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  ب 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
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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  ه 

  گفتارپيش

 نويسپيش كه "هاي آزمونو روش هاويژگي –ايفلزي شيشهبا لعاب  فوالديهاي وان –حمام وان" استاندارد
تهيه و تدوين شده و هاي همكار آزمون و كاليبراسيون آزمايشگاههاي مربوط توسط انجمن آن در كميسيون

هاي  كميته ملي استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده يهاجالس د و هشتاد و سومينسيص در
قانون اصالح  3گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  مورد تصويب قرار 25/9/1391 ساختماني مورخ

ان استاندارد ، به عنو1371قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 
 .شودملي ايران منتشر مي

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، . دنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاستانداردها ارائه شود، هنگام تجدي
 .بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

 
  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

BS 1390:1990, Specification for Baths made from porcelain enamelled sheet steel 
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 هاي آزمونو روش هاويژگي – ايشيشهفلزيي با لعاب هاي فوالدوان –حمام وان

 هدف و دامنه كاربرد   1

-با لعاب فلزي فوالديهاي حمام هاي آزمون وانو روش هايويژگيتدوين اين استاندارد، تعيين  هدف از

  .باشد  مي ،ايشيشه
اند، بيان شده 4كه در بند  ايشيشهفلزيبا لعاب  فوالديوان حمام  و دو نوع ردهدو  اين استاندارد براي

  .كاربرد دارد
  .كندالزامات نصب وان را بيان نمي استاندارد اين 

 مراجع الزامي  2

. شده استها ارجاع دادهمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي بدين

نظرهاي بعدي آن  ها و تجديدشده باشد، اصالحيهكه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع دادهدرصورتي
شده ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آننظر و اصالحيه است، همواره آخرين تجديد
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

 - قسمت اول - الزامات فني و آزمون -هاي آزمونالك، 1384:  5002-1استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  هاي آزمون با تور سيمي فلزيالك

- سومقسمت  - الزامات فني و آزمون -هاي آزمونالك، 1384:  5002-3رد ملي ايران شماره استاندا 2-2
  هاي آزمون با ورق الكتروفرميالك

سازي نمونه مورد آماده –لعاب بر روي قطعات فوالدي ، 1381 :5816استاندارد ملي ايران شماره  2-3
  آزمون

تعيين مقاومت در برابر خوردگي  -هاي لعابيششپو، 1388:  12739-1استاندارد ملي ايران شماره  2-4
   تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدها در دماي اتاق - قسمت اول -شيميايي

2-5 EN 274-1:2002, Waste fitting for sanitary appliance – Requirements 
2-6 BS 6100-5:2009, Building and civil engineering. Vocabulary. Civil engineering. Water 

engineering, environmental engineering and pipe lines 
2-7 BS 6100-7:2008, Building and civil engineering. Vocabulary. Services 
 

 اصطالحات و تعاريف   3

ات و اصطالح ،7-2 و 6- 2بند  هاياستانداردشده در تعيينتعاريف  اصطالحات و عالوه بر در اين استاندارد،
  :رودكار مينيز بهزير  تعاريف
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3-1  
   1ايشيشهفلزيلعاب 

و  ورقي فوالديبر روي قطعات  ،)خشك يا معلق در آب(كه با اعمال پودر شيشه غير آلي  ،اليه نهايي لعابي
  .شودايجاد مي ،سپس پخت آن

3-2  
  كاري اندازه
  .است هنظر گرفته شد دروان  كه براي ساخت 2هدف هانداز

  بنديطبقه  4
  .بندي شوندصورت زير طبقهاند، بهكه از آن ساخته شده فوالديها بايد با توجه به ضخامت ورق وان
  .متر باشدميلي 6/1دهي بايد ضخامت ورق استيل قبل از فرم مينيمم: 16 رده
  .متر باشدميلي 2/2دهي بايد ضخامت ورق استيل قبل از فرم مينيمم: 22 رده

دارنده بندي به نوع نگهشوند كه اين نوع طبقهبندي مينيز طبقه 2و نوع  1ها به صورت نوع وانين عالوه بر ا 
  .بستگي دارد

  ؛دارنده اضافي نداردگونه نگهنياز به هيچ جهت نصب يكپارچه كهدارنده نگه زهسا باوان : 1نوع 
  .هاي ديواري داردهدارندبراي نصب نياز به نگه كهدارنده نگه زهوان بدون سا: 2نوع 

  .باشدشده مطابق با كدام نوع ميطور واضح مشخص كند كه محصول ساختهتوليدكننده بايد در كليه مستندات، به -يادآوري

