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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهمن ماه  3193تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به
عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحبنظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتی حاصل میشود .پیشنویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای مربوط ارسال میشود و پس از دریافت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و
منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه میکنند
درکمیته ملی طرح ،بررسی و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر میشود .بدین ترتیب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شمارۀ  9تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط
که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
2
3
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ، (ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک ( )IECو
سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 1(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 5کمیسیون کدکس غذایی ) 9(CACدر کشور
فعالیت می کند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ،از آخرین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از مصرفکنندگان ،حفظ سالمت
و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیستمحیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد ،اجباری
کند .سازمان میتواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و
درجهبندی آن را اجباری کند .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهها و
مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها
نظارت می کند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،واسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی
برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

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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شرکت رادیس
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مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران
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شرکت مهندسی فرایندکاو
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(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

شرکت فاضالب تهران
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(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

شرکت صنعتی شوفاژکار

حیاتی ،مهدی
(کارشناسی مهندسی عمران)
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(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)
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راکب ،محمد مهدی
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هاشمی مطلق ،قدرت اله
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شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

یزدان دوست ،شهرام
(کارشناسی ارشد ژئوتکنیک)

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران
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(کارشناسی شیمی کاربردی)
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پیشگفتار
استاندارد«دریچههای آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیادهرو -قسمت  :9دریچههای آدمرو و
آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی» که پـیشنـویس آن در کمیسـیونهـای مربـوط بـر مبنـای پـذیرش
استانداردهای بینالمللی/منطقهای بهعنوان استاندارد ملی ایـران بـه روش اشـاره شـده در مـورد پ ،بنـد ،9
استاندارد ملی شماره  9تهیه و تدوین شده ،در پنجاه و دومین اجالسیه کمیتۀ ملی اسـتاندارد حمـل و نقـل
مورخ 3154/81/89تصویب شد .اینک به استناد بند یک مـادۀ  1قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسسـۀ
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،3193بهعنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
با انتشار سری این استاندارد ،استاندارد ملی ایران به شماره  :35599سال  ،3153دریچههای آدمرو و آبگیر
برای نواحی تردد وسایل نقلیه وپیادهرو ،باطل میشود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 9استانداردهای ملی ایران -ساختار و شیوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه
صنایع ،علوم و خدمات ،استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که
برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردتوجه قرار
خواهد گرفت.بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد ملی برمبنای پذیرش استاندارد بینالمللی زیر به روش «ترجمۀ تغییریافته» تهیه و تدوین شده
و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه بـه مقتضـیات کشـور
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

ط
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مقدمه
این استاندارد قسمت پنجم از مجموعه استانداردهای ملی ایران شمارۀ  35599است و سایر قسمتهای این
استاندارد به شرح زیر است:
قسمت  -3تعاریف ،ردهبندی ،اصول کلی طراحی ،الزامات کارایی و روشهای آزمون؛
قسمت  -2دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از چدن؛
قسمت  -1دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از فوالد یا آلیاژهای آلومینیم؛
قسمت  -5دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از بتن مسلح با فوالد؛
قسمت  -9دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از پلیپروپیلن
( ،)PPپلیاتیلن ( )PEیا پلی(وینیل کلرید) صلب (.)PVC-U

ی

استاندارد ملی ایران شمارۀ  :67941-5سال6991

دریچههای آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیادهرو -قسمت :5
دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی
6

هدف و دامنه کاربرد
1

هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین ویژگیهای دریچههای آدمرو 3و آبگیر 2ساختهشده از مواد کامپوزیتی
 C2 ،C1و  C3با استفاده از فرایندهای خودکارِ کنترلشده بهطور مناسب است که ساختاری واحد 5تولید
میکنند؛ یعنی حاوی چند قطعه بههم چسبیده نیستند .دریچهها دارای دهانه توخالی 9با قطر اسمی
 3888 mmو کمتر برای پوشاندن آبگیرها ،آدمروها و اتاقکهای بازدید بهمنظور نصب در نواحی با تردد
وسایل نقلیه 9و/یا پیادهرو9هستند.
این استاندارد برای دریچههای آدمرو و آبگیر بهمنظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:
ــ نواحی که فقط برای پیادهها و دوچرخهسوارها استفاده میشود (حداقل رده ،)A 15
ــ نواحی پیادهرو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو (حداقل رده ،)B 125
ــ نواحی حاشیه جداول خیابانها ،که هنگامیکه اندازهگیری از لبه حاشیه جدول انجام میشود ،حداکثر
 8/9 mتا ماشینرو و  8/2 mتا پیادهرو امتداد مییابند (حداقل رده ،)C 250
و عالوه بر این ،برای دریچههای آدمرو بهمنظور استفاده در مورد زیر کاربرد دارد:
ــ قسمت ماشینرو خیابانها (شامل خیابانهای پیادهرو) ،شانههای آسفالتی 4و نواحی پارک خودرو ،برای
تمام انواع خودروهای جادهای (حداقل رده .)D 400

این استاندارد بهتنهایی کاربرد نداشته و فقط در ترکیب با استاندارد ملی ایران شماره  35599-3کاربرد دارد.
همچنین ،راهنمای استفاده از درپوش/5قسمت مشبک 38ساختهشده از مواد کامپوزیتی همراه با قابهایی
طبق استاندارد ملی ایران شماره  35599-35599،5-35599،1-2و35599-9در این استاندارد ارائه میشود.
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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ــ دریچههای آدمرو و آبگیر تولیدشده به روش الیهگذاری دستی3؛
ــ قسمتهای مشبک/درپوشها بهعنوان بخشی از کانالهای پیشساختۀ زهکش طبقEN 1433؛
ــ آبگیرهای کف و سقف در ساختمانها که طبق( EN 1253تمام قسمتها) مشخص میشوند؛ و
ــ حوضچههای سطحی.2
2

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهصورت الزامی به آنها ارجاع داده شـده اسـت.
بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میشوند.
درصورتیکه به مرجعی باذکرتاریخ انتشارارجاع داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعـدی آن بـرای
این استاندارد الزامآور نیست .درمورد مراجعی که بدون ذکرتاریخ انتشـار بـه آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت،
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد الزامآور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
6-2

استاندارد ملی ایران شماره  :9923-2سال  ،3151پالستیکها -تعیین خواص کششی-
قسمت  :2شرایط آزمون برای پالستیکهای قالبگیری و روزنرانی

2-2

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

9-2

استاندارد ملی ایران شماره  :9252سال  ،3152پالستیکها -تعیین اثرات غوطهوری در مایعات
شیمیایی -روشهای آزمون

7-2

استاندارد ملی ایران شماره  :4255-3سال  ،3159فرآوردهها و اجزای ساختمانی -قسمت :3
طبقهبندی واکنش در برابر آتش

5-2

استاندارد ملی ایران شماره  :32921-2سال  ،3155پالستیکها -روشهای قرار دادن درمعرض
منابع نوری آزمایشگاهی -قسمت  :2المپهای قوس زنون

1-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-3دریچههای آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و
پیادهرو -قسمت :3تعاریف ،ردهبندی ،اصول کلی طراحی ،الزامات کارایی و روشهای آزمون

4-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-2دریچههای آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و
پیادهرو -قسمت :2دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از چدن

1-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-1دریچههای آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و
پیادهرو -قسمت :1دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از فوالد یا آلیاژهای آلومینیم
1- Hand lay-up
2- Surface box
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9-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-5دریچههای آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و
پیادهرو -قسمت :5دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از بتن مسلح با فوالد

 61-2استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-9دریچههای آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و
پیادهرو -قسمت :9دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از پلیپروپیلن ( ،)PPپلیاتیلن ( )PEیا
پلی(وینیل کلرید) صلب ()PVC-U
ISO 1268-7, Fibre-reinforced plastics - Methods of producing test plates - Part 7:
Resin transfer moulding

2-11

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :33945-9سال  ،3149پالستیکهای تقویتشده با الیـاف -روشهـای تولیـد صـفحات
آزمون -قسمت  -9قالبگیری انتقال رزین ،با استفاده از استاندارد  ISO 1268-7:2001تدوین شده است.
ISO 1268-8, Fibre-reinforced plastics - Methods of producing test plates - Part 8:
Compression moulding ofSMC and BMC

2-12

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :33945-4سال  ،3158پالستیکهای تقویتشده با الیـاف -روشهـای تولیـد صـفحات
آزمون -قسمت -4قالبگیری فشاری  SMCو  ،BMCبا استفاده از استاندارد  ISO 1268-8:2004تدوین شده است.
 ISO 2878, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Antistatic and conductive productsDetermination ofelectrical resistance

2-13

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :38999سال  ،3152الستیک ،ولکانیده یا گرمانرم -محصوالت هادی و ضد الکتریسـیته
ساکن -تعیین مقاومت الکتریکی ،با استفاده از استاندارد  ISO 2878:2011تدوین شده است.
 ISO 3127, Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blowsRound-the-clock method

2-14

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :33514سال  ،3149پالستیکها -لولههای پالستیکی گرمانرم -تعیین مقاومت درمقابل
ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعتگرد -روش آزمون ،با استفاده از استاندارد  EN744:1995تدوین شده است.
ISO 4892-3:2013, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3:
Fluorescent UVlamps

2-15

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :32921-1سـال  ،3159پالسـتیکهـا -روشهـای قـرار دادن درمعـرض منـابع نـوری
آزمایشگاهی -قسمت  :1المپهای فلورسنت فرابنفش ،با استفاده از استاندارد  ISO 4892-3:2016تدوین شده است.
EN 59, Glass reinforced plastics - Measurement of hardness by means of a Barcol
impressor

2-16

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :22195سال  ،3159پالستیکهای تقویتشده با الیاف شیشه -تعیین سختی فرورفتگی
بهوسیله آزمونگر سختی بارکول ،با استفاده از استاندارد  EN59:2016تدوین شده است.
EN 13823, Reaction to fire tests for building products - Building products excluding
floorings exposed to thethermal attack by a single burning item

2-17

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :33923سال  ،3149واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآوردههای ساختمانی -روش
آزمون -فرآوردههای ساختمانی بهجز کفپوشها درمعرض تهاجم گرمایی عامل مشتعل منفرد ( ،)SBIبـا اسـتفاده از اسـتاندارد
 EN13823:2002تدوین شده است.
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9

اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد ،عالوه بـر اصـطالحات و تعـاریف ارائـهشـده در اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره ،35599-3
اصطالحات با تعاریف زیر بهکار میرود.
6-9
ماده کامپوزیتی
composite material

مادهای ترکیبی ،که در آن دو یا چند مادۀ سازنده (با خواص فیزیکی یا شیمیایی بهطور قابل توجه متفـاوت)
ترکیب میشوند تا خواص ساختاری یا عملکردی را تولید کنند که در هیچیک از اجـزای سـازنده بـهتنهـایی
وجود ندارد.
7

مواد

 6-7کلیات

مواد کامپوزیتی طبق این استاندارد باید حاوی الیاف تقویتکننده احاطهشده درون ماتریس رزیـن ترموسـت
باشند و باید بهصورت ساختاری واحد قالبگیری شوند .آنها باید با استفاده از فرایندهای خودکارِ کنترلشده
بهطور مناسب تولید شوند؛ طوریکه که ساختاری واحد تولید شود که حاوی چنـد قطعـه بـههـم چسـبیده
نباشد.
الیاف تقویت کننده باید از جنس الیاف شیشه نوع  R ،ECR ،Eیا  Sیا الیاف کربن باشـند .اسـتفاده از الیـاف
آرامید مجاز نیست .رزین ماتریس باید براساس سامانه رزین پلـیاسـتر ،متـاکریالت ،وینیـلاسـتر ،اپوکسـی،
فنلیک یا پلییورتان باشد .سامانههای هیبریدی رزین که حاوی مخلوطی از چند رزین است ،مجاز است .فقط
موادی که دارای تاییدیه مقاوم به  UVهستند باید استفاده شوند.
گنجاندن اجزای فلزی که در کارایی ساختاری دریچه آدمرو مشارکت میکنند ،مجاز نیست.
افزودن موادی که میتوانند درون فرایند قالبگیری و بهعنوان بخشی از آن اضافه شوند ،مجاز است .این مواد
می توانند شامل مواد بهبوددهنده خواص سطحی مانند مقاومت ویژه سطح یا مقاومـت بـه لغزنـدگی باشـند.
اجزایی مانند کلید فلزی ،غالف باالبرو نشانگر فلزی میتوانند درون ساختار کامپوزیـت گنجانـده شـوند ولـی
نباید بخشی از طراحی ساختار باشند.
دریچههای آدمرو و آبگیر پس از تولید نباید ماشینکاری ،متهکاری ،برش و سابزنی شوند.
یادآوری-مشخصات رزین ماتریس و الیاف در این استاندارد داده نمیشود .انطباق با مقادیر کارایی مواد بهوسیله برآوردهکـردن
الزامات آزمونها طبق بندهای  5و  9تضمین میشود.

