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  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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  استانداردكميسيون فني تدوين 
  »هاي آزمونو روش هاويژگي -هاي بهداشتيسرويس مخازن آبشويه« 

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  توسلي، ناصر
  )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(

  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد پرند

    :دبير
  كاشي، اميد

  )كارشناس مهندسي متالورژي(
  

هاي همكار  عضو حقيقي انجمن آزمايشگاه
  آزمون و كاليبراسيون

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

  )كارشناس مهندسي مكانيك(
  

مدير عامل شركت بازرسي نوآوران كيفيت 
  پارس

  احمديان، فرامرز
  )كارشناس مهندسي متالورژي صنعتي(
  

مدير عامل شركت بازرسي فني و مهندسي 
  كارافرا

  بابازاده، سعيد
  )ارشد مهندسي مكانيككارشناس (
  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد پرند

  خستوان، مريم
  )كارشناس ارشد مهندسي پليمر(
  

  كارشناس واحد فني شركت ايتراك

  گرامي مهسا
  )كارشناس مهندسي پليمر(
  

  كارشناس شركت اسپاد ايرانيان بهين آزما

  گرامي ميترا
  )كارشناس ارشد مهندسي پليمر(
  

  استانداردكارشناس 

  مردان لو، امين
  )كارشناس مهندسي مواد سراميك(

مدير توليد شركت پژوهش و فن آوري پارس 
  كاتاليست خوارزمي
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب ايران سازمان ملي استاندارد با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
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  ه 

  گفتارپيش
نويس آن در كه پيش "هاي آزمونو روش هاويژگي -هاي بهداشتيسرويس مخازن آبشويه" استاندارد
 هاي همكار آزمون و كاليبراسيون تهيه و تدوين شده و درهاي مربوط توسط انجمن آزمايشگاهكميسيون

هاي دهرمصالح و فرآومهندسي ساختمان و كميته ملي استاندارد  يهاجالسسيصد و هشتاد و چهارمين 
قانون اصالح قوانين  3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  28/9/91مورخ  ساختماني

، به عنوان استاندارد ملي ايران 1371و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 
 .شودمنتشر مي

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

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

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

BS 1125:1987(2007), British standard specification for WC flushing cisterns (including dual 
flush cisterns and flash pipes) 
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  هاي آزمونو روش هاويژگي –هاي بهداشتيسرويس مخازن آبشويه

 هدف و دامنه كاربرد   1

ي هالولهبه همراه  هاي بهداشتيسرويس مخازن آبشويه يهاويژگيهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين 
  .باشدمي هاتخليه آن

هاي بدون شير، قابل نصب در ارتفاع باال، ارتفاع پايين و سرهم با با سيفون اين استاندارد براي مخازن آبشويه
 5/4 تخليه انتخابييا  )هاي تك زمانهمانند آبشويه(ليتر آب  9، با قابليت تخليه يكباره 1كاسه توالت دوتكه

  .كاربرد دارد ،)هاي دو زمانهمانند آبشويه( آب ليتر 9ليتر يا 
  .ها كاربرد ندارد هاي نصب آناين استاندارد براي شيرهاي كنترل شناور و روش

  .كاربرد دارد 2گردابيهاي توالت خانگي از نوع شستشو اسهمخازن تخليه دو زمانه فقط در ك -يادآوري 

 مراجع الزامي  2

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

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

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آننظر و اصالحيه شده است، همواره آخرين تجديد
  :اجع زير براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مر

  هاي آزمونها و روشويژگي –، چيني بهداشتي 1381سال: 696استاندارد ملي ايران شمارة  2-1
 –م يهاي پالستيكي حساس به فشار براي استفاده دابرچسب، 1391: 2146استاندارد ملي ايران شمارة  2-2

  هاي آزمونها و روشويژگي
شناورهاي پالستيكي براي شيرهاي كنترل شناور مورد ، 1386: 9154استاندارد ملي ايران شمارة  2-3

  استفاده در مخازن آب سرد
در معرض منابع نوري  نهاي قراردادروش -هاپالستيك، 1388: 12523-2استاندارد ملي ايران شمارة  2-4

  هاي قوس زنونالمپ –قسمت دوم  -آزمايشگاهي 
در معرض منابع نوري  نهاي قراردادروش -هاپالستيك، 1388: 12523- 3رد ملي ايران شمارة ستانداا 2-5

   فلورسنت uv هايالمپ –قسمت سوم  -آزمايشگاهي 
در معرض منابع نوري  نهاي قراردادروش -هاپالستيك، 1388: 12523-4استاندارد ملي ايران شمارة  2-6

  كربن شعله باز هاي قوسالمپ –قسمت چهارم -آزمايشگاهي
  فلزات پركننده –كاري سخت، لحيم1389: 13478استاندارد ملي ايران شمارة  2-7
  هاتركيبات شيميايي و فرم –كاري نرم ، آلياژهاي لحيم1390: 14318استاندارد ملي ايران شمارة  2-8

                                                 
1 - Closed coupled position :دارد مخازني كه مستقيماً بر روي كاسه توالت قرار.  

