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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ      
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازم

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي دشو مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس اسـتانداردهاي  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه اردهايياستاند نويس پيش

 بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي تاندارداس در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه لملليا بين سازمان

پيشـرفت   آخـرين  از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره ليالمل بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي

 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 مـي  سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به دنبخشي اطمينان براي همچنين . نمايد

كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت   نظـام  ضوابط اساس بر را تمؤسسا و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كنـد  نظارت مـي  آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي قات كاربرديتحقي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »هايژگيو –هاي ادراركاسه يخودكار برا آبشويهمخازن «

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  توسلي، ناصر
  )مهندسي مكانيككارشناس ارشد (
  

  اد پرندعضو هيات علمي دانشگاه آز

   :دبير
  كاشي، اميد

  )مهندسي متالورژيكارشناس (
  

هاي همكار  عضو حقيقي انجمن آزمايشگاه
  آزمون و كاليبراسيون

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
  آژيده، عليرضا

  )مهندسي مكانيككارشناس (
  

مدير عامل شركت بازرسي نوآوران كيفيت 
  پارس

  احمديان، فرامرز
  )ندسي متالورژي صنعتيمهكارشناس (
  

مدير عامل شركت بازرسي فني و مهندسي 
  كارافرا

  بابازاده، سعيد
  )مهندسي مكانيك ارشد كارشناس(
  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد پرند

  عالم بين، سيد آمنه
  )مهندسي مكانيككارشناس (
  

  مدير مهندسي شركت مرسل آرين كيا

  مردان لو، امين
  )سراميكمهندسي مواد كارشناس (
  

مدير توليد شركت پژوهش و فن آوري پارس 
  كاتاليست خوارزمي

  
  



 د 

  

  گفتارپيش

هاي مربوط آن در كميسيون نويسپيش كه "هايژگيو –هاي ادراركاسه يخودكار برا آبشويهمخازن " استاندارد
 فتاد و سومينسيصد و هتهيه و تدوين شده و در  هاي همكار آزمون و كاليبراسيون  آزمايشگاهانجمن توسط 

مورد  2/2/1391مورخ  هاي ساختماني  مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده اجالس كميته ملي استاندارد
قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و  3تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 

 .ندارد ملي ايران منتشر مي شود، به عنوان استا1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

بنابراين، بايد . كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در
 .همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

 
  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استمنبع و ما

  
BS 1876:1997 (2007), Automatic flushing cisterns for urinals - Specifications 
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  هايژگيو –1هاي ادراركاسه يخودكار برا آبشويهمخازن 
  كاربرد دامنه و هدف  1

و مخازن  بدون شير، روكار يا توكار خودكار آبشويهمخازن  هايويژگيتعيين  ،استاندارد اين تدوين از هدف
كاربرد  دارآبشويه هاي ادراركاسه براياين استاندارد . باشدمي درپوشيا بدون /با آبشويه خودكار بدون شير

  .دارد
  الزامي مراجع  2

. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  .شود  ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي بدين

هاي بعدي آن   نظر ها و تجديد انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه كه به مدركي با ذكر تاريخ در صورتي
ها ارجاع داده   در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن نظر و اصالحيه شده است، همواره آخرين تجديد
  :راي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير  ب

  هاي آزمونها و روشويژگي – ، چيني بهداشتي1381سال: 696 ةاستاندارد ملي ايران شمار 2-1
 - چسب براي مصارف عموميپالستيكي خود هايبرچسب ،2146 ةاستانداردهاي ملي ايران شمار 2-2

  هاويژگي

  فلزات پركننده –ري سخت كا، لحيم1389: 13478استاندارد ملي ايران شمارة  2-3
  هاتركيبات شيميايي و فرم –نرم  كاريلحيم ، آلياژهاي1390: 14318 استاندارد ملي ايران شمارة 2-4

2-5 ISO 228-1:2000, pipe threads where  pressure-tight joints are not made on the threads- 
part1: Dimensions, tolerances and designation 

2-6 BS 1449, Steel plate, sheet and strip- Part 2: specification for stainless and heat-resisting 
steel plate, sheet and strip  