هر یک از اجزای ساختهشده از مواد مشخصشده در زیربند  2-5میتواند در ترکیب با اجزای ساختهشـده از
مواد قیدشده در استاندارد ملی ایران شماره  35599-5 ،35599-1 ،35599-2یا  35599-9استفاده شـود.
در این حالتها ،دریچههای آدمرو یا آبگیر باید طبق الزامات طراحی ،کارایی و آزمون مربـوط در جـدول 1
باشند.
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عالوه بر این ،اجزا باید طبق الزامات مربوط به مواد در استاندارد ملـی ایـران شـماره ،35599-1 ،35599-2
 35599-5یا  ،35599-9برحسب کاربرد ،باشند .هر یک از اجزا باید براساس نوع مواد نشانهگذاری شوند .ردۀ
اظهارشده برای محصول ترکیبی باید به ردۀ پایینترِ تعیینشده برای هر جزء سازنده طبق قسمت مربـوط از
استاندارد ملی ایران شماره  35599محدود شود.
مثال :اگر درپوش از جنس مواد کامپوزیتی و ردۀ  C 250بـوده و قـاب از جـنس فـوالد و ردۀ D 400باشـد ،دریچـه آدمرو یـا
آبگیر با استاندارد ملی ایران شماره  35599-9نشانهگذاری می شود ،ولی رده اظهارشده برای محصـول ترکیبـی ،برابـر بـا رده
درپوش طبق استاندارد ملی ایران شماره  35599-9است.

 2-7انواع مواد کامپوزیتی
 6-2-7کلیات

بسته به فرایند تولید ،مواد کامپوزیتی باید به سه گروه مواد کامپوزیتی  ،C1مواد کامپوزیتی  C2یا مواد
کامپوزیتی  C3تقسیم شوند .فرموالسیون رزین ماتریس و طراحی معماری الیاف باید بهوسیله تولیدکننده
دریچه آدمرو و آبگیر تعیین شود.
 2-2-7مواد کامپوزیتیC1

مواد کامپوزیتی  C1باید حاوی الیاف پیوسته بلند باشندکه بهصورت منظم چیده میشوند تا تقویتکنندگی
لیف در ساختار ماکرو مشخص بهینه شود .ساختار ماکرو میتواند هم دوجهته و هم سهجهته باشد و میتواند
حاوی اجزای تشکیلدهنده 3غیرساختاری برای کمک به ساخت اجزای سه بعدی ساختار باشد .کامپوزیت
باید شامل کسر حجمی  58 %تا  98 %الیاف باشد و مقادیر کارایی مکانیکی ،برای مثال استحکام کششی،
باید بهشدت وابسته به جهت باشد .رزین ماتریس نباید حاوی پرکننده باشد.
 9-2-7مواد کامپوزیتیC2

مواد کامپوزیتی  C2باید توپُر2بوده و بهصورت محصول واحد یکپارچه ،1حاوی الیاف پیوسته بلند درون رزین
ماتریس باشند؛ طوریکه درجهای از همراستایی 5الیاف درون ساختار وجود داشته باشد .ماده توپُر کامپوزیتی
باید شامل کسر وزنی  18 %تا  98 %الیاف باشد .رزین ماتریس نباید حاوی پرکننده باشد.
 7-2-7مواد کامپوزیتیC3

مواد کامپوزیتی  C3معموال بهعنوان آمیزه قالبگیری تقویتشده با الیاف شناخته میشود .این ماده حاوی
رزین ماتریس ،پرکنندههای ذرهای و الیاف کوتاه تقویتکننده است .فرموالسیون ترکیب رزین ماتریس،
پرکنندههای ذرهای و الیاف باید بهوسیله تولیدکننده دریچه آدمرو یا آبگیر تعیین شود.

1- Former
2- Solid
3- Monolithic
4- Alignment
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 9-7الزامات مواد کامپوزیتی
 6-9-7کلیات

مواد کامپوزیتی قبل از معرفی محصول به بازار باید از نظر خواص فهرستشده در زیر آزمون شوند .اگر
ترکیب مواد اولیه یا خود ماده اولیه تغییر کند ،این آزمونها باید تکرار شود.
 2-9-7سختی

پس از انجام آزمون طبق  ،EN 59میانگین سختی بارکول 3باید مساوی یا بزرگتر از 19باشد.
برای مواد کامپوزیتی  C1و  ،C2نمونهها باید از ناحیهای از دریچه آدمرو بریده شوند که حاوی مواد سطحی
اضافی نباشد.
برای مواد کامپوزیتی  ،C3نمونهها باید از ناحیهای از دریچه آدمرو بریده شوند که حاوی مواد سطحی اضافی
نباشد یا باید طبق  ISO 1268-7یا  ISO 1268-8تهیه شوند.
 9-9-7جذب آب

پس از انجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران شماره  ،533مقدار جذب آب دریچههای آدمرو یا آبگیر باید
کمتر از  8/1 %باشد.
در انتهای آزمون ،دریچه آدمرو یا آبگیر باید الزامات مانایی دائمی در جدول  9استاندارد ملی ایران شماره
 35599-3و الزامات نیروی آزمون در جدول  5استاندارد ملی ایران شماره 35599-3را برآورده کند .پس از
آزمون ،هیچ نشانهای از ایجاد ترک نباید مشاهده شود.
با تفاوت نسبت به روش  3استاندارد ملی ایران شماره  ،533مقادیر حاصل از توزین نمونهها قبل و بعد از
غوطهوری در آب باید با دقت  ±3gبه سمت رقم بعدی گرد شود.
 7-9-7مقاومت به سوخت وسیله نقلیه

دریچه آدمرو یا آبگیربهصورت واحد کامل باید طبق استاندارد ملی ایران شماره  9252در( 98 %حجمی
تولوئن 58 % ،حجمی  -nهپتان) یا گازوییل بهمدت  )394 ± 2( hدر دمای  )21 ± 2( ºCتثبیت شرایط
شود .پس از مقایسه با جرم اصلی ،تغییر جرم نباید بیش از  8/9 %باشد.
در انتهای آزمون ،دریچه آدمرو یا آبگیر باید الزامات مانایی دائمی در جدول  9استاندارد ملی ایران شماره
 35599-3و الزامات نیروی آزمون در جدول  5استاندارد ملی ایران شماره 35599-3را برآورده کند .پس از
آزمون ،هیچ نشانهای از ایجاد ترک نباید مشاهده شود.
مقادیر حاصل از توزین نمونهها قبل و بعد از تثبیت شرایط در سوخت باید با دقت  ±3 gبه سمت رقم بعدی
گرد شود.
1- Barcol
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 5-9-7مقاومت ویژه سطح

اگر مالحظات ایمنی الزام کند که دریچه آدمرو یا آبگیر قابلیت پخش بار الکتریکی ایستا داشته باشد ،مقدار
مقاومت ویژه سطح باید کمتر از  3 × 384 Ωباشد.
آزمون باید طبق ISO 2878انجام شود؛ طوریکه سطح بیرونی دریچه آدمرودر نقطهای آزمون شود که سطح
تخت با مساحت کافی برای جادادن الکترودها در دو ناحیه طبق  ISO 2878را داشته باشد.
یادآوری -نمونهای از کاربرد ،محوطه سوختگیری پمپ بنزین است.

 1-9-7مقاومت به هوازدگی

دریچههای آدمرو و آبگیر باید مقاوم به هوازدگی مصنوعی باشند .این امر با آزمون روی آزمونههایی با عرض
 ،)98 ± 1( mmضخامت  )9 ± 3( mmو طول  )398 ± 28( mmساختهشده از رزین خالص از همان
فرمولبندی استفادهشده برای تولید دریچه آدمرو یا آبگیر طبق جدول  3یا جدول  2تضمین میشود .پس
از آزمون ،تغییر مدول کششی اندازهگیریشدهطبقاستاندارد ملی ایران شماره  ،9923-2نبایدبیش از 98 %
باشد.
اگر آزمون رزین خالص امکانپذیر نبود ،دریچه آدمرو یا آبگیر بهصورت واحد کامل باید طبق جدول  3یا
جدول  2آزمون شوند .الزامات مانایی دائمی در جدول  9استاندارد ملی ایران شماره  35599-3و الزامات
نیروی آزمون در جدول  5استاندارد ملی ایران شماره  35599-3باید برآورده شود.
در صورت وجود اختالف نظر ،آزمون زنون 3روی رزین خالص طبق جدول  2باید انجام شود.
جدول  -6مقاومت به هوازدگی مصنوعی ()QUV
پارامتر
مدت درمعرضگذاری با استفاده از المپ UVA 340

روش آزمون
3988 h
2

شدت تابش

-1

8/45W/m .nm

تابش ،خشک

 4 hدر )98 ± 2( ºC

المپ خاموش ،بخار اشباع

 5hدر )98± 2( ºC

ISO 4892-3
(آزمون )QUV

جدول  -2مقاومت به هوازدگی مصنوعی با المپهای زنون
پارامتر
مدت درمعرضگذاری با استفاده از المپ زنون
شدت تابش

روش آزمون
3988 h

باند پهن:

)98 ± 2(W/m2

باند باریک:

)8/45 ± 8/82(W/m2.nm-1

دوره درمعرضگذاری

INSO 12523-2
(المپهای زنون)  -روش A

 382 minخشکدر )99±1( ºC
 34 minپاشش آب

1- Xenon
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5

الزامات

6-5

الزامات طراحی و کارایی

دریچههای آدمرو یا آبگیر ساختهشده از مـواد کـامپوزیتی  C2 ،C1و  C3بایـد الزامـات طراحـی ،کـارایی و
آزمون را طبق استاندارد ملی ایران شماره  35599-3که در جدول  1فهرست شده است ،برآورده کند.
جدول  -9الزامات طراحی ،کارایی و آزمون طبق استاندارد ملی ایران شماره  67941-6برای دریچههای آدمرو و
آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی
مشخصه

الزامات

آزمون

طبق INSO

طبق INSO

ردۀ
400 C 250 B 125 A 15

 Dالف

 ،14976-1زیربند  ،14976-1زیربند
مربوط به طراحی
منافذ تهویه درپوش

3-9

3-5-4









دهانه توخالی دریچههای آدمرو برای ورود انسان

2-9

2-5-4

عمق جاسازی

1-9

1-5-4


ــ


ــ


ــ



لقی

5-9

5-5-4

سازگاری نشیمنگاهها

9-9

9-5-4


ــ


ــ


ــ



نحوه باز و بست درپوشها و قسمتهای مشبک

9-9

9-5-4









ابعاد شکافهای قسمت مشبک

4-9

4-5-4









تشتکها و سبدهای آشغالگیر

5-9

5-5-4









استقرار درپوش و قسمت مشبک

38-9

38-5-4

تختبودن درپوشهای آدمرو و قسمتهای مشبک

33-9

33-5-4


ــ


ــ


ــ




تقعر قسمتهای مشبک

32-9

32-5-4









شرایط سطح

31-9

31-5-4









درپوشهای آدمرو با ویژگی درزگیری

35-9

بازرسی چشمی
وجود مهاریها









ناحیه تحملکننده بار در قاب

39-9

35-5-4

عمق قاب

39-9

39-5-4


ــ


ــ


ــ




زاویه بازشو برای درپوش/قسمت مشبک لوالدار

39-9

39-5-4









وضعیت ظاهری

3-9

بازرسی چشمی












مربوط به کارایی
ظرفیت باربری

2-9

1-4









مانایی دائمی

1-9

2-4









محکم نگهداشتن درپوش/قسمت مشبک درون قاب

9-9

9-5-4









مقاومت به لغزندگی

5-9

31-5-4









ایمنی کودک

9-9

9-4









الففقط برای دریچههای آدمرو کاربرد دارد.
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2-5مشخصات مربوط به مواد برای دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی
 6-2-5تقویتکننده

