مقاومت ویژه سطح باید کمتر از 

ای آزمون شود که سطح در نقطهرودریچه آدمسطح بیرونی  کهطوری انجام شود؛ ISO 2878طبقباید آزمون 

 داشته باشد. را  ISO 2878 طبقتخت با مساحت کافی برای جادادن الکترودها در دو ناحیه 

 گیری پمپ بنزین است.ای از کاربرد، محوطه سوختنمونه -یادآوری

 مقاومت به هوازدگی 7-9-1

هایی با عرض گیر باید مقاوم به هوازدگی مصنوعی باشند. این امر با آزمون روی آزمونهرو و آبهای آدمدریچه

mm (1 ± 98 ضخامت ،)mm (3 ± 9)  و طولmm (28 ± 398) ده از رزین خالص از همان شساخته

شود. پس تضمین می 2یا جدول  3جدول  طبقگیر رو یا آبشده برای تولید دریچه آدماستفاده بندیلفرمو

 98از %  بیشنباید، 9923-2استاندارد ملی ایران شماره طبقشدهگیریاز آزمون، تغییر مدول کششی اندازه

 باشد. 

یا  3جدول  طبقباید  صورت واحد کاملبه گیررو یا آبدریچه آدم، پذیر نبوداگر آزمون رزین خالص امکان

و الزامات  35599-3استاندارد ملی ایران شماره  9آزمون شوند. الزامات مانایی دائمی در جدول  2جدول 

 باید برآورده شود.  35599-3استاندارد ملی ایران شماره  5نیروی آزمون در جدول 

 باید انجام شود.  2جدول  طبقرزین خالص روی  3آزمون زنوندر صورت وجود اختالف نظر، 

 ( QUVمقاومت به هوازدگی مصنوعی ) -6جدول 

 روش آزمون پارامتر

  UVA 340 h 3988  ISO 4892-3گذاری با استفاده از المپ مدت درمعرض
 nm2W/m45/8.-1 شدت تابش  (QUV)آزمون  

 ºC (2 ± 98)در  h 4 تابش، خشک

 ºC (2 ±98)در  h5 بخار اشباعوش، المپ خام

 های زنون مقاومت به هوازدگی مصنوعی با المپ -2جدول 

 روش آزمون پارامتر

 h 3988  INSO 12523-2 گذاری با استفاده از المپ زنون مدت درمعرض
 Aروش  -های زنون( )المپ

 شدت تابش 
 2W/m(2 ± 98) باند پهن:

 nm2W/m(82/8 ± 45/8).-1 باند باریک: 

 گذاریدوره درمعرض
min 382  خشکدرºC (1±99) 

min 34 پاشش آب 

                                                 
1- Xenon 
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 الزامات 5

 الزامات طراحی و کارایی 5-6

بایـد الزامـات طراحـی، کـارایی و      C3و  C1 ،C2مـواد کـامپوزیتی   از  شدهساخته گیررو یا آبهای آدمدریچه

 ، برآورده کند. شده استفهرست  1که در جدول  35599-3استاندارد ملی ایران شماره  طبقآزمون را 

رو و های آدمبرای دریچه 67941-6استاندارد ملی ایران شماره  طبقطراحی، کارایی و آزمون الزامات  -9جدول 

 مواد کامپوزیتیشده از گیر ساختهآب

الزامات  مشخصه

 INSOطبق

 زیربند، 14976-1

آزمون 

 INSOطبق

 زیربند، 14976-1

 ردۀ

 
A 15 B 125 C 250 D 400 الف 

 مربوط به طراحی

     3-5-4 3-9 منافذ تهویه درپوش
     2-5-4 2-9 رو برای ورود انسانهای آدمدهانه توخالی دریچه

  ــ ــ ــ 1-5-4 1-9 عمق جاسازی

     5-5-4 5-9 لقی
  ــ ــ ــ 9-5-4 9-9 هاگاهسازگاری نشیمن

     9-5-4 9-9 های مشبکها و قسمتدرپوش از و بستبنحوه 
     4-5-4 4-9 های قسمت مشبکابعاد شکاف

     5-5-4 5-9 گیرها و سبدهای آشغالتشتک
     38-5-4 38-9 استقرار درپوش و قسمت مشبک

  ــ ــ ــ 33-5-4 33-9 های مشبکرو و قسمتهای آدمبودن درپوشتخت
     32-5-4 32-9 های مشبک تقعر قسمت

     31-5-4 31-9 شرایط سطح

 35-9 رو با ویژگی درزگیریهای آدمدرپوش
بازرسی چشمی 

 هاوجود مهاری
    

     35-5-4 39-9 کننده بار در قابناحیه تحمل
  ــ ــ ــ 39-5-4 39-9 عمق قاب

     39-5-4 39-9 شبک لوالدارزاویه بازشو برای درپوش/قسمت م
     چشمیبازرسی  3-9 وضعیت ظاهری

 مربوط به کارایی

     1-4 2-9 ظرفیت باربری
     2-4 1-9 مانایی دائمی

     9-5-4 9-9 داشتن درپوش/قسمت مشبک درون قابمحکم نگه
     31-5-4 5-9 مقاومت به لغزندگی

     9-4 9-9 ایمنی کودک
 رو کاربرد دارد.های آدمفقط برای دریچهالف
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 مواد کامپوزیتیشده از گیر ساختهرو و آبهای آدممشخصات مربوط به مواد برای دریچه5-2

 کننده تقویت 5-2-6

 طراحی باشد.  طبقم باید کننده و، درصورت کاربرد، فوتقویت دهیگذاری و اتصالابعاد، موقعیت، فاصله

 تغییرشکل تحت نیرو 5-2-2

و بـا اععمـال نیـروی     2-9زیربنـد   طبـق صورت واحد کامل گیربهرو و آبدریچه آدمپس از انجام آزمون روی 

مسـاوی یـا    بایـد  3های پرشده با مـواد ترـرد  حداکثر تغییرشکل تحت نیرو برای درپوش، TF= 1/3  DFآزمون 

حداکثر تغییرشکل تحت نیـرو بایـد   این استاندارد،  طبقهای برای سایر درپوش باشد.  CO/360 زتر اکوچک

 اظهار شوند.  (mm/CO) دهانه توخالی mmبر  mm صورتبه

 رونده بدون انحرافات ناگهانی باشد. و پیش 2تغییرشکل باید تا رسیدن به نیروی آزمون صاف-منحنی نیرو

قابل شنیدن تولید  1تقکامپوزیت صداهای تقامپوزیتی تحت نیرو، بویژه حین اولین اععمال نیرو، حین آزمون مواد ک -یادآوری

شود و نشانگر وقوع نقیصـه در سـاختار نیسـت.    درون ساختار ایجاد می 5دلیل شکست الیاف سرگردانخواهد کرد. این صداها به

   شوند.تق ناپدید میبا اععمال نیروهای آزمون بعدی، صداهای تق

 مقاومت به خستگی 5-2-9

استاندارد  1-9باید الزامات مانایی در زیربند  گیررو یا آبدریچه آدم، 1-9زیربند  طبقآزمون  محض تکمیلبه

را  35599-3 استاندارد ملی ایران شماره 2-9 و الزامات نیروی آزمون در زیربند 35599-3ملی ایران شماره 

 ای از ایجاد ترک نباید مشاهده شود.نمایی، هیچ نشانهبدون بزرگجام آزمون، برآورده کند. پس از ان

 مقاومت به خزش 5-2-7

باید الزامات مانایی در زیربند  گیررو یا آبمقاومت به خزش دریچه آدم، 5-9زیربند  طبقپس از انجام آزمون 

 رده کند. را برآو 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  9-1

 مقاومت به ضربه 5-2-5

نمایی خورده بدون بزرگکه درپوش ضربههنگامی، 9-9زیربند  طبقپس از انجام آزمون ضربه در دمای پایین 

 ای نباید مشاهده شود.ای از ایجاد ترک و جدایش الیهشود، هیچ نشانهمشاهده می

 اثر گرمادهی 5-2-1

وجود نباید در نمونه ای جدایش الیه یاترک نقص، تاول،  گونههیچ، 9-9زیربند  طبقپس از انجام آزمون 

 .داشته باشد

                                                 
1- Brittle 

2- Smooth 

3- Cracking noises 

4- Errant fibres 
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 واکنش به آتش 5-2-4

 کلیات 5-2-4-6

ه آتش این استاندارد مشمول مقررات ملی الزامات واکنش ب طبقگیر رو یا آبهای آدماگر استفاده از دریچه

. ها در نظر گرفته شود )یعنی رویکرد موادی(مانند واکنش اجزای آنها به آتش باید واکنش آن، باشد

 اینصورت  در ها مشمول مقررات ملی الزامات واکنش به آتش نباشد،استفاده از دریچهاگر برعکس، 

 هار شود. اظ تواندمی«(NPDعدم اظهار کارایی )»یا  «نتیجه آزمون طبقشده تعیین ۀرد»

 نتایج آزمون طبقشده بندیردهواحدهای 5-2-4-2

گیر باید براساس اجزای اصلی خود )درپوش و قاب(، یعنی بدون در نظر گرفتن سایر رو و آبهای آدمدریچه

 بندی شوند. رده گیرها یا پوشش ضد خوردگی(،اجزا )مانند ضربه

استاندارد ملی ایران شماره  طبقیچه، هر یک از مواد سازنده آن باید برای ارزیابی کارایی واکنش به آتش در

ردۀ هر یک از مواد سازنده باید نتیجۀ ترین رده این مواد باید اظهار شود. بندی و فقط پایینرده 3-4255

د استانداردهنده به شده در استانداردهای ارجاعصورت مشخصروش)های( آزمون مرتبط با آن رده باشد و به

 دست آورده شود. به 4255-3ملی ایران شماره 

شود که اثر قابل توجهی روی کارایی واکنش به آتش آن یک ماده موقعی ماده سازندۀ دریچه در نظر گرفته می -6یادآوری 

 تواند: ماده سازنده می.4255-3استاندارد ملی ایران شماره شده درتعریف داده طبقدریچه داشته باشد. 