  هاويژگي  5
  مواد و پرداخت   1- 5
  فوالد  1-1- 5

هاي فوالدي بايد ورق. كاري با كيفيت در بازار باشندفوالدهاي لعاب زفوالدهاي مورد استفاده در ساخت وان بايد ا
  .شدگي باشنداليههاي سطحي و اليهعاري از ترك

  .كاري مناسب باشد، شكاف، درز و ساير عيوب مضر براي پوششچنين سطح ورق فوالدي بايد عاري از موجهم

  لعاب چيني  1-2- 5
  كليات  1-2-1- 5

  .پوشش داده شود 6- 2-1-5 ات 2-2-1- 5طبق بندهاي  ايشيشه يفلزبا لعاب سطح داخلي وان بايد كامالً 

                                                 
1 - Vitreous enamel 
2- Target size  
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  پرداخت  1-2-2- 5
  .خوب باشدشود، بايد وقتي با چشم غيرمسلح مشاهده مي ،براقيت و كدري لعاب

  مقاومت سايشي  1-2-3- 5
با زير ميكروسكوپ  نبايد ،مورد آزمون قرار گرفت 2-6وقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده در بند 

  .وي آن مشاهده شودگونه خراشي بر رهيچ، 8بزرگنمايي 
  مقاومت قليايي  1-2-4- 5

بين  زيادينبايد اختالف رنگ  ،تمورد آزمون قرار گرف 3-6وقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده در بند 
  .ناحيه آزمون ونواحي مجاور آن مشاهده شود

  مقاومت اسيدي   1-2-5- 5
لعاب بايد مطابق  ،مورد آزمون قرار گرفت 4- 2بند  طبق استانداردوقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده 

  .مذكور باشد استاندارد Aطبقه بندي با 
  مقاومت به آب داغ  1-2-6- 5

قابل مشاهده  يها، نبايد نشانهمورد آزمون قرار گرفت 4- 6وقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده در بند 
  .ديدگي در آن ديده شوداز آسيب صورت چشمي،به
  ضربهمت به مقاو  1-2-7- 5

مورد آزمون  1جدول وارتفاع سقوط بيان شده در  7-6وقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده در بند 
  .قابل مشاهده با چشم بر روي وان مشاهده شود گونه آثار خرابينبايد هيچ گرفت، قرار

 ارتفاع سقوط آزمون ضربه -1جدول 

   2و  1نوع   
  22گريد  16گريد

  4/1  1  )متر(ارتفاع سقوط 
  
  هالبه  1-3- 5

  .هاي تيز باشدبايد عاري از لبه ،وان پس از نصب طبق دستورالعمل سازندهسطوح در معرض تماس 
  هاي ظاهريويژگي  1-4- 5

نبايد  ،گيردمورد بازرسي قرار مي ،متر از سطح آزمون 5/1صورت چشمي در نور روز از ارتفاع وقتي وان به
شدگي يا سوراخ ،زدگيتاول ،لكه ،كهنگي ،برآمدگي ،فرورفتگي ،پليسه ،شدنماريگونه آثاري از پوستچهي

  .وجود داشته باشد ،زندعملكرد وان آسيب مي ياهاي ديگر كه به ظاهر نقص
  هاي سوراخ لبه  1-5- 5

ه به ظاهر يا عملكرد وان ترك يا هرگونه نقص ديگر ك ،ها در وان بايد عاري از پليسههاي تمام سوراخلبه
  .باشد ،زندآسيب مي
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  ابعاد اتصال  2- 5
  كليات  2-1- 5

  .دباش 1ايد مطابق با الزامات جدول ب ،اندنشان داده شده 1ن كه در شكل وا لابعاد اتصا

 
  ابعاد هاينمايش نماد -1شكل 

 

 اتصال ابعاد -1ل جدو

  متربر حسب ميلياندازه شرح  نماد بعد
*H  400 ماكسيمم و 240 مينيمم  تا نقطه مياني سرريز سوراخ دريچه تخليهنقطه پاياني  
*H1 60 مينيمم  باالي لبه وان تا نقطه مياني سرريز  
H2  150يا قابل تنظيم تا  150 مينيمم  تا كف زمين سوراخ دريچه تخليهانتهاي  
*D1 ابعاد سرريز    
D2   سوراخ دريچه تخليهابعاد    
D4  سوراخ دريچه تخليهابعاد خارجي  D2  +10 مينيمم  
*a  250 ماكسيممو  105 مينيمم  نقطه مياني سرريز تا نقطه مياني خروجيفاصله  
*f 80 مينيمم  نقطه مياني سرريز تا لبه انتهايي وان فاصله  
*g 50 مينيمم  نقطه مياني سوراخ شير تا لبه انتهايي وان فاصله  
*k 50 مينيمم  ارگيري شيرقطر ناحيه مسطح قر  