ابعاد ،موقعیت ،فاصلهگذاری و اتصالدهی تقویتکننده و ،درصورت کاربرد ،فوم باید طبق طراحی باشد.
 2-2-5تغییرشکل تحت نیرو

پس از انجام آزمون روی دریچه آدمرو و آبگیربهصورت واحد کامل طبـق زیربنـد  2-9و بـا اععمـال نیـروی
آزمون  ،FD = 1/3 FTحداکثر تغییرشکل تحت نیرو برای درپوشهای پرشده با مـواد ترـرد 3بایـد مسـاوی یـا
کوچکتر از  CO/360باشد .برای سایر درپوشهای طبق این استاندارد ،حداکثر تغییرشکل تحت نیـرو بایـد
بهصورت  mmبر  mmدهانه توخالی ( )mm/COاظهار شوند.
منحنی نیرو-تغییرشکل باید تا رسیدن به نیروی آزمون صاف 2و پیشرونده بدون انحرافات ناگهانی باشد.
یادآوری -حین آزمون مواد کامپوزیتی تحت نیرو ،بویژه حین اولین اععمال نیرو ،کامپوزیت صداهای تقتق 1قابل شنیدن تولید
خواهد کرد .این صداها بهدلیل شکست الیاف سرگردان 5درون ساختار ایجاد میشود و نشانگر وقوع نقیصـه در سـاختار نیسـت.
با اععمال نیروهای آزمون بعدی ،صداهای تقتق ناپدید میشوند.

 9-2-5مقاومت به خستگی

بهمحض تکمیل آزمون طبق زیربند  ،1-9دریچه آدمرو یا آبگیر باید الزامات مانایی در زیربند  1-9استاندارد
ملی ایران شماره  35599-3و الزامات نیروی آزمون در زیربند  2-9استاندارد ملی ایران شماره  35599-3را
برآورده کند .پس از انجام آزمون ،بدون بزرگنمایی ،هیچ نشانهای از ایجاد ترک نباید مشاهده شود.
 7-2-5مقاومت به خزش

پس از انجام آزمون طبق زیربند  ،5-9مقاومت به خزش دریچه آدمرو یا آبگیر باید الزامات مانایی در زیربند
 1-9استاندارد ملی ایران شماره  35599-3را برآورده کند.
 5-2-5مقاومت به ضربه

پس از انجام آزمون ضربه در دمای پایین طبق زیربند  ،9-9هنگامیکه درپوش ضربهخورده بدون بزرگنمایی
مشاهده میشود ،هیچ نشانهای از ایجاد ترک و جدایش الیهای نباید مشاهده شود.
 1-2-5اثر گرمادهی

پس از انجام آزمون طبق زیربند  ،9-9هیچگونه نقص ،تاول ،ترک یا جدایش الیهای در نمونه نباید وجود
داشته باشد.

1- Brittle
2- Smooth
3- Cracking noises
4- Errant fibres
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 4-2-5واکنش به آتش
6-4-2-5

کلیات

اگر استفاده از دریچههای آدمرو یا آبگیر طبق این استاندارد مشمول مقررات ملی الزامات واکنش به آتش
باشد ،واکنش آنها به آتش باید مانند واکنش اجزای آنها در نظر گرفته شود (یعنی رویکرد موادی).
برعکس ،اگر استفاده از دریچهها مشمول مقررات ملی الزامات واکنش به آتش نباشد ،در اینصورت
«ردۀ تعیینشده طبق نتیجه آزمون» یا «عدم اظهار کارایی (»)NPDمیتواند اظهار شود.
2-4-2-5

واحدهایردهبندیشده طبق نتایج آزمون

دریچههای آدمرو و آبگیر باید براساس اجزای اصلی خود (درپوش و قاب) ،یعنی بدون در نظر گرفتن سایر
اجزا (مانند ضربهگیرها یا پوشش ضد خوردگی) ،ردهبندی شوند.
برای ارزیابی کارایی واکنش به آتش دریچه ،هر یک از مواد سازنده آن باید طبق استاندارد ملی ایران شماره
 4255-3ردهبندی و فقط پایینترین رده این مواد باید اظهار شود .ردۀ هر یک از مواد سازنده باید نتیجۀ
روش(های) آزمون مرتبط با آن رده باشد و بهصورت مشخصشده در استانداردهای ارجاعدهنده به استاندارد
ملی ایران شماره  4255-3بهدست آورده شود.
یادآوری  -6یک ماده موقعی ماده سازندۀ دریچه در نظر گرفته میشود که اثر قابل توجهی روی کارایی واکنش به آتش آن
دریچه داشته باشد .طبق تعریف دادهشده دراستاندارد ملی ایران شماره .4255-3ماده سازنده میتواند:
ــ برای دریچه همگن ،خود ماده باشد ،یا
ــ برای دریچه ناهمگن ،جزء قابل توجه آن باشد (یعنی مادهای که بخش قابل توجهی از آن دریچه را تشکیل داده است).
الیهای با جرم بر واحد سطحِ مساوی یا بزرگتر از 3/8 kg/m2یا ضخامت مساوی یا بزرگتر از ،3/8 mmجزء قابل توجه در نظر
گرفته میشود.

آزمونۀ مورد استفاده در روشهای آزمون قابل کاربرد برای این ردهبندی باید طبق استاندارد ملی ایران شماره
 4255-3و استانداردهای مرتبط ارجاعشده در آن تهیه شود .عالوه بر این ،باتوجه به آزمون  SBIطبق
 ،EN 13823درصورت کاربرد،آزمونۀ مورد استفاده در روشهای آزمون ،قابل کاربرد برای ردهبندی ،باید طبق
استاندارد ملی ایران شماره  4255-3و استانداردهای مرتبط ارجاعشده در آن تهیه شود.
یادآوری  -2در اغلب حالتها ردۀ  Eبهعنوان حداقل الزامات تنظیمی برای کارایی واکنش به آتش ماده/مواد سازنده
دریچههای مورد استفاده در نواحی تحت تردد بیرون ساختمانها ،کافی در نظر گرفته میشود.

 1-2-5دوام
6-1-2-5

کلیات

دوام دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی  C2 ،C1و  C3بهوسیلۀ انطباق با بندهای  5و
 9این استاندارد و بند  4استاندارد ملی ایران شماره  35599-3تضمین میشود.
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2-1-2-5

دوام ظرفیت باربری

دوام ظرفیت باربریِ دریچههای آدمرو و آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی باید بهروش زیر تعیین شود:
ــ حصول اطمینان از اینکه پس از پذیرش در رژیم آزمون خستگی طبق زیربند  ،1-9دریچه آدمرو یا آبگیر
هنگام آزمون طبق زیربند  1-4استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-3نیروی آزمون را طبق زیربند 2-9
استاندارد ملی ایران شماره  35599-3بایدتحمل کند؛
ــ حصول اطمینان از اینکه پس از انجام آزمون جذب آب طبق زیربند  ،1-1-5دریچه آدمرو یا آبگیر هنگام
آزمون طبق زیربند  1-4استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-3نیروی آزمون را طبق زیربند  2-9استاندارد
ملی ایران شماره  35599-3باید تحمل کند؛
ــ حصول اطمینان از اینکه پس از انجام آزمون مقاومت به سوخت وسیله نقلیه طبق زیربند  ،5-1-5دریچه
آدمرو یا آبگیر هنگام آزمون طبق زیربند  1-4استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-3نیروی آزمون را طبق
زیربند  2-9استاندارد ملی ایران شماره  35599-3باید تحمل کند.
9-1-2-5

دوام محکم نگهداشتن درپوش/قسمت مشبک درون قاب

دوام محکم نگهداشتن درپوش/قسمت مشبک درون قابدرمقابل فشار رو به باالی اتفاقی آب باید تعیین شود.
این امر با حصول اطمینان از این است که پس از پذیرش در رژیم آزمون خستگی طبق زیربند  ،1-9دریچه
آدمرو یا آبگیرطبق زیربند  9-5-4استاندارد ملی ایران شماره  35599-3دوباره باید آزمون شود.
7-1-2-5

دوام مقاومت به لغزندگی

درصورت الزام ،دوام مقاومت به لغزندگی دریچههای آدمرو یا آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی باید طبق
زیربند  31-5-4استاندارد ملی ایران شماره  35599-3تعیین شده و نتیجه اظهار شود.
5-1-2-5

دوام اثربخشی مشخصات ایمنی کودک

درصورت الزام ،دوام مشخصات ایمنی کودک دریچههای آدمرو یا آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی باید
تعیین شود .این امر با حصول اطمینان از این است که پس از پذیرش در رژیم آزمون خستگی طبق زیربند
 1-9و پس از آزمون محکم نگهداشتن طبق زیربند  9-5-4استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-3مقاومت
دریچههای آدمرو و آبگیر به برداشتهشدن توسط کودک با بازرسی مجدد کارآمد بودن وزن یا جزء قفلکن
یا اجزای نگهدارنده ،برحسب کاربرد ،تضمین شود.
 9-2-5مواد خطرناک

هنگام عرضه محصوالت طبق این استاندارد به بازار ،ممکن است انتشار ،و گاهی اوقات ،میزان مواد خطرناک
نیاز به تصدیق و اظهار بر اساس مقررات ملی مربوط راداشته باشد.
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انجام آزمون

1

کلیات

6-1

دریچههای آدمرو و آبگیرطبق این استاندارد باید بهصورت واحدهای کامل در وضعیت شرایط بهرهبرداری
خود ،طوریکهدرپوش/قسمت مشبک بهصورت مناسب درون قاب قرار گیرد،طبق جدول  3در بند 4
استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-3مطابق با موارد فهرستشده در جدول  ،1آزمون شوند .عالوه بر این،
دریچههای آدمرو یا آبگیر ساختهشده از مواد کامپوزیتی بایدطبق زیربندهای  2-9تا  9-9آزمون شوند .تمام
محصوالت آزمونشده باید بهصورت چشمی و بدون بزرگنمایی بازرسی شوند.
آزمون تغییرشکل تحت نیرو

2-1

یک دریچه آدمرو یا آبگیربهصورت واحد کامل عرضهشده به کاربر نهایی که قبال تحت آزمون نیرو قرار
نگرفته است ،برای تغییرشکل تحت نیرو باید طبق پیوست الف با اععمال نیروی آزمونِ  FD = 1/3 FTآزمون
شود.
مقاومت به خستگی

9-1

دریچههای آدمرو یا آبگیربهصورت واحدهای کامل که قبال تحت آزمون نیرو قرار نگرفتهاند ،باید با استفاده
از تجهیزات آزمون توصیفشده در پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-3با نیروی آزمون و
تعداد چرخههای دادهشده در جدول  5آزمون شوند .وسایل آزمون مناسب با قابلیت دریافت دریچه آدمرو و
اععمال نیروی چرخهای به مرکز هندسی دریچه آدمرو یا آبگیر باید برای آزمون استفاده شود .بلوک آزمون
بایدطبق پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره  35599-3باشد.
نیروی آزمون چرخهای خستگی ( )FFباید با نرخ مناسب و تا رسیدن به نیروی آزمون اععمال شود و بالفاصله
قبل از شروع چرخه بعدی باید بالفاصله با همان نرخ ،نیرو حذف شود.
جدول  -7تعداد چرخههای آزمون خستگی
رده

تعداد چرخهها

B 125

38888
388888
388888

نیروی آزمون چرخهای خستگی

نرخ اِعمال نیرو

FF

kN/s

kN
C 250
400

51
52
319
یا
328

Dالف

988888

9± 2
52±35
98±28
98±28

الفهر دو نوع شرایط آزمون برای رده  D 400به مقدار تنش یکسانی اشاره دارند .شرایط توسط تولیدکننده انتخاب میشود.