2-7 BS 2782, Method of testing plastics, method 540B methods of exposure to laboratory light 
sources (xenon arc lamp, enclosed carbon arc lamp, open-flame carbon arc lamp, 
fluorescent tube lamps), method 1104A measurement of opacity of thermoplastics pipes 
and fittings 

2-8 BS 6465, sanitary installations 
  مواد  3
  اجزا سراميكي  3-1

باشند، نبايد كمتر از مين )دارلعاب(تي بهداش 2كه از جنس چينيمواردي ضخامت پوسته مخازن سراميكي در
mm12 قطعات . باشدمتر شش ميلينبايد كمتر از  )دارلعاب( بهداشتي ضخامت پوسته مخازن چيني. باشد

  .دنباش 1- 2بند  بايد مطابق با استاندارد سراميكي

                                                 
1- Urinals 
1- Vitreous china 
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  الستيكي و مخازن پالستيكي اجزا  3-2
  كليات  3-2-1

 الزامات اي باشند كه پس از مونتاژ، مخزنگونهالستيكي بايد به اجزاپالستيكي و  مواد صورت استفاده،در 
  .را برآورده كند 4- 2-3تا  2- 2- 3ندهاي ب

  يهرهاي ظاويژگي  3-2-2
  مخازن  3-2-2-1

  .دنباش 2هاشدگيسطحي و پوسته 1هايمخازن بايد عاري از تاول
  مخازن روكار  3-2-2-2

بعد از (يا تغيير رنگ بر روي سطوح قابل مشاهده  3)خط جريان(ار عاري از ردبطورنسبي بهمخازن روكار بايد 
  .باشند) نصب

  4مقاومت در برابر اعوجاج  3-2-3
 اجاعوج مترشش ميلي گيرند، نبايد به طرف خارج بيش ازوقتي مخازن طبق پيوست الف مورد آزمون قرار مي

  .موقعيت خود خارج شودنبايد از ) شودكه استفاده ميدر مواردي(و درپوش داشته باشند 
  مخازن روكار  3-2-4
  ثبات رنگ در برابر نور  3-2-4-1

ها در برابر نور گيرند، ثبات رنگ آنمورد آزمون قرار مي 7- 2استاندارد بند  B540وقتي مخازن طبق روش 
  .طبق استاندارد مذكور باشد نبايد كمتر از پنج

  5كدري  3-2-4-2
 10%نبايد بيش از  درپوشگيرند، مخزن و مورد آزمون قرار مي 7- 2بند استاندارد  A1104وقتي طبق روش 

  .ها را از خود عبور دهندشده به آناز نور قابل مشاهده تابيده

                                                 
2- Blister 
3- Delimitation 
4- Flow line  
5- Distortion 
6- Opacity 
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  مخازن از جنس فوالد ضدزنگ  3-3
هاي فوالدي معادل آن در يا ورق 6- 2بند مخازن فوالدي بايد از ورق فوالدي طبق استاندارد  3-3-1

  .دهي ساخته شوندقبل از شكل mm2/1ضخامت  ممينيمبا  استانداردهاي ديگر
  .هاي تيز باشندمخازن فوالدي نبايد داراي لبه 3-3-2
  .تمام درزهاي مخازن فوالدي در هنگام ساخت بايد به صورت پيوسته جوشكاري شده باشند 3-3-3
  1لحيم نرم  3-4

 1طبق جدول  116يا از نوع  111از نوع ها يا اجزا مربوط بايد آبشويهشده در ساخت لحيم نرم استفاده
  .باشدهاي نرم معادل در ساير استانداردها يا لحيم 4- 2بند استاندارد 

  2لحيم سخت  3-5
- نقره  -بايد از جنس آلياژ مس ها يا اجزا مربوطآبشويهشده در ساخت استفاده 3لحيم سخت يا آلياژ پركننده

هاي يا لحيم 3-2بند استاندارد  CuP182يا  CuP280نوع  فسفر يا ساير آلياژهاي مقاوم به خوردگي طبق 
  .باشدسخت معادل در ساير استانداردها 