 ریچه همگن، خود ماده باشد، یا برای دــ 

ه را تشکیل داده است(. ای که بخش قابل توجهی از آن دریچبرای دریچه ناهمگن، جزء قابل توجه آن باشد )یعنی مادهــ 

، جزء قابل توجه در نظر mm 8/3تر ازمساوی یا بزرگ یا ضخامت 2kg/m 8/3تر ازمساوی یا بزرگ ای با جرم بر واحد سطحِالیه

 شود. ه میگرفت

استاندارد ملی ایران شماره  طبقبندی باید های آزمون قابل کاربرد برای این ردهآزمونۀ مورد استفاده در روش

 طبق SBIاین، باتوجه به آزمون  شده در آن تهیه شود. عالوه برو استانداردهای مرتبط ارجاع 3-4255

EN 13823 ،طبقبندی، باید های آزمون، قابل کاربرد برای ردهآزمونۀ مورد استفاده در روش،درصورت کاربرد 

 تهیه شود. آنشده در و استانداردهای مرتبط ارجاع 4255-3استاندارد ملی ایران شماره 

عنوان حداقل الزامات تنظیمی برای کارایی واکنش به آتش ماده/مواد سازنده به Eردۀ  هادر اغلب حالت -2 یادآوری

 . شودها، کافی در نظر گرفته میر نواحی تحت تردد بیرون ساختمانهای مورد استفاده ددریچه

 دوام 5-2-1

 کلیات 5-2-1-6

و  5وسیلۀ انطباق با بندهای به C3و  C1 ،C2مواد کامپوزیتی شده از گیر ساختهرو و آبهای آدمدریچهدوام 

 شود. تضمین می 35599-3شماره استاندارد ملی ایران  4این استاندارد و بند  9

 



 6991سال :67941-5مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

 

 33 

 ظرفیت باربریدوام  5-2-1-2

 روش زیر تعیین شود: بهباید  مواد کامپوزیتیشده از گیر ساختهرو و آبهای آدمدریچه ظرفیت باربریِدوام 

 گیرآب ایرو آدم دریچه، 1-9زیربند  طبقحصول اطمینان از اینکه پس از پذیرش در رژیم آزمون خستگی  ــ

 2-9 زیربند طبقرا نیروی آزمون ، 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  1-4زیربند  طبقآزمون هنگام 

 ؛کند تحملباید 35599-3 استاندارد ملی ایران شماره

هنگام  گیرآب یارو آدم دریچه، 1-1-5زیربند  طبقحصول اطمینان از اینکه پس از انجام آزمون جذب آب  ــ

استاندارد  2-9زیربند  طبق، نیروی آزمون را 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  1-4زیربند  طبقآزمون 

 تحمل کند؛  باید 35599-3ملی ایران شماره 

 دریچه، 5-1-5زیربند  طبق وسیله نقلیهحصول اطمینان از اینکه پس از انجام آزمون مقاومت به سوخت  ــ

 طبق، نیروی آزمون را 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  1-4بند زیر طبقآزمون هنگام  گیرآب یارو آدم

 . تحمل کند باید 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  2-9زیربند 

 داشتن درپوش/قسمت مشبک درون قاب دوام محکم نگه 5-2-1-9

ی اتفاقی آب باید تعیین شود. فشار رو به باالدرمقابل درپوش/قسمت مشبک درون قابداشتن محکم نگهدوام 

 دریچه، 1-9زیربند  طبقکه پس از پذیرش در رژیم آزمون خستگی است  حصول اطمینان از اینبا این امر 

 .دوباره باید آزمون شود 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  9-5-4زیربند  طبقگیرآب یارو آدم

 دوام مقاومت به لغزندگی 5-2-1-7

 طبقشده از مواد کامپوزیتی باید ساخته گیرآب یارو آدم هایدریچه مقاومت به لغزندگیدوام ورت الزام، درص

 تعیین شده و نتیجه اظهار شود.  35599-3استاندارد ملی ایران شماره  31-5-4زیربند 

 دوام اثربخشی مشخصات ایمنی کودک 5-2-1-5

باید  شده از مواد کامپوزیتیساخته گیرآب یارو آدم هایدریچهنی کودک مشخصات ایمدوام درصورت الزام، 

زیربند  طبقپس از پذیرش در رژیم آزمون خستگی  از این است کهحصول اطمینان با این امر تعیین شود. 

مقاومت  ،35599-3استاندارد ملی ایران شماره  9-5-4زیربند  طبق داشتنمحکم نگهو پس از آزمون  9-1

کن وزن یا جزء قفلبودن  کارآمدمجدد  بازرسیشدن توسط کودک با به برداشته گیررو و آبهای آدمهدریچ

 . شوددارنده، برحسب کاربرد، تضمین یا اجزای نگه

 مواد خطرناک 5-2-9

د خطرناک میزان موا ،تااین استاندارد به بازار، ممکن است انتشار، و گاهی اوق طبقهنگام عرضه محصوالت 

 داشته باشد. را مربوط مقررات ملینیاز به تصدیق و اظهار بر اساس 
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 انجام آزمون 1

 کلیات 1-6

برداری شرایط بهرهوضعیت در صورت واحدهای کامل این استاندارد باید به طبقگیررو و آبهای آدمدریچه

 4در بند  3جدول  طبق،ار گیردصورت مناسب درون قاب قردرپوش/قسمت مشبک بهکه، طوریخود

، اینعالوه بر . آزمون شوند، 1شده در جدول موارد فهرست مطابق با، 35599-3استاندارد ملی ایران شماره 

تمام . آزمون شوند 9-9تا  2-9 هایزیربند طبقشده از مواد کامپوزیتی بایدساخته گیرآب یارو آدم هایدریچه

 نمایی بازرسی شوند. چشمی و بدون بزرگ صورتشده باید بهمحصوالت آزمون

 آزمون تغییرشکل تحت نیرو 1-2

شده به کاربر نهایی که قبال تحت آزمون نیرو قرار صورت واحد کامل عرضهگیربهرو یا آبیک دریچه آدم

آزمون  TF= 1/3  DF با اععمال نیروی آزمونِ الفپیوست  طبقتغییرشکل تحت نیرو باید نگرفته است، برای 

 شود. 

 مقاومت به خستگی 1-9

اند، باید با استفاده صورت واحدهای کامل که قبال تحت آزمون نیرو قرار نگرفتهگیربهرو یا آبهای آدمدریچه

، با نیروی آزمون و 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  الفشده در پیوست از تجهیزات آزمون توصیف

و  روزمون شوند. وسایل آزمون مناسب با قابلیت دریافت دریچه آدمآ 5شده در جدول های دادهتعداد چرخه

باید برای آزمون استفاده شود. بلوک آزمون  گیررو یا آبدریچه آدمای به مرکز هندسی اععمال نیروی چرخه

 باشد.  35599-3استاندارد ملی ایران شماره  الفپیوست  طبقباید

نرخ مناسب و تا رسیدن به نیروی آزمون اععمال شود و بالفاصله  ( باید باFFای خستگی )چرخهنیروی آزمون 

 قبل از شروع چرخه بعدی باید بالفاصله با همان نرخ، نیرو حذف شود. 

 های آزمون خستگیتعداد چرخه -7جدول 

 نرخ اِعمال نیرو ای خستگینیروی آزمون چرخه هاتعداد چرخه رده
  FF kN/s 
  kN  

B 125 38888 51 2 ±9 
C 250 388888 52 35±52 

D 400الف 
388888 319 28±98 

 یا
988888 328 28±98 

 شود. به مقدار تنش یکسانی اشاره دارند. شرایط توسط تولیدکننده انتخاب می D 400شرایط آزمون برای رده هر دو نوع الف

 مقاومت به خزش 1-7

آزمون باید روی باید استفاده شود.  35599-3اره استاندارد ملی ایران شم الفپیوست  طبقتجهیزات آزمون 

ه باشد. نیروی آزمون برابر با آزمون نیرو قرار نگرفتهیچ شکلی از شود که قبال تحت  ییانجامرودریچه آدم
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است که  35599-3استاندارد ملی ایران شماره  2-4شده در زیربند مانایی دائمی مشخصمتناظر با نیروی 

min مدت و بهرباید روی دریچه آدم 1

0
60  .مدتپس از حذف کامل نیرو، بازیابی بهاععمال شود 

min  50.

0
5 35599 -3استاندارد ملی ایران شماره  الفپیوست  طبقگیری باید اید اجازه داده شود. اندازهب 

 انجام شود. 

 الزم نیست.  A 15این آزمون برای رده 

 به ضربه مقاومت 1-5

جدول آزمون شود تا اطمینان حاصل شود که  طبقبسته به دمای محل استفاده، مقاومت به ضربه باید 

 شوند. متحمل ترردشوندگی در دمای پایین نمی گیررو و آبهای آدمدریچه

ته است، شده به کاربر نهایی که قبال تحت آزمون نیرو قرار نگرفصورت واحد کاملِ عرضهرو بهیک دریچه آدم

( تثبیت شرایط شود. 1 ± 98) Cºروز در دمای  18مدت عنوان آزمونه استفاده شود و باید بهباید به

 9جدول  طبقو سپس تثبیت شرایط در دمای آزمون  h 2مدت حداقل کاری تحت شرایط محیطی بهخنک

جدول  طبق( باید 3 ± 98) mm شعاعشکل به کرویای با انتهای نیموزنهباید انجام شود.  h 5مدت حداقل به

 رو رها شود.( روی سطح تخت دریچه آدم38 ± 2888) mmاز ارتفاع  9

در گاهی نصب مورد نظر مطابق با شرایط تکیهگاه طوری قرار داده شود که حین آزمون باید روی تکیهآزمونه 

 محل استفاده باشد. 