7-1

مقاومت به خزش

تجهیزات آزمون طبق پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره  35599-3باید استفاده شود .آزمون باید روی
دریچه آدمروییانجام شود که قبال تحت هیچ شکلی از آزمون نیرو قرار نگرفته باشد .نیروی آزمون برابر با
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نیروی متناظر با مانایی دائمی مشخصشده در زیربند  2-4استاندارد ملی ایران شماره  35599-3است که
باید روی دریچه آدمرو بهمدت  6001  minاععمال شود .پس از حذف کامل نیرو ،بازیابی بهمدت

 500.5  minباید اجازه داده شود .اندازهگیری باید طبق پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره 35599 -3
انجام شود.
این آزمون برای رده  A 15الزم نیست.
5-1

مقاومت به ضربه

بسته به دمای محل استفاده ،مقاومت به ضربه باید طبق جدول آزمون شود تا اطمینان حاصل شود که
دریچههای آدمرو و آبگیر متحمل ترردشوندگی در دمای پایین نمیشوند.
یک دریچه آدمرو بهصورت واحد کاملِ عرضهشده به کاربر نهایی که قبال تحت آزمون نیرو قرار نگرفته است،
باید بهعنوان آزمونه استفاده شود و باید بهمدت  18روز در دمای  )98 ± 1( ºCتثبیت شرایط شود.
خنککاری تحت شرایط محیطی بهمدت حداقل  2 hو سپس تثبیت شرایط در دمای آزمون طبق جدول 9
بهمدت حداقل  5 hباید انجام شود .وزنهای با انتهای نیمکرویشکل به شعاع  )98 ± 3( mmباید طبق جدول
 9از ارتفاع  )2888 ± 38( mmروی سطح تخت دریچه آدمرو رها شود.
آزمونه حین آزمون باید روی تکیهگاه طوری قرار داده شود که مطابق با شرایط تکیهگاهی نصب مورد نظر در
محل استفاده باشد.
یادآوری -استفاده از مالت الیه زیرین همیشه ممکن نیست (برای مثل ،اطراف فلنج بیرونی).

برای آزمون ،وسایل زیر باید در دسترس باشند:
ــ یک برج ضربه ریلی راهنمادار مشابه با برج توصیفشده در ISO 3127؛
ــ یک دماغه ضربه حاوی استوانهای به عرض 98 mmو شعاع  .)98±3( mmجرم کل سامانه مونتاژشدۀ
حامل و دماغه باید طبق جدول  9باشد؛
ــ یک واحد خنککننده با قابلیت حفظ دما در .)-28±1( ºC
جدول  -5مقاومت به ضربه
رده
مقاومت به
ضربه

پارامترهای آزمون
الزامات
 )8± 1( ºCیا
دمای آزمون/تثبیت شرایط
عدم مشاهده
)-28± 1( ºCالف
نشانهای از ایجاد دمای آزمون/تثبیت شرایط
ترک
 d 90طبقISO 3127
نوع ضربهزن
جرم ضربهزن برای
)3±8/89( kg
ــ رده A 15
)1/99±8/89( kg
ــ رده B 125
)5/9±8/89( kg
ــ رده C 250
)9/9±8/89( kg
ــ رده D 400
2/ 8m
ارتفاع ضربهزن
98mm
شعاع ضربهزن ()RS

الفشرایط جوی سرد :محصوالت آزمونشده در دمای  -28ºCباید با نماد بلور برف نشانهگذاری شوند.
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وسایل و تکیهگاه را طوری راهاندازی کنید که اطمینان حاصل شود از لحظه بیرونآوردن آزمونه از واحد
خنککاری تا انجام آزمون،حداقل زمان سپری میشود .محور طولی دماغه ضربه باید عمود بر سطح نصب
دریچه آدمرو یا آبگیر تنظیم شود.
آزمونه را بهمدت  5 hدر دمای آزمون تثبیت شرایط کنید .آزمونه را از واحد خنککاری خارج کنید و روی
تکیهگاه قرار دهید و سپس آزمون ضربه را از ارتفاع  2/8 mنسبت به نقطۀ برخورد در محدوده زمانی 18 s
انجام دهید.
آزمون ضربه باید در  9نقطه با فواصل مساوی ،که حداقل  5نقطه حول پیرامون است،انجام شود .دماغه ضربه
باید بهسمت نواحی هدایت شود که معموال هنگام نصب «درمعرض» هستند .اگر تکمیل  9ضربه بیش از s
 328زمان ببرد ،آزمونه را برای تثبیت شرایط مجدد بهمدت  38 minتا  39 minبه واحد خنککاری
برگردانید.
1-1

اثر گرمادهی

یک دریچه آدمرو را که آزمون ضربه روی آن طبق زیربند  9-9انجام شده است ،در آونی که تا دمای
 )398±9( ºCپیشگرم شده است تثبیت شرایط کنید .پس از اینکه آون به دمای آزمون رسید ،آزمون را
بهمدت  min 60 05 انجام دهید و با تکمیل دوره آزمون ،دریچه آدمرو را از آون خارج کرده و اجازه دهید تا
دمای محیط خنک شود .هنگام تصدیق نتیجه آزمون ،نمونه آزمون باید با نور مناسب بررسی شود.
4
6-4

ارزیابی و تصدیق ثبات کارایی ()AVCP
کلیات

انطباق دریچههای آدمرو و آبگیر با الزامات این استاندارد و مقادیر کارایی اظهارشده توسـط تولیدکننـده در
اظهارنامه کارایی )DoP( 3باید با روشهای زیر اثبات شود:
ــ تعیین نوع محصول براساس آزمون نوعی2؛
ــ کنترل تولید کارخانه 1توسط تولیدکننده ،شامل ارزیابی محصول.
تولیدکننده باید همیشه کنترل کلی را حفظ کند و باید راهکارهای الزم برای مسئولیتپذیری در قبال
انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده را داشته باشد.
2-4

آزمون نوعی

 6-2-4کلیات

اگر تولیدکننده قصد اظهار مقادیر کارایی را داشته باشد ،تمام مقادیر کارایی مربوط به مشخصات موجـود در
این استاندارد باید تعیین شوند؛ بجز مواردیکه استاندارد مجوز اظهار آنها بدون انجـام آزمـون را داده باشـد
1- Declaration of Performance
2- Type testing
3- Factory poduction control
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(برای مثال ،استفاده از دادههای موجود قبلی ،کارایی ردهبندیشده بدون انجام آزمـون اضـافی )CWFT( 3و
کارایی پذیرفتهشده بهصورت مرسوم).
ارزیابی که قبال طبق مقررات این استاندارد انجام شده باشد میتواند در نظر گرفته شود؛ بـهشـرطیکهتحـت
روش آزمون یکسان یا سختگیرانهتر و با سامانه AVCPیکسان روی همان محصول یا محصوالتی با طراحی،
ساختار و قابلیت مشابه طوری انجام شده باشد که نتایج برای محصول تحت بررسی قابل کاربرد باشد.
یادآوری  -6سامانه AVCPیکسانبهمعنای انجام آزمون توسط شخص ثالث مستقل ،درصورت کـاربرد ،تحـت مسـئولیت یـک
سازمان گواهیدهنده محصول مطلع ،درصورت کاربرد ،است.

برای مقاصد ارزیابی ،محصوالت تولیدکننده میتوانند بهصورت خانواده گروهبندی شوند؛ طوریکه نتایج برای
یک یا چند مشخصه از هر محصول درون خانواده نماینده همان مشخصه برای تمـام محصـوالت آن خـانواده
باشد.
یادآوری  -2محصوالت برحسب مشخصات متفاوت میتوانند در خانوادههای مختلف گروهبندی شوند.

توصیه میشود که ارجاع به استانداردهای روش ارزیابی انجام شود تا امکان انتخاب نمونه مناسب فراهم شود.
عالوه بر این ،تعیین نوع محصول باید برای تمام مشخصات موجود در استاندارد ،که تولیدکننده بـرای آنهـا
مقادیر کارایی اظهار کرده است ،انجام شود:
ــ در آغاز تولید دریچه آدمرو یا آبگیر جدید یا اصالحشده(بجز عضوی از همان طیف محصول)؛ یا
ــ در آغاز روش جدید یا اصالحشده تولید (که میتواند بر مشخصات اظهارشده اثرداشته باشد)؛ یا
ــ درصورتی که تغییر در طراحی ،مواد اولیه ،تأمین کننـده اجـزا ،یـا روش تولیـد (مشـمول موضـوع تعریـف
خانواده) منجر به تغییر قابل توجه در یک یا چند مشخصه شود ،آزمون نوعی بایـد بـرای مشخصـه(های)
مربوط تکرار شود.
اگر از اجزایی استفاده شود که مشخصات آنها قبال توسط تولیدکننده آن جزء ،براسـاس روشهـای ارزیـابی
سایر استانداردهای محصول ،تعیین شده باشد ،این مشخصات نیاز به ارزیابی مجدد ندارند .ویژگـیهـای ایـن
اجزا باید مستندسازی شود.
 2-2-4نمونههای آزمون ،انجام آزمون و معیارهای پذیرش

تعداد نمونههای دریچه آدمرو و آبگیر کامپوزیتی تحت آزمون/ارزیابی باید طبق جدول  9باشد .مشخصـاتی
که برای آنها مقادیر کارایی اظهار میشود ،با حروف ضخیم نوشته میشوند.

1- Classfied Without Further Testing
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جدول  -1تعداد نمونههای تحت آزمون و معیارهای پذیرش
مشخصه

الزامات،

روش ارزیابی ،طبق زیربندِ

معیارهای پذیرش

تعداد
نمونههاالف

طبق زیربندِ
برای مقادیر کارایی اظهارشده:
آزموننشده

ــ

NPD

2-9-2-9 ،INSO 35599-9

1

 ،INSO 35599-9زیربند 9-2-9

ناحیه تحملکننده بار در قاب

3-9

35-5-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند  ،39-9مقدار
محاسبهشده Pb ≤ 9/9 N/mm2

ظرفیت باربری

3-9

1-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند  ،2-9نیروی
آزمون برای رده اظهارشده

مانایی دائمی

3-9

2-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند  ،1-9مقدار
مجاز برای رده اظهارشده

واکنش به آتش

9-2-9

1

 ،INSO 35599-3زیربند  ،9-9قسمت
الف یا پ ،روش اظهارشده یا مقدار FV
برحسب  kNو  hمناسب برحسب ،mm
برحسب کاربرد

1

 ،INSO 35599-3زیربند  ،9-9روش
اظهارشده

محکمممم نگمممهداشمممتن
درپوش/قسمت مشبک درون

3-9

9-5-4 ،INSO 35599-3

قاب
ایمنی کودک

3-9

9-4 ،INSO 35599-3

مقاومت به لغزندگی:
الف) درپوش ها با
ــ الگوی برجسته
3-9
ــ سایر سطوح

ب) قسمتهای مشبک

3-9

پ) قاب با حداکثر عـرض افقـی
قابل رؤیتع:
  ،≥58mmیا<58mm -

3-9

،31-5-4 ،INSO 35599-3
ب

1

،31-5-4 ،INSO 35599-3
پ

1

،31-5-4 ،INSO 35599-3
ب

1

5-5-9 ،INSO 35599-3
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 ،INSO 35599-3زیربند  ،2-5-9ب،
اظهارشده بهصورت «الگوی برجسته»
 ،INSO 35599-3زیربند  ،2-5-9پ،
برای مقدار محاسبهشده و اظهارشده
USRV