  .هاي شير كاربرد داردو يا سوراخ سرريز تنها در صورت وجود سوراخ *
  
  هاي شيرسوراخ   2-2- 5

مطابقت با الزامات زير الزامي  ،در صورت وجود سوراخ شير. شير يا بدون آن تهيه شودبا سوراخ  بايدوان 
  .مگر آنكه توافق ديگري صورت گرفته باشد ،باشد مي
  مترميلي  :سوراخ قطر
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متر براي شيرهاي مخلوط ميلي يا  پايه داربراي شيرهاي ( مترميلي  :سوراخ هافاصله بين مركز 
  )دارپايه و شيرهاي

  . باشدهاي ديگر نيز مجاز مياما وضعيت. شوندهاي شير معموالً در مركز قرار داده ميسوراخ –يادآوري 

  وراخ دريچه تخليهس  2-3- 5
سوراخ دريچه درون  2مطابق با شكل  ايسنجهاي باشد كه وقتي گونهبايد به دريچه تخليهشكل سوراخ 

سوراخ از لبه بااليي يا لبه پائيني  ،هاشورزده شده است ،2كه در شكل  سنجهقسمتي از  ،شود قرار داده تخليه
  . بيرون نيايد دريچه تخليه

  .باشدمناسب مي 5-2بند  استاندارد 13و  11فاضالب نوع الت امذكور براي اتص تخليه سوراخ دريچه –يادآوري 
 

  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  .دهدرا نشان نمي سوراخ دريچه تخليهيات طراحي باشد و جزياين شكل تنها يك شماي هندسي مي –يادآوري

  سنجه و هيتخل چهيدر سوراخ -2شكل 

  سوراخ سرريز   2-4- 5
كه توسط خريدار تنها درصورتي ،ولي وان بدون سرريز ،با سوراخ سرريز يا بدون آن تهيه شود يدباوان 

  .دشوتامين مي ،سفارش داده شده باشد
  طراحي و ساخت  3- 5
  كليات  3-1- 5

  .انجام گيرد 1لوازم تامين آبهاي آن بايد با توجه به مقدار عبور فاضالب و دارندهنگهطراحي وان و 
  .كف وان بايد تا حدامكان مسطح باشد ،كاربربراي امنيت 

  .استفاده از سطح ضد لغزش مجاز است –1يادآوري
كه بايد طوري، ساخته شوند بههاي قابل انجام توسط فرايند ساختها بايد از كمترين تعداد قسمتوان

  .ده شوندزنگسطوح جوش در داخل و خارج وان بايد س. الزامات مربوط به پذيرش لعاب را برآورده كنند
                                                 

1- Supply services 
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  .ديواره خارجي لبه برگشته وان بايد تا حد امكان عمود باشد. ارگيري شير بايد تخت باشدرسكوي ق
  :مجهز باشدبه زمين كردن هادي اتصال جهت وصلوان بايد به يكي از وسايل زير 

  جود دارد؛ي ومترميلي 6سوراخي آن، متر كه نزديك انتهاي آزاد ميلي 50 مينيممآويزي به طول  - الف
  متر؛ميلي 30ل طو ومتري ميلي 6ه قطر ب 1يك پيچ يا پيچ دو سر رزوه -ب
  .فضاي باز داشته باشد متر در اطراف سوراخميلي 20 به قطر مينيمم كهمتر ميلي 6قطر سوراخ با يك  -پ

يد در طي يا سوراخ با پيچ، پيچ دو سر رزوه ،محيط اطراف آويز ،براي دستيابي به اتصال الكتريكي خوب
 . محافظت شود ،اريكفرايند لعاب

يا سوراخ در انتهاي مجراي خروجي فاضالب وان باشند و بعد از نصب  پيچ دو سر رزوه پيچ، ،آويز شودتوصيه مي -2يادآوري
گرفته در نظر طرف وان  يك نقطه اتصال در دو آل اين است كهاما ايده. امكان دسترسي برقكار به آن وجود داشته باشد ،وان
  .گيرندمورد استفاده قرار مي هاي اتصال به زمينتامين نيازمندياين اتصاالت براي . شود

  سوراخ ميله مهار زنجير  3-2- 5
 بايد داراي يك سوراخ ميله مهار زنجير به قطر  وان ،وقتي براي وان سوراخ سرريز در نظر گرفته نشده باشد