2- Wash down pans 



2  

2-9 ISO 228-1:2000, pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads- 
part1: Dimensions, tolerances and designation 

2-10 ISO 1461:2009, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles -- 
Specifications and test methods 

2-11 ISO 28722:2008, Vitreous and porcelain enamels. Characteristics of enamel coatings 
applied to steel panels intended for architecture 

2-12 EN 33:2011, WC pans and WC suites. Connecting dimensions 
2-13 EN 1057:2006+A1:2010,Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for 

water and gas in sanitary and heating applications 
2-14 BS 1212-1:1990, Float operated valves. Specification for piston type float operated 

valves (copper alloy body) (excluding floats) 
2-15 BS 1212-2:1990, Float operated valves. Specification for diaphragm type float operated 

valves (copper alloy body) (excluding floats) 
2-16 BS 1212-3:1990, Float operated valves. Specification for diaphragm type float operated 

valves (plastics bodied) for cold water services only (excluding floats) 
2-17 BS 1212-4:1991, Float operated valves. Specification for compact type float operated 

valves for WC flushing cisterns (including floats) 
2-18 BS 2782, Methods of testing plastics. Optical and colour properties, weathering. 

Determination of yellowness index. Determination of the colour of near-white or near-
colourless materials 

  

 اصطالحات و تعاريف   3

  :رودكار مي در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به
3-1  

  1سطح سرريز
، در صورت افزايش نرخ آب ورودي از نرخ آب هاي بهداشتيمخزن آبشويه سرويسسطحي است كه آب 
  .داشت خواهد، اولين ريزش را هشداردهندهخروجي از ميان لوله 

3-2  
  2هشداردهندهلوله 

چه شود كه خروجي آنمتصل مي هاي بهداشتيمخزن آبشويه سرويساي در گونهيك لوله سرريز است و به
در بيرون و چه داخل ساختمان در يك موقعيت آشكار قرار گرفته باشد و خروج هر مقدار آب از آن به آساني 

  .ديده شود
   

                                                 
1- Spill-over level 
2- Warning pipe 



3  

3-3  
  1خط آب

گذاري شده و بيشترين سطح آب را كه در آن، شير كنترل شناور درون مخزن آب عالمتخطي است كه 
  .دهدشود، را نشان ميقطع مي

  الزامات عمومي مواد  4
و قطعات مربوط بايد از موادي ساخته شده شوند كه در شرايط  هاي بهداشتيمخزن آبشويه سرويسبدنه 

  :استفاده، يكي از موارد زير را رعايت كنند
  ؛هاغيرخورنده باشند، مانند پالستيك - الف
  ؛باشند هاي ناشي از واكنش با آب ، محافظت شدهدر برابر خوردگي -ب
طور مثال نرخ خوردگي آن به قدري هاي ناشي از واكنش با آب بسيار مقاوم باشد، بهدر برابر خوردگي -پ

  .ناچيز باشد كه بر دوام و كارايي مخزن تاثير نگذارد
، سازنده بايد هاي بهداشتيمخزن آبشويه سرويسمتشابه در ساخت قطعات و اجزا استفاده از فلزات نا قبل از

  . از عدم امكان ايجاد خوردگي الكتروليتي، مطمئن شود

  مواد خاص  الزامات  5
  مخازن آبشويه سراميكي  1- 5

  .دنباش 1-2مخازن چيني بهداشتي، بايد مطابق استاندارد بند 
  .باشدمتر ميلي 12ضخامت ديواره تمامي مخازن سراميكي به جز مخازن چيني بهداشتي بايد مينيمم 

كه جهت استفاده با شـيرهاي كنتـرل    مترميلي 365ضخامت مخازن چيني بهداشتي با عرض داخلي كمتر از 
انـد،  ، طراحي شده17-2الي  14-2 هايبند هايشناور به غير از شيرهاي كنترل شناور ذكرشده در استاندارد

  دهصورت ضخامت ديواره مخازن چيني بهداشـتي بايـد مينـيمم    باشد، درغير اين مترميلي ششبايد مينيمم 
  .باشد مترميلي

  قطعات الستيكيو مخازن آبشويه پالستيكي   2- 5
  كليات  2-1- 5

ورده آرا بر 8- 2- 5تا  2- 2- 5بندهاي  الزاماتبايد  مخزن، مواد پالستيكي و قطعات الستيكيپس از مونتاژ 
  .كند

  هاي ظاهريويژگي  2-2- 5

شدگي، خطوط تزريق، وجود رگه يا تغييرات رنگ ناخواسته اليهعاري از حباب، اليه ،مخزن بايد پس از مونتاژ
  .هاي قابل رويت، باشددر قسمت

                                                 
1- Water line 
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  تغيير رنگ در معرض نور  2-3- 5

بايد  6- 2الي  4-2هاي بند هاياستانداردآزمون ذكر شده در  هايروش طبقتغيير رنگ مخزن و درپوش آن، 
  .باشد پنجكمتر از 

  شفافيت  2-4- 5

نبايد بيش از  18-2استاندارد بند  530Aافت نور مرئي منتقل شده از مخزن و درپوش آن بر اساس روش 
  . باشد %2/0
  مقاومت نسبت به تغيير شكل  2-5- 5