1

 ،INSO 35599-3زیربند ،1-5-9
اظهارشده بهصورت «الگوی برجسته»
برای الگوی برجسته مشخص یا
«شکافها» برای ابعاد اندازهگیریشده
شکاف
 ،INSO 35599-3زیربند  ،2-5-9که
طبق بند الزامات مربوط تعیین شده و
بهصورت زیر بیان میشود:
 « »NPDبرای ≥58mmیا -روش یا مقدار برای <58mm
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جدول  -1تعداد نمونههای تحت آزمون و معیارهای پذیرش  -ادامه
مشخصه
دوامِ:
ــ ظرفیت باربری درمقابل
خستگی
ــ ظرفیت باربری درمقابل
جذب آب
ــ ظرفیت باربری درمقابل
درمعرضگذاری سوخت وسیله
نقلیه
ــمحکم نگهداشتن در مقابل
خستگی
ــمقاومت به لغزندگی درمقابل
افت چنگزنی
ـــاثربخشی مشخصات ایمنی
کودک
برای طراحی:
منافذ تهویه درپوشها
دهانه توخالی درپوش های آدم رو
برای ورود انسان
عمق جاسازی
لقی
سازگاری نشیمنگاهها
نحوه باز و بست درپوشها و
قسمتهای مشبک
ابعاد شکاف قسمتهای مشبک
تشتکها و سبدهای آشغالگیر
استقرار درپوشها و قسمتهای
مشبک
تختبودن درپوشها و
قسمتهای مشبک آدمرو
تقعر قسمتهای مشبک
شرایط سطح
درپوشهای آدمرو با ویژگی
درزگیری
عمق قاب
زاویه بازشو درپوشها/
قسمتهای مشبک لوالدار
وضعیت ظاهری
تغییرشکل تحت نیرو

الزامات،
طبق زیربن ِ
د

روش ارزیابی ،طبق زیربندِ

معیارهای پذیرش

تعداد
نمونههاالف

 1-9 ،INSO 35599-9و -3
2-4-2-9
1-4 ،INSO 35599
 1-1-5 ،INSO 35599-9و
2-4-2-9
1-4 ،INSO 35599-3
 5-1-5 ،INSO 35599-9و
2-4-2-9
1-4 ،INSO 35599-3
 1-9 ،INSO 35599-9و -3
1-4-2-9
9-5-4 ،INSO 35599
،31-5-4 ،INSO 35599-3
5-4-2-9
بوپ
1-9 ،INSO 35599-9 9-4-2-9

3
3

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

3
3
1
1

 ،INSO 35599-9زیربند ،1-4-2-9
اظهارشده بهصورت «قبول»
 ،INSO 35599-9زیربند ،5-4-2-9
اظهارشده بهصورت «قبول»
 ،INSO 35599-3زیربند ،9-9
اظهارشده بهصورت «قبول» برای مواد
استفادهشده و روش آزمون اظهارشده

3-9

3-5-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند 3-9

3-9

2-5-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند 2-9

3-9
3-9
3-9

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

1
1
1

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

3-9

9-5-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند 9-9

3-9
3-9

4-5-4 ،INSO 35599-3
5-5-4 ،INSO 35599-3

1
1

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

3-9

38-5-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند 38-9

3-9

33-5-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند 33-9

3-9
3-9

32-5-4 ،INSO 35599-3
31-5-4 ،INSO 35599-3
بازرسی چشمی وجود
مهاریها
39-5-4 ،INSO 35599-3

1
1

 ،INSO 35599-3زیربند 32-9
 ،INSO 35599-3زیربند 31-9

1

 ،INSO 35599-3زیربند 35-9

1

 ،INSO 35599-3زیربند 39-9

3-9

39-5-4 ،INSO 35599-3

1

 ،INSO 35599-3زیربند 39-9

بازرسی چشمی
2-9 ،INSO 35599-9

1
1

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

3-9
3-9

3-9
2-2-9

الف اگر یکی از سه نمونه دچار نقیصه شود ،آزمون میتواند با  9نمونه جدید تکرار شود .تمام  9نمونه باید در آزمون قبول شوند.
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برای مشخصات نشاندادهشده در جدول  9آزمونهای اضافی باید روی نمونهها طبقترتیبهای ارائهشده در
جدول  9انجام شود.
جدول  -4مشخصات و ترتیب آزمونها
ترتیب

مشخصه

آزمون
نمونه اول

سختی
جذب آب

 ،INSO533 1-1-5 ،INSO 35599-9روش 3

خستگی

نمونه ششم

ــ مانایی دائمی
ــ نیروی آزمون
خزش
ــ مانایی دائمی

نمونه هفتم

الزامات ،طبق زیربندِ
2-1-5 ،INSO 35599-9

نمونه دوم
ــ مانایی دائمی
ــ نیروی آزمون
مقاومت به سوختوسیله
نقلیه
نمونه سوم
ــ مانایی دائمی
ــ نیروی آزمون
تغییرشکل تحت نیروی
یکسومِ نیروی آزمون
نمونه چهارم
ــ مانایی دائمی
ــ نیروی آزمون

نمونه پنجم

آزمون طبقِ

ضربه
ــ اثر گرمادهی

نمونه هشتم مقاومت به هوازدگی

2-4 ،INSO 35599-3
1-4 ،INSO 35599-3

EN 59

 ،INSO 35599-3پیوست الف
 ،INSO 35599-3پیوست ب

INSO 7242 5-1-5 ،INSO 35599-9

2-4 ،INSO 35599-3
1-4 ،INSO 35599-3

 ،INSO 35599-3پیوست الف
 ،INSO 35599-3پیوست ب

 ،INSO 35599-9 2-2-9 ،INSO 35599-9پیوست الف
2-4 ،INSO 35599-3
1-4 ،INSO 35599-3

 ،INSO 35599-3پیوست الف
 ،INSO 35599-3پیوست ب

نمونه آزمون
کوپن
دریچه جدید
آدمرو یا آبگیر
همان محصول
همان محصول
دریچه جدید
آدمرو یا آبگیر
همان محصول
همان محصول
دریچه جدید
آدمرو یا آبگیر
همان محصول
همان محصول

دریچه جدید
1-9 ،INSO 35599-9 1-2-9 ،INSO 35599-9
آدمرو یا آبگیر
 ،INSO 35599-3پیوست الف همان محصول
2-4 ،INSO 35599-3
 ،INSO 35599-3پیوست ب همان محصول
1-4 ،INSO 35599-3
دریچه جدید
5-9 ،INSO 35599-9 5-2-9 ،INSO 35599-9
آدمرو یا آبگیر
 ،INSO 35599-3پیوست الف همان محصول
2-4 ،INSO 35599-3
دریچه جدید
9-2-9 ،INSO 35599-9 9-2-9 ،INSO 35599-9
آدمرو یا آبگیر
9-2-9 ،INSO 35599-9 9-2-9 ،INSO 35599-9
9-1-5 ،INSO 35599-9 9-1-5 ،INSO 35599-9

همان محصول
دریچه جدید
آدمرو یا آبگیر

تعداد
نمونهها
3

3

3

1

3

3

3

3

آزمون زیر اختیاری است ولی درصورت درخواست ،بهعنوان آزمون کارایی مواد انجام شود.
نمونه نهم

مقاومت ویژه سطح

9-1-5 ،INSO 35599-9

ISO 2878

دریچه جدید
آدمرو یا آبگیر

3

 9-2-4گزارشهای آزمون

نتایج تعیین نوع محصول باید در گزارش های آزمـون مستندسـازی شـود .تمـام نتـایج آزمـون بایـد توسـط
تولیدکننده بهمدت حداقل  38سال پس از آخرین تاریخ تولید مرتبط دریچه آدمرو یا آبگیر حفظ شوند.
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 7-2-4نتایج بهاشتراک گذاشتهشده توسط سایر ذینفعان

تولیدکننده میتواند از نتایج تعیین نوع محصول بهدسـت آمـده توسـط شـخص دیگـر (بـرای مثـال ،توسـط
تولیدکنندهای دیگر ،بهعنوان کمکی متعارف به تولیدکننگان ،یا توسط توسعهدهنده محصول) استفاده کنـد،
تا اظهاریه خود درخصوص کارایی محصولی تولیدشده طبق طراحی (مانند ابعـاد) ،مـواد اولیـه ،اجـزا و روش
تولید یکسان را توجیه کند؛ بهشرطیکه:
ــ نتایج برای محصوالتی با همان مشخصات اساسی مرتبط با کارایی محصول ،معتبر باشند؛
ــ عالوه بر هرگونه اطالعات اساسی برای تایید اینکه محصول همـان مقـادیر کـارایی مربـوط بـه مشخصـات
اساسی خاص را دارد ،ذی نفع دیگر که تعیین نوع محصول را انجام داده است ،باید صریحا انتقال نتـایج و
گزارش آزمون مورد استفاده برای تعیین نوع محصول اخیر و انتقال اطالعات مربوط به تاسیسات تولیـد و
فرایند کنترل تولید درنظر گرفتهشده در  FPCرا پذیرفته باشد؛
ــ تولیدکنندهای که از نتایج ذینفع دیگر استفاده میکند ،باید مسـئولیت در قبـال محصـول دارای کـارایی
اظهارشده را بپذیرد و همچنین:
ــ مطمئن شود که محصول دارای همان مشخصات مرتبط با کارایی محصولی باشـد کهتعیـین نـوع
شده است و از نظر تاسیسات تولید و فرایند کنترل تولید درمقایسه با محصولی کـه تعیـین نـوع
شده است ،تفاوت قابل توجهی وجود نداشته باشد؛
ــ یک کپی از گزارش تعیین نوع محصول نگه دارد که این گزارش حاوی اطالعات مورد نیـاز بـرای
تصدیق این است که محصول طبق طراحی ،مواد اولیه ،اجزا و روش تولید یکسان تولید میشود.
9-4

کنترل تولید کارخانه ()FPC

 6-9-4کلیات

تولیدکننده باید یک سامانه  FPCرا ایجاد ،مستندسازی و حفظ کند تا از انطباق محصول عرضهشده به بازار
با مقادیر کارایی مشخصات اساسی اطمینان حاصل کند.
سامانه  FPCباید حاوی روشهای اجرایی ،بازرسیها و آزمونها و/یا ارزیابیهای منظم و استفاده از نتایج
برای کنترل مواد اولیه و سایر مواد یا اجزای ورودی ،تجهیزات ،فرایند تولید و محصول باشد.
تمام عناصر ،الزامات و مقررات پذیرفتهشده توسط تولیدکننده باید به روشی نظاممند به شکل خط مشیها و
روشهای اجرایی مکتوب مستندسازی شود.
این مستندسازی سامانه کنترل تولید کارخانه باید درکی مشترک از ارزیابی ثبات کـارایی را تضـمین کنـد و
دستیابی به مقادیر الزم کارایی برای محصول و عملکرد مؤثر سامانه کنترل تولید تحت بررسی را امکانپـذیر
سازد .بنابراین ،کنترل تولید کارخانه روشهای عملیاتی و تمام اقداماتی را گرد هم میآورد که حفظ و کنترل
انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده برای مشخصات اساسی را ممکن میکنند.
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فرموالسیون مربوط به دریچه آدمرو یا آبگیر خاص که به سـازمان مطلـع 3ارائـه شـده اسـت ،بایـد توسـط
تولیدکننده مدون شود و باید بخشی از سامانه کنترل کیفیت باشد.
 2-9-4الزامات
6-2-9-4