  .تر از سطح بااليي لبه وان باشدمتر پايينميلي 60م مركز اين سوراخ بايد ماكسيم. شدمتر باميلي 
  هادارندهنگه  3-3- 5

 50نيمم قابليت تنظيم ارتفاع به ميزان ميها با دارندههاي قابل تنظيم يا ساير نگهوان بايد داراي پايه
  .متر باشد ميلي

  .توجه شود 1تا كف زمين در جدول  به فاصله انتهاي سوراخ دريچه تخليه  –يادآوري
متر از ميلي 60ها نبايد داراي برجستگي در فضاي دارندهنگه ،در زير بدنه وان 2براي ايجاد فضاي پنجه پا

  .شودگيري ميهاي وان و كف زمين اندازهابعاد مذكور به ترتيب از لبه. متر از ارتفاع باشندميلي 100و  عمق

  هادستگيره  3-4- 5
را ها آنهاي نصب سازنده بايد بر روي وان سوراخ ،كه براي وان دستگيره در نظر گرفته شده باشديدرصورت

  .ايجاد كند
  اندازه  4- 5

هاي واقعي آن بايد در محدوده داده شده در باشد و اندازه 2هاي اسمي جدول وان بايد مطابق با يكي از اندازه
  .توسط سازنده بايد به عنوان ابعاد كاري در نظر گرفته شودابعاد اعالم شده . اين جدول باشد 4و 3ستون 

                                                 
1- Stud  
2- Toe recess  
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  هاي واناندازه - 2جدول
 هاي اسمياندازه

  )مترميلي(
  هاي واقعي اندازه

  )مترميلي(
  عرض  طول عرض  طول
1800  800  1975  800  
1700  750  1695  750  
1700  725  1695  725  
1700  700  1695  700  
1525  725  1525  725  
1500  700  1500  700  

 .باشدمتر ميميلي+)0و  - 10(هاي واقعي رواداري اندازه

  مشخصات عملكردي   5- 5
كه هنگامي. هاي وان بايد طوري طراحي شده باشد كه امكان هدايت آب به داخل وان را فراهم سازدكناره

متر از سطح يميل دهز هاي وان نبايد بيش ادر اين صورت سطح بااليي لبه(وضعيت تراز قرار گرفته  وان در
اليه آبي كه  ايبه استثن(آب درون وان . راخ دريچه تخليه نيز باز باشدوو س.) واقعي نصب انحراف داشته باشد

تمهيداتي كه جهت جلوگيري از . بايد كامالً تخليه شود) چسبدق كشش سطحي به جداره وان مياز طري
  .تخليه موثر وان شودشود نبايد مانع ان در نظر گرفته ميو خوردن درسر
  انحرافات ابعادي  6- 5
  كليات  6-1- 5

ها درتماس باشند بايد بر دارندهنگهمجاور يا با جزا ساختماني با ا مكن استهاي قائم وان كه مها و كنارهلبه
  .باشند 5- 7- 4تا  2-7- 4اساس بندهاي 

  .شودنمي ،انددار طراحي شدها شيبصورت منحني يهايي كه بهمشخصات فوق شامل اضالع جنبي و لبه -يادآوري 
  بودنگونيا  6-2- 5

متر در ميلي هشتشود نبايد از گيري مياندازه 2-5-6انحرافات ابعاد وان از حالت گونيا وقتي طبق روش بند 
  .هر نقطه تجاوز كند

  ميزان همواري اضالع جانبي وان  6-3- 5
شود نبايد از گيري مياندازه 3-5- 6روش بند انحرافات از حالت همواري در اضالع جانبي وان وقتي طبق 

  .تجاوز كند ،متر در جهت تعقر يا تحدب در هر نقطهميلي هشت
  هاي برگشته وانيكنواخت بودن لبه  6-4- 5

شود نبايد از گيري مياندازه 4-5- 6وقتي طبق روش بند  ،همواري در لبه برگشته وانانحرافات از حالت 
  .تجاوز كند ،ا تحدب در هر نقطهمتر در جهت تقعر يميلي هشت
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  هاي واناختالف تراز لبه  6-5- 5
متر در هر نقطه ميلي هشتشود نبايد از گيري مياندازه 5-5-6وقتي طبق روش بند  ،انحرافات از سطح صاف

  .تجاوز كند
  ابعاد شعاع گوشه ماكسيمم  6-6- 5

  .متر باشدميلي 25تر از  شعاع گوشه وان نبايد بيش
  خميدگي  7- 5

شود، نبايد بيشتر از گيري مياندازه 6-6 وقتي مطابق با روش آزمون بند , و لبه وان بدنه وان يدگيمقدار خم
  .باشد 3مقادير قيد شده در جدول 