 ششبيش از  1برآمدگيگيرد، نبايد ، مورد آزمون قرار مي1- 21وقتي مخزن مطابق روش ذكر شده در بند 
  .در آن ايجاد شود و درپوش مخزن نيز نبايد از جاي خود خارج شودمتر ميلي

  2ثابتآزمون بار   2-6- 5
ثانيه مطابق روش شرح  30كيلوگرم به مدت  23 ثابتمخزن كامل، پس از مونتاژ و پر شدن و اعمال بار 

  .اي از آن جدا شوداي خم شود كه قطعه، نبايد به اندازه1- 21شده در بند  داده
  )براي مخازن مورد استفاده در سطح پايين و مخازن سرهم با كاسه توالت(3آزمون بار محوري  2-7- 5

و انجام آزمون بر اساس روش  1-21شدن مطابق روش شرح داده شده در بند مخزن كامل، پس از مونتاژ و پر
  .اي كج شود، كه قطعات آن جدا يا غير قابل استفاده شود، نبايد به اندازه2- 21ذكر شده در بند 

  4آزمون ضربه  2-8- 5
انجام آزمون بر اساس  و 1-21مخزن كامل، پس از مونتاژ و پر شدن مطابق روش شرح داده شده در بند 

ود آيد و پس از وجگونه تركي درآن به، پس از اعمال يك ضربه، نبايد هيچ3-21روش ذكر شده در بند 
  .كردن مخزن و اعمال يك ضربه، نيز نبايد هيچ تركي در آن ايجاد شود خالي

  5لحيم نرم  6
 يكطبق جدول  116يا از نوع  111بايد از نوع  ها يا اجزا مربوطلحيم نرم استفاده شده در ساخت آبشويه

  .هاي نرم معادل در ساير استانداردها باشديا لحيم 8- 2استاندارد بند 

                                                 
1- Bulge 
2- Dead load 
3- Front thrust test 
4- Impact test 
5- Soft Solder 
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  1لحيم سخت  7
-نقره  -ها يا اجزا مربوط بايد از جنس آلياژ مسدر ساخت آبشويهشده استفاده 2لحيم سخت يا آلياژ پركننده

هاي لحيم يا  7-2استاندارد بند  CuP182يا  CuP280فسفر يا ساير آلياژهاي مقاوم به خوردگي طبق نوع  
  .سخت معادل در ساير استانداردها باشد

  3دستگاه تخليه  8
مخازن بايد مجهز به يك دستگاه تخليه كارآمد از نوع سيفوني بدون شير باشند كه از به هدر رفتن آب 

اي گونهدستگاه تخليه سريع بايد زماني كه آب در خط آب قرار دارد، عمل كند و بايد به. جلوگيري كند
تخليه به طور  كه سازوكار ي تخليه جريان يابد مگر در زمانيهالولهساخته شده باشد كه آب نتواند در 

  .صحيح فعال شود
شده بندي تعبيه دستگاه تخليه بايد قابليت جداشدن از بدنه را داشته باشد و در آن وسايل مناسب جهت آب

  .باشد
، سطح بااليي لوله تخليه ، بايد در ارتفاعي باشد كه 4گنبديلوله سيفون يا در مدل  سطح زيرين شترگلو در

و افزايش سطح آب تا سطح سرريز از لوله تخليه سرازير  هشداردهندهشدن موقت لوله ههيچ آبي پس از بست
  .نشود

  . بندي باشندتمامي اتصاالت در مجموعه سيفون بايد آب
كه بنا به طوريباشند به 5سيفوني عمل قطعجهت مخازن آبشويه دو زمانه بايد مجهز به يك ابزار ورود هوا، 

شيدن اهرم يا دستگيره اين ابزار با ك. جاي تخليه كامل، تخليه كوتاه داشته باشدبهميل كاربر، مخزن بتواند، 
كه دستگاه تخليه از نوع تخليه تك زمانه قابليت درمواردي. كندستي توسط كاربر، عمل مييا فشردن ش

  . تبديل به تخليه دو زمانه را داشته باشد، اين عمل بايد با جدا كردن يك قطعه انجام گيرد

  حجم آب خروجي در هر تخليه  9
شوند، بايد به هنگام تخليه ، مورد آزمون واقع مي4-21تمامي مخازن، وقتي مطابق روش ذكر شده در بند 

ليتر   5/0(+ 5/4 - 1(هاي دو زمانه بايد در تخليه كوتاه، آبشويه. ليتر آب را تخليه كنند 9 +) 5/0 -1(كامل، 
  .را تخليه كنند

  نرخ خروج   10
   تخليه كامل در مخازني كه با شود، نرخ، آزمون انجام مي5-21ي بر اساس روش ذكر شده در بند وقت

 نهشوند و نوع نصب آنها، ارتفاع باال باشد، بايد استفاده مي 12- 2استاندارد بند  نطبق باتوالت مهاي كاسه