کلیات

تولیدکننده مسئول سازماندهی اجـرای مـؤثر سـامانه FPCطبـق محتـوای ایـن اسـتاندارد اسـت .وظـایف و
مسئولیتها در سازمان کنترل تولید باید مستندسازی شده و مستندات باید بههنگام نگه داشته شوند.
مسئولیت ،اختیارات و ارتباط بین کارکنانی که کار مؤثر بر ثبات محصول را مدیریت ،اجرا و تصدیق میکنند،
باید تعریف شود .این امر بویژه برای کارکنانی کاربرد دارد که وظیفه آنها انجام اقـدامات بـرای جلـوگیری از
وقوع بیثباتی در محصول ،اقدامات درصورت وقوع بیثباتی و شناسایی و ثبت مسایل ثبات محصول است.
کارکنان انجام دهندۀ کار مؤثر بر ثبات کارایی محصول باید از نظر آموزش ،مهارتها و تجربه مناسب شایسته
باشند و سوابق مربوط باید نگهداری شود.
در هر کارخانه ،تولیدکننده میتواند به فردی با اختیارات الزم ،اقداماتی برای انجام موارد زیر را محول کند:
ــ شناسایی روشهای اجرایی برای اثبات کارایی محصول در مراحل مناسب؛
ــ شناسایی و گزارش هر مورد از بیثباتی؛
ــ شناسایی روشهای اجرایی برای اصالح موارد بیثباتی.
تولیدکننده باید مستندات تعریف کنندۀ کنترل تولید کارخانه را تنظیم و بههنگام کند .توصیه مـیشـود کـه
مستندات و روش های اجرایی تولیدکننده مناسب محصول و فرایند تولید باشد .توصیه میشود سـامانه FPC
از نظر ثبات کارایی محصول به حدی مناسب از اطمینان برسد .این امر شامل موارد زیر است:
الف -تهیه روشهای اجرایی و دستورالعملهای مستندسازیشده مربوط به عملیات کنتـرل تولیـد کارخانـه،
طبق الزامات مشخصات فنی که به آن ارجاع میشود؛
ب -اجرای مؤثر این روشهای اجرایی و دستورالعملها؛
پ -گزارش این عملیات و نتایج آنها؛
ت -استفاده از این نتایج برای تصحیح هرگونه انحراف ،جبران اثرات ایـن انحرافـات ،اصـالح هـر مـورد عـدم
انطباق حاصل از آن ،و درصورت لزوم ،بازنگری  FPCبرای برطرفکردن بیثباتی کارایی.
درصورت وقوع برونسپاری ،تولیدکننده باید کنترل کلی محصول را حفـظ کنـد و مطمـئن شـود کـه تمـام
اطالعات الزم برای برآوردهشدن مسئولیتهایش طبق این استاندارد را دریافت میکند.
اگر تولیدکننده بخشی از محصول طراحیشده ،تولیدشـده ،مونتاژشـده ،بسـتهبنـدی شـده ،فرایندشـده و/یـا
برچسبگذاریشده توسط برونسپاری را دارد ،درصورت نیاز FPC ،پیمانکار فرعی میتواند لحاظ شود.
1- Notified body
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تولیدکنندهای که تمام فعالیتهایش را برونسپاری می کند ،تحت هیچ شرایطی نمـیتوانـد مسـئولیتهـای
فوق را به پیمانکار فرعی محول کند.
یادآوری -تولیدکنندههایی که دارای سامانه  FPCطبق  ISO 9001باشند که به مقررات این استاندارد ارجاع می دهد ،از نظر
الزامات  FPCمنطبق در نظر گرفته میشوند.

2-2-9-4

تجهیزات

6-2-2-9-4

آزمون

تمام تجهیزات توزین ،اندازهگیری و آزمون باید کالیبره شده و بهطور منظم طبق روشهای اجرایی ،تواترها و
معیارهای مدون بازرسی شوند.
 2-2-2-9-4تولید

تمام تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید باید بهطور منظم بازرسی و نگهداری شوند تـا اطمینـان حاصـل
شود که استفاده ،فرسایش یا نقیصه منجر به بیثباتی در فرایند تولید نمیشود .بازرسیهـا و نگـهداری بایـد
طبق روش های اجرایی مدون تولیدکننده انجام و گزارش شود و سوابق بـهمـدت تعریـفشـده در روشهـای
اجرایی  FPCتولیدکننده حفظ شوند.
9-2-9-4

مواد اولیه و اجزا

مشخصات تمام مواد اولیه و اجزای ورودی و همچنین طـرح بازرسـی بـرای اطمینـان از انطبـاق آنهـا بایـد
مستندسازی شود .درصورت استفاده از اجزای عرضهشده به صورت کیت ،3ثبـات کـارایی سـامانۀ جـزء بایـد
همان مقداریباشد که در مشخصات فنی مناسب هماهنگشده برای آن جزء ارائه شده است.
7-2-9-4

ردیابی و نشانهگذاری

هر یک از محصوالت باتوجه به منشأ تولید خود باید قابل شناسایی و ردیابی باشد .تولیدکننده باید روشهای
اجرایی مکتوبی داشته باشد که تضمین کنند که فرایندهای مربوط به پیونددادن کدهای ردیابی و/یا نشانهها
بهطور منظم بازرسی میشوند.
5-2-9-4

کنترلهای حین فرایند تولید

تولیدکننده باید تولید را تحت شرایط کنترلشده طرحریزی کند و انجام دهد.
برای اجزای مورد استفاده در مونتاژ دریچههای آدمرو و آبگیر ،مانند قسمتهای ضربهگیر ،پیچها و غیره که
دراین استاندارد مشخص نشدهانـد و مـواد پوشـش ،مسـتندات تـامینکننـده از نظـر انطبـاق بـا مشخصـات
تولیدکننده ،برای هر محموله باید بررسی شود .مستندات باید به مدت  38سال حفظ شوند.

1- Supplied kit components
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برای تمام مواد طبق بند  5ایـن اسـتاندارد ،مـورد اسـتفاده در فراینـد تولیـد دریچـههـای آدمرو و آبگیـر،
مستندات تامینکننده از نظر انطباق با مشخصات تولیدکننده ،برای هر محموله باید بررسی شود.
یادآوری-برای محمولههای تامینکنندههایی کـه سـامانه مـدیریت کیفیـت را ایجـاد کـردهانـد ،تـواتر بازرسـی بـا صـالحدید
تولیدکننده میتواند کاهش داده شود.

مود اولیه زیر در هر محموله باید از نظر انطباق با مشخصات فنی تولیدکننده بررسی شده و باید طبق جدول
 4بازرسی شوند.
برای مواد کامپوزیتی  C1و :C2
ــ کمیت ،کیفیت و موقعیت تقویتکننده؛
ــ دمای قالب؛
ــ درصورت کاربرد ،موقعیت فوم؛
ــ زمان و فشار تزریق رزین؛
ــ پیرایش زائدهها.3
برای مواد کامپوزیتی :C3
ــ شرایط پرسکردن کامپوزیت (دما ،فشار و زمان)؛
ــ پیرایش زائدهها.
جدول  -1بازرسی محموله مواد
ویژگی تحت بازرسی

الزامات طبق

تواتر بازرسی

معیارهای انطباق

زیربندِ

مدت حفظ
مستندات

بازرسی ورودی مواد کامپوزیتی  C1و C2

اجزای سازنده

2-2-5 ،3-5
و 1-2-5

هر محموله

مستندات تامینکننده طبق دستورالعملهـای
طراحی ،مواد و فرایند برای هر محصول

 9سال

بازرسی ورودی مواد کامپوزیتی C3

اجزای سازنده

1-2-9-4

3-5و 5-2-5

هر محموله

مستندات تامینکننده طبق دستورالعملهـای
طراحی ،مواد و فرایند برای هر محصول

 9سال

آزمون و ارزیابی محصول

تولیدکننده باید روشهای اجرایی را بهمنظور اطمینان از برقراری مقادیر مشخصاتی که برای آنها معیارهای
کارایی دادهشده در جدول ( 5با حروف ضخیم) را اظهار کرده است،ایجاد کند .مشخصات و ابزار کنترل بایـد
طبق موارد ارائهشده در جدول  5باشد.
1- Flash
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جدول  -9آزمون محصوالت نهایی
مشخصه

الزامات طبق

روش ارزیابی طبق

حداقل تواتر بازرسی مدت حفظ

زیربندِ

زیربندِ

(تواتر:واحد محصول) مستندات

برای کارایی اظهارشده:
واکنش به آتش

9-2-9

 9-2-9 ،INSO 35599-9یا
NPD

 38سال

ــ

محاسبه طبق
35-5-4 ،INSO35599-3

3:9888

الف

 38سال

ظرفیت باربری

3-9

1-4 ،INSO 35599-3

3:9888

الف

 38سال

مانایی دائمی

3-9

2-4 ،INSO 35599-3

3:9888

الف

 38سال

3-9

9-5-4 ،INSO 35599-3

3:9888

الف

 38سال

ایمنی کودک

3-9

9-4 ،INSO 35599-3

3:9888

الف

 38سال

مقاومت به لغزندگی

3-9

31-5-4 ،INSO 35599-3

3:9888

الف

 38سال

3:9888

الف

ــظرفیت باربری درمقابل خستگی

2-4-2-9

 1-9 ،INSO 35599-9و
1-4 ،INSO 35599-3

3:9888

ب

 38سال

ــظرفیت باربری درمقابل جذب آب

2-4-2-9

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

3:9888

الف

 38سال

2-4-2-9

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

3:9888

الف

 38سال

1-4-2-9

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

3:9888

ب

 38سال

9-4-2-9

1-9 ،INSO 35599-9

3:9888

ب

 38سال

5-4-2-9

 ،31-5-4 ،INSO 35599-3ب
وپ

3:9888

الف

 38سال

ناحیه تحملکننده بار در قاب

3-9

محکم نگهداشتن درپوش/قسمت
مشبک درون قاب

دوامِ:

ــظرفیت باربری درمقابل
سوختهای وسایل نقلیه
محکم نگهداشتن درپوش درمقابل
خستگی
اثربخشی مشخصات ایمنی کودک
درمقابل خستگی
مقاومت به لغزندگی درمقابل افت
چنگزنی
برای طراحی:
منافذ تهویه درپوشها

3-9

،3-5-4 ،INSO 35599-3
بازرسی چشمی

هر درپوش

 9سال

دهانه توخالی درپوش هـای آدم رو بـرای
ورود انسان

3-9

،2-5-4 ،INSO 35599-3
اندازهگیری

3:9888

الفپ

 9سال

عمق جاسازی

3-9

،1-5-4 ،INSO 35599-3
اندازهگیری

3:9888

الفپ

 9سال

لقی

3-9

،5-5-4 ،INSO 35599-3
اندازهگیری

3:9888

الفپ

 9سال
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جدول  -9آزمون محصوالت نهایی -ادامه
مشخصه

الزامات طبق
زیربندِ

سازگاری نشیمنگاهها

3-9

نحوه باز و بست درپوشها و
قسمتهای مشبک
ابعاد شکاف قسمتهای مشبک

3-9

تشتکها و سبدهای آشغالگیر
استقرار درپوشها و قسمتهای
مشبک
تختبودن درپوشها و قسمتهای
مشبک آدمرو
تقعر قسمتهای مشبک
درپوشهای آدمرو با ویژگی درزگیری
عمق قاب
زاویه بازشو درپوشها /قسمتهای
مشبک لوالدار
وضعیت ظاهری
نشانهگذاری
تغییرشکل تحت نیرو

3-9
3-9
3-9

روش ارزیابی طبق
زیربندِ
،9-5-4 ،INSO 35599-3
اندازهگیری
،9-5-4 ،INSO 35599-3
اندازهگیری
،4-5-4 ،INSO 35599-3
اندازهگیری
5-5-4 ،INSO 35599-3
38-5-4 ،INSO 35599-3

3-9

33-5-4 ،INSO 35599-3

حداقل تواتر بازرسی مدت حفظ
(تواتر:واحد محصول) مستندات
3:9888

الفپ

3:9888

الفپ

 9سال

3:9888

الفپ

 9سال

3:9888

الفپ

3:9888

الفپ

3:9888

الفپ

 9سال

 9سال
 9سال
 9سال

3-9
3-9
3-9

32-5-4 ،INSO 35599-3
بازرسی چشمی
39-5-4 ،INSO 35599-3

الفپ

3:9888
3:9888
 3:9888الفپ

 9سال
 9سال
 9سال

3-9

39-5-4 ،INSO 35599-3

3:9888

الفپ

 9سال

بازرسی چشمی
بازرسی چشمی
2-9 ،INSO 35599-9

الف

3:9888
هر محصول
 3:9888ب

 9سال
 9سال
 9سال

3-9
5
2-2-9

الفپ

الف حداقل هر  9ماه انجام شود.
الف حداقل هر  2سال انجام شود.
پ با هر اصالح قالب یا طراحی انجام شود.