گيري شده در محل ممكن است تا حدي ناشي از ، مقادير اندازهشودميگيري صلب اندازه سطحبر روي خميدگي  -يادآوري
  .باشد ،گيردبر روي آن قرار مي زميني كه وان يدگيخم

  خميدگي -3جدول

 مجاز تحت نيرويدگيخمماكسيمم  
)mm( 

  باقيمانده مجاز يدگيخم ماكسيمم
)mm( 

  ردههر دو  2و 1نوع   ردههر دو  2نوع 22رده 16رده1نوع  شماره آزمون

بر وي لبه  3/1  بر روي لبه برگشته 6/1  1
  -  بر روي لبه برگشته 5/0  برگشته

  -  بر روي پايه 2  بر روي پايه 3/1  بر روي پايه 2/2

بر روي لبه  1/1  بر روي لبه برگشته 5/1  2
  -  بر روي لبه برگشته 5/0  برگشته

  -  بر روي پايه 3  بر روي پايه 8/1  بر روي پايه 5/2
3  7/3  5/2  5/0  3/0  
4  5  8/2  5/0  3/0  
5  4  4  -  -  
6  3  3  3  -  

  هاي آزمونروش  6
  كليات  6-1

 اهاي مختلف بها بر روي وانباشد ولي بنا به داليل كاربردي انجام آزمون هاآزمون گوي تماموان بايد جوابهر 
  .باشدطراحي يكسان مجاز مي

  .هاي ذكر شده استفاده شودگيري ابعاد بايد از ابزار و وسايل متناسب با مقادير و رواداريبراي اندازه -يادآوري
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  تعيين مقاومت سايشي  6-2
از پودر . درا براي آزمون انتخاب كنيد و يكنواختي آن را با ناحيه مجاور بررسي كني اي در درون واناحيهن

ولي ) 2- 2و  1-2هاي بند استاندارد مطابق(كند ميكرومتر عبور مي 250هايي كه از الك اندازه دانه امعدني ب
پودر آزمون . استفاده كنيد ،ماندقي مياب )3- 2و  2-2مطابق استانداردهاي بند (ميكرومتر  212بر روي الك 

. بپوشانيد 1بپاشيد و روي آن را با قطعه كوچكي از چرم بز mm2 40 اي به مساحت تقريبيرا بر روي ناحيه
وزنه و چرم . قرار دهيدبر روي چرم بز  mm2 650 مساحت هاي باي يك كيلوگرمي با سطح مقطع دايرهوزنه

اي حركت دهيد كه بدون اعمال فشار اضافه مجموعه به ميزان گونهو عقب بهرا بر روي پودر به سمت جلو 
  .بار تكرار نمائيد 12متر بر روي سطح لعابدار حركت كند و اين عمل را ميلي 13

گونه خراشي از بايد هيچن. مورد بررسي قرار دهيد 8سطح خراش را با كمك ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي 
  .مشاهده باشد وسكوپ قابلطريق ميكر

  تعيين مقاومت قليايي  6-3
را به مدت  )باشد يليسيوسدرجه س 18كه دماي آن (كربنات بدون آب در آب مقطر سديم درصد  دهمحلول 

) IV(اكسيد منيزيم يا  2يت كلوئيديپايان اين زمان مقدار كمي گرافدر . دقيقه بر كاسه وان اعمال كنيد 20
سطح قليايي شده را . بماليد دار خشكبر روي سطح لعاب ،چرم بز يا مخمل ،م تميزوسيله يك پارچه نربهرا 

  .ي شده مشاهده شوديگونه لكه رنگ در ناحيه قليانبايد هيچ. بررسي كنيد ،در نور مناسب
  آب داغبه تعيين مقاومت   6-4

دت دو ساعت تهيه كنيد و آن را در آب مقطر در حال جوش به م 3-2بند  مطابق با استاندارد آزمونهيك 
ديدگي در آن اي از آسيبنشانهگونه هيچنبايد  ،نمونه را از آب خارج كرده و خشك كنيد. ور كنيدغوطه

  .مشاهده شود
  تعيين انحرافات ابعادي  6-5
  تجهيزات  6-5-1
  .متر باشديميل 5/0آن سطح رواداري صافي  هصفحه مرجع كه محدود  6-5-1-1
كه طوريبه. شودمتر كه بر روي سطح صفحه مرجع ثابت ميميلي 75گونياي ثابت با ضخامت   6-5-1-2