                                                 
1- Hard Solder 
2- Filler 
3- Flushing apparatus 
4- Dome pattern 
5- Siphonic action 
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ثانيه  5/6ليتر در كمتر از  نهثانيه و در صورتي كه نوع نصب در ارتفاع پايين باشد، بايد  پنجليتر در كمتر از 
  .باشد

  .در مخازن آبشويه دو زمانه، نرخ مشخصي براي خروج آب در حالت تخليه كوتاه وجود ندارد -يادآوري

    استفاده  گلوييدو شتر هايهاي توالتيا با كاسههاي توالت به غير از موارد فوق مخازني كه با كاسه در
هاي مشخص شده در بند فوق باشد يا با نرخي كمتر از الزامات ذكر شوند نرخ تخليه كامل بايد برابر با نرخمي

  .تخليه شوند 12-2 شده در استاندارد بند

  خط آب  11
فردي كه آساني براي گذاري شود كه به خط آب بايد داخل مخزن به صورت دائمي و در موقعيتي عالمت 

  .كند، قابل مشاهده باشدسطح آب را تنظيم مي

  سطح سرريز  12
  . متر باالي خط آب باشدميلي 60ريز نبايد كمتر از سطح سر

  ي هشداردهندههالوله  13
  كليات  13-1

آن در نوع اتصال از كنار يا سطح  1گذرآباي كه گونهمجهز باشد، به هشداردهندههر مخزن بايد به يك لوله 
  .باالي خط آب نباشد مترميلي 32يا بيش از  متر ميلي 25سرريز آن در نوع اتصال پايين، كمتر از 

  ي هشداردهنده اتصال از كنارهالوله  2- 13
از  ، كه قطر داخلي آن كمتر2، بايد با يك مهره ماسورههشداردهندهمخازن اتصال از كنار، براي اتصال لوله 

ژ مس يا مواد مهره ماسوره بايد از جنس مس، آليا. آن عرضه شود 3گيرپشتنباشد و مهره  مترميلي 19
  .دپالستيكي، ساخته شو

  . نبايد متصل شود 4درپوش سرريز
  اتصال از پايين هشداردهندهي هالوله  3- 13
  كليات  1- 3- 13

نباشد، عرضه  مترميلي 19، كه قطر داخلي آن كمتر از هشداردهندهمخازن اتصال از پايين، بايد با لوله  
  .دنشو

                                                 
1- Invert 
2- Union 
3- Backnut 
4- Cup overflows 
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  فلزي هشداردهندهي هالوله  2- 3- 13
از جنس  هالولهكه صورتيدر. اتصال از پايين بايد از جنس مس يا آلياژهاي مس باشند هشداردهندهي هالوله 

هاي مشابه در ساير استانداردها يا مس 13-2استاندارد بند  R290يا نوع   R250نوع  باشند بايد مطابقمس 
بوده و در قسمت پايين به  متر ميلي يكها بايد مينيمم در صورت استفاده از آلياژ مس، ضخامت آن. باشند

  . و واشر عرضه شوند گيرپشتبايد همراه با مهره  هالوله. مخزن، لحيم نرم يا لحيم سخت شوند
  پالستيكي هشداردهندهي هالوله  3- 3- 13

پالستيكي اتصال از پايين، يا بايد يكپارچه باشند و يا در قسمت پايين به مخزن،  هشداردهندهي هالوله 
 2/1مينيمم ضخامت بايد  .و واشر عرضه شوند گيرپشتبايد همراه با مهره  هالوله. جوش داده شده باشند

زير دندانه در اين قسمت،  شده كه، ضخامتباشد، به غير از قسمت خزينه در انتهاي خروجي رزوه متر ميلي
  .باشد متر ميلي 9/0نبايد كمتر از 

 4/3و قطر دندانه رزوه  متر ميلي 22به دليل اختالف كم بين لوله با قطر خارجي  متر ميلي 9/0ضخامت مينيمم  -يادآوري
  .باشداينچ، ضروري مي

  آزمون گشتاور  4- 13
 با بقنطمناسب مونتاژ گرديد و مجموعه در مخزني م هشداردهندهبر روي لوله  گيرپشتهاي كه مهرههنگامي

بـر روي لولـه    گيـر پشـت بـراي بسـتن مهـره     N.m 10استاندارد نصب گرديـد، پـس از اعمـال گشـتاور     اين 
  .وجود آيدبه گيرپشتها يا در مهره هشداردهنده، نبايد هيچ اثري از تغيير شكل در رزوه

  شيرهاي كنترل شناورها  14
اي ساخته شده باشد كه گونهاما مخزن بايد به. باشندكنترل شناور جزو مباحث اين استاندارد نمي شيرهاي

  .موارد زير را پوشش دهد
همراه شناور به 17- 2الي  14- 2هاي بندهاي مطابق استاندارد 2/1مخزن بايد بتواند به شيرهاي كنترل شناور 

ها كمتر از نترل شناور مورد تاييد و شناورهايي كه كارايي آن، يا ساير شيرهاي ك3-2 استاندارد بند با بقنطم
  . استاندارد فوق نيست، متصل شود

  . باشداستفاده از شير كنترل شناور اتصال از كنار يا شير كنترل شناور اتصال از پايين مجاز مي -يادآوري
تر از خط مركز افقي پايينشود نبايد خط مركز ورودي شير كنترل شناور، هنگامي كه به مخزن متصل مي