 )برای مثل، اطراف فلنج بیرونی(.استفاده از مالت الیه زیرین همیشه ممکن نیست  -یادآوری

 برای آزمون، وسایل زیر باید در دسترس باشند: 

 ؛ ISO 3127شده در توصیف برج بایک برج ضربه ریلی راهنمادار مشابه  ــ

(. جرم کل سامانه مونتاژشدۀ 3±98) mmو شعاع  mm 98به عرض ایحاوی استوانهضربه یک دماغه  ــ

 باشد؛   9جدول  طبقحامل و دماغه باید 

 Cº (1±28- .)کننده با قابلیت حفظ دما در یک واحد خنک ــ

 مقاومت به ضربه  -5جدول 

 روش آزمون پارامترهای آزمون  الزامات رده
مقاومت به 

 ضربه

عدم مشاهده 
ای از ایجاد نشانه

 ترک

 ( یا1 ±8) Cº دمای آزمون/تثبیت شرایط
ISO 3127 دمای آزمون/تثبیت شرایط Cº (1 ±28-)الف 

 ISO 3127طبقd 90  زننوع ضربه

 زن برایجرم ضربه
 A 15 kg (89/8±3)ــ رده 
 B 125 kg (89/8±99/1)ــ رده 
 C 250 kg (89/8±9/5)ــ رده 
 D 400 kg (89/8±9/9)ــ رده 

 m8/2 زنارتفاع ضربه
 mm98 (SRزن )شعاع ضربه

 .  گذاری شوندباید با نماد بلور برف نشانه -Cº28شده در دمای حصوالت آزمونشرایط جوی سرد: مالف
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آوردن آزمونه از واحد بیرونلحظه از که اطمینان حاصل شود اندازی کنید راهطوری را گاه و تکیهوسایل 

صب محور طولی دماغه ضربه باید عمود بر سطح نشود. میسپری ،حداقل زمان کاری تا انجام آزمونخنک

 گیر تنظیم شود. رو یا آبدریچه آدم

کاری خارج کنید و روی در دمای آزمون تثبیت شرایط کنید. آزمونه را از واحد خنک h 5مدت آزمونه را به

 s 18نسبت به نقطۀ برخورد در محدوده زمانی  m 8/2گاه قرار دهید و سپس آزمون ضربه را از ارتفاع تکیه

 انجام دهید. 

نقطه حول پیرامون است،انجام شود. دماغه ضربه  5، که حداقل نقطه با فواصل مساوی 9ید در آزمون ضربه با

 sضربه بیش از  9هستند. اگر تکمیل « درمعرض»سمت نواحی هدایت شود که معموال هنگام نصب باید به

کاری به واحد خنک min 39تا  min 38مدت زمان ببرد، آزمونه را برای تثبیت شرایط مجدد به 328

 برگردانید. 

 اثر گرمادهی 1-1

 انجام شده است، در آونی که تا دمای  9-9زیربند  طبقرا که آزمون ضربه روی  آن  رویک دریچه آدم

Cº (9±398پیش ) .پس از اینکه آون به دمای آزمون رسید، آزمون را گرم شده است تثبیت شرایط کنید

مدت به 5

0
60

min رو را از آون خارج کرده و اجازه دهید تا د و با تکمیل دوره آزمون، دریچه آدمانجام دهی

 هنگام تصدیق نتیجه آزمون، نمونه آزمون باید با نور مناسب بررسی شود. دمای محیط خنک شود. 

 (AVCPارزیابی و تصدیق ثبات کارایی ) 4

 کلیات 4-6

در  توسـط تولیدکننـده   شدهاظهار کارایی گیر با الزامات این استاندارد و مقادیررو و آبهای آدمانطباق دریچه

 های زیر اثبات شود: با روشباید ( DoP) 3اظهارنامه کارایی

 ؛ 2آزمون نوعیتعیین نوع محصول براساس  ــ

 ل. ، شامل ارزیابی محصوتوسط تولیدکننده 1کنترل تولید کارخانه ــ

پذیری در قبال مسئولیتالزم برای  راهکارهایتولیدکننده باید همیشه کنترل کلی را حفظ کند و باید 

 انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده را داشته باشد. 

 آزمون نوعی 4-2

 کلیات    4-2-6

د، تمام مقادیر کارایی مربوط به مشخصات موجـود در  اگر تولیدکننده قصد اظهار مقادیر کارایی را داشته باش

ها بدون انجـام آزمـون را داده باشـد    که استاندارد مجوز اظهار آناین استاندارد باید تعیین شوند؛ بجز مواردی

                                                 
1- Declaration of Performance 

2- Type testing 

3- Factory poduction control 
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( و CWFT) 3شده بدون انجام آزمـون اضـافی  بندیهای موجود قبلی، کارایی ردهبرای مثال، استفاده از داده)

 (.صورت مرسومشده بهرفتهکارایی پذی

کهتحـت  شـرطی ؛ بـه دنظر گرفته شو د درتوانمی باشدانجام شده  نداردمقررات این استا طبقکه قبال ارزیابی 

یکسان روی همان محصول یا محصوالتی با طراحی،  AVCPسامانه تر و باگیرانهروش آزمون یکسان یا سخت

 که نتایج برای محصول تحت بررسی قابل کاربرد باشد. ساختار و قابلیت مشابه طوری انجام شده باشد 

ثالث مستقل، درصورت کـاربرد، تحـت مسـئولیت یـک      شخصانجام آزمون توسط  معنایبهیکسان AVCPسامانه -6 یادآوری

 مطلع، درصورت کاربرد، است. دهنده محصول سازمان گواهی

که نتایج برای بندی شوند؛ طوریخانواده گروه صورتتوانند بهبرای مقاصد ارزیابی، محصوالت تولیدکننده می

همان مشخصه برای تمـام محصـوالت آن خـانواده    یک یا چند مشخصه از هر محصول درون خانواده نماینده 

 باشد. 

 بندی شوند.های مختلف گروهتوانند در خانوادهمحصوالت برحسب مشخصات متفاوت می -2 یادآوری

 داردهای روش ارزیابی انجام شود تا امکان انتخاب نمونه مناسب فراهم شود. شود که ارجاع به استانتوصیه می

هـا  تعیین نوع محصول باید برای تمام مشخصات موجود در استاندارد، که تولیدکننده بـرای آن عالوه بر این، 

 مقادیر کارایی اظهار کرده است، انجام شود: 

 (؛ یابجز عضوی از همان طیف محصولشده)اصالح جدید یا گیررو یا آبدر آغاز تولید دریچه آدم ــ

 (؛ یا باشداثرداشته شده تواند بر مشخصات اظهارکه می)تولید  شدهیا اصالح در آغاز روش جدید ــ

موضـوع تعریـف   مشـمول  که تغییر در طراحی، مواد اولیه، تأمین کننـده اجـزا، یـا روش تولیـد )    درصورتی ــ

جه در یک یا چند مشخصه شود، آزمون نوعی بایـد بـرای مشخصـه)های(    ( منجر به تغییر قابل توخانواده

 مربوط تکرار شود. 

هـای ارزیـابی   ها قبال توسط تولیدکننده آن جزء، براسـاس روش اگر از اجزایی استفاده شود که مشخصات آن

هـای ایـن   یسایر استانداردهای محصول، تعیین شده باشد، این مشخصات نیاز به ارزیابی مجدد ندارند. ویژگـ 

 اجزا باید مستندسازی شود. 

 پذیرش معیارهایهای آزمون، انجام آزمون و نمونه 4-2-2

باشد. مشخصـاتی   9جدول  طبقآزمون/ارزیابی باید  تحتکامپوزیتی گیر رو و آبهای دریچه آدمتعداد نمونه

 شوند. می نوشته ضخیمشود، با حروف ها مقادیر کارایی اظهار میکه برای آن

 

 

                                                 
1- Classfied Without Further Testing 
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 و معیارهای پذیرش های تحت آزمونتعداد نمونه -1جدول 

الزامات،  مشخصه

 طبق زیربندِ

تعداد  روش ارزیابی، طبق زیربندِ

 الفهانمونه

 معیارهای پذیرش

 برای مقادیر کارایی اظهارشده: 

 9-2-9 واکنش به آتش
 NPD ــ نشدهآزمون

9-35599INSO  ،9-2-9-2 1 9-35599INSO  9-2-9، زیربند 

 35599INSO  ،4-5-35 1-3 3-9 کننده بار در قابناحیه تحمل
3-35599INSO  مقدار 39-9، زیربند ،

 2N/mm 9/9 ≤ bPشده محاسبه

 35599INSO  ،4-1 1-3 3-9 ظرفیت باربری
3-35599INSO  نیروی 2-9، زیربند ،

 آزمون برای رده اظهارشده 

 35599INSO  ،4-2 1-3 3-9 مانایی دائمی
3-35599INSO  مقدار 1-9، زیربند ،

 مجاز برای رده اظهارشده 

داشمممتن محکمممم نگمممه 

درپوش/قسمت مشبک درون 

 قاب

9-3 3-35599INSO  ،4-5-9 1 

3-35599INSO  قسمت  ،9-9، زیربند

 VFروش اظهارشده یا مقدار  الف یا پ،

، mmمناسب برحسب  hو  kNبرحسب 

 برحسب کاربرد

 35599INSO  ،4-9 1-3 3-9 ایمنی کودک
3-35599INSO  روش 9-9، زیربند ،

 اظهارشده 

 مقاومت به لغزندگی: 

 الف( درپوش ها با 

 الگوی برجسته ــ

9-3 

3-35599INSO  ،4-5-31 ،

 ب
1 

3-35599INSO  ب، 2-5-9، زیربند ،

 « الگوی برجسته»صورت اظهارشده به

 سایر سطوح ــ
3-35599INSO  ،4-5-31 ،

 پ
1 

3-35599INSO  پ، 2-5-9، زیربند ،

شده و اظهارشده برای مقدار محاسبه
USRV 

 3-9 های مشبکب( قسمت
3-35599INSO  ،4-5-31 ،

 ب
1 

3-35599INSO  1-5-9، زیربند ،

« الگوی برجسته»صورت اظهارشده به

برای الگوی برجسته مشخص یا 

شده گیریبرای ابعاد اندازه« هاشکاف»

 شکاف

ر عـرض افقـی   پ( قاب با حداکث

 قابل رؤیتع:

-  mm58≥  یا ، 

-  mm58< 

9-3 3-35599INSO  ،9-5-5 1 

3-35599INSO  که 2-5-9، زیربند ،

بند الزامات مربوط تعیین شده و  طبق

 شود: صورت زیر بیان میبه

- «NPD »برایmm58≥   یا 

 >mm58روش یا مقدار برای  -
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 ادامه - ای پذیرشهای تحت آزمون و معیارهتعداد نمونه -1جدول 