به بلندي عرض وان  مينيممتر باشد و بازوي ديگر متر از طول وان بزرگميلي 300 مينيمميك بازوي آن 
  .باشد

متر و طرف ديگر ميلي 300يك طرف آن  كهطوريمتر بهميلي 75گونياي متحرك با ضخامت   6-5-1-3
  .بلندي عرض وان باشد به مينيممآن 

  .اندازهاي فاصلهغلتك  6-5-1-4

                                                 
1- Chamois leather 

  .اكسيد استفاده كردتيتانيوم فيت بايد از به جاي گرا, هاي تيره يا مشكيدر لعاب - 2
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  بودنگونيا   6-5-2
. قرار دهيد) 2- 1-5-6(در مقابل گونياي ثابت  3آن را مطابق شكل 'AD'و  'AB'هاي وان را برگردانيده كناره

شعاع گوشه  = r( هاي وان قرار دادهمتر از گوشهميلي )+15r(را در فاصله ) 4- 1- 5-6(از دانلههاي فاصغلتك
سپس گونياي متحرك را در امتداد  .گيري كنيداز حالت قائم را با گونيا اندازه 'A'و ميزان انحراف زاويه  )وان

'BC' 15(انداز در فاصله هاي فاصلهكه غلتكطوريقرار دهيد بهr+ (گيرند متر از گوشه داخلي قرارليمي .
. گيري كنيداندازهدرجه  180را با چرخاندن وان به مقدار  'D'و  'C'هاي زاويه. گيري كنيدرا اندازه 'B'زاويه 

  .گيرنددر شكل قرار مي'B'  و 'A' به ترتيب به جاي زاويه 'D'و  'C'در اين حالت زاويه 
  
  

  بودنگونيا  -2شكل 

  ) 4شكل (ميزان همواري اضالع وان   6-5-3
و وان به فاصله ) 2-1-5-6(را بين ديواره گونياي ثابت ) 4- 1-5-6(انداز لههاي فاصوان را برگردانده و غلتك

)15r+ (سپس فاصله بين ديواره گونياي ثابت و لبه وان . ري كنيدمتر از گوشه آن جاگذاميلي'a' را در امتداد
ا براي هر اين روش ر. انحراف را در جهت تقعر و تحدب محاسبه كنيد ماكسيممگيري كنيد و طول وان اندازه

  .طرف وان تكرار نمائيد

 
  ميزان همواري اضالع وان - 3شكل 

  )5شكل (ته وان شهاي برگيكنواخت بودن لبه  6-5-4
انحراف از يكنواختي لبه . قرار دهيد) 2-1-5-6(وان را برگردانده و دو ضلع آن را در مقابل گونياي ثابت 

  . گيري كنيداندازه ،باشده سطح مرجع لبه بااليي گونياي ثابت ميك را در حالتي 'b'برگشته وان 
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  هاي برگشته وانيكنواخت بودن لبه -4شكل 

  ) 6شكل (هاي وان اختالف تراز لبه  6-5-5
تراز  قرار دهيد و بدون اعمال نيروي اضافه به وان اختالف) 1- 1- 5- 6(وان را برگردانده و روي سطح مرجع 

'c' باشدسطح مبنا سطح صفحه مرجع مي. گيري كنيدرا اندازه.  

 
  هاي واناختالف تراز لبه-5شكل 

  سازي نصب مطابق با دستورالعمل سازندهپس از شبيه 1صلبيتتعيين مقدار   6-6

  مقدمه  1- 6-6
 استفاده از اين روش براي .اندريف شدههاي طرح چهارگوش تعبراي وان 12تا  7ها و تصاوير اين آزمون

نيروها و اعمال باشند، با  1كه مطابق با ابعاد جدول صورتيهاي ديگري دارند درهاي حمامي كه شكل وان
  .باشد، مجاز ميهاي مشابهمحلترين نزديك در  هاسنجهقرارگيري 

  .ها انجام گيردبايد بر روي كليه وان 4و1،2،3هاي آزمون
  .انجام گيرد 1هاي نوع تنها بر روي وانبايد  5آزمون 
  .بايد انجام گيرد ،وان تعبيه شده است ايبر مواردي كه دستگيرهدر 6آزمون 

  وسايل  2- 6-6
به هاي سربي، آهني يا شن ساچمه پر شده بامتر، ميلي) 500×200(با ابعاد  ايپارچهشش كيسه   2-1- 6-6