4-2-9-4

محصوالت نامنطبق

تولیدکننده باید روشهای اجرایی مکتوب نحوه برخـورد بـا محصـول نـامنطبق را داشـته باشـد .هـمچنـین،
درصورت وقوع ،عدم انطباق محصول ثبت شود و سوابق بهمدت تعیـینشـده در روشهـای اجرایـی مکتـوب
نگهداری شود.
درصورت وقوع عدم انطباق محصول ،مقررات محصول نامنطبق باید اععمال شود ،اقدام/اقدامات اصـالحی بایـد
بالفاصله انجام شود و محصوالت یا بچهای نامنطبق باید قرنطینه شده و بهطور مناسب شناسایی شوند.
بهمحض اینکه نقص بر طرف شد ،آزمون یا تصدیق مرتبط باید تکرار شود.
نتایج کنترلها و آزمونها باید به طور مناسب گزارش شود .توصیف محصول ،تاریخ تولید ،روش آزمون مـورد
پذیرش ،نتایج آزمون و معیارهای پذیرش باید در سوابق با امضای فرد مسئول کنترل/آزمون آورده شود.
برای نتایجی که الزامات این استاندارد را برآورده نمیکنند ،اقدامات اصالحی انجامشده برای اصالح وضـعیت
(مانند آزمونهای انجامشده اضافه ،اصالح فرایند تولید ،دور انداختن یا اصالح محصول) باید در سـوابق ارائـه
شود.
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1-2-9-4

اقدام اصالحی

تولیدکننده باید روشهای اجرایی مدون برای حذف علل عدم انطباق ،بهمنظور جلـوگیری از وقـوع آنهـا ،را
داشته باشد.
9-2-9-4

جابجایی ،انبارش و بستهبندی

تولیدکننده باید روشهای اجرایی فراهمکننده جابجایی محصول را داشته باشد و نواحی انبارش مناسبی کـه
مانع از آسیب یا تخریب میشوند را باید فراهم کند.
 9-9-4الزامات ویژه محصول

سامانه  FPCباید به این استاندارد ارجاع دهد و انطباق محصوالت عرضهشده به بازار بـا اظهارنامـه کـارایی را
تضمین کند.
سامانه  FPCباید شامل  FPCویژه محصول باشد ،که روشهای اجرایی برای اثبات انطباق محصول در مراحل
مقتضی را شناسایی میکند؛ یعنی:
الف -کنترلها و آزمونهایی که قبل از تولید و/یا حین آن طبق تواتر ارائهشده در طـرح آزمـون  FPCانجـام
میشود؛
و/یا
ب -تصدیقها و آزمونهایی که روی محصوالت نهایی طبـق تـواتر ارائـهشـده در طـرح آزمـون  FPCانجـام
میشود.
اگر تولیدکننده فقط از محصوالت نهایی استفاده میکند ،عملیات تحت قسمت ب باید منجر به سطح معادلی
از انطباق محصول شود؛ طوریکه انگار  FPCحین تولید انجام شده باشد.
اگر تولیدکننده بخشهایی از تولید را خودش انجام داده باشد ،عملیات تحت قسمت ب میتواند کاهش داده
شود و بخشی از آن با عملیات تحت قسمت الف جایگزین شود .معموال ،هرچه بخشهـای بیشـتری از تولیـد
توسط تولیدکننده انجام شده باشد ،عملیات بیشری تحت قسمت ب میتواند با عملیات تحـت قسـمت الـف
جایگزین شود.
در هر حالت ،عملیات باید منجر به سطح معادلی از انطباق محصول شود؛ طوریکه انگـار  FPCحـین تولیـد
انجام شده باشد.
یادآوری-بسته به حالت خاص ،انجام عملیات ارجاعشده تحت قسمتهای الف و ب ،فقط عملیات تحت قسمت الـف یـا فقـط
عملیات تحت قسمت ب میتواند ضروری باشد.

عملیات تحت قسمت الف برای اشاره به حالتهای واسطه محصول ،ماشینهـای تولیـد و تنظیمـات آنهـا و
تجهیزات اندازهگیری و غیره است .این کنترلها و آزمونها و تواتر آنها باید برمبنای نوع و ترکیب محصول،
فرایند تولید و پیچیدگی آن ،حساسیت ویژگیهای محصول به تغییرات در پارامترهای تولید و غیره انتخـاب
شوند.
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تولیدکننده باید سوابقی که ثابت کنند تولید نمونه برداری و آزمون شده است را ایجاد و نگهداری کنـد .ایـن
سوابق باید به وضوح نشان دهد که تولید معیارهای پذیرش را برآورده کرده است و باید حداقل بـهمـدت سـه
سال در دسترس باشند.
 7-9-4بازرسی اولیه کارخانه و FPC

بازرسی اولیه کارخانه و  FPCباید پس از نهاییشدن فرایند تولیـد و حـین عملیـات انجـام شـود .بـهمنظـور
تصدیق برآوردهشدن الزامات زیربندهای  2-1-9و  ،1-1-9مستندات کارخانه و  FPCباید ارزیابی شود.
حین بازرسی موارد زیر باید تصدیق شود:
الف -تمام منابع الزم برای دستیابی به مشخصات محصول ارائهشده در این اسـتاندارددر محلوجـود داشـته و
درست اجرا شدهاند؛ و
ب -روشهای اجرایی  FPCدرعمل طبق مستندات  FPCپیروی میشوند؛ و
پ -محصول طبق نمونههای نوعیِ محصولی است که برای آن انطباق کارایی محصـول بـا اظهارنامـه کـارایی
( )DoPتصدیق شده است.
تمام مکانهایی که در آنها مونتاژ نهایی یا حداقل آزمون نهایی محصول مرتبط انجام میشود بایـد ارزیـابی
شوند ،تا تصدیق شود که شرایط الف تا پدر محل وجود داشته و اجرا شدهاند .اگر سامانه  FPCبـیش از یـک
محصول ،خط تولید یا فرایند تولید را پوشش دهد ،و پس از ارزیابی یک محصولیک محصول ،خط تولیـد یـا
فرایند تولید تصدیق شود که الزامات عمومی برآورده میشود ،دراینصورت برای ارزیـابی FPCیـک محصـول،
خط تولید یا فرایند تولید دیگر ،ارزیابی الزامات عمومی نیاز به تکرار ندارد.
تمام ارزیابیها و نتایج آنها باید در گزارش بازرسی اولیه مستندسازی شود.
 5-9-4نظارت پیوسته برFPC

نظارت بر FPCباید شش دفعه در سال انجام شود .اگر حین سه سال متوالی هیچ بینظمی رخ نـداده باشـد،
نظارت بر FPCمیتواند به حداقل دو دفعه در سال کاهش یابد.
نظارت بر FPCکه قبال طبق مقررات این استاندارد انجام شده است ،باید بهشرطی بهحسـاب آورده شـود کـه
برای روش آزمون یکسان یا سختگیرانهتر از آن ،تحت سامانه AVCPیکسـان روی محصـول یـا محصـوالت
یکسان با طراحی ،ساختار و قابلیت مشابه انجام شده باشد؛ طوریکه نتایج برای محصول تحت بررسـی قابـل
کاربرد باشد.
نظارت  FPCباید شامل مرور طرح(های) آزمون  FPCو فرایند(های) تولید برای هر محصول بهمنظور تعیـین
وقوع تغییر نسبت به زمان آخرین ارزیابی نظارت است .اهمیت هر یک از تغییرات باید ارزیابی شود.
بهمنظور اطمینان از اینکه طرحهای آزمون هنوز درست اجرا میشوند و تجهیزات تولید هنوز درست نگهداری
شده و در بازههای زمانی مناسب کالیبره میشوند ،بررسیها باید انجام شود.
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سوابق آزمونها و اندازهگیری انجامشده حین فرایند تولید و روی محصول نهایی باید مرور شود تـا اطمینـان
حاصل شود که مقادیر بهدستآمده هنوز با همان مقادیر مربوط به نمونههـای ارائـهشـده بـرای تعیـین نـوع
محصول مطابقت دارد و اقدامات اصالحی برای محصوالت نامنطبق انجام شده است.
 1-9-4روش اجرایی برای اصالحات

اگر اصالحات روی محصول ،فرایند تولید یا سامانه  FPCطوری انجام شود که هر یک از مشخصات اظهارشده
طبق این استاندارد را تحت تاثیر قرار دهد ،دراینصورت تمام مشخصاتی که برای آنهـا تولیدکننـده مقـادیر
کارایی اظهار کرده است و ممکن است تحت تاثیر اصالحات قرار گیرند ،باید طبق زیربند  3-2-9برای تعیین
نوع محصول تحت بررسی قرار گیرند.
درصورت مرتبط بودن ،ارزیابی مجدد کارخانه و سامانه  FPCباید برای آن ویژگیهایی که ممکن است تحـت
تاثیر اصالحات قرار گیرند ،انجام شود.
تمام ارزیابیها و نتایج آنها باید در یک گزارش مستندسازی شود.
1

شناسهگذاری

برای مقاصد مشخصات فنی و مستندسازی ،شناسهگذاری محصول طبق این استاندارد باید حاوی موارد زیـر
باشد:
الف -نام محصول (دریچه آدمرو یا دریچه آبگیر)؛
ب -شماره این استاندارد (استاندارد ملی ایران شماره  35599-9یا )INSO 14976-5
پ -رده نیرو (مطابق با زیربند )3-9؛
ت -کد مربوط به قسمتی از استاندارد ملی ایران شماره  35599که بر اساس آن درپوش و قاب طبق جدول
 38باشند؛
جدول  -61شناسهگذاری طبق مواد قاب و درپوش/قسمت مشبک
شناسهگذاری

درپوش/قسمت مشبک طبق

قاب طبق

5/5

INSO35599-9

INSO35599-9

5/2

INSO35599-9

INSO35599-2

5/3

INSO35599-9

INSO35599-1

5/4

INSO35599-9

INSO35599-5

5/6

INSO35599-9

INSO35599-9

ث -دهانه توخالی ( COبرحسب  ،)mmبرای مثال 588 ،نشانگر  CO = 588mmاست؛
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ج -روش محکمنگهداشتن:
 -3ویژگی درزگیری ()F؛
 -2سایر روشها ()O؛
چ -مقاومت به لغزندگی:
 -3الگوی برجسته مشخص ()RP؛
 -2مقدار اندازهگیریشده (USRVبرای مثال)58 ،؛
دریچههای آدمرو و آب گیرحاوی ترکیبی از عناصر طبق استاندارد ملی ایران شماره ،35599-1 ،35599-2
 35599-9 ،35599-5و  35599-9باید با شماره استانداردی شناسهگـذاری شـوندکه درپـوش الزامـات آن
استاندارد را برآورده میکند.
مثال  :6شناسهگذاری دریچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-9رده نیرو ( ،)C 250درپوش و قاب ساختهشده
از مواد کامپوزیتی  ،)5/5( )C1( C1با دهانه توخالی  ،)400( CO588mmسایر روشهای محکمنگهداشتن ( )Oو مقاومـت بـه
لغزندگی بهوسیلۀ الگوی برجسته ( )RPبهصورت زیر است:
 INSO 14976-5―C 250– C1–5/5-400 - O -RPدریچه آدمرو
مثال  :2شناسهگذاری دریچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره  ،35599-9رده نیرو ( ،)A 15شامل ترکیبـی از درپـوش
ساختهشده از مواد کامپوزیتی  )C2(C2طبق استاندارد ملی ایران شماره  35599-9و قابی ساختهشده از فوالد طبق اسـتاندارد
ملی ایران شماره  ،)5/3( 35599-1با دهانه توخالی  ،)600( CO988mmمحکمنگهداشتن بـه روش ویژگـی درزگیـری ( )Fو
مقاومت به لغزندگی ( )40USRVبهصورت زیر است:
 INSO 14976-5― A 15 – C2–5/3- 600 - F - 40دریچه آدمرو
یادآوری -شناسهگذاری الگوی استانداردشدهای از شناسه را فراهم میکند که بر اساس آن توصـیف سـریع و بـدون ابهـامی از
محصول ارائه میشود.