الزامات،  مشخصه
 طبق زیربندِ

تعداد  روش ارزیابی، طبق زیربندِ
 الفهانمونه

 معیارهای پذیرش

 دوامِ: 
درمقابل  ظرفیت باربریــ 

 خستگی
9-2-4-2 

9-35599INSO  ،9-1  3و-
35599INSO  ،4-1 

3 

9-35599INSO  2-4-2-9، زیربند ، 
 « قبول»صورت اظهارشده به

درمقابل  باربریظرفیت ــ 
 جذب آب

9-2-4-2 
9-35599INSO  ،5-1-1  و
3-35599INSO  ،4-1 

3 

درمقابل  ظرفیت باربریــ 
وسیله گذاری سوخت درمعرض

 نقلیه
9-2-4-2 

9-35599INSO  ،5-1-5  و
3-35599INSO  ،4-1 

3 

در مقابل  داشتنمحکم نگهــ
 خستگی

9-2-4-1 
9-35599INSO  ،9-1  3و-

35599INSO  ،4-5-9 
3 

9-35599INSO  1-4-2-9، زیربند ، 
 « قبول»صورت اظهارشده به

درمقابل  مقاومت به لغزندگیــ
 زنیافت چنگ

9-2-4-5 
3-35599INSO  ،4-5-31 ،

 ب و پ
1 

9-35599INSO  5-4-2-9، زیربند ، 
 « قبول»صورت اظهارشده به

اثربخشی مشخصات ایمنی ـــ 
 کودک

9-2-4-9 9-35599INSO  ،9-1 1 
3-35599INSO  9-9، زیربند ،

برای مواد « قبول»صورت اظهارشده به
 شده و روش آزمون اظهارشدهاستفاده

 برای طراحی: 
 3-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-3 1 3-35599INSO-3 3-9 هامنافذ تهویه درپوش

رو های آدمدهانه توخالی درپوش
 برای ورود انسان

9-3 3-35599INSO  ،4-5-2 1 3-35599INSO  2-9، زیربند 

 1-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-1 1 3-35599INSO-3 3-9 عمق جاسازی
 5-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-5 1 3-35599INSO-3 3-9 لقی

 9-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-9 1 3-35599INSO-3 3-9 هاگاهسازگاری نشیمن
ها و درپوش باز و بستنحوه 

 های مشبکقسمت
9-3 3-35599INSO  ،4-5-9 1 3-35599INSO  9-9، زیربند 

 4-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-4 1 3-35599INSO-3 3-9 های مشبکابعاد شکاف قسمت
 5-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-5 1 3-35599INSO-3 3-9 گیرها و سبدهای آشغالتشتک

های ها و قسمتاستقرار درپوش
 مشبک

9-3 3-35599INSO  ،4-5-38 1 3-35599INSO  38-9، زیربند 

ها و بودن درپوشتخت
 روآدم های مشبکقسمت

9-3 3-35599INSO  ،4-5-33 1 3-35599INSO  33-9، زیربند 

 32-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-32 1 3-35599INSO-3 3-9 های مشبکتقعر قسمت
 31-9یربند ، ز 35599INSO  ،4-5-31 1 3-35599INSO-3 3-9 سطحشرایط 
رو با ویژگی آدم هایدرپوش

 درزگیری
9-3 

بازرسی چشمی وجود 
 هامهاری

1 3-35599INSO  35-9، زیربند 

 39-9، زیربند  35599INSO  ،4-5-39 1 3-35599INSO-3 3-9 عمق قاب
ها/ زاویه بازشو درپوش

 مشبک لوالدار هایقسمت
9-3 3-35599INSO  ،4-5-39 1 3-35599INSO 39-9ند ، زیرب 

 3-9، زیربند  35599INSO-3 1 بازرسی چشمی 3-9 وضعیت ظاهری
 2-2-9، زیربند  35599INSO  ،9-2 1 1-35599INSO-9 2-2-9 تغییرشکل تحت نیرو

   نمونه باید در آزمون قبول شوند. 9نمونه جدید تکرار شود. تمام  9تواند با اگر یکی از سه نمونه دچار نقیصه شود، آزمون می الف
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شده در ارائه هایترتیبطبقها های اضافی باید روی نمونهآزمون 9شده در جدول دادهمشخصات نشان برای

 انجام شود.  9جدول 

 هاآزمون ترتیبمشخصات و  -4جدول 

ترتیب 

 آزمون
 مشخصه

 آزمون طبقِ الزامات، طبق زیربندِ
 نمونه آزمون

تعداد 

 هانمونه

 3 کوپن  35599INSO  ،5-1-2 EN 59-9 سختی نمونه اول

 نمونه دوم

 3، روش 35599INSO  ،5-1-1 533INSO-9 جذب آب
دریچه جدید 

 گیررو یا آبآدم
3 

 همان محصول ، پیوست الف 35599INSO  ،4-2 3-35599INSO-3 ــ مانایی دائمی

 همان محصول ، پیوست ب 35599INSO  ،4-1 3-35599INSO-3 ــ نیروی آزمون

 نمونه سوم

مقاومت به سوختوسیله 
 نقلیه

9-35599INSO  ،5-1-5 INSO 7242 
دریچه جدید 

 گیررو یا آبآدم
3 

 همان محصول ، پیوست الف 35599INSO  ،4-2 3-35599INSO-3 ــ مانایی دائمی

 همان محصول ، پیوست ب 35599INSO  ،4-1 3-35599INSO-3 ــ نیروی آزمون

 نمونه چهارم

روی تغییرشکل تحت نی
 سومِ نیروی آزمونیک

9-35599INSO  ،9-2-2 9-35599INSO پیوست الف ، 
دریچه جدید 

 گیررو یا آبآدم
1 

 همان محصول ، پیوست الف 35599INSO  ،4-2 3-35599INSO-3 ــ مانایی دائمی

 همان محصول ، پیوست ب 35599INSO  ،4-1 3-35599INSO-3 ــ نیروی آزمون

 نمونه پنجم

 35599INSO  ،9-2-1 9-35599INSO  ،9-1-9 خستگی
دریچه جدید 

 گیررو یا آبآدم
3 

 همان محصول ، پیوست الف 35599INSO  ،4-2 3-35599INSO-3 ــ مانایی دائمی

 همان محصول ، پیوست ب 35599INSO  ،4-1 3-35599INSO-3 ــ نیروی آزمون

 نمونه ششم
 35599INSO  ،9-2-5 9-35599INSO  ،9-5-9 خزش

دریچه جدید 

 3 گیررو یا آبآدم

 همان محصول ، پیوست الف 35599INSO  ،4-2 3-35599INSO-3 ــ مانایی دائمی

 نمونه هفتم
 35599INSO  ،9-2-9 9-35599INSO  ،9-2-9-9 ضربه

دریچه جدید 
 3 گیررو یا آبآدم

 ن محصولهما 35599INSO  ،9-2-9 9-35599INSO  ،9-2-9-9 مادهیرــ اثر گ

 35599INSO  ،5-1-9 9-35599INSO  ،5-1-9-9 مقاومت به هوازدگی نمونه هشتم
دریچه جدید 

 گیررو یا آبآدم
3 

 عنوان آزمون کارایی مواد انجام شود. آزمون زیر اختیاری است ولی درصورت درخواست، به

  35599INSO  ،5-1-9 ISO 2878-9 مقاومت ویژه سطح نمونه نهم
ید دریچه جد

 گیررو یا آبآدم
3 

 های آزمونگزارش 4-2-9

توسـط  های آزمـون مستندسـازی شـود. تمـام نتـایج آزمـون بایـد        نتایج تعیین نوع محصول باید در گزارش

 گیر حفظ شوند. رو یا آبسال پس از آخرین تاریخ تولید مرتبط دریچه آدم 38مدت حداقل تولیدکننده به
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 نفعانشده توسط سایر ذیشتراک گذاشتهانتایج به 4-2-7

آمـده توسـط شـخص دیگـر )بـرای مثـال، توسـط        دسـت تواند از نتایج تعیین نوع محصول بهتولیدکننده می

دهنده محصول( استفاده کنـد،  عنوان کمکی متعارف به تولیدکننگان، یا توسط توسعهای دیگر، بهتولیدکننده

طراحی )مانند ابعـاد(، مـواد اولیـه، اجـزا و روش      طبقتولیدشده  تا اظهاریه خود درخصوص کارایی محصولی

 که: شرطیتولید یکسان را توجیه کند؛ به

 مرتبط با کارایی محصول، معتبر باشند؛  اساسیمشخصات همان برای محصوالتی با نتایج  ــ

ـ   مقـادیر اساسی برای تایید اینکه محصول همـان  عالوه بر هرگونه اطالعات  ــ وط بـه مشخصـات   کـارایی مرب

نفع دیگر که تعیین نوع محصول را انجام داده است، باید صریحا انتقال نتـایج و  اساسی خاص را دارد، ذی

گزارش آزمون مورد استفاده برای تعیین نوع محصول اخیر و انتقال اطالعات مربوط به تاسیسات تولیـد و  

 شد؛ را پذیرفته با FPCشده در فرایند کنترل تولید درنظر گرفته

دارای کـارایی  محصـول  در قبـال  کند، باید مسـئولیت  نفع دیگر استفاده میای که از نتایج ذیتولیدکننده ــ

 چنین: و هم اظهارشده را بپذیرد

ی باشـد کهتعیـین نـوع    مطمئن شود که محصول دارای همان مشخصات مرتبط با کارایی محصول ــ

رل تولید درمقایسه با محصولی کـه تعیـین نـوع    شده است و از نظر تاسیسات تولید و فرایند کنت

 ؛ شده است، تفاوت قابل توجهی وجود نداشته باشد

حاوی اطالعات مورد نیـاز بـرای   این گزارش که نگه دارد یک کپی از گزارش تعیین نوع محصول  ــ

 شود. تولید میطراحی، مواد اولیه، اجزا و روش تولید یکسان  طبقتصدیق این است که محصول 

 (FPCکنترل تولید کارخانه ) 4-9

 کلیات   4-9-6

شده به بازار را ایجاد، مستندسازی و حفظ کند تا از انطباق محصول عرضه FPCتولیدکننده باید یک سامانه 

 با مقادیر کارایی مشخصات اساسی اطمینان حاصل کند. 

های منظم و استفاده از نتایج ها و/یا ارزیابیها و آزمونهای اجرایی، بازرسیباید حاوی روش FPCسامانه 

 برای کنترل مواد اولیه و سایر مواد یا اجزای ورودی، تجهیزات، فرایند تولید و محصول باشد.  