  .ش دهندشسطح را پو مقدار همان كيلوگرمي كه 5/12كيسه  12كيلوگرم يا  25 وزن هر كدام
   .مترميلي 1/0 قتبا توانايي خواندن با د گيريساعت اندازهپنج   2-2- 6-6
  .ن در جهت افقينيوت 250فشاري اي براي اعمال نيروي وسيله  2-3- 6-6

                                                 
1 - Rigidity 
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  .نيوتن در جهت افقي 250اي براي اعمال نيروي كششي وسيله  2-4- 6-6

  .مترميلي دهمتر و ضخامت ميلي ده مينيممنمدي، با قطر  نرم يالييك   2-5- 6-6

  زمين آزمون  2-6- 6-6
آزمون، بر روي سطح با ابعاد  بارحاصل از مجموع وزن وان و  بارپي تحت درصورت پيبار به دهوقتي  

  .متر باشدميلي 01/0نبايد بيشتر از  زمين آزمون يدگيبيني شده وان، ميزان خم  پيش
  بارپيش  3- 6-6

دقيقه تحت  30به مدت  4-6- 6ها و به روش ذكر شده در بند ها، وان را به وسيله كيسهقبل از انجام آزمون
 9- 6-6تا  4- 6-6ها را مطابق بند مونزدقيقه صبر كنيد پس آ 15ها را برداريد و پس كيسهس .قرار دهيد بار

  .بر روي زمين آزمون انجام دهيد
   كف وانبر بار  از اعمال لبه ناشي يدگيخم -1آزمون   4- 6-6

مطمئن مطابق با دستورالعمل سازنده  هايدارندهو به همراه نگه 7صورت نشان داده شده در شكل وان را به
  .نصب كنيد

عدد نشان . قرار دهيد، 7شكل  دررا بر روي وان در نقاط نشان داده شده ) 2-2-6-6( گيريساعت اندازهپنج 
  .كنيد دداشتيارا  هاساعتداده شده توسط 

دقيقه،  15را در يك رديف در طول كف وان قرار دهيد، بعد از ) 1-2-6- 6عدد مطابق بند  12يا  6(ها كيسه
  .كنيد يادداشترا  هااعتعدد نشان داده شده بر روي س

  مترابعاد بر حسب ميلي

 
  1آزمون  -7شكل 

  
  وان كفناشي از اعمال بار بر روي  بدنه وان يدگيخم -2آزمون   5- 6-6

هاي مطمئن مطابق با دستورالعمل سازنده دارندهو به همراه نگه 8صورت نشان داده شده در شكل وان را به
  .نصب كنيد
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عدد . كنيد نصب 8را بر روي وان و در نقاط نشان داده شده در شكل ) 2-2-6-6( گيريساعت اندازهپنج 
در مركز كف  ستونرا بر روي يك ) 1- 2- 6-6(شش كيسه . كنيد يادداشترا ها ساعتنشان داده شده توسط 
صورت نشان داده شده ها بر روي محور فرعي كف وان بهكه محور اصلي كيسهطوريوان روي هم بچينيد به

  .كنيد يادداشترا ها ساعتدقيقه، عدد نشان داده شده بر روي  15بعد از . ، منطبق شود8در شكل 
  مترابعاد بر حسب ميلي

 
  2 آزمون -8شكل 

  )در جهت طولي(بر روي لبه بار  لبه ناشي ازاعمال خميدگي -3آزمون    6- 6-6
مطمئن مطابق با دستوالعمل سازنده هاي دارنده و به همراه نگه 9صورت نشان داده شده در شكل وان را به

  .نصب كنيد
عدد نشان داده شده  .كنيد نصب 9را بر زير لبه وان در نقطه نشان داده شده در شكل  گيريساعت اندازهيك 

صورت نشان داده شده در شكل كيلويي را بر روي همديگر به 25چهار كيسه . كنيد يادداشترا  اعتتوسط س
قيقه عدد نشان د 15پس از . كه محور اصلي هر كيسه برروي محور طولي لبه منطبق باشدطوريبچينيد به 9

دقيقه عدد روي سنجه را  10را برداريد و پس از ها سپس كيسه. كنيد يادداشترا  داده شده بر روي ساعت
  .يادداشت كنيد
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  3آزمون  -9شكل 

  )سرهاي وان( بر روي لبه بارلبه ناشي از اعمال  خميدگي -4آزمون   7- 6-6
مطمئن مطابق با دستوالعمل سازنده  هاي دارندهو به همراه نگه 10صورت نشان داده شده در شكل وان را به

  .نصب كنيد
كنيد عدد نشان داده  نصب 10را به زير لبه وان در نقطه نشان داده شده در شكل  گيرياندازه ساعتيك 