9

نشانهگذاری

 6-9حداقل نشانهگذاری الزم

نشانهها باید واضح ،دائمی و بخش یکپارچهای از درپوش ،قسمت مشبک و قاب دریچههـای آدمرو و آبگیـر
باشند .این نشانهها نباید بهوسیلۀ پرچکردن ،پیچکردن یا چسبهای شیمیایی اععمال شوند.
درپوشها ،قسمتهای مشبک و قابهای دریچههای آدمرو و آبگیر طبق این استاندارد باید بـهصـورت زیـر
نشانهگذاری شوند:
الف -شماره این استاندارد (استاندارد ملی ایران شماره  35599-9یا )INSO 14976-5
ب -رده نیرو (برای مثال)B 125 ،؛
یادآوری–رده نیرو ،رده درپوش/قسمت مشبک یا رده قاب است ،هر کدام که کمتر باشد.
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پ -نام و/یا نشان تجاری تولیدکننده؛
ت -کارخانه تولید که میتواند بهصورت کد باشد؛
ث -روز یا هفته و سال تولید (بهصورت کدشده یا کدنشده).
پس از نصب هر واحد ،تمام نشانهها باید ،درصورت امکان ،روی وجه باال (قابل مشاهده از ناحیه تحت تردد)
قابل مشاهده باشند .اگر این امر امکانپذیر نباشد ،نشانهها میتوانند روی وجه زیرین هر عنصر قرار گیرند.
نشانههای الف و ب باید همیشه روی وجه باالیی درپوش/قسمت مشبک باشند.
یادآوری -پس از اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد ،درج عالمت استاندارد ملی ایران الزامی است.

 2-9نشانهگذاری اضافی

درپوشها ،قسمتهای مشبک و قابهای دریچههای آدمرو و آبگیر طبق این استاندارد میتوانند با اطالعات
زیر نشانهگذاری شوند:
الف -نشانههای اضافی مربوط به کاربرد مورد نظر توسط کاربر؛
ب -شناسایی محصول (نام و/یا شماره کاتالوگ).
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پیوست الف
(الزامی)
آزمون تغییرشکل تحت نیرو
الف 6-نمونههای آزمون
دریچههای آدمرو و آبگیر باید بهصورت واحدهایی کامل با همان شرایطع بهرهبرداری آزمون شوند .واحدهای
تحت آزمون باید واحدهایی جدید بوده و قبال تحت هیچیک از آزمونهای اععمـال نیـرو قـرار نگرفتـه باشـند.
همچنین ،واحدها باید بهصورت تصادفی انتخاب شوند.
الف 2-نیروی آزمون تغییرشکل ()FD
1
3

نیروی آزمون برابر با  ، FD  FTکه  FTدر جدول  5زیربند  2-9استاندارد ملی ایران شـماره 35599-3
داده شده است ،باید برای تمام دهانههای توخالی در هر رده اععمال شود.
الف 9-وسایل آزمون
الف6-9-

دستگاه آزمون

دستگاه آزمون ،که ترجیحا پرس آزمون هیدرولیکی است ،باید توانـایی اععمـال نیرویـی را داشـته باشـد کـه
حداقل  29 %بزرگتر از نیروی آزمون برای ردههای A 15تا  D 400باشد .رواداری  ±1 %نیروی آزمون بایـد
حفظ شود .بهغیر از واحدهای چندتایی ،ابعاد کف دستگاه آزمون باید بزرگتر از ناحیه تحمـلکننـدۀ بـار در
واحد تحت آزمون باشد.
الف2-9-

بلوکهای آزمون

ابعاد و شکل بلوکهای آزمون باید طبق جدول الف 3-استاندارد ملی ایران شماره  35599-3باشد.
الف9-9-

وسایل اندازهگیری تغییرشکل

وسایل اندازهگیری تغییرشکل باید دارای محدوده اندازهگیـری حـداقل  38 mmبـا تفکیـکپـذیری حـداقل
 8/83 mmو حداکثر درستیِ کل  ±9 %باشند.
الف 7-روش انجام آزمون
الف6-7-

روش آزمون درپوشها/قسمتهای مشبک مستطیل و دایرهای شکل

نمونه آزمون باید در کف دستگاه آزمون قرار داده شود .شرایط تکیهگاهی نمونـه آزمـون روی کـف دسـتگاه
آزمون باید طوری باشد که هنگام تغییرشکل درپوش یا قسمت مشبک تحت نیروی آزمـون ،درپوش/قسـمت
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مشبک بدون تکیه گاه باقی مانده و درتماس با کف دستگاه آزمون نباشد .درپوش یـا قسـمت مشـبک نمونـه
آزمون باید بهطور عادی در قاب خود قرار داده شده باشد.
بلوک آزمون باید در مرکز هندسی درپوش/قسمت مشبک طوری قرار داده شود که محور عمودی آن بر سطح
درپوش یا قسمت مشبک عمود باشد (برای مثـال ،شـکل الـف 3-اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره 35599-3
مشاهده شود).
نیروی آزمون باید به صورت یکنواخت روی کل سطح بلوک آزمون توزیع شده و هرگونه بینظمـی بـهوسـیلۀ
قراردادنِ الیه میانی مناسب (مانند چوب نرم ،فیبر تخته ،نمد یا سایر مواد مشابه) بین درپوش/قسمت مشبک
و بلوک آزمون جبران شود .ابعاد این الیه میانی نباید بزرگتر از بلوک آزمون باشد.
هنگام آزمون دریچههای آدمرو یا آب گیر با سطح غیر تخت ،وجه تماس بلوک آزمون باید طوری شـکل داده
شود که با درپوش یا قسمت مشبک تطبیق یابد .برای الگوهای برجسته تعریفشده در زیربند  5-9استاندارد
ملی ایران شماره  35599-3و انحرافهای کم از سطح تخت ،شکلدهی وجه تماس بلوک آزمون الزم نیست.
اندازه گیری تغییرشکل باید روی سمت زیرین درپوش آدمرو یا قسمت مشبک آبگیر طبق شکل الـف 3-در
همان مکان اععمال نیروی آزمون انجام شود .وسایل اندازهگیری تغییرشکل بایـد درون محـدوده  ±9 %مرکـز
هندسی دهانه توخالی درپوش یا قسمت مشبک قرار داده شوند.

راهنما:
 1قاب

 5تکیهگاه وسیله اندازهگیری

 2درپوش یا قسمت مشبک

 6وسیله اندازهگیری

 3مرکز هندسی

 FDنیروی آزمون تغییرشکل

 4کف دستگاه آزمون

شکل الف -6-اندازهگیری تغییرشکل تحت نیرو

نیروی تثبیت شرایط با مقدار حداکثر یکسومِ  FDباید به کفسامانهاععمال شده و برای مدتی کـه بـیش از9 s
نیست میتواند حفظ شده و سپس بهطور کامل حذف شود .پس از حـذف نیـروی تثبیـت شـرایط و قبـل از
اععمال  ،FDوسایل اندازهگیری تغییرشکل باید طوری تنظیم شوند که در تماس با سمت زیرین درپوش آدمرو
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یا آبگیر باشند و خوانش(های) مرجع باید انجام شود .نیروی  FDباید با نرخ  3kN/sتا 9kN/sتا رسـیدن بـه
یکسومِ  FTاععمال شده و بهمدت  18 sحفظ شود .خوانش وسایل انـدازهگیـری تغییرشـکل بایـد دوبـاره در
 38 sبعدی انجام شود .سرانجام نیرو باید حذف شود.
یادآوری -در این آزمون ،دریچه فقط با اجزای اصلی خود (درپوش و قـاب) ،یعنـی بـدون در نظـر گـرفتن سـایر اجـزا (ماننـد
ضربهگیرها) آزمون میشود.

الف6-7-

روش آزمون درپوشها/قسمتهای مشبک مثلثی و چندتایی

برای دریچههای آدمرو یا آبگیر چندتایی ،هر واحد مجزا و هر جـزء سـاختاری واسـطه بایـد طبـق زیربنـد
الف 3-5-آزمون شوند .مکان بلوکهای آزمون و وسایل اندازهگیری تغییرشـکل بایـد طبـق شـکل الـف 3-و
شکل الف 2-استاندارد ملی ایران شماره  35599-3باشد .برای دریچههای شامل دو یا چنـد درپوش/قسـمت
مشبک مثلثیشکل ،بلوک آزمون باید در مرکـز هندسـی،طبق شـکل الـف 1-اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره
 35599-3قرار داده شود.
الف 5-مشاهدات و گزارش آزمون
تمام خوانشهای تغییرشکل باید ثبت شوند .اختالف بین «خوانشهای مرجع» و «خوانشهای تحت نیـرو»
معادل باید تعیین شود .مقایسه بین این اختالفها با الزامات این استاندارد بایـد انجـام شـده و بـر طبـق آن
گزارش تهیه شود .وضعیت ظاهری آزمونه بعد از انجام آزمون باید گزارش شود.
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پیوست ب
(آگاهیدهنده)
تغییرات اعمالشده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع
ب 6-بخشهای اضافهشده
 زیربند  :3-5باتوجه به استفاده از نشانگر فلزی بهمنظور تشخیص محل درپوش حین بهرهبرداری در کشور،«نشانگر فلزی» به پاراگراف چهارم اضافه شده است.
 بند  ،4مثال  :3برای رفع ابهام ،عبارت «بهوسیلۀ الگوی برجسته» اضافه شده است. بند  ،4مثال  :2برای رفع ابهام ،عبارت «محکمنگهداشتن به روش» اضافه شده است. زیربند  :3-5برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره  ،9زیربند  3-5با عنوان «حـداقل نشـانهگـذاریالزم» اضافه شده است.
 زیربند  :3-5برای آگاهی کاربر نهایی و رفع ابهام ،یادآوری زیر برای قسمت ب اضافه شده است:یادآوری–رده نیرو ،رده درپوش/قسمت مشبک یا رده قاب است ،هر کدام که کمتر باشد.

 زیربند  :3-5برای تطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران ،یادآوری زیـر در انتهـای زیربنـداضافه شده است:
یادآوری -پس از اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد ،درج عالمت استاندارد ملی ایران الزامی است.

 زیربند  :2-5برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره  ،9زیربند  2-5با عنوان « نشانهگـذاری اضـافی»اضافه شده است.
 زیربند الف :3-5-برای آگاهی کاربر نهایی و رفع ابهام ،یادآوری زیر اضافه شده است:یادآوری -در این آزمون ،دریچه فقط با اجزای اصلی خود (درپوش و قـاب) ،یعنـی بـدون در نظـر گـرفتن سـایر اجـزا (ماننـد
ضربهگیرها) آزمون میشود.

 زیربند الف :9-برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی ،جمله «وضعیت ظاهری آزمونـه بعـد از انجـام آزمـون بایـدگزارش شود».به انتهای زیربند اضافه شده است.
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ب 2-بخشهای حذفشده
 زیربند  ،2-2-9پاراگراف اول :باتوجه به عدم استفاده از بتن در دریچههای کامپوزیتی ،برای تصحیحاشتباه تایپی عبارتهای «به غیر از بتن» و «برای درپوشهای پرشده با بتن حداکثر تغییرشکل تحت نیرو
باید مساوی یا کوچکتر از CO/250باشد ».حذف شده است.
زیربند  :5-2-9باتوجه به موضوعیت نداشتن جمله آخر در کشور ،این جمله حذف شده است. زیربند  :3-2-9باتوجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور ،این پاراگراف حذف شده است. زیربند  ،2-2-9جدول  :9در ردیف مربوط به ایمنی کودک ،باتوجه به سبک بودن دریچههای کامپوزیتی وعدم تاثیر وزن در ایمنی کودک ،در ستون معیارهای پذیرش «وزن اظهارشده» حذف شده است.
 زیربند  :9-2-1-9برای تصحیح اشتباه تایپی در ردیف «دوامِ مقاومت به سوختهای وسایل نقلیه»،عبارت«مقاومت به» حذف شده است.
 بند  :5باتوجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور ،این پاراگراف حذف شده است. پیوست  :ZAباتوجه به موضوعیت نداشتن این پیوست در کشور ،این پیوست حذف شده است.ب 9-بخشهای جایگزینشده
 زیربند  ،5-1-9جدولهای 3و  :2باتوجه به شرایط اقلیمی کشور و شدت تابش پرتو فرابنفش ،جدولهای 3و  2جدید جایگزین قبلی شده است.
 زیربند  ،9-9جدول  :9برای تصحیح اشتباه تایپی در پاراگراف دوم« ،شعاع» جایگزین «قطر» شده است.زیربند  ،3-2-1-9یادآوری :باتوجه به موضوعیت نداشتن جمله «مطابق با مقررات شماره 189/2833اتحادیه اروپا» در کشور ،این جمله حذف و واژه «منطبق»جایگزین آن شده است.
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