ها و مند به شکل خط مشیشده توسط تولیدکننده باید به روشی نظامتمام عناصر، الزامات و مقررات پذیرفته

 سازی شود. های اجرایی مکتوب مستندروش

این مستندسازی سامانه کنترل تولید کارخانه باید درکی مشترک از ارزیابی ثبات کـارایی را تضـمین کنـد و    

پـذیر  را امکان و عملکرد مؤثر سامانه کنترل تولید تحت بررسی دستیابی به مقادیر الزم کارایی برای محصول

آورد که حفظ و کنترل و تمام اقداماتی را گرد هم میهای عملیاتی . بنابراین، کنترل تولید کارخانه روشسازد

 کنند.انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده برای مشخصات اساسی را ممکن می
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ارائـه شـده اسـت، بایـد توسـط       3که به سـازمان مطلـع  گیر خاص یا آبرو آدمفرموالسیون مربوط به دریچه 

 کنترل کیفیت باشد. تولیدکننده مدون شود و باید بخشی از سامانه 

 الزامات  4-9-2

 کلیات   4-9-2-6

محتـوای ایـن اسـتاندارد اسـت. وظـایف و       طبـق FPCتولیدکننده مسئول سازماندهی اجـرای مـؤثر سـامانه    

 هنگام نگه داشته شوند. ها در سازمان کنترل تولید باید مستندسازی شده و مستندات باید بهمسئولیت

کنند، اختیارات و ارتباط بین کارکنانی که کار مؤثر بر ثبات محصول را مدیریت، اجرا و تصدیق میولیت، مسئ

ها انجام اقـدامات بـرای جلـوگیری از    باید تعریف شود. این امر بویژه برای کارکنانی کاربرد دارد که وظیفه آن

 ایی و ثبت مسایل ثبات محصول است. ثباتی و شناسثباتی در محصول، اقدامات درصورت وقوع بیوقوع بی

ها و تجربه مناسب شایسته آموزش، مهارتدهندۀ کار مؤثر بر ثبات کارایی محصول باید از نظر کارکنان انجام

 داری شود. باشند و سوابق مربوط باید نگه

 رد زیر را محول کند: تواند به فردی با اختیارات الزم، اقداماتی برای انجام موادر هر کارخانه، تولیدکننده می

 های اجرایی برای اثبات کارایی محصول در مراحل مناسب؛ شناسایی روش ــ

 ثباتی؛ شناسایی و گزارش هر مورد از بی ــ

 ثباتی. های اجرایی برای اصالح موارد بیشناسایی روش ــ

شـود کـه   ام کند. توصیه مـی هنگکنندۀ کنترل تولید کارخانه را تنظیم و بهتولیدکننده باید مستندات تعریف

 FPCشود سـامانه  های اجرایی تولیدکننده مناسب محصول و فرایند تولید باشد. توصیه میمستندات و روش

 از نظر ثبات کارایی محصول به حدی مناسب از اطمینان برسد. این امر شامل موارد زیر است: 

مربوط به عملیات کنتـرل تولیـد کارخانـه،     شدههای مستندسازیهای اجرایی و دستورالعملتهیه روش -الف

 شود؛ الزامات مشخصات فنی که به آن ارجاع می طبق

 ها؛ های اجرایی و دستورالعملاجرای مؤثر این روش -ب

 ها؛ گزارش این عملیات و نتایج آن -پ

مـورد عـدم    استفاده از این نتایج برای تصحیح هرگونه انحراف، جبران اثرات ایـن انحرافـات، اصـالح هـر     -ت

 ثباتی کارایی. کردن بیبرای برطرف FPCانطباق حاصل از آن، و درصورت لزوم، بازنگری 

محصول را حفـظ کنـد و مطمـئن شـود کـه تمـام        یسپاری، تولیدکننده باید کنترل کلدرصورت وقوع برون

 کند. هایش طبق این استاندارد را دریافت میشدن مسئولیتبرآوردهاطالعات الزم برای 

بنـدی شـده، فرایندشـده و/یـا     شده، تولیدشـده، مونتاژشـده، بسـته   اگر تولیدکننده بخشی از محصول طراحی

 تواند لحاظ شود. پیمانکار فرعی می FPCسپاری را دارد، درصورت نیاز، شده توسط برونگذاریبرچسب

                                                 
1- Notified body 
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هـای  توانـد مسـئولیت  مـی سپاری می کند، تحت هیچ شرایطی نهایش را برونای که تمام فعالیتتولیدکننده

 فوق را به پیمانکار فرعی محول کند. 

، از نظر مقررات این استاندارد ارجاع می دهدبه که باشند  ISO 9001 طبق FPC دارای سامانه ی کههایتولیدکننده -یادآوری

 .  شونددر نظر گرفته میمنطبق  FPCالزامات 

 تجهیزات   4-9-2-2

 آزمون   4-9-2-2-6

های اجرایی، تواترها و روش طبقطور منظم گیری و آزمون باید کالیبره شده و بهتمام تجهیزات توزین، اندازه

 معیارهای مدون بازرسی شوند. 

 تولید   4-9-2-2-2

اطمینـان حاصـل    داری شوند تـا و نگهطور منظم بازرسی در فرایند تولید باید به استفادهتمام تجهیزات مورد 

داری بایـد  هـا و نگـه  شود. بازرسیثباتی در فرایند تولید نمیشود که استفاده، فرسایش یا نقیصه منجر به بی

هـای  شـده در روش مـدت تعریـف  بـه  سوابقهای اجرایی مدون تولیدکننده انجام و گزارش شود و روش طبق

 تولیدکننده حفظ شوند.  FPCاجرایی 

 مواد اولیه و اجزا  4-9-2-9

هـا بایـد   چنین طـرح بازرسـی بـرای اطمینـان از انطبـاق آن     مشخصات تمام مواد اولیه و اجزای ورودی و هم

، ثبـات کـارایی سـامانۀ جـزء بایـد      3شده به صورت کیتمستندسازی شود. درصورت استفاده از اجزای عرضه

 آن جزء ارائه شده است. شده برای باشد که در مشخصات فنی مناسب هماهنگهمان مقداری

 گذاری  ردیابی و نشانه 4-9-2-7

های هر یک از محصوالت باتوجه به منشأ تولید خود باید قابل شناسایی و ردیابی باشد. تولیدکننده باید روش

ها یابی و/یا نشانهمکتوبی داشته باشد که تضمین کنند که فرایندهای مربوط به پیونددادن کدهای رد اجرایی

 شوند. طور منظم بازرسی میبه

 های حین فرایند تولید کنترل 4-9-2-5

 ریزی کند و انجام دهد. شده طرحتولیدکننده باید تولید را تحت شرایط کنترل

ها و غیره که چگیر، پیهای ضربهگیر، مانند قسمترو و آبهای آدمبرای اجزای مورد استفاده در مونتاژ دریچه

کننـده از نظـر انطبـاق بـا مشخصـات      تـامین مسـتندات  انـد و مـواد پوشـش،    دراین استاندارد مشخص نشده

 سال حفظ شوند.  38باید بررسی شود. مستندات باید به مدت  محمولههر  برایتولیدکننده، 

                                                 
1- Supplied kit components 
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گیـر،  رو و آبهـای آدم هایـن اسـتاندارد، مـورد اسـتفاده در فراینـد تولیـد دریچـ        5بند  طبقبرای تمام مواد 

 باید بررسی شود.  محمولههر  برایکننده از نظر انطباق با مشخصات تولیدکننده، تامینمستندات 

انـد، تـواتر بازرسـی بـا صـالحدید      هایی کـه سـامانه مـدیریت کیفیـت را ایجـاد کـرده      کنندههای تامینبرای محموله-یادآوری

 . تواند کاهش داده شودتولیدکننده می

جدول  طبقبررسی شده و باید انطباق با مشخصات فنی تولیدکننده  از نظرباید  زیر در هر محمولهد اولیه مو

 بازرسی شوند.  4

 : C2و  C1برای مواد کامپوزیتی 

 کننده؛ کمیت، کیفیت و موقعیت تقویت ــ

 دمای قالب؛  ــ

 درصورت کاربرد، موقعیت فوم؛  ــ

 زمان و فشار تزریق رزین؛  ــ

 .3هازائدهپیرایش  ــ

 : C3برای مواد کامپوزیتی 

 کردن کامپوزیت )دما، فشار و زمان(؛ شرایط پرس ــ

 .هازائدهپیرایش  ــ

 محموله موادبازرسی  -1جدول 

الزامات طبق  ویژگی تحت بازرسی

 زیربندِ

مدت حفظ  معیارهای انطباق تواتر بازرسی

 مستندات

 C2و  C1بازرسی ورودی مواد کامپوزیتی 

 اجزای سازنده
5-3 ،5-2-2 

 1-2-5و 
 هر محموله

هـای  العملرکننده طبق دستومستندات تامین

 طراحی، مواد و فرایند برای هر محصول
 سال 9

 C3بازرسی ورودی مواد کامپوزیتی 

 هر محموله 5-2-5و 3-5 اجزای سازنده
هـای  العملرکننده طبق دستومستندات تامین

 هر محصولطراحی، مواد و فرایند برای 
 سال 9

 آزمون و ارزیابی محصول  4-9-2-1

 معیارهایها مقادیر مشخصاتی که برای آن منظور اطمینان از برقراریهای اجرایی را بهتولیدکننده باید روش

،ایجاد کند. مشخصات و ابزار کنترل بایـد  ( را اظهار کرده استضخیم)با حروف  5شده در جدول کارایی داده

 باشد.  5شده در جدول موارد ارائه بقط

                                                 
1- Flash 
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 آزمون محصوالت نهایی -9جدول 

 مشخصه
 طبق الزامات

 زیربندِ

 طبق روش ارزیابی

 زیربندِ

 حداقل تواتر بازرسی

 )تواتر:واحد محصول(

مدت حفظ 

 مستندات

 برای کارایی اظهارشده: 