 طراحي و ساخت  4

  عمق بدنه  4-1
تواند قبل شروع تخليه كه مي(بين باالترين سطح تخليه آب  mm25اي بيش از عمق بدنه مخزن بايد فاصله

  .ا فراهم كندو سطح سرريز شدن آب از باالي مخزن ر) به آن برسد
  هاي مخزندرپوش  4-2

  .بودن مخزن، مخزن بايد با درپوش تعبيه شوددرصورت عدم سفارش خريدار مبني بر بدون درپوش
  تخليه آبوسايل   4-3

برابر خوردگي يا ساير فلزات  ها بايد از مواد پالستيكي غير قابل نفوذ در برابر آب يا مس مقاوم درآبشويه
پمپ  آبشويهجز وقتي كه د كه آب بهناي ساخته شوگونهها بايد بهآبشويهچنين مه. آهني ساخته شوندغير
  .جاري نشودشود از لوله تخليه مي

  :بايد مطابق با موارد زير باشد آبشويهمجموعه 
  طور خودكار تخليه شود؛رسد، بهوقتي آب به سطح تخليه مي - الف
باشد، آب بايد در به طول يك متر مي 4بازطرف  مستقيم، دو آبشويهوقتي مجموعه داراي يك لوله  -ب

  .تخليه شود ليتر بر ثانيه 5/0 نرخ ممينيم

                                                 
1- Soft Solder 
2- Hard Solder 
3- Filler 
4- Open-Ended 
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، بر روي سطح آبشويهبراي محاسبه نرخ تخليه، از سر پايين رزوه شده خروجي  آبشويهشود طول لوله توصيه مي -1يادآوري
  .گيري شودزيرين مخزن اندازه

  .رزوه شود 5- 2بند خارجي لوله، طبق استاندارد بايد موازي با رزوه  آبشويههاي خروجي

كننده از يك تامين هاي ادراريكاسه، مخازن و آبشويههاي شود لولهبه دليل اهميت دقت بين قطعات، توصيه مي -2يادآوري
  .يا سازنده خريداري شوند

  .شودمراجعه  8-2بند براي نصب مخازن به دستورالعمل سازنده يا به استاندارد  -3آوريديا

  گذاري نشانه  5
  :گذاري شوندطور ماندگار نشانهبه ،مخازن بايد با اطالعات زير

  ؛كنندهنام، مشخصات و عالمت تجاري سازنده يا عرضه  1- 5
  ؛كشور سازنده  2- 5
  ؛)در صورت داشتن پروانه(عالمت نشان استاندارد ايران   3- 5
  ؛)به اظهار سازنده(نوع كاال   4- 5
  ؛كد رديابي محصول  5- 5
  ؛كارياندازه  6- 5
  .ديدگيموارد احتياط جهت جلوگيري از آسيب  7- 5

. گذاري شودنشانه "براي استفاده توكارفقط "بر روي مخازن مورد استفاده براي مصارف توكار بايد جمله 
  .ش قابل مشاهده باشدنصب مخزن و قبل از نصب هرگونه درپو گذاري بايد بعد ازنشانه

به عنوان  2-2بند گذاري با برچسبي مطابق با استاندارد رده كردن الزامات اين بند از استاندارد، نشانهبه منظور برآو -يادآوري
  .شودمحسوب مي گذاري ماندگارنشانه

  بندي بسته  6
  .كه طي انتقال، كاال دچار آسيب ديدگي نشود اي باشدگونهبهبندي بايد بسته
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  پيوست الف
  )الزامي(
  هاي اعوجاجآزمون

  
كامل و لوازم نصب مربوط  در صورت نياز آن را با درپوش( نصب معمولي ز ابزارمخزن را با استفاده ا  1-فال

مخزن را بـا آب تـا سـطحي درسـت قبـل از ميزانـي كـه        . محكم كنيد) دارندهنگه( صلببه يك زمينه ) كنيد
  .طور خودكار عمل كند، پركنيدبه آبشويه
  .كنيد يادداشترا  درپوششدن متر يا كندهخزن را بر حسب ميليهرگونه اعوجاج به سمت خارج م  2-الف