اتصال از  هشداردهندهباالتر از سطح سرريز لوله  متر ميلي 10اتصال از كنار يا كمتر از  هشداردهندهيك لوله 
  .پايين باشد

ماندن وقتي آب به خط كه شير كنترل شناور به مخزن متصل است، بايد امكان تنظيم آن جهت بستهوقتي
  . رسد، وجود داشته باشدآب مي
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  هادرپوش  15
ها يا قطعات ديگر كه براي اتصال آن، درپوش، پيچ. شدن باشندمخازن بايد مجهز به درپوش با قابليت جدا

الزامات مقاومت در برابر خوردگي را برآورده  4روند، بايد مطابق بند كار ميچه در داخل و چه خارج مخزن به
  .كنند

  بدنه مخزن  16
ذكـر شـده اسـت،     2-16داخلي در باالي بدنه مخزن به غير از مواردي كه در بنـد   مينيمم عرض  16-1

  .باشد متر ميلي 425بايد 

با شيرهاي  مترميلي 127الزم به ذكر است اين اندازه براي مخزن اجازه استفاده از شناورهاي كروي با قطر بيش از  -يادآوري
  .دهدرا نمي 17-2الي  15-2بندهاي مطابق استانداردهاي  2/1كنترل شناور 

شدن به سمت داخل بدنه، نبايد از حركت آزادانه شناور در زمان كاركرد شير كنترل شناور هرگونه مخروطي
 ابعاد جلو به عقب مخزن بايد . جلوگيري نمايد پس از تنظيم بازوي اهرم در موقعيت معمول كاركرد،

  :اي باشد كه اجازه دهدگونه به
با يك شناور كروي  17- 2الي  14-2هاي بندهاي هاي استانداردشناور مطابق با ويژگييك شير كنترل  - الف
  يا ؛نصب شود 3-2مطابق استاندارد بند  127Sنوع 
با يك شناور غير  17- 2الي  14-2 استانداردهاي بندهايهاي يك شير كنترل شناور مطابق با ويژگي -ب

  يا ؛ودنصب ش 3- 2استاندارد بند مطابق  127NSكروي نوع 
  .كه كارايي آن كمتر نباشد، نصب شودصورتيشير كنترل شناور مجاز به غير از موارد فوق، در -ج

كه از شيرهاي كنترل شناور مجاز صورتي، در1-5مينيمم عرض داخلي، در مخازن منطبق با بند   16-2
بوده يا  1- 16بايد طبق بند استفاده شود،  17- 2الي  14-2استانداردهاي بندهايبه غير از موارد منطبق با 

  :باشد متر ميلي 425شود، كمتر از گيري ميكه در شرايط زير اندازه در مواردي
  يا ؛در نوع اتصال از كنار) گيريآب(خط مركزي سوراخ ورودي  - الف
  .در نوع اتصال از پايين هشداردهندهباالتر از سطح سرريز لوله  متر ميلي ده -ب
و شير كنترل شناور  هشداردهندههايي براي قرارگيري يك اتصال لوله به سوراخبدنه بايد مجهز   16-3

  .باشند 14و  13ها بايد مطابق بندهاي سوراخ. باشد
  .باشدمتر ميلي 28 +)2و - 1(ها، در مخازن اتصال از كنار بايد در يك سطح و با قطر يكسان مراكز سوراخ

  اهرم و عامل كشش   17
  سازوكار تخليه   17-1

در حالتي كه اهرم يا دستگيره . سازوكار تخليه بايد توسط اهرم يا دستگيره فلزي يا پالستيكي فعال شود
از مركز مخزن فاصله  متر ميلي 380كند، نبايد بيش از سازي تخليه از انتهاي مخزن عمل ميبراي فعال
  .داشته باشد
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شكل دائمي در دستگاه تخليه به خليه، هيچ تغييراي باشد كه به هنگام عمل تطول بازوي اهرم بايد به اندازه
  .وجود نيايد

هاي تثبيت، بايد در مقابل اعمال بار باشد، سازوكار كشش، زنجير و قالبوقتي كه عامل كشش، زنجير مي
شكل گونه تغييرمقاومت كرده و هيچ 1- 21ثانيه مطابق روش ذكر شده در بند  30كيلوگرم به مدت  50 ثابت

  .جدايي قطعات شود، ايجاد نشود كه منجر به
باالي سطح سرريز لوله هشداردهنده  متر ميلي دهحفره داخل بدنه براي اهرم يا عامل كشش نبايد كمتر از 

  .باشد
  راهنماي فعال سازي سازوكار تخليه  17-2

 بايد 2- 2استاندارد بند طبق دار پشت چسب برچسبدو زمانه يك  هاي بهداشتيمخزن آبشويه سرويسبا هر 
  .ارائه شود، كه نحوه استفاده از دستگيره به صورت خوانا بر روي آن درج شده باشد

  اتصال لوله تخليه  18
با ابعاد داخلي ( 1ورسوقتي كه مخزن در سطح پايين قرار دارد، اتصال براي نصب لوله تخليه بايد با رزوه ويت