یا  35599INSO  ،9-2-9-9 9-2-9 واکنش به آتش
NPD 

 سال 38 ــ

 3-9 کننده بار در قابتحملناحیه 
 طبقمحاسبه 

3-35599INSO ،4-5-35 
 سال 38 الف 3:9888

 سال 38 الف 35599INSO  ،4-1 3:9888-3 3-9 ظرفیت باربری

 سال 38 الف 35599INSO  ،4-2 3:9888-3 3-9 مانایی دائمی

داشتن درپوش/قسمت محکم نگه

 مشبک درون قاب
9-3 3-35599INSO  ،4-5-9 3:9888 سال 38 لفا 

 سال 38 الف 35599INSO  ،4-9 3:9888-3 3-9 ایمنی کودک

 سال 38 الف 35599INSO  ،4-5-31 3:9888-3 3-9 مقاومت به لغزندگی

  الف 3:9888   دوامِ: 

 2-4-2-9 خستگیدرمقابل  ظرفیت باربریــ
9-35599INSO  ،9-1  و 

3-35599INSO  ،4-1 
 سال 38 ب 3:9888

 2-4-2-9 جذب آبدرمقابل  ظرفیت باربریــ
9-35599INSO  ،5-1-1  و 

3-35599INSO  ،4-1 
 سال 38 الف 3:9888

درمقابل  ظرفیت باربریــ

 وسایل نقلیههای سوخت
9-2-4-2 

9-35599INSO  ،5-1-5  و 

3-35599INSO  ،4-1 
 سال 38 الف 3:9888

درمقابل  داشتن درپوشمحکم نگه

 خستگی
9-2-4-1 

9-35599INSO  ،9-1  و 

3-35599INSO  ،4-5-9 
 سال 38 ب 3:9888

 اثربخشی مشخصات ایمنی کودک

 درمقابل خستگی
9-2-4-9 9-35599INSO  ،9-1 3:9888 سال 38 ب 

درمقابل افت  مقاومت به لغزندگی

 زنیچنگ
9-2-4-5 

3-35599INSO  ،4-5-31 ب ،

 و پ
 سال 38 الف 3:9888

 برای طراحی: 

 3-9 هامنافذ تهویه درپوش
3-35599INSO  ،4-5-3 ،

 بازرسی چشمی
 سال 9 هر درپوش

رو بـرای  هـای آدم دهانه توخالی درپوش

 ورود انسان
9-3 

3-35599INSO  ،4-5-2 ،

 گیریاندازه
 سال 9 پالف 3:9888

 3-9 عمق جاسازی
 3-35599INSO  ،4-5-1 ،

 گیری اندازه
 سال 9 الفپ 3:9888

 3-9 لقی
3-35599INSO  ،4-5-5 ،

 یریگاندازه
 سال 9 الفپ 3:9888
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 ادامه -آزمون محصوالت نهایی -9جدول 

 مشخصه
 الزامات طبق

 زیربندِ
 روش ارزیابی طبق

 زیربندِ
 حداقل تواتر بازرسی
 )تواتر:واحد محصول(

مدت حفظ 
 مستندات

 3-9 هاگاهسازگاری نشیمن
3-35599INSO  ،4-5-9 ،

 گیریاندازه
 سال 9 الفپ 3:9888

ها و رپوشد باز و بستنحوه 
 های مشبکقسمت

9-3 3-35599INSO  ،4-5-9 ،
 گیریاندازه

 الفپ 3:9888
 سال 9

، 35599INSO  ،4-5-4-3 3-9 های مشبکابعاد شکاف قسمت
 گیریاندازه

 الفپ 3:9888
 سال 9

 سال 9 الفپ 35599INSO  ،4-5-5 3:9888-3 3-9 گیرها و سبدهای آشغالتشتک
ای هها و قسمتاستقرار درپوش

 مشبک
9-3 3-35599INSO  ،4-5-38 

 الفپ 3:9888
 سال 9

های ها و قسمتبودن درپوشتخت
 روآدم مشبک

9-3 3-35599INSO  ،4-5-33 
 الفپ 3:9888

 سال 9

 سال 9 الفپ 35599INSO  ،4-5-32 3:9888-3 3-9 های مشبکتقعر قسمت
 سال 9 الفپ 83:988 بازرسی چشمی  3-9 رو با ویژگی درزگیریآدم هایدرپوش

 سال 9 الفپ 35599INSO  ،4-5-39 3:9888-3 3-9 عمق قاب
 هایها/ قسمتزاویه بازشو درپوش

 مشبک لوالدار
9-3 3-35599INSO  ،4-5-39 3:9888 سال 9 الفپ 

 سال 9 الف 3:9888 بازرسی چشمی 3-9 وضعیت ظاهری
 سال 9 هر محصول بازرسی چشمی 5 گذارینشانه

 سال 9 ب 35599INSO  ،9-2 3:9888-9 2-2-9 یروتغییرشکل تحت ن
 ماه انجام شود.  9حداقل هر  الف
 سال انجام شود.  2حداقل هر  الف
 با هر اصالح قالب یا طراحی انجام شود.  پ

 محصوالت نامنطبق   4-9-2-4

چنـین،  شـته باشـد. هـم   مکتوب نحوه برخـورد بـا محصـول نـامنطبق را دا    های اجرایی تولیدکننده باید روش

هـای اجرایـی مکتـوب    شـده در روش مدت تعیـین به سوابقدرصورت وقوع، عدم انطباق محصول ثبت شود و 

 داری شود. نگه

درصورت وقوع عدم انطباق محصول، مقررات محصول نامنطبق باید اععمال شود، اقدام/اقدامات اصـالحی بایـد   

 طور مناسب شناسایی شوند. منطبق باید قرنطینه شده و بههای نابالفاصله انجام شود و محصوالت یا بچ

 باید تکرار شود.  مرتبطمحض اینکه نقص بر طرف شد، آزمون یا تصدیق به

طور مناسب گزارش شود. توصیف محصول، تاریخ تولید، روش آزمون مـورد  ها باید بهها و آزموننتایج کنترل

 شود.  آوردهبا امضای فرد مسئول کنترل/آزمون  سوابقدر پذیرش، نتایج آزمون و معیارهای پذیرش باید 

شده برای اصالح وضـعیت  کنند، اقدامات اصالحی انجامبرای نتایجی که الزامات این استاندارد را برآورده نمی

ارائـه   سـوابق شده اضافه، اصالح فرایند تولید، دور انداختن یا اصالح محصول( باید در های انجام)مانند آزمون

 د. شو
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 اقدام اصالحی  4-9-2-1

را  ،هـا منظور جلـوگیری از وقـوع آن  به ،های اجرایی مدون برای حذف علل عدم انطباقتولیدکننده باید روش

 داشته باشد. 

 بندی  جابجایی، انبارش و بسته 4-9-2-9

و نواحی انبارش مناسبی کـه   داشته باشد محصول را جابجاییکننده های اجرایی فراهمتولیدکننده باید روش

 شوند را باید فراهم کند. مانع از آسیب یا تخریب می

 الزامات ویژه محصول   4-9-9

شده به بازار بـا اظهارنامـه کـارایی را    باید به این استاندارد ارجاع دهد و انطباق محصوالت عرضه FPCسامانه 

 تضمین کند. 

های اجرایی برای اثبات انطباق محصول در مراحل ویژه محصول باشد، که روش FPCامل شباید  FPCسامانه 

 کند؛ یعنی: مقتضی را شناسایی می

انجـام   FPCشده در طـرح آزمـون   تواتر ارائه طبقهایی که قبل از تولید و/یا حین آن ها و آزمونکنترل -الف

 شود؛ می

 و/یا 

انجـام   FPCشـده در طـرح آزمـون    تـواتر ارائـه   طبـق والت نهایی هایی که روی محصها و آزمونتصدیق -ب

 شود. می

کند، عملیات تحت قسمت ب باید منجر به سطح معادلی اگر تولیدکننده فقط از محصوالت نهایی استفاده می

 حین تولید انجام شده باشد.  FPCکه انگار از انطباق محصول شود؛ طوری

تواند کاهش داده را خودش انجام داده باشد، عملیات تحت قسمت ب میهایی از تولید اگر تولیدکننده بخش

هـای بیشـتری از تولیـد    بخششود و بخشی از آن با عملیات تحت قسمت الف جایگزین شود. معموال، هرچه 

تواند با عملیات تحـت قسـمت الـف    توسط تولیدکننده انجام شده باشد، عملیات بیشری تحت قسمت ب می

 جایگزین شود. 

حـین تولیـد    FPCکه انگـار  هر حالت، عملیات باید منجر به سطح معادلی از انطباق محصول شود؛ طوری در

 انجام شده باشد. 

، فقط عملیات تحت قسمت الـف یـا فقـط    های الف و بقسمتشده تحت بسته به حالت خاص، انجام عملیات ارجاع-یادآوری

 تواند ضروری باشد.  عملیات تحت قسمت ب می

هـا و  هـای تولیـد و تنظیمـات آن   های واسطه محصول، ماشینحالتتحت قسمت الف برای اشاره به عملیات 

ها باید برمبنای نوع و ترکیب محصول، ها و تواتر آنها و آزمونگیری و غیره است. این کنترلتجهیزات اندازه

های تولید و غیره انتخـاب  های محصول به تغییرات در پارامترفرایند تولید و پیچیدگی آن، حساسیت ویژگی

 شوند. 
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داری کنـد. ایـن   برداری و آزمون شده است را ایجاد و نگهتولیدکننده باید سوابقی که ثابت کنند تولید نمونه

مـدت سـه   وضوح نشان دهد که تولید معیارهای پذیرش را برآورده کرده است و باید حداقل بـه سوابق باید به

 سال در دسترس باشند. 