صورت نشان داده شده كيلوگرمي را بر روي همديگر به 25چهار كيسه . كنيد يادداشترا  اعتشده توسط س
قيقه د 15پس از . كه محور اصلي هر كيسه برروي محور طولي لبه منطبق باشدطوريبچينيد به 10در شكل 

دقيقه عدد روي  10يد و پس از ها را برداركنيد سپس كيسه يادداشترا عدد نشان داده شده بر روي ساعت 
  .را يادداشت كنيد ساعت
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  4آزمون  -10شكل 

  شودوان اعمال ميلبه ناشي از نيروي يك طرفه كه از كناره  يدگيخم -5آزمون  8- 6-6
مطمئن مطابق با دستوالعمل سازنده هاي دارندهو به همراه نگه 11شكل  صورت نشان داده شده دروان را به

باشد، اي از وان كه مقابل كناره مورد نظر جهت اعمال نيرو ميكناره) نگه داشتن(با ثابت كردن  .نصب كنيد
  .از واژگون شدن وان جلوگيري كنيد

كنيد، عدد  نصب 11شان داده شده در شكل را دقيقاً پايين لبه داخلي وان در نقطه ن گيريساعت اندازهيك 
نمدي  نيوتن را از طريق اليي نرم 250افقي  فشارينيروي . كنيد يادداشترا  اعتنشان داده شده توسط س

  .اعمال كنيد 10در جهت نشان داده شده در شكل  و بر لبه خارجي وان تحت آزمون
  .كنيد تيادداشرا  قيقه عدد نشان داده شده بر روي ساعتد 15پس از 
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  مترابعاد بر حسب ميلي

 
  5آزمون -11شكل 

  شوداعمال مييك طرفه كه بر دستگيره لبه ناشي از نيرويي  يدگيخم -6آزمون   9- 6-6
مطمئن مطابق با  هايدارندههمراه نگهو به 12شده در شكل  صورت نشان دادهدار را بهوان دستگيره

باشد، از مي اي از وان كه مقابل دستگيرهكناره) ننگه داشت( با ثابت كردن. نصب كنيددستورالعمل سازنده 
  .واژگون شدن وان جلوگيري كنيد

عدد . كنيد نصب 12را دقيقاً پايين لبه داخلي وان در نقطه نشان داده شده در شكل  گيريساعت اندازهيك 
بر نمدي  يريق الين را از طنيوت 250نيروي كششي افقي . كنيد يادداشترا  اعتشده توسط س نشان داده
  .اعمال كنيد 12، درجهت نشان داده شده در شكل دستگيره

  .كنيد يادداشترا  قيقه عدد نشان داده شده بر روي ساعتد15پس از 
  .دوم تكرار كنيد ستگيرهباشد، آزمون را بر روي ددوم نيز مي كه وان داراي دستگيرهدر صورتي

  مترابعاد بر حسب ميلي

 
  6آزمون  -12شكل 
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  تعيين مقاومت به ضربه  6-7
  وسايل   6-7-1
  .كيلوگرم 22/0متر و وزن ميلي 38گوي، با قطر   6-7-1-1
  .مترميلي 40 مينيممراهنما، با قطر  لوله  6-7-1-2
  .مترميلي 10متر با تقسيمات 2كش، به طول خط  6-7-1-3
  روش آزمون  6-7-2

ناحيه آزمون را از نقطه مركزي مجراي فاضالب ، )سوار كنيد(وان را مطابق دستورالعمل سازنده برپا كنيد 
. متر بر روي خط مركزي طولي وان به سمت انتهاي وان، مشخص كنيدميلي 480به طول ) مجراي تخليه(

يك (گوي را در ارتفاع مشخص شده قراردهيد . راهنما را بر باالي ناحيه آزمون مشخص شده قرار دهيد لوله
اجازه دهيد كه گوي توسط نيروي جاذبه زمين بر روي سطح وان ). 22 ردهراي متر ب 4/1و  16 ردهمتر براي 

  .سقوط كند
هاي يا خرابي 1اعوجاجگونه آثار هيچ. سطح وان و زير آن را درنقطه ضربه، به صورت چشمي بررسي كنيد

  .دنديگر كه بر عملكرد وان تأثير گذارند نبايد وجود داشته باش

  گذاري نشانه  7
  :گذاري شوندطور ماندگار نشانهبه ،با اطالعات زير ها بايدوان

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

  بندي بسته   8

  .ديدگي نشودكه طي انتقال، كاال دچار آسيباي باشد به گونهبندي بايد بسته

                                                 
1 - Distortion 