 ،هاي مشابه بر اساس ساير استانداردهايا رزوه 9-2ق استاندارد بند مطاب ) G11/2از تربزرگبرابر يا اسمي 
  . رزوه شده باشد

با ابعاد داخلي (ورس وقتي كه مخزن در سطح باال قرار دارد، اتصال براي نصب لوله تخليه بايد با رزوه ويت
 ،اساس ساير استانداردها هاي مشابه بررزوهيا  9- 2بند مطابق استاندارد  ) G11/4از  تربرابر يا بزرگاسمي 

  . رزوه شده باشد
مركز خروجي بايد در مركز عرض مخزن قرار داشته باشد به جز مخازني كه به طور انحصاري براي نصب در 

  :صورت زير باشدتواند بهشوند، كه در اين صورت ميسطح پايين استفاده مي
  يا ؛فاصله از انتهاي عقبي مخزن متر ميلي 120 - الف
، توصيه كرده است هالولهشدگي در هنگام مونتاژ كننده مخازن با درنظرگرفتن خماد ديگر، كه تامينابع -ب
  ). را ببينيد 1شكل (

  ). را ببينيد 20بند (خروجي بايد با يك اتصال منطبق با نوع لوله تخليه مورد نياز، نصب شود 
   

                                                 
1 - Whitworth 
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  متر ميليابعاد بر حسب 

  
  

  ي تخليه هالوله -1شكل

  مخازن اتصال از پايين  19
   كليات  19-1

يا هر دو از پايين  هشداردهنده، مخزن بايد طوري ساخته شود كه لوله ورودي آب يا لوله سفارشدر صورت 
  . وارد مخزن شوند

   مجموعه لوله ورودي اتصال از پايين  19-2

  كليات  19-2-1
 14مكان قرارگيري شير كنترل شناور مطابق بند ااز پايين بايد در ارتفاعي باشند كه  ي ورودي اتصالهالوله
  . باشد
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شود بايد داراي يك بخش با رزوه خارجي سر مجموعه لوله ورودي اتصال از پايين كه منتهي به مخزن مي
طول موثر رزوه قابل دسترس اين . باشد 9- 2مطابق استاندارد بند  G 1/2رزوه اين بخش بايد رزوه . باشد

  . باشد مترميلي 12نتاژ بر روي بدنه مخزن نبايد كمتر از بخش از لوله پس از مو
   هايو ضخامت بايد مطابق استانداردهاي بند خزينه نوع ورودي بسته بهشده براي اتصال ابعاد بخش رزوه

  .باشد 16-2الي  14- 2
با قطر ) يكپارچه يا متصل شده به لوله ورودي يا بخش رزوه شده(مجموعه لوله ورودي بايد توسط يك فلنج 

اگر سوراخ ورودي متناسب با . شود به بدنه مخزن متصل ،و يك واشر در داخل مخزن مترميلي 36بيش از 
لوله ورودي در مركز سوراخ تمهيدات الزم جهت قرارگيري بايد ي ساخته شده باشد، مترميلي 19يك اتصال 

 و واشر يا ديگر وسايل مناسب جهت اطمينان و گيرپشتدر زير مخزن، يك مهره . شود در نظر گرفتهورودي 
  .بندي بايد تعبيه شوديك اتصال آب دارينگه

  :مجموعه لوله ورودي اتصال پايين بايد
استانداردهاي بندهاي رزوه شده مطابق  )ساقه(در سر بااليي خود به يك خروجي افقي با بخش بيروني  - الف

  يا  ؛منتهي شود 2/1متناسب با شير كنترل شناور سايز  17-2الي  14- 2
  . با يك شير كنترل شناور يكپارچه يا متصل به لوله ورودي عرضه شود -ب

اتصال از پايين، ممكن ، به مخزن 17- 2الي  14-2استانداردهاي بندهاي به منظور اتصال آسان شير كنترل شناور  -يادآوري
  .را سفارش دهد 12+) 2و  0(ورودي شير كنترل شناور با طول ) ساقه(است خريدار، بخش رزوه شده 

بندي اي آبگونهتمامي اتصاالت در مجموعه لوله ورودي اتصال پايين كه در داخل مخزن قرار دارند، بايد به
  .نند، را برآورده ك3-19شوند كه الزامات ذكر شده در بند 

گاه در هاي لوله ورودي اتصال از پايين، جهت جلوگيري از تغييرشكل، بايد به يك تكيهتمامي مجموعه
  .انتهاي بااليي مجهز باشند

 مجموعه لوله ورودي اتصال از پايين فلزي 19-2-2

ي هالولهيا  13-2استاندارد بند  R250نوع  ي ورودي اتصال از پايين فلزي بايد از لوله مسي مطابقهالوله
جنس مهره . كمتر نباشد، ساخته شده باشندمتر ميلي يكمسي مشابه، يا از لوله آلياژ مس كه ضخامت آن از 

هاي يا جنس 14-2استاندارد بند  1ي ورودي اتصال از پايين فلزي بايد مطابق با جدول هالولهبراي  گيرپشت
  . مشابه باشد