 FPCبازرسی اولیه کارخانه و  4-9-7

منظـور  شدن فرایند تولیـد و حـین عملیـات انجـام شـود. بـه      باید پس از نهایی FPCبازرسی اولیه کارخانه و 

 باید ارزیابی شود.  FPC، مستندات کارخانه و 1-1-9و  2-1-9شدن الزامات زیربندهای تصدیق برآورده

 د: حین بازرسی موارد زیر باید تصدیق شو

و  وجـود داشـته  در محلشده در این اسـتاندارد تمام منابع الزم برای دستیابی به مشخصات محصول ارائه -الف

 ؛ و انداجرا شدهدرست 

 شوند؛ و پیروی می FPCمستندات  طبقدرعمل  FPCهای اجرایی روش -ب

اظهارنامـه کـارایی    ن انطباق کارایی محصـول بـا  های نوعیِ محصولی است که برای آهنمون طبقمحصول  -پ

(DoP)  .تصدیق شده است 

شود بایـد ارزیـابی   ها مونتاژ نهایی یا حداقل آزمون نهایی محصول مرتبط انجام میهایی که در آنتمام مکان

بـیش از یـک    FPCاند. اگر سامانه هاجرا شدو وجود داشته  در محلشوند، تا تصدیق شود که شرایط الف تا پ

یک محصول، خط تولیـد یـا   یند تولید را پوشش دهد، و پس از ارزیابی یک محصولمحصول، خط تولید یا فرا

یـک محصـول،    FPCشود، دراینصورت برای ارزیـابی تصدیق شود که الزامات عمومی برآورده می فرایند تولید

 . خط تولید یا فرایند تولید دیگر، ارزیابی الزامات عمومی نیاز به تکرار ندارد

 ها باید در گزارش بازرسی اولیه مستندسازی شود. ایج آنها و نتتمام ارزیابی

 FPCبر نظارت پیوسته 4-9-5

نظمی رخ نـداده باشـد،   اگر حین سه سال متوالی هیچ بیدر سال انجام شود.  شش دفعهباید  FPCبر نظارت

 تواند به حداقل دو دفعه در سال کاهش یابد. می FPCبر نظارت

حسـاب آورده شـود کـه    شرطی بهباید به است،مقررات این استاندارد انجام شده  طبقال که قب FPCبر نظارت

روی محصـول یـا محصـوالت    یکسـان  AVCPتر از آن، تحت سامانه گیرانهیا سخت یکسان برای روش آزمون

ـ  قابلیت مشابه انجام شده باشد؛ طورییکسان با طراحی، ساختار و  ل که نتایج برای محصول تحت بررسـی قاب

 کاربرد باشد. 

منظور تعیـین  و فرایند)های( تولید برای هر محصول به FPCباید شامل مرور طرح)های( آزمون  FPCنظارت 

 وقوع تغییر نسبت به زمان آخرین ارزیابی نظارت است. اهمیت هر یک از تغییرات باید ارزیابی شود. 

داری شوند و تجهیزات تولید هنوز درست نگهیهای آزمون هنوز درست اجرا ممنظور اطمینان از اینکه طرحبه

 ها باید انجام شود. شوند، بررسیهای زمانی مناسب کالیبره میشده و در بازه
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شده حین فرایند تولید و روی محصول نهایی باید مرور شود تـا اطمینـان   گیری انجامها و اندازهسوابق آزمون

تعیـین نـوع    بـرای شـده  هـای ارائـه  نمونه مربوط بهن مقادیر آمده هنوز با همادستحاصل شود که مقادیر به

 منطبق انجام شده است. محصول مطابقت دارد و اقدامات اصالحی برای محصوالت نا

 روش اجرایی برای اصالحات  4-9-1

رشده طوری انجام شود که هر یک از مشخصات اظها FPCاگر اصالحات روی محصول، فرایند تولید یا سامانه 

هـا تولیدکننـده مقـادیر    این استاندارد را تحت تاثیر قرار دهد، دراینصورت تمام مشخصاتی که برای آن طبق

برای تعیین  3-2-9زیربند  طبقکارایی اظهار کرده است و ممکن است تحت تاثیر اصالحات قرار گیرند، باید 

 نوع محصول تحت بررسی قرار گیرند. 

هایی که ممکن است تحـت  باید برای آن ویژگی FPCمجدد کارخانه و سامانه  درصورت مرتبط بودن، ارزیابی

 تاثیر اصالحات قرار گیرند، انجام شود. 

 ها باید در یک گزارش مستندسازی شود. ها و نتایج آنتمام ارزیابی

 گذاریشناسه 1

د حاوی موارد زیـر  این استاندارد بای طبقگذاری محصول برای مقاصد مشخصات فنی و مستندسازی، شناسه

 باشد: 

 گیر(؛ رو یا دریچه آبنام محصول )دریچه آدم -الف

 (INSO 14976-5یا  35599-9شماره این استاندارد )استاندارد ملی ایران شماره  -ب

 (؛ 3-9زیربند مطابق با رده نیرو ) -پ

جدول  طبقوش و قاب که بر اساس آن درپ 35599کد مربوط به قسمتی از استاندارد ملی ایران شماره  -ت

 باشند؛  38

 مواد قاب و درپوش/قسمت مشبک طبقگذاری شناسه -61جدول 

 طبققاب  طبقدرپوش/قسمت مشبک  گذاریشناسه

5/5 9-35599INSO 9-35599INSO 

5/2 9-35599INSO 2-35599INSO 

5/3 9-35599INSO 1-35599INSO 

5/4 9-35599INSO 5-35599INSO 

5/6 9-35599INSO 9-35599INSO 

 است؛  mm588  =COنشانگر  588، برای مثال، (mmبرحسب  COدهانه توخالی ) -ث
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 داشتن: نگهروش محکم -ج

 (؛ Fویژگی درزگیری ) -3

 (؛Oها )سایر روش -2

 مقاومت به لغزندگی:  -چ

 (؛ RPالگوی برجسته مشخص ) -3

 (؛ 58)برای مثال، USRVشده گیریمقدار اندازه -2

، 35599-1، 35599-2استاندارد ملی ایران شماره  طبقحاوی ترکیبی از عناصر گیرو آب  روهای آدمدریچه

گـذاری شـوندکه درپـوش الزامـات آن     باید با شماره استانداردی شناسه 35599-9و  9-35599، 5-35599

 کند. استاندارد را برآورده می

شده ساخته قاب و ، درپوش(C 250نیرو ) ، رده35599-9استاندارد ملی ایران شماره  طبق رودریچه آدمگذاری شناسه :6مثال 

مقاومـت بـه    و (O) داشتننگههای محکمسایر روشmm588CO (400 ،)، با دهانه توخالی C1 (C1) (5/5)مواد کامپوزیتی از 

 صورت زیر است: ( بهRP) وسیلۀ الگوی برجستهبه لغزندگی

رودریچه آدم  INSO 14976-5―C 250– C1–5/5-400 - O -RP 

، شامل ترکیبـی از درپـوش   (A 15نیرو ) ، رده35599-9استاندارد ملی ایران شماره  طبق رودریچه آدمگذاری شناسه: 2مثال 

اسـتاندارد   طبقفوالد شده از و قابی ساخته 35599-9استاندارد ملی ایران شماره  طبق C2(C2)مواد کامپوزیتی شده از ساخته

( و Fویژگـی درزگیـری )   داشتن بـه روش نگهمحکمmm988CO (600 ،)با دهانه توخالی  (،5/3) 35599-1ملی ایران شماره 

 صورت زیر است: ( به40USRVمقاومت به لغزندگی )

رودریچه آدم  INSO 14976-5― A 15 – C2–5/3- 600 - F - 40 

توصـیف سـریع و بـدون ابهـامی از     کند که بر اساس آن ای از شناسه را فراهم میگذاری الگوی استانداردشدهشناسه -یادآوری

 . شودمحصول ارائه می

 گذارینشانه 9

 گذاری الزمحداقل نشانه 9-6

گیـر  رو و آبهـای آدم دریچه و قاب مشبک ، قسمتدرپوشای از ها باید واضح، دائمی و بخش یکپارچهنشانه

 های شیمیایی اععمال شوند.چسب کردن یاکردن، پیچوسیلۀ پرچها نباید بهباشند. این نشانه

صـورت زیـر   این استاندارد باید بـه  طبقگیر رو و آبهای آدمهای دریچهو قاب های مشبکها، قسمتدرپوش

 گذاری شوند: نشانه

 (INSO 14976-5یا  35599-9شماره این استاندارد )استاندارد ملی ایران شماره  -الف

 (؛ B 125)برای مثال،  نیرورده  -ب

 .  رده نیرو، رده درپوش/قسمت مشبک یا رده قاب است، هر کدام که کمتر باشد–دآورییا



 6991سال :67941-5مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

 

 25 

 نام و/یا نشان تجاری تولیدکننده؛  -پ

 صورت کد باشد؛ تواند بهکارخانه تولید که می -ت

 صورت کدشده یا کدنشده(. ولید )بهیا هفته و سال ت روز -ث

رت امکان، روی وجه باال )قابل مشاهده از ناحیه تحت تردد( ها باید، درصوپس از نصب هر واحد، تمام نشانه

 توانند روی وجه زیرین هر عنصر قرار گیرند. ها میپذیر نباشد، نشانهقابل مشاهده باشند. اگر این امر امکان

 های الف و ب باید همیشه روی وجه باالیی درپوش/قسمت مشبک باشند. نشانه

 رد عالمت استاندارد، درج عالمت استاندارد ملی ایران الزامی است.پس از اخذ پروانه کارب -یادآوری

 گذاری اضافینشانه 9-2

توانند با اطالعات این استاندارد می طبقگیر رو و آبهای آدمهای دریچهو قاب های مشبکها، قسمتدرپوش

 گذاری شوند: زیر نشانه

 کاربر؛  های اضافی مربوط به کاربرد مورد نظر توسطنشانه -الف

 محصول )نام و/یا شماره کاتالوگ(. شناسایی  -ب
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 الفپیوست 

 (الزامی)

 آزمون تغییرشکل تحت نیرو

 های آزموننمونه 6-الف

واحدهای  برداری آزمون شوند.ی کامل با همان شرایطع بهرهصورت واحدهایگیر باید بهو و آبرهای آدمدریچه

های اععمـال نیـرو قـرار نگرفتـه باشـند.      یک از آزمونی جدید بوده و قبال تحت هیچایتحت آزمون باید واحده

 انتخاب شوند. تصادفیصورت چنین، واحدها باید بههم

 (DFنیروی آزمون تغییرشکل ) 2-الف

TFنیروی آزمون برابر با 
3

1
DF  که ،TF  35599-3یران شـماره  استاندارد ملی ا 2-9زیربند  5جدول در 

 اععمال شود. های توخالی در هر ردهبرای تمام دهانه، باید داده شده است

 آزمون وسایل 9-الف

 دستگاه آزمون 6-9-الف

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

نیروی آزمون بایـد    ±1 % رواداری باشد. D 400تا  A 15هایوی آزمون برای ردهتر از نیربزرگ 29حداقل % 

کننـدۀ بـار در   تر از ناحیه تحمـل غیر از واحدهای چندتایی، ابعاد کف دستگاه آزمون باید بزرگحفظ شود. به

 واحد تحت آزمون باشد.

 های آزمونبلوک 2-9-الف

 باشد. 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  3-لفجدول ا طبقهای آزمون باید ابعاد و شکل بلوک

 گیری تغییرشکلوسایل اندازه 9-9-الف

 حـداقل پـذیری  بـا تفکیـک   mm 38گیـری حـداقل   باید دارای محدوده اندازه تغییرشکل گیریوسایل اندازه

mm 83/8  % باشند.  ±9و حداکثر درستیِ کل 

 آزمونانجام روش  7-الف

 ای شکلهای مشبک مستطیل و دایرهها/قسمتدرپوشروش آزمون  6-7-الف

گاهی نمونـه آزمـون روی کـف دسـتگاه     نمونه آزمون باید در کف دستگاه آزمون قرار داده شود. شرایط تکیه

آزمون باید طوری باشد که هنگام تغییرشکل درپوش یا قسمت مشبک تحت نیروی آزمـون، درپوش/قسـمت   
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گاه باقی مانده و درتماس با کف دستگاه آزمون نباشد. درپوش یـا قسـمت مشـبک نمونـه     بدون تکیه مشبک

 .شده باشدطور عادی در قاب خود قرار داده آزمون باید به

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

 35599-3اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره      3-ال، شـکل الـف  درپوش یا قسمت مشبک عمود باشد )برای مثـ 

 مشاهده شود(. 

وسـیلۀ  نظمـی بـه  صورت یکنواخت روی کل سطح بلوک آزمون توزیع شده و هرگونه بینیروی آزمون باید به

قراردادنِ الیه میانی مناسب )مانند چوب نرم، فیبر تخته، نمد یا سایر مواد مشابه( بین درپوش/قسمت مشبک 

 تر از بلوک آزمون باشد. ک آزمون جبران شود. ابعاد این الیه میانی نباید بزرگو بلو

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

تاندارد اس 5-9شده در زیربند شود که با درپوش یا قسمت مشبک تطبیق یابد. برای الگوهای برجسته تعریف

 دهی وجه تماس بلوک آزمون الزم نیست.های کم از سطح تخت، شکلو انحراف 35599-3ملی ایران شماره 

در  3-شکل الـف  طبقگیر رو یا قسمت مشبک آبگیری تغییرشکل باید روی سمت زیرین درپوش آدماندازه

مرکـز   ±9 % محـدوده  بایـد درون گیری تغییرشکل وسایل اندازههمان مکان اععمال نیروی آزمون انجام شود. 

 هندسی دهانه توخالی درپوش یا قسمت مشبک قرار داده شوند. 

 
 راهنما:

 گیریگاه وسیله اندازهتکیه   5 قاب    1

 گیریوسیله اندازه   6 درپوش یا قسمت مشبک    2

 مون تغییرشکلنیروی آز   DF مرکز هندسی    3

  کف دستگاه آزمون   4

 گیری تغییرشکل تحت نیرواندازه -6-شکل الف

 s 9برای مدتی کـه بـیش از  اععمال شده و سامانهباید به کف DFسومِ نیروی تثبیت شرایط با مقدار حداکثر یک

طور کامل حذف شود. پس از حـذف نیـروی تثبیـت شـرایط و قبـل از      تواند حفظ شده و سپس بهنیست می

رو در تماس با سمت زیرین درپوش آدمطوری تنظیم شوند که گیری تغییرشکل باید ، وسایل اندازهDFاععمال 
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 رسـیدن بـه   تا kN/s9تا kN/s3باید با نرخ  DFی نیروباشند و خوانش)های( مرجع باید انجام شود.  گیریا آب

  گیـری تغییرشـکل بایـد دوبـاره در    خوانش وسایل انـدازه . حفظ شود s 18مدت اععمال شده و به TF سومِیک

s 38  سرانجام نیرو باید حذف شود.  .انجام شودبعدی 

اجزای اصلی خود )درپوش و قـاب(، یعنـی بـدون در نظـر گـرفتن سـایر اجـزا )ماننـد         فقط با در این آزمون، دریچه -یادآوری

 شود.آزمون می (گیرهاضربه

 های مشبک مثلثی و چندتاییها/قسمتدرپوشروش آزمون  6-7-الف

 زیربنـد   طبـق هر واحد مجزا و هر جـزء سـاختاری واسـطه بایـد     ، گیر چندتاییرو یا آبمآدهای دریچه برای

و  3-شـکل الـف   طبـق گیری تغییرشـکل بایـد   های آزمون و وسایل اندازهآزمون شوند. مکان بلوک 3-5-الف

ت های شامل دو یا چنـد درپوش/قسـم  باشد. برای دریچه 35599-3استاندارد ملی ایران شماره  2-شکل الف

 اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره      1-شـکل الـف   طبق،شکل، بلوک آزمون باید در مرکـز هندسـی  مشبک مثلثی

 قرار داده شود.  3-35599

 مشاهدات و گزارش آزمون 5-الف

« های تحت  نیـرو خوانش»و « های مرجعخوانش»های تغییرشکل باید ثبت شوند. اختالف بین تمام خوانش

ها با الزامات این استاندارد بایـد انجـام شـده و بـر طبـق آن      عیین شود. مقایسه بین این اختالفمعادل باید ت

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

 

 

 

 

 



 6991سال :67941-5مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

 

 11 

 

 بپیوست 

 (دهندهآگاهی)

 استاندارد منبعاین استاندارد نسبت به شده در تغییرات اعمال

 شدههای اضافهبخش 6-ب

برداری در کشور، منظور تشخیص محل درپوش حین بهرهباتوجه به استفاده از نشانگر فلزی به: 3-5زیربند  -

 به پاراگراف چهارم اضافه شده است. « نشانگر فلزی»

 اضافه شده است.  «وسیلۀ الگوی برجستهبه»عبارت ، برای رفع ابهام: 3، مثال 4بند  -

 اضافه شده است. « داشتن به روشنگهمحکم»: برای رفع ابهام، عبارت 2ثال ، م4بند  -

گـذاری  حـداقل نشـانه  »با عنوان  3-5، زیربند 9برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره : 3-5زیربند  -

 اضافه شده است. « الزم

 قسمت ب اضافه شده است: برای آگاهی کاربر نهایی و رفع ابهام، یادآوری زیر برای : 3-5زیربند  -

 .  رده نیرو، رده درپوش/قسمت مشبک یا رده قاب است، هر کدام که کمتر باشد–یادآوری

برای تطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، یادآوری زیـر در انتهـای زیربنـد    : 3-5زیربند  -

 اضافه شده است: 

 استاندارد، درج عالمت استاندارد ملی ایران الزامی است.پس از اخذ پروانه کاربرد عالمت  -یادآوری

« گـذاری اضـافی  نشانه» با عنوان  2-5، زیربند 9برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره : 2-5زیربند  -

 اضافه شده است. 

 برای آگاهی کاربر نهایی و رفع ابهام، یادآوری زیر اضافه شده است: : 3-5-زیربند الف -

اجزای اصلی خود )درپوش و قـاب(، یعنـی بـدون در نظـر گـرفتن سـایر اجـزا )ماننـد         فقط با در این آزمون، دریچه -رییادآو

 شود.آزمون می (گیرهاضربه

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

 . ده استاضافه شبه انتهای زیربند «گزارش شود.
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 شدههای حذفبخش 2-ب

های کامپوزیتی، برای تصحیح ، پاراگراف اول: باتوجه به عدم استفاده از بتن در دریچه2-2-9زیربند   -

های پرشده با بتن حداکثر تغییرشکل تحت نیرو برای درپوش»و « به غیر از بتن»های اشتباه تایپی عبارت

 حذف شده است. « باشد. CO/250زتر امساوی یا کوچک باید

 حذف شده است.  این جمله، باتوجه به موضوعیت نداشتن جمله آخر در کشور: 5-2-9زیربند -

 حذف شده است.  این پاراگراف، باتوجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور: 3-2-9زیربند   -

های کامپوزیتی و سبک بودن دریچهاتوجه به بدر ردیف مربوط به ایمنی کودک، : 9، جدول 2-2-9زیربند   -

 حذف شده است.  «وزن اظهارشده»در ستون معیارهای پذیرش ، عدم تاثیر وزن در ایمنی کودک

، «وسایل نقلیههای دوامِ مقاومت به سوخت»برای تصحیح اشتباه تایپی در ردیف : 9-2-1-9زیربند   -

 حذف شده است.  «مقاومت به»عبارت

 وجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور، این پاراگراف حذف شده است. : بات5بند   -

 حذف شده است.  این پیوست، باتوجه به موضوعیت نداشتن این پیوست در کشور: ZAپیوست   -

 شدههای جایگزینبخش 9-ب

 3های جدول، فرابنفش باتوجه به شرایط اقلیمی کشور و شدت تابش پرتو: 2و  3های، جدول5-1-9زیربند  -

 شده است. قبلی  جدید جایگزین 2و 

 شده است.  «قطر»جایگزین « شعاع»برای تصحیح اشتباه تایپی در پاراگراف دوم، : 9، جدول 9-9زیربند  -

 2833/189مطابق با مقررات شماره »باتوجه به موضوعیت نداشتن جمله : ، یادآوری3-2-1-9زیربند -

 شده است. جایگزین آن «منطبق»و واژه  ر، این جمله حذفدر کشو« اتحادیه اروپا

 

 

 



 6991سال :67941-5مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

 

 19 

نامهکتاب  

[1] EN 1253 (all parts), Gullies for buildings 

[2] EN 1433, Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design 

and testingrequirements, marking and evaluation of conformity 

[3] ISO 6603-1:2000, Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics - 

Part 1:Non-instrumented impact testing 

[4] ISO 9001, Quality management systems – Requirements  

ــران  -یممادآوری ــی ای ــتاندارد مل ــزو -اس ــال : 5883ای ــت سیســتم، 3144س ــدیریت کیفی ــای م ــات، -ه ــا الزام ــتفاده ب  از اس

ISO 9001:2008  است شده تدوین. 

 