  لوله ورودي اتصال پايين پالستيكي 19-2-3
بايد از رزين استال يا مواد پالستيك صلب با  گيرپشتهاي پايين پالستيكي و مهرهدي اتصال از هاي ورولوله

 15پالستيكي بايد طوري باشند كه وقتي گشتاور بستن  گيرپشتهاي مهره. گيري شوندخواص مشابه، قالب
  .يايدوجود نها بههاي آنگونه عالئم تغييرشكل در رزوهنيوتن به آنها اعمال شد، هيچ
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  بندي هيدروليكيآزمون آب  19-3
هاي لوله ورودي اتصال از پايين مونتاژ شده با شير كنترل شناور، وقتي در وضعيت نصب واقعي همه مجموعه

  .بار مقاومت كنند 20قرار دارند، بايد بدون نشتي در مقابل فشار 

  ي تخليههالوله  20 
  الزامات كلي  20-1
  كليات  20-1-1
ساخته  3- 20يا  2-20و همچنين بند  4-1-20و  3- 1- 20، 2-1- 20بايد مطابق بندهاي ي تخليه هالوله

  .شوند
  مواد  20-1-2
  :ي تخليه بايد از يكي از مواد زير ساخته شده باشدهالوله
   ؛فوالد- الف
  .يا يك كوپليمر مناسب 1سخت PVC -ب
  ساختار  20-1-3
  ي تخليه فوالديهالوله  20-1-3-1
، ساخته شود متر ميلي يكشده با مينيمم ضخامت فوالدي بايد از لوله بدون درز يا جوشكاريي تخليه هالوله

ي تخليه، با چيني هالولهاگر  .و داخل و بيرون آن بايد با چيني بهداشتي يا گالوانيزه گرم، محافظت شود
يزه گرم بايد مطابق و در صورت پوشش گالوان 11- 2بهداشتي پوشش داده شوند، بايد مطابق استاندارد بند 

  .باشند 10- 2استاندارد بند 
  PVCي تخليه هالوله   20-1-3-2
كمتر  مترميلي 5/1دهي نبايد از ، بايد از نوع سخت بوده و ضخامت ديواره قبل از شكلPVCي تخليه هالوله
  . باشد

  سرهاي انتهايي لوله  20-1-4
. كننده هوا و آب مجهز شودبنديمخزن، بايد با اتصاالت آبي تخليه، براي اتصال به هالولهسر انتهايي بااليي 

ي تخليه بايد به صورت مسطح و هالولهسر انتهاي پاييني . ي تخليه بايد قابل جداشدن از مخزن باشندهالوله
  .ساده باشد

                                                 
1 - Unplasticized PVC 
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  شوندي تخليه كه با مخازن نصب در ارتفاع باال استفاده ميهالولهالزامات خاص براي   20-2
دهي و هرگونه شوند،  قبل از شكلي تخليه كه با مخازن نصب در ارتفاع باال استفاده ميهالولهلي قطر داخ

، بايد هالولهاين . نشان داده شده است 1ساير ابعاد در شكل . باشد مترميلي 32پرداخت، نبايد كمتر از 
  . بندي شده باشندشان آبيكپارچه يا از چندين قسمت ساخته شده و در سرتاسر طول

در مواردي كه سر انتهايي بااليي لوله داراي فلنج باشد، به منظور ايجاد اتصال مقاوم در برابر نفوذ آب و هوا، 
  .فلنج بايد با لوله يكپارچه باشد

  شونداستفاده مي پاييني تخليه كه با مخازن نصب در ارتفاع هالولهالزامات خاص براي   20-3
گونه دهي و هرشوند،  قبل از شكلتخليه كه با مخازن نصب در ارتفاع پايين استفاده مي يهالولهقطر داخلي 

  .باشد مترميلي 35پرداخت، نبايد كمتر از 

  هاي آزمونروش  21
  ثابتهاي تغيير شكل و بار آزمون  21-1

طور كامل با تمام متعلقات و درپوش و با وسايل نصب معمولي به يك زمينه صلب متصل و تا خط مخزن را به
  .ثانيه اعمال نماييد 30ل به مدت از انتهاي اهرم عام مترميلي 6را در فاصله  ثابتبار . آب، با آب پر كنيد

  آزمون بار محوري  2 -21
كه در باالترين ارتفاع ممكن و مقابل متر ميلي 150نيوتن را از طريق يك ديسك با قطر  110بار محوري 

كه سطح آن طوريسطح ديسك را با مواد نرم بپوشانيد به. مخزن و خط مركزي آن قرار گرفته، اعمال كنيد
از قرارگرفتن درپوش در موقعيت خود در مدت زمان آزمون، اطمينان حاصل . منطبق با بدنه مخزن شود

  . نماييد
  .نشان داده شده است 2محوري در شكل  روش مناسب اعمال بار

  
  .انجام شود xتواند توسط يك ترازوي فنري در نقطه اين كار در ابتدا مي. شوديم ميظنيوتن، تن 110وزنه جهت ايجاد بار محوري افقي   - يادآوري

  دستگاه آزمون بار محوري -2شكل 
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  آزمون ضربه  21-3
نقطه آويز . متر آويزان كنيد 5/2كيلوگرم را از يك سيم نازك به طول  يكيك گوي از جنس استيل به وزن 

در مقابل مخزن و در فاصله  اي كه دقيقاًگوي را از نقطه .گرفته باشدطور عمودي باالي نقطه ضربه قراربايد به
مخزن و روي ي از كف مترميلي 75نقطه ضربه، در فاصله . متر از نقطه ضربه، قرار دارد، رها كنيد يكافقي 

 دماي در موارد اختالف نظر، آزمون در. آزمون را در دماي محيط انجام دهيد. باشدمحور مركزي مي

Cº)2±20( از قرار گرفتن درپوش در موقعيت خود در مدت زمان آزمون، اطمينان حاصل نماييد. انجام شود .  

  آزمون حجم تخليه  21-4
  آماده سازي  21-4-1

شناور و  17-2الي  14- 2هاي بند استاندارد با تمام متعلقات، شيركنترل شناور طبق طور كامل بامخزن را به
، يا ساير شناورهاي مجاز، با وسايل نصب معمولي به يك زمينه صلب 3-2بر اساس استاندارد بند  127مدل 

  .متصل كنيد
اندازه طول آن مطابق  و متر ميلي 32 آن قطر شوند، يك لوله تخليه كهاال نصب ميبه مخازني كه در ارتفاع ب

  . وصل كنيد، باشدمي 1شكل ابعاد 
و ساير ابعاد آن طبق متر ميلي 35 آن قطر كهشوند، يك لوله تخليه به مخازني كه در ارتفاع پايين نصب مي

  . صل كنيدباشد، ومي 3شكل 
ك شير كنترل فشار براي تواند به يشود و در صورت نياز مييك منبع آب كه با يك شير قطع كن، كنترل مي

شناور شير كنترل . به ورودي شناور مخزن متصل نماييد را مجهز شودنيز بار،  )3 ±5/0(ايجاد فشار استاتيك 
پوش در. شده رسيد، شير بسته شود گذاريعالمترا تنظيم نماييد به طوري كه وقتي سطح آب به خط آب 

  .زير انتهاي باز لوله تخليه قرار دهيديك ظرف در . مخزن را در صورت وجود پيچ، ببنديد
  روش انجام آزمون  21-4-2

 سازوكار. شودمياطمينان حاصل نماييد شير قطع منبع آب بسته بوده و هيچ آبي در طي آزمون وارد مخزن ن
حجم آب گيري يا توزين، ، از طريق اندازهپس از تخليه كامل. كار اندازيدبه 2-17 بندتخليه را مطابق 

  .، تعيين كنيد9بندشده را مطابق الزامات   تخليه

  آزمون نرخ تخليه در تخليه كامل  21-5
  سازيآماده  1- 21-5

  .سازي را انجام دهيدآماده 1- 4-21طبق بند 
  روش انجام آزمون  2- 21-5
  كليات  2-1- 21-5

. شودميبوده و هيچ آبي در طي آزمون وارد مخزن ن اطمينان حاصل نماييد شير قطع منبع آب بسته 
را  سنجزمانبه كار اندازيد و با ظاهر شدن آب از انتهاي باز لوله تخليه،  2- 17 بندتخليه را مطابق  سازوكار

  .روشن كنيد



15  

  شوندروش انجام آزمون براي مخازني كه در ارتفاع باال نصب مي  2-2- 21-5
از زير لوله بيرون كشيده يا  ليتر باشد، به سرعت ظرف را نهكه حجم آب كمتر از ، درصورتيثانيه پنجپس از 

 پنجده در ششده در ظرف، نرخ آب تخليهگيري يا توزين حجم آب جمعبا اندازه. مسير آب را منحرف كنيد
  ).را ببينيد 10بند( دست آوريدثانيه، را به

  شوندروش انجام آزمون براي مخازني كه در ارتفاع پايين نصب مي  2-3- 21-5
ليتر باشد، به سرعت ظرف را از زير لوله بيرون كشيده يا  نٌهكه حجم آب كمتر از ثانيه درصورتي 5/6پس از 

 شده راشده در ظرف، نرخ آب تخليهگيري يا توزين حجم آب جمعبا اندازه. مسير آب را منحرف كنيد
  ). را ببينيد 10بند ( دست آوريد به

  
  شوندنصب ميلوله تخليه آزمون براي مخازني كه در ارتفاع پايين  -3شكل 

  گذاري نشانه  22
  :گذاري شوندطور ماندگار نشانهمخازن بايد با اطالعات زير به

  كنندهنام، مشخصات و عالمت تجاري سازنده يا عرضه   22-1
  )در صورت داشتن پروانه(عالمت نشان استاندارد ايران   22-2
  )به اظهار سازنده(نوع كاال   22-3
  كد رديابي محصول  22-4
  كارياندازه  22-5
  ديدگي موارد احتياط جهت جلوگيري از آسيب  22-6

  بندي بسته   23
  .ديدگي نشودكه طي انتقال، كاال دچار آسيب اي باشدگونهبهبندي بايد بسته